
23 de junho de 2021 - Ano II - Edição 567 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 36 | Mín 20
quarta-feira

REVITALIZAÇÃO
DE SINALIZAÇÃO
VIÁRIA: FEITA
DURANTE A NOITE

L.R.VERDE
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R$ 242 MIL
EM GASTOS
COM ELEIÇÃO
SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE
SUSTENTABILIDADE
DA PRODUÇÃO
DE GRÃOS

SISTEMA DE
AGENDAMENTO
PARA VACINA
DA COVID-19

3 MUNICÍPIOSAPROSOJA-MT SINOP
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DE NOVA MUTUM

ZSEE afetará
desenvolvimento
do Araguaia
e Guaporé
Produtores rurais afirmam que a atual 
proposta de Zoneamento Socioeconô-
mico e Ecológico (ZSEE) de Mato Grosso 
é vista com preocupação e pode trazer 
consequências trágicas para a região. 
A preocupação é compartilhada com o 
Fórum Agro MT.                                Página  -7

Divulgação

Divulgação

EXPECTATIVA

Valor do Gás 
de cozinha 
terá queda
em MT

A ação faz parte do plane-
jamento do governador Mauro 
Mendes junto à Sedec, para que 
a empresa reguladora de gás 
do Estado crie uma distribui-
dora própria de gás de cozinha 
para Mato Grosso. Com isso, 
MT receberá até 3,5 milhões de 
metros cúbicos de gás natural 
ao mês durante o próximo ano 
e, até 2027, pode chegar até 6,5 
milhões.       Página - 3

Apresentador 
do Balanço Geral
morre vítima 
da Covid-19

O apresentador do Balanço Geral, da TV Ari-
nos, afiliada à Record TV, de Nova Mutum, 
Claudiomiro Henrique Vieira, o Chico Tello, 
43 anos, morreu na manhã desta terça em 
decorrência da Covid-19. Tello teve 75% dos 
pulmões comprometidos.

 Página -7

MADEIRA

O Ministério da Agricultura informou que a máquina de classificação de madeira, criada pelo 
Serviço Florestal Brasileiro (SFB), proporcionará importantes vantagens para o consumidor. A 
ferramenta fará com que o consumidor possa distinguir qual o tipo de viga está comprando e a 
utilize da forma mais adequada.               Página  -8

Divulgação

Classificação beneficiará consumidores



Que possamos ter atenção e interesse pelo 
bem-estar dos nossos semelhantes, e essas 
virtudes devem ser buscadas e praticadas 
no nosso dia a dia

Você já fez uma prova pensando em obter uma 
nota abaixo de cinco pontos? Ou quem sabe dese-
jou tirar uma nota zero? Creio que não. Difi cilmente 
alguém que estuda, periodicamente, vai desejar ob-
ter uma nota inferior a dez. Até o estudante displi-
cente e desinteressado, que não tem por costume 
estudar, vai procurar, dentro de suas limitações de 
conhecimento e empenho, conseguir a nota máxi-
ma na prova.

Costumo utilizar em meus cursos e palestras 
a sigla DEZ, que signifi ca: “D” = determinado, “E” = 
equilibrado e “Z” = zeloso.

No fi lme “Rocky Balboa”, o ator principal Syl-
vester Stallone possui todas as qualidades citadas 
acima. O boxe é a temática central do enredo ci-
nematográfi co, em que lutadores aplicam diversos 
golpes para vencer o adversário no ringue. O golpe 
do boxe o qual mais admiro é o gancho, que se for 
bem aplicado pode levar o adversário ao nocaute.

Com a fi nalidade de dar uma maior dinâmica 
em minhas palestras, solicito aos participantes que 
simulem dez golpes de gancho, sendo cinco golpes 
dados pelo punho direito e cinco pelo punho es-
querdo, de forma alternada. Ao mesmo tempo peço 
que pronunciem em alto e bom som a palavra DEZ, 
repetindo: DEZ! DEZ! DEZ! E assim sucessivamente.

O meu objetivo ao realizar essa atividade é im-
pulsionar o cérebro do aluno, utilizando a voz, vibra-
ção e movimentação do corpo como ferramentas 
para produzir substâncias boas no encéfalo. Com 
esse embalo de motivação, o estímulo neural fará 
com que o foco de coisas negativas seja transferido 
para um estado emocional positivo, gerando auto-
confi ança, otimismo, serenidade e capacidade de 
melhor interação social.

Se você empregar a dinâmica “DEZ” em sua 
vida, com certeza obterá sucesso. O “D” de deter-
minação é de extrema importância, visto que é por 
intermédio dele que são traçados os nossos planos, 
objetivos e sonhos. Sem determinação, difi cilmen-
te conseguiremos observar o futuro no presente, e 
com isso não teremos a força física, mental e emo-
cional necessária para sair da zona de conforto. Essa 
falta de determinação e motivação nos impedirá 

de termos características de uma pessoa vencedora, 
como foi Rocky Balboa.

Aplicando o “E” de equilíbrio, podemos afi rmar e 
reafi rmar que atualmente as pessoas que mais têm 
sucesso são aquelas que possuem equilíbrio em 
todas as áreas da vida, principalmente o equilíbrio 
emocional, e isso é percebido por todos. Ser equili-
brado emocionalmente é ter controle sobre as emo-
ções e sentimentos, é ter a capacidade de enfrentar e 
vencer as adversidades e os obstáculos que surgem 
em nossas vidas. Ter equilíbrio emocional nos esti-
mulará a alcançar a nota DEZ.

Viver de forma categórica, utilizando o “Z” de ze-
loso, fará a diferença no mundo atual, onde a cultura 
do imediatismo e a do fast food estão transformando 
o que realmente importa em algo banal. O excesso 
de notícias compartilhadas na internet e redes so-
ciais caracteriza também a superfi cialidade nos rela-
cionamentos, a falta de interesse em ter um conhe-
cimento mais profundo e equilibrado sobre as coisas.

Diante desse quadro desanimador, fi cará muito 
difícil fazer com que as pessoas tenham sensibilida-
de, interesse, preocupação e zelo pelas coisas. Que 
possamos demonstrar empenho e dedicação na rea-
lização de quaisquer atribuições e responsabilidades 
que nos forem designadas.

Que possamos ter atenção e interesse pelo bem-
-estar dos nossos semelhantes, e essas virtudes de-
vem ser buscadas e praticadas no nosso dia a dia. 
Que tal, a partir de agora, tomarmos uma decisão sá-
bia de sermos determinados na busca da realização 
dos nossos sonhos?

Termos como meta o equilíbrio em nossas emo-
ções, atitudes e sentimentos? Sermos zelosos, cui-
dadosos e preocupados não somente com a nossa 
vida, mas também com a vida das pessoas do nosso 
convívio social?

E, fi nalmente, demonstrarmos na prática que so-
mos determinados, equilibrados e zelosos pelo nosso 
trabalho, família, lazer e estudo? Essas são questões 
que precisamos refl etir e melhorar para que consi-
gamos alcançar a plenitude e a excelência em nossa 
vida.

FRANCISNEY LIBERATO É AUDITOR PÚBLICO 
EXTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DE 
MATO GROSSO

Dez

Trincado, mas não interfere no uso...
Se isso não bastasse não são ra-

ras as situações em que o aparelho 
é anunciado por valores muito pró-
ximos aos de dispositivos que estão 
perfeitos, inteiros, funcional e este-
ticamente.

Se você vai vender algo ava-
riado, tem que ter consciência 
que o valor vai ser afetado, e 
que não adianta você tentar 
que o dano é mínimo caso ele 
não seja.

Tudo bem que você não 
precisa depreciar seu produto ao 
anunciar, mas seja realista e, caso a 
avaria não seja pequena, não tente 
fazer o interessado “engolir” essa in-
formação, afinal, trincado no celular 
é um dos danos mais visíveis que se 
tem, e por mais que ele não impeça 
o uso, a única forma de se livrar dele 
é trocando a peça.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
são muito importantes, e você pode 
entrar em contato pelo fone (66) 
99971-6500, pelo e-mail, lsmussi@
hotmail.com ou visitar nosso perfil 
em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Algumas pessoas são ainda mais insanas ao anunciar celulares 
avariados, simplesmente ignorando o dano (e não tirando foto 
que evidencie o problema), deixando para mostrar para o com-
prador na hora da entrega. Isso, além de absurdo, pode causar 
problemas pela falta de informação importante no anúncio, 
afi nal tal ressalva poderia interferir na decisão da compra. Assu-
ma o defeito, faça um anúncio claro e, com certeza, conseguirá 
fechar um negócio justo.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
POR  LEANDRO CARECA

Pensa uma frase que se tornou 
comum em anúncios de celular. No 
meio da descrição o camarada in-
forma, como se fosse a coisa mais 
normal do mundo, que o celular está 
com a tela ou a tampa traseira com 
“trincado”, mas garante 
que não interfere no uso. 
Só que essa informação pa-
rece não seguir qualquer 
tipo de padrão para a di-
mensão real do problema. 
Em linhas gerais, se for 
possível utilizar o aparelho, o pro-
prietário descreve dessa forma.

Acontece que ver anúncios com 
essa ressalva chegar a ser cômico. 
Em alguns aparelhos a avaria toma 
conta de praticamente toda a super-
fície em questão, se ramificando de 
forma que dá a impressão que o dis-
positivo vai “desmontar” a qualquer 
momento.

Mas o “show de horrores” não 
para por aí. Já vi casos em que o 
interessado perguntou, em um ce-
lular com a tela toda trincada, se o 
proprietário tinha noção do valor do 
conserto, e o mesmo respondeu, de 
forma grotesca, que não, pois não 
havia necessidade de gastar para 
trocar a tela se a mesma estava fun-
cionando adequadamente.

FRANCISNEY LIBERATO

Por bem-vinda que seja a aceleração do ritmo da va-
cinação contra a Covid, com o impulso da saudável com-
petição entre governadores e prefeitos, cumpre apontar 
que o processo não se dá sem lacunas.

A Folha mostrou em diferentes reportagens que con-
tingentes importantes que já deveriam ter sido vacinados 
não apareceram para receber a primeira dose. Outros tan-
tos abandonaram o trajeto vacinal no meio, o que compro-
mete a proteção contra o coronavírus.

No começo de junho, constatou-se que 3,6 milhões 
de brasileiros com mais de 70 anos não estavam comple-
tamente imunizados contra a epidemia no país, dos quais 
1 milhão não tinha tomado nem a primeira dose e 2,6 mi-
lhões não compareceram para a segunda.

Isso representa mais de um quarto dos brasileiros 
nessa faixa etária, que somam 13,5 milhões de pessoas, de 
acordo com a estimativa da Campanha Nacional de Vaci-
nação.

Antes, em abril, noticiou-se que mais de meio milhão 
de pessoas que receberam a primeira dose do imunizante 
desde janeiro tinham perdido o prazo da segunda etapa 
vacinal. O cálculo da época considerou a Coronavac, que 
tem intervalo entre doses de 28 dias.

Tais contas são possíveis porque cada pessoa imu-
nizada é registrada em um sistema do próprio Ministério 
da Saúde com um código de identifi cação individual, no 
qual há informações sobre idade, dose da vacina recebida 
e grupo prioritário a que pertence.

Essa base integra o DataSUS, serviço do Sistema Úni-
co de Saúde criado na década de 1990 para compilar infor-
mações para o embasamento de políticas públicas. Pelos 
números do DataSUS, já se sabia que a taxa de abandono 
no caso de vacinas com mais de uma dose —como a me-
ningocócica C (duas doses) e a contra a poliomielite (três 
doses)— andava alta no país: passara de 15,8% em 2015 
para 23,4% em 2019.

Tal cenário, somado à desinformação quanto à pan-
demia, muitas vezes fomentada pelo próprio governo 
federal, tornava previsível a necessidade ampla de cam-
panhas para engajar a população no processo. Isso não 
aconteceu.

Usar o DataSUS para defi nição de estratégias nacio-
nais deveria ser tarefa diária do Ministério da Saúde, mas a 
pasta prefere responsabilizar estados e municípios.

É preciso fazer campanhas e busca ativa de grupos 
prioritários que fi caram para trás, além de facilitar a imu-
nização dessas pessoas sem datas específi cas de repesca-
gem. Isso deve ser feito especialmente no caso dos idosos. 
A ciência, afi nal, tem apontado que a idade é o principal 
fator de risco para a Covid. A vacinação ampla, cabe sem-
pre repetir, é a única forma virtuosa de superar a crise sa-
nitária.

Editorial

Vacina sem lacuna

APOIO DE
BOLSONARO
De modo a reforçar o palanque em MT do 

projeto de reeleição de Jair Bolsonaro, o Po-
demos planeja uma série de convites para a 
disputa eleitoral de 2022. Os principais nomes 
são o da candidata derrotada ao Senado, Coro-
nel Fernanda (Patriota) e dos deputados esta-
duais Delegado Claudinei, Gilberto Cattani e 
Ulysses Moraes, todos do PSL. “Tem um grupo 
de políticos que estão preocupados com a for-
ça da direita em nosso estado. Tenho certeza 
que as lideranças políticas e os partidos que 
são alinhados com as pautas defendidas pelo 
presidente estarão unidos trabalhando a sua 
reeleição”, disse o presidente do Podemos em 
MT, José Medeiros.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

FIM DO
OBA-OBA
O ministro da Saúde Marcelo Queiroga des-

cartou a possibilidade de enviar doses extras 
para vacinação em massa dos cuiabanos em 
razão dos jogos da Copa América. No início de 
junho, o prefeito Emanuel Pinheiro foi à Brasília 
e retornou anunciando que a sua demanda ha-
via sido atendida pelo Governo Federal - o que 
agora cai por terra. Em audiência pública, Quei-
roga afi rmou que a pauta que está sendo trata-
da dentro do órgão diz respeito a envio de mais 
vacinas para MT devido à fronteira seca que o 
estado possui com países vizinhos, como forma 
de deter a disseminação no país de variantes da 
Covid-19.

Crédito: Arquivo pessoal
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A vacinação ampla, cabe sempre repetir, 
é a única forma virtuosa de superar a crise sa-
nitária“ “

O macaco-prego que foi atacado por cachorros e fi cou gravemente feri-
do na Comunidade Brígida, no último dia 17, segue em tratamento no hos-
pital veterinário da UFMT. Ele está em evolução estável, mas poderá ter um 
bracinho amputado. A APAMS foi a responsável por resgatar o animalzinho 
silvestre e encaminhar à Clínica Ceprovet, onde foi atendido pelo Dr. Marcos. 
Mais informações você confere na página 7 desta edição do Diário.
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Envasamento do gás de cozinha  
reduzirá preço para população
DA REPORTAGEM

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Mato Grosso, César Miran-
da, diretores do MT Gás e o 
senador Jayme Campos se 
reuniram na segunda-feira 
(21), com a diretoria da Agên-
cia Nacional do Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustíveis 
(ANP), para tratar sobre o en-
vasamento do recipiente de 
GLP (popularmente conheci-
do gás de cozinha), o que re-
sultará no barateamento do 
produto comercializado no 
estado.

A ação faz parte do pla-
nejamento do governador 
Mauro Mendes junto à Sedec, 
para que a empresa regula-
dora de gás do Estado crie 
uma distribuidora própria 
de gás de cozinha para Mato 
Grosso.

De acordo com o presi-
dente da MT Gás, Rafael Reis, 
embora se complementem, o 
envasamento do GLP e o gás 
natural contratado são duas 
ações distintas, a primeira 
tem como objetivo estimular 
o novo modelo de envasado-
ras para a ANP.

“Além do contrato as-
sinado de fornecimento da 
molécula de gás para os pró-
ximos 10 anos, também te-
mos a proposta de aquisição 
do GLP. Em paralelo, estamos 
trabalhando com o auxílio do 

senador Jayme Campos para 
aprovar esse novo modelo 
que reduzirá o custo ope-
racional das envasadoras, o 
que consequentemente, irá 
causar retração do custo do 
gás para os consumidores de 
Mato Grosso”, explicou.

Uma empresa contra-
tada ficará responsável pelos 
estudos técnicos, segundo 
Reis.

Conforme o senador, 
esta é uma ação extrema-
mente benéfica para a po-
pulação, já que irá impactar 
diretamente no bolso dos 
consumidores do estado. “Es-
tamos fazendo essa ponte 
para agilizar a normatização 
que o Estado precisa para 
trazer esse ganho para nossa 
população. Somente com a 
autorização da ANP, o gover-
no estadual poderá favorecer 
nosso povo com a redução do 
preço desse item tão neces-
sário nos lares de todo Mato 
Grosso”, pontua Jayme Cam-
pos.

Estratégia que o secre-
tário César Miranda ressalta 
como essencial para o desen-
volvimento do estado. “Este 
é um trabalho que vai bene-
ficiar a população como um 
todo, uma ação que irá afetar 
positivamente as finanças do 
mato-grossense e uma reco-
mendação pessoal do gover-
nador, de fornecer as melho-
res condições ao povo deste 

INVESTIMENTOS. O planejamento teve início com o contrato assinado com empresa boliviana de fornecimento
Foto: AssessoriA

a ação faz parte do planejamento do governador Mauro Mendes

o alinhamento é de extrema importância para a
agricultura familiar

a expectativa é que 20,6 mil eleitores voltes às urnas

Proposta é adaptação de tradicionais mutirões

Foto: AssessoriA de imprensA

Foto: AssessoriA

Foto: LUiZ GerALdo mArCHetti

ASSESORIA
DE IMPRENSA

A garantia do fortale-
cimento da agricultura fa-
miliar, foi o tema principal 
durante a agenda da equipe 
da Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico de Sinop, 
em Cuiabá, ontem (21). O se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico (SEDEC), Klayton 
Gonçalves, e a equipe técni-
ca da secretaria, cumpriram 
agenda na capital com o 
secretário Estadual de Agri-
cultura Familiar e Assuntos 
Fundiários (SEAF), Silvano 
Amaral.

Klayton destaca que o 
trabalho da SEDEC, frente 
aos pequenos produtores ru-
rais, desde o início da gestão, 
tem sido para desenvolver e 
oferecer o melhor suporte. 
“A SEDEC oferece assistência 
agrícola e veterinária gratui-

G1

A Justiça Eleitoral vai 
gastar mais de R$ 242 mil 
para realizar eleições suple-
mentares em Acorizal, Ma-
tupá e Torixoréu, conforme 
informações do Tribunal Re-
gional Eleitoral (TRE-MT).

A expectativa é que 20,6 
mil eleitores voltes às urnas 
para escolherem os novos 
prefeitos dos três municípios.

Em Acorizal, a 59 km de 
Cuiabá, o então prefeito Me-
raldo Sá foi cassado em de-
zembro do ano passado. Isso 
porque Meraldo havia sido 
condenado em 2018 por im-
probidade administrativa em 
uma ação do Ministério Pú-
blico que o acusou de ter rea-
lizado despesas não autoriza-
das quando era vereador em 

tamente aos pequenos pro-
dutores da cidade para que 
esses possam ter melhores 
resultados em sua produ-
ção, melhor aproveitamento 
de solo, controle de pragas e 
muitos outros serviços orien-
tativos”. Segundo Klayton, o 
alinhamento entre a SEDEC e 
a SEAF é de extrema impor-
tância para que a agricultura 
familiar possa se consolidar e 
ter muito mais suporte. “Que-
remos estreitar cada vez mais 
as relações com o governo 
do Estado e a SEAF para que 
possamos trabalhar forte-
mente Sinop na agricultura 
familiar”, afirma o secretário 
ao destacar que “são vários 
projetos que vão ajudar mui-
to a agricultura familiar do 
nosso município”.

Durante a reunião, Sil-
vano ressaltou que o alinha-
mento da prefeitura com o 
a SEAF é fundamental para 

Acorizal, entre 2001 e 2012.
Segundo o MP, foram 

realizadas despesas de paga-
mento de transporte escolar 
e jardinagem sem qualquer 
ligação com os serviços da 
Câmara de Acorizal.

Pelo calendário aprova-
do, as convenções partidá-
rias foram realizadas entre os 
dias 15 e 17 de junho. As con-
venções foram ser realizadas 
presencialmente ou virtual-
mente, sendo que o candida-
to escolhido em convenção 
deve afastar-se de eventual 
cargo público ou cargo que 
acarrete inelegibilidade no 
dia útil seguinte à conven-
ção, o mesmo se aplicando 
na hipótese de substituição 
de candidato.

Cada partido deve re-
gistrar a ata da convenção, 

AGRICULTURA FAMILIAR

SEDEc Sinop e SEaF debatem  
projetos para fortalecimento

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Mais de R$ 242 mil devem 
ser gastos em 3 municípios

DA REPORTAGEM

A Assembleia Social deu 
início a uma nova modalidade 
de atendimento: a prestação 
de serviços comunitários por 
agendamento, uma adapta-
ção dos mutirões – suspen-
sos em função da pandemia 
– atendendo aos protocolos 
de biossegurança. A primeira 
edição da ‘Ação Assembleia 
Social’ foi realizada na última 
sexta-feira (18), na Colônia Z5 
dos Pescadores, em Barão de 
Melgaço.

Na ‘Ação’, foram pres-
tados serviços de ‘atendi-
mento de saúde da mulher 
e da família’, ‘acolhimento 
psicológico’ e ‘orientações 
jurídicas’. A iniciativa foi pro-
movida por solicitação dos 
representantes da Colônia 
Z5 dos Pescadores, que fica-
ram responsáveis por fazer os 
agendamentos prévios dos 
atendimentos e distribuir se-
nhas.

“Essas ações são para 
levar às comunidades alguns 
serviços que oferecíamos nos 
mutirões, mas a pandemia 
chegou e precisamos res-
tringir. Neste formato, pre-
tendemos levar para vários 
municípios de nosso Estado, 
objetivando acolher cada dia 
mais a população”, contextu-
alizou a diretora da Assem-
bleia Social, Daniella Paula 
Oliveira.

O médico Miguel Angel 
Claros prestou atendimentos 

de saúde da mulher, como 
prevenção ao câncer de 
mama, e de saúde da família, 
como controle de hiperten-
são. As mulheres em que foi 
identificado risco de câncer 
de mama receberam agen-
damento para mamografia 
em Cuiabá. 

“A importância deste 
programa está em atender as 
necessidades dos munícipes 
do ponto de vista de saúde. 
Nós sabemos que a preven-
ção das doenças é o alicerce 
do bem estar de todo cida-
dão”, pontuou Dr. Miguel.

O pedido da comuni-
dade ribeirinha de Barão de 
Melgaço foi atendido pronta-
mente, em função do pouco 
acesso de serviços. Uma das 
usuárias da ‘Ação Assem-
bleia Social’, Sueli Dias, le-
vou os exames médicos da 
mãe idosa, para avaliação, 
destacando a dificuldade de 
deslocamento para atendi-
mento na capital. “Trazer es-
ses trabalhos aqui para nós é 
muito bom, porque a gente 
tem uma comunidade muito 
carente e não é todo mun-
do que tem recursos para se 
deslocar a Cuiabá”, comenta 
Sueli. “A Colônia [de pesca-
dores] está de parabéns pela 
parceria com a Assembleia 
[Legislativa de Mato Grosso] 
e espero que continue tendo 
[ações como esta], porque a 
nossa comunidade precisa 
desse apoio, precisa ser lem-
brada”, requereu.

BARÃO DE MELGAÇO

assembleia Social
leva serviços para a
comunidade ribeirinha

estado”, pontua.
No começo deste mês, o 

governador assinou um con-
trato com a estatal boliviana 

Yacimentos Petroliferos para 
o fornecimento de gás natu-
ral. O acordo visa garantir o 
abastecimento do produto 

assim como a lista dos pre-
sentes, no Módulo Externo 
do Sistema de Candidaturas 
(CANDex), sendo que devem 
ser transmitidas até o dia se-
guinte ao da realização da 
convenção.

Os documentos serão 
publicados na página de Di-
vulgação de Candidaturas e 
de Prestação de Contas Elei-

torais no site do TRE-MT.
Os candidatos que con-

correm a esta eleição suple-
mentar devem prestar suas 
contas no máximo até o dia 
06 de agosto. Já as zonas elei-
torais terão o dia 31 de agosto 
como último dia para a pu-
blicação da decisão que jul-
gou as contas dos candidatos 
eleitos.

a partir de janeiro de 2022. 
Com isso, Mato Grosso rece-
berá até 3,5 milhões de me-
tros cúbicos de gás natural 

ao mês durante o próximo 
ano e, até 2027, pode chegar 
até 6,5 milhões de metros cú-
bicos.

que a agricultura familiar se 
desenvolva nas cidades. “Pa-
rabenizo Sinop pela iniciativa 
de ter o foco na agricultura 
familiar e destaco que vocês 
podem contar com o gover-
nador, Mauro Mendes, pois 
ele sempre nos orienta para 
que a SEAF chegue com mais 
eficiência e resultados em 

parceria com as prefeituras e 
secretarias de agricultura”.

Projetos que fomen-
tam a piscicultura, o melho-
ramento genético do bovino 
de leite, a agricultura hidro-
pônica, o banco de calcário, 
apicultura e muitos outros 
foram debatidos durante a 
reunião.
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Zoneamento afetará desenvolvimento
e economia do Araguaia e Guaporé
DA REPORTAGEM

Produtor rural há dé-
cadas na região do Vale do 
Araguaia e presidente da 
Associação dos Fazendeiros 
do Vale dos Rios Araguaia, 
Cristalino e das Mortes (Afa-
va), Hugo Frota Filho afi rma 
que a atual proposta de Zo-
neamento Socioeconômico 
e Ecológico (ZSEE) de Mato 
Grosso é vista com preocu-
pação e pode trazer conse-
quências trágicas para a re-
gião.

A preocupação é com-
partilhada com o Fórum 
Agro MT, que em documen-
to encaminhado ao Gover-
no do Estado já alertava dos 
problemas para a região, em 
virtude da extrema restrição 
das áreas, somada à propos-
ta de criação de unidades de 
conservação, o que inviabili-
zará o desenvolvimento da 
agropecuária e da minera-
ção da região.

Com propriedades em 
Cocalinho e São Félix do Ara-
guaia, Frota Filho conta que 
tirou dessas propriedades o 
sustento de toda a família, 
e relembra que por muitos 
anos a região do Vale do Ara-
guaia foi apelidada de Vale 
dos Esquecidos. Após anos 
de árduo trabalho, inves-
timentos e muito planeja-
mento e força de vontade da 

própria população, a região 
conseguiu se desenvolver 
gerando empregos e renda, 
consequência da adoção de 
tecnologias que possibilita-
ram o desenvolvimento de 
agricultura e pecuária tec-
nifi cadas, que aumentam a 
produtividade e o desempe-
nho das atividades.

“Como estamos muito 
distantes da Capital, nossa 
região sempre sofreu com 
falta de infraestrutura. Mui-
tos produtores da região 
abriram estradas que hoje 
são rodovias estaduais com 
seu próprio esforço. Nos jun-
tamos para construir esco-
las, para levar educação às 
crianças da região. São dé-
cadas de trabalho duro de 
famílias que assim como a 
minha construíram um lega-
do para as futuras gerações, 
e agora, tudo isso corre risco 
de acabar por conta desse 
Zoneamento”, afi rma o pro-
dutor rural.

Ele acredita que o es-
tudo não condiz com a atu-
al realidade da região, que 
se desenvolveu e muito em 
comparação com o período 
apurado pela proposta do 
Zoneamento. Ainda de acor-
do com Frota Filho, os pró-
prios produtores trabalham 
de forma sustentável, com 
preservação do meio am-
biente e adoção de práticas 
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ZSEE é visto com preocupação por produtores da região

REGIÕES PRODUTORAS. Proposta de ZSEE é vista com preocupação e pode trazer consequências trágicas

que atendem a legislação.
A pauta do Zoneamen-

to também é vista com pre-
ocupação pelo prefeito de 
Cocalinho, Marcio Aguiar, 
o “Baco” (PSB), que avalia 
que a atual proposta afeta-
rá diretamente pelo menos 
17 municípios da região do 
Vale do Araguaia. “Acredito 
que Cocalinho será um dos 
mais prejudicados, pois a 
criação de áreas de preserva-
ção afetará diretamente no 
desempenho da nossa agro-
pecuária, uma das principais 
engrenagens da economia 
da cidade. Estamos traba-
lhando juntamente com o 
Sindicato Rural e com a Afa-
va e nos articulando com 
outros municípios para que 
o Estado reveja a proposta 
do ZSEE-MT para evitar que 
nosso município retroceda 
nas questões de produtivida-
de”, argumenta.

GUAPORÉ
Outra região que o 

ZSEE/MT prevê a instalação 
de novas áreas de preserva-
ção é a do Vale do Guaporé, 
composta por Pontes e La-
cerda, Vila Bela da Santíssi-
ma Trindade, Nova Lacerda, 
Conquista D’Oeste, Como-
doro, Figueirópolis D’Oeste e 
Jauru.

As áreas que até o mo-
mento estão intocadas e 

protegidas, só estão nessa 
situação graças ao trabalho 
e conscientização dos produ-
tores da região. Ponto defen-
dido pelo prefeito de Pontes 
e Lacerda, Alcino Barcelos 
(Republicanos), que enfati-
zou o trabalho realizado pe-
los produtores rurais, que in-
vestem muito em tecnologia 

DA REPORTAGEM

Garantir a melhoria 
contínua e sustentabilidade 
socioambiental na produ-
ção agrícola. Estes são os 
principais objetivos da As-
sociação dos Produtores de 
Soja e Milho de Mato Gros-
so (Aprosoja MT) com lan-
çamento e implantação do 
novo programa voltado ao 
desenvolvimento susten-
tável, realizado nesta terça 
(22), em Brasília.

“Vamos fomentar a 
melhoria continua da pro-
priedade rural, excelência 
na gestão transparente, pro-
teção e qualidade do traba-
lhador, integração dos as-
pectos ambientais, sociais 
e econômicos ancorados na 
robusta estratégia de negó-
cios; eliminação e mitiga-
ção dos impactos; educação 
ambiental, entre outras prá-
ticas que atendam a sus-
tentabilidade”, pontuou o 
presidente da Aprosoja MT, 

DA REPORTAGEM
O indicador Intenção 

de Consumo das Famílias 
(ICF), divulgado pela Con-
federação Nacional do Co-
mércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC), f icou em 
67,5 pontos, revelando alta 
de 2,1% em junho, conside-
rando o ajuste sazonal. De 
acordo com a CNC, apesar 
do aumento, esse foi o me-
nor nível desde agosto de 
2020 (66,2 pontos) e o pior 

DA REPORTAGEM

A arrecadação ao longo 
dos primeiros quatro meses 
de 2021 ( janeiro a abril) su-
biu em 25 estados e no Dis-
trito Federal, na compara-
ção com o mesmo período 
do ano passado. Apenas o 
Espírito Santo não registrou 
crescimento de receita. Os 
dados constam no Relató-
rio Resumido de Execução 
Orçamentária (RREO) com 
foco nos estados e DF, divul-
gado pelo Tesouro Nacional.

Segundo o relatório, as 
maiores altas de arrecada-
ção do primeiro quadrimes-
tre ocorreram em Roraima 
(31%), Rio Grande do Nor-
te (27%), Piauí (25%), Goiás 
(24%), Sergipe (24%), Alago-
as (23%) e Mato Grosso (23%).

Em relação às despe-
sas, também houve cres-
cimento, mas em 21 das 

unidades da federação. Os 
maiores crescimentos foram 
registrados no Maranhão 
(32%) e Amapá (23%). Nestes 
dois estados, inclusive, as 
despesas superaram o cres-
cimento das receitas, que 
foram 19% e 7%, respectiva-
mente.

O relatório aponta que 
houve redução ou estabi-
lidade das despesas em 6 
estados, na comparação en-
tre o primeiro quadrimestre 
deste ano e o mesmo perío-
do do ano passado. A maior 
queda na despesa ocorreu 
no Espírito Santo (-10%), se-
guido de São Paulo (- 6%), 
Rio Grande do Sul (- 3%) e 
Alagoas (-1%). 

No Tocantins e no Pa-
raná, as despesas f icaram 
estáveis (crescimento zero) 
entre os dois períodos com-
parados.

É a transformação e junção de várias ações 
que produtores já executam

Relatório traz dados orçamentários do primeiro 
quadrimestre de 2021 

SETOR AGRÍCOLA

Aprosoja-MT lança maior programa de 
sustentabilidade da produção de grãos

DIZ TESOURO

MT é um dos estados com
maior arrecadação no 1º
quadrimestre

CRESCIMENTO

CNC aponta melhorias no mercado 
de trabalho e retomada no consumo
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para produzir mais com me-
nos, e consequentemente 
preservar a maior área pos-
sível.

“É claro que somos a fa-
vor da preservação ambien-
tal, falo isso como prefeito 
e como produtor rural, mas 
não podemos prejudicar hoje 
o setor do agro, que é o fi el 

Fernando Cadore.
O programa é a trans-

formação e junção de várias 
ações que os produtores já 
executam nas fazendas. É a 
garantia da melhoria con-
tínua das propriedades, já 
que vai expor o que existe 
de melhor da porteira pra 
dentro. “Vamos mostrar que 
a soja é um produto susten-
tável e seguro para o con-
sumo. Af inal, dos 66% de 
vegetação nativa protegida 
e preservada dentro do ter-
ritório brasileiro, 26% estão 
em propriedades rurais”, ex-
plicou Cadore.

Após lançamento, o 
novo programa já está à 
disposição dos mais de 7,4 
mil produtores de soja e 
milho. Equipe de campo da 
Aprosoja MT fará implanta-
ção nas propriedades, com 
aplicação de questionários, 
orientações de adequações 
e formação contínuas com 
cursos presenciais e online.

junho da série histórica ini-
ciada em 2010. Em compa-
ração a junho do ano pas-
sado, o ICF baixou 2,6%.

A economista da CNC 
responsável pela pesquisa, 
Catarina Carneiro da Silva, 
disse que todos os indica-
dores tiveram crescimento. 
“Todos eles colaboraram de 
alguma forma”. Apontou 
que as famílias registraram 
expectativas positivas so-
bre o mercado de trabalho 
tanto no curto quanto no 

longo prazo, o que permi-
tiu a retomada no consu-
mo. 

O ICF de junho repetiu 
o número obtido em maio, 
mas teve uma melhora em 
função do ajuste sazonal, 
explicou a economista. Ca-
tarina chamou a atenção 
para a parte do emprego, 
que foi o maior indicador 
do mês. “Tanto o emprego 
atual, como em perspecti-
va prof issional tiveram au-
mento”.

Segundo ela, isso tem 
a ver com os dados do Ca-
dastro Geral de Empre-
gados e Desempregados 
(Caged) que estão vindo 
positivos nos últimos me-
ses. “Isso está animando 
os consumidores e a ren-
da atual também, que teve 
crescimento com o auxílio 
emergencial, que está sen-
do disponibilizado e está 
amenizando as dif iculda-
des das famílias, incenti-
vando o consumo”.

da balança em Mato Grosso e 
no Brasil, por algo que ele já 
faz, que é preservar. Precisa-
mos separar o joio do trigo, o 
verdadeiro produtor respeita 
e preserva o meio ambiente, 
às vezes até sem apoio das 
esferas governamentais, e 
ainda assim nunca se furtou 
de preservar”, afi rma.



AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 028/2021

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2021
Tipo: Menor Preço Por Item

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, Através da Pregoeira Oficial 
no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, de 
02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 
07/07/2021, às 08H00, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS E FLUIDOS, EM 
ATENDIMENTO AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-
-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto 
da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir 
das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br 

Novo Mundo, MT, 22 de junho de 2021.
Luciana Da Silva Betarelo

Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 031/2021

 PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 55, de 
Janeiro de 2021, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de 
Pregão Eletrônico - SRP nº 031/2021, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei 
nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo 
Menor Preço Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E FERRA-
MENTAS E MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS SECRETÁRIAS 
DO MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO CONFORME TERMO DE RE-
FERÊNCIA”. Início da Sessão 06/07/2021 - Horário: 10:00 horas (horário de 
Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 10h do dia 23/06/2021 
às 18h do dia 05/07/2021 através do site www.bll.org.br. O Edital completo po-
derá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.
br, informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no 
Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 
226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo supor-
te da BLL (41) 3042-9909. 

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de Junho de 2021.
Natália Fernandes da Silva

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

 PARA EXECUÇAO DO CONTRATO 048/2018
O MUNICIPIO DE NOVA UBIRATÃ-MT, NA PESSOA DO PREFEITO MUNICI-
PAL, SR. EDEGAR JOSÉ BERNARDI, INSCRITO NO CPF N.º 567.528.491-
53, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, NOTIFICA A EMPRE-
SA MARIA MILAGRE DE ARRUDA CANAVARROS EIRELI ME - CNPJ: 
13.731.238/0001-39 – OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EXECU-
ÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DO SAAE, AMPLIAÇÃO E MELHORIA 
NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA SEDE DO MUNICÍPIO 
DE NOVA UBIRATÃ-MT, NOS SEGUINTES TERMOS: TENDO EM VISTA 
QUE A EMPRESA NOTIFICADA SE MANTEVE INERTE PERANTE A NO-
TIFICAÇÃO OCORRIDA NA DATA DE 07.06.2021, ATRAVES DE EMAIL E 
APLICATIVO DE MENSAGENS WHATSAPP, É O PRESENTE PARA NOTI-
FICAR A EMPRESA NA PESSOA DE SEU REPRESENTANTE LEGAL, PARA 
QUE PROCEDA O IMEDIATO RETORNO DOS SERVIÇOS DESCRITOS NO 
CONTRATO DE OBRAS 048/2018, APRESENTAR OS DOCUMENTOS SO-
LICITADOS, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DA DATA DA 
PUBLICAÇÃO DA PRESENTE, BEM COMO OBEDECER OS PRAZOS DES-
CRITOS NO CRONOGRAMA FISICO/FINANCEIRO. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2021 SRP

PUBLICAÇÃO DE RESULTADO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº 
037/2021, realizado no dia 02/06/2021, às 8:00 horas, na sua Sede Adminis-
trativa, licitação destinada ao Registro de preços para futura e eventual pres-
tação de serviços de transporte escolar, adjudicada em 22/06/2021 e homolo-
gada em 22/06/2021 sagraram-se vencedor do certame a empresa MARCIA 
NERIS DE SOUZA, PATRICIA KERN BISCHOFF ME, SERGIO APARECIDO 
NOGUEIRA 65555163134, TRANSPORTES ESCOLARES - LTDA Nova Ubi-
ratã - MT, 22 de junho de 2021. 

Francine Oliveira
Secretária de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2021 SRP

O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 
05/07/2021, às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Li-
citação destinada ao registro de preços para futura e eventual contratação 
para execução de serviço de conservação/manutenção de vias urbanas com 
massa asfáltica tipo PMF (pré – misturado a frio), com demolição manual e 
pintura de ligação com emulsão RR-1C - Os interessados poderão consultar o 
Edital, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo 
no site www.novaubirata.mt.gov.br. 

Nova Ubiratã-MT, 22 de junho de 2021. 
FRANCINE OLIVEIRA

Secretária Municipal de Administração.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS E COOPERATIVAS 
DE CARNES E DERIVADOS, DA ALIMENTAÇÃO E AFINS DE LUCAS DO 
RIO VERDE – MATO GROSSO– SINTRALVE EM QUE ESTAVA EM PRO-
CESSO DE ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE DENOMINAÇÃO PARA SIN-
DICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS DO 
MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE – MATO GROSSO – SINTRALVE, 
CNPJ Nº 08.628.995/0001-41. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA DOS ASSOCIADOS. Pelo presente Edital de 
Convocação, na condição e atribuições de Presidente do Sindicato, convoco 
os associados do SINTRALVE, acima nominado, quites com suas obrigações 
associativas para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a ser reali-
zada no dia 03 de julho de 2021, às 07 horas em primeira convocação com o 
quórum qualificado na forma estatutária e/ou, em segunda e última convoca-
ção, às 08 horas, com a presença de qualquer número de associados, sito no  
endereço Rua Passo Fundo nº 169-E, bairro Pioneiro, Sede do Sindicato, na 
cidade de Lucas do Rio Verde, estado do Mato Grosso, para discutir, deliberar 
e votar com aprovação ou rejeição da seguinte ordem do dia: 1) Considerando 
o arquivamento do pedido da alteração estatutária efetuado pelo Coordenador 
Geral de Registro Sindical do Ministério da Economia com fundamento na 
Nota Técnica  SEI nº 8556/2021/ME (13906312), a que se refere o processo 
administrativo nº 46210.002722/2017-81, publicado no D.O.U nº 39 – seção 
I, página 57, edição de 01/03/2021 que, em razão dessa decisão Ministerial, 
a razão social/denominação do Sindicato, em seu “cadastro ativo”, continua a 
razão social anterior a referida alteração estatutária promovida, ou seja, man-
teve-se a razão social de: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDÚS-
TRIAS E COOPERATIVAS DE CARNES E DERIVADOS, DA ALIMENTAÇÃO 
E AFINS DE LUCAS DO RIO VERDE – SINTRALVE, por este motivo submete 
a discussão, deliberação e votação para aprovar ou rejeitar proposta de altera-
ção estatutária no pertinente a razão social/denominação com alteração para 
a anterior ao pedido não aceito pelo Ministério da Economia: 2) Alteração/mu-
dança de endereço; 3) Outras alterações estatutárias necessárias de acordo 
com o projeto de alteração do estatuto elaborado pela Assessoria Jurídica e 
membros da diretoria executiva do SINTRALVE.  Lucas do Rio Verde/MT, 21 
de junho de 2021. Roberto Denis Padilha. CPF Nº 037.135.859-03. Presidente 
do SINTRALVE. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE 02/2021 CHAMADA PÚBLICA
 O presente Chamamento Público tem por objeto o CREDENCIAMENTO de 
pessoas jurídicas, privadas ou públicas, lucrativas ou não, para o exercício de 
2021 e/ou subsequentes, na Prestação de serviços de acolhimento de idosos 
em situação de vulnerabilidade e risco pessoal e social, afastados do convívio 
familiar ou por meio de aplicação de medida protetiva de abrigamento, in-
cluindo assistência, cuidados, alimentação, higiene pessoal e todo e qualquer 
atendimento necessário e digno para o bem-estar durante sua permanência, 
tudo em conformidade descritos em Edital, com prioridade de acolhimento 
quando solicitada via Oficio pela Rede de Serviço Sócio-assistencial do Mu-
nicípio.
Os interessados deverão procurar a sede da prefeitura municipal, entre os 
dias 28/06 a 28/07/2021, das 7:00 as 12:00 horas mediante as condições es-
tabelecidas no presente Edital e pela Lei 8.666/93.
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações poste-
riores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura 
no dia 30/07/2021, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão 
ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 às 12:00, telefone 66 
3574 - 1404, através do site www.novaguarita.mt.gov.br ou e-mail licitacao@
novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 22 de Junho de 2021.
Yana Maria Marcon
Presidente da C.P.L

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE RESIÇÃO

(Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)
RESCISÃO DE CONTRATO N° 010/2018 – DATA: 21/06/2021 – OBJETO: 
RESCISÃO AMIGÁVEL CONTRATO Nº 010/2018, CELEBRADO EM 27 DE 
FEVEREIRO DE 2018, CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE MÃO DE OBRA PARA SERVIÇOS DE PODA DE ÁRVORES, CORTE 
DE GRAMA E PODA DE ARBUSTOS EM RUAS, AVENIDAS, PRAÇAS, 
ESPAÇOS PÚBLICOS E DISTRITOS DO MUNICÍPIO, ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS CONSTANTES NO ANEXO I DO PROCESSO LICITATÓRIO – 
CONTRATADA: MARIA DO SOCORRO BEZERRA 47682507349  CNPJ: 
29.502.329/0001-32 – ORIGEM: PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018. 

NOVA UBIRATÃ –MT 22 DE JUNHO DE 2021. 
EDEGAR JOSÉ BERNARDI

PREFIETO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE TERMO DE REVOGAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 031/2021

processo licitatório nº 127/2021 a prefeitura de confresa, estado de mato gros-
so, através da pregoeira, torna público que revogou o pregão eletrônico nº 
031/2021, do tipo menor preço por item,  com base no artigo 49 da lei federal 
nº 8.666/93 e justificativa presente no termo de revogação anexo aos autos 
do processo licitatório em epígrafe, que tem como objeto abertura do proces-
so licitatório para pregão eletrônico de registro de preços para prestação de 
serviços de propaganda digital e publicidade do tipo veiculação de publicação 
em sites de noticias com banner de conteudo exibição 24 horas atendendo as 
demandas das secretarias do poder executivo municipal, junto ao município 
de confresa - mt.confresa-mt, 22 de junho de 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira Portaria nº 126/2021.

MARCHIORE & PAGLIA LTDA - EPP, CNPJ 
17.805.928/0001-46, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT a LP/LI/LO área ampliada 
e Renovação da Licença de Operação (LO) da área 
existente, para atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores / Ser-
viços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores  / Serviços de alinhamento e balancea-
mento de veículos automotores / Serviços de insta-
lação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores / Comércio varejista de lubrifi-
cantes, localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, 
N 1622, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi de-
terminado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

VITORIO MIGLIORINI, CPF Nº 182.678.829-87, tor-
na público que requereu da SEMA-MT (Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente) A LAC - LICENÇA POR 
ADESÃO E COMPROMISSO - para o desenvolvi-
mento de atividades de Armazenamento e Secagem 
de Grãos provenientes de campos agrícolas próprios, 
na Fazenda Renascer I, localizada no Município de 
Itaúba/MT. Não foi determinado estudos de Impacto 
Ambiental. Itaúba/MT. 22/06/2021

A.B.C.P. AGROPECUARIA LTDA,  CNPJ N°: 
20.357.159/0003-37,  PROPRIETÁRIA DO IMÓVEL 
RURAL DENOMINADO LOTE N° 38 - SITUADO NA 
ESTRADA MUNICIPAL POTRICH BAHIA  S.N -  LOTE 
N°. 38 – ZONA RURAL –, NO MUNICIPIO DE FELIZ 
NATAL – MT, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À 
SEMA-MT SECRETARIA ESTADUAL DE MEIO AM-
BIENTE/MT  A LICENÇA FLORESTAL E AUTORIZA-
ÇÃO DE DESMATE. SEM MAIS A DECLARAR.

ALEXANDRE P LOUSA JUNIOR ME – AMAZONIA 
MADEIRAS, CNPJ. 24.538.844/0001-59. Torna pú-
blico que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Renovação da Licença 
de Operação de uma Serraria com Desdobramento e 
Beneficiamento de Madeira, localizada no município 
de Itanhangá/MT. Não determinado EIA/RIMA.

CLAIDES LEANI DOS SANTOS, CNPJ n° 
09.441.054/0002-48, torna público que requereu jun-
to à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso (SEMA/MT). A Licença Ambiental – Modali-
dade: Licenciamento Simplificado - LAS, para a ati-
vidade: Transporte Rodoviários de Produtos Perigo-
sos, localizada na Avenida Senador Jonas Pinheiro, 
n° 1880 – Bairro Jardim das Azaleias, município de 
SINOP-MT.

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, 
CNPJ 05.644.974/0001-21, torna público que reque-
reu junto à SAMA/SORRISO-MT a Renovação da 
Licença de Operação (RLO) para atividade de ar-
mazéns gerais (emissão de warrant), localizada na 
Rodovia BR-163, Km 758, Zona Rural de Sorriso/MT. 
NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

MAURO ALBERTO RIEDI, CPF 411.321.061-68, tor-
na público que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT 
a Renovação da Licença de Operação (RLO) para 
atividade de armazéns gerais (emissão de warrant) 
na Fazenda Santa Helena, Zona Rural de Sorriso/MT. 
NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 

VENDAS
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 23 de junho de 2021 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO” 

CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do 
Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 006/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe de Pregoeiro, torna público que realizou no dia 14 de junho de 2021, às 08h00min, na Sala de licitações 
do CISVP em Peixoto de Azevedo-MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2021, com objeto de 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO, 
ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, RECURSOS MATERIAIS, MEDICAMENTOS, 
INSUMOS FARMACÊUTICOS, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE UTI E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS DE INTENSIVISTA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS PARA ESSA 
DEMANDA E OUTROS NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DE 10 (DEZ) LEITOS TIPO ADULTO DE (UTI) 
UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, NO ÂMBITO DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO sob gestão 
do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, constantes no termo de 
referência, tudo em conformidade com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, 
para todos os efeitos jurídicos legais, conforme EDITAL Nº 007/2021 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 
006/2021, onde sagrou-se vencedora a empresa: CURE TRATAMENTOS EM SAÚDE LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 26.560.068/0001-19, no item 1071, no valor global de R$ 6.660.000,00 (Seis Milhões e Seiscentos e 
Sessenta Mil Reais). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio, localizado 
na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, ou no e-
mail cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT,  14 de junho de 2021. 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 
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Peixoto de Azevedo MT,  14 de junho de 2021. 

GENIFER KAISER 
Pregoeira Oficial do CISVP 

 31º TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta da empresa: M. S. DIAGNOSTICA 
LTDA, CNPJ 00.970.175/0003-93 no valor total de R$ 4.587,00 (QUATRO MIL 
E QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS). 
Tudo com fundamento no artigo 25, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo 
como objeto o CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
AQUISIÇÃO DE REAGENTES, 05 CAIXAS DE TROPONINA T - COBAS 
H232 CX C/ 10 UNIDADES E 07 CAIXAS DE D-DIMERO - COBAS H232 CX 
C/ 10 UNIDADES, VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT.

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2021.

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP
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ERRATA

TERMO DE RETIFICAÇÃO

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por 
meio deste retificar a publicação do dia 17/06/2021 do Jornal Oficial Eletrônico 
dos Municípios do Estado de Mato Grosso (AMM), página 8; a publicação 
do dia 17/06/2021 do Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 
05; e a publicação do dia 18/06/2021 do Diário Oficial de Contas Tribunal de 
Contas de Mato Grosso (TCE), pagina 25, quanto ao 30º TERMO DE RATI-
FICAÇÃO 2021.

ONDE SE LER: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 
do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica a contratação direta da empre-
sa: PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, CNPJ 
87.389.086/0002-55 no valor de R$ 2.017,92 (DOIS MIL E DEZESSETE RE-
AIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS).

LEIA-SE: O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixo-
to, pelo seu Presidente, ratifica a contratação direta da empresa: PRO-RAD 
CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA, CNPJ 87.389.086/0001-
74 no valor de R$ 2.017,92 (DOIS MIL E DEZESSETE REAIS E NOVENTA E 
DOIS CENTAVOS).

Peixoto de Azevedo/MT, 22 de junho de 2021.

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo do CISRVP FAZENDA 1.938HA

(PARTE IDEAL) EM

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

Faz. Alcides, gleba Cruzeiro do Sul.

INICIAL R$ 2.210.813,00

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9339

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2.021

A Prefeitura Municipal de Nova Xavantina – MT, através de sua pregoeira 
oficial, vem a público divulgar o RESULTADO da licitação na modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL nº 020/2.021, processo administrativo nº 038/2.021, 
o qual tem por Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTU-
AL AQUISIÇÃO DE TONERS E CORRELATOS, DE ACORDO COM AS NE-
CESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE NOVA 
XAVANTINA-MT. Sagrou-se vencedora a Empresa MARCOS S. BIUDES – 
ME, inscrita no CNPJ nº 08.257.279/0001-03, com o valor global final de R$ 
134.187,23 (cento e trinta e quatro mil, cento e oitenta e sete reais e vinte e 
três centavos).

Nova Xavantina – MT, 22 de junho de 2.021
Marina Angélica Marca

Pregoeira oficial RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2021

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, 

designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, no uso de suas 

atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, 

torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 

013/2021, referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Contratação de empresa especializada para conserto de pneus (serviços 

de borracharia) para atender a frota Municipal de Ipiranga do Norte – MT”, 

a seguinte Empresa: A DE OLIVEIRA MORAES BORRACHARIA - ME, 

devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 29.018.214/0001-77, localizada 

na Rua das Jaboticabas, S/N, Quadra 81, Lote 18, Bairro Centro, na 

Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da 

presente licitação, com valor global de R$ 85.544,96 (Oitenta e Cinco Mil, 

Quinhentos e Quarenta e Quatro Reais e Noventa e Seis Centavos).

Ipiranga do Norte – MT, 22 de Junho de 2021.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2021
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PRESIDENTE, designada pela 
Portaria n.º 151/2021, torna público para conhecimento de todos os 
interessados, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, que procedeu 
retificação no edital do TOMADA DE PREÇOS 006/2021, cujo objeto é 
“Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 
Engenharia, para Elaboração de Projetos de Obras-de-arte Especiais 
(pontes de concreto), de encabeçamento de pontes, e Projeto de 
Capacidade e Segurança Viária na travessia urbana da Rodovia MT 242 
para atender as necessidades do Município de Ipiranga do Norte - MT”, 
tendo em vista a alteração de uma coordenada geográfica presente no 
Termo de Referência, Anexo II, item 5.1:
Onde sê lê:
2) Ponte sobre o Rio São Paulo, coordenada geográfica em UTM E 
905.959,00 S 8.665.590,00, extensão de 25,00 m com 8,80 m de largura, 
totalizando 225,00 m2;
Leia-se:
2) Ponte sobre o Rio São Paulo, coordenada geográfica em UTM E 
605.959,00 S 8.665.590,00, extensão de 25,00 m com 8,80 m de largura, 
totalizando 225,00 m2;
Tendo em vista que as retificações realizadas não afetam na formulação 
das propostas, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, mantém 
inalterada a data de abertura do Certame no dia 23/06/2021, às 08:00h. O 
edital devidamente retificado poderá ser obtido através do site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba LICITAÇÕES. 
Informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira das 07h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min, exceto feriados, e através do tel. 
(66) 3588-2000. Ipiranga do Norte-MT, 22 de Junho de 2021.

Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2021
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, a PRORROGAÇÃO do 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: tem por finalidade definir o conjunto de elementos que 
nortearão o procedimento para OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (ETANOL, GASOLINA, ÓLEO 
DIESEL S-10) NO MUNICÍPIO DE CUIABÁ/MT, PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL, POR MAIOR DESCONTO 
PORCENTUAL POR ITEM, SOBRE O PREÇO MÉDIO MENSAL DE 
CUIABÁ/MT DIVULGADO PELA ANP. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 14:00 horas do dia 23/06/2021 até às 08:00 horas do dia 12/07/2021 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 13/07/2021 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br ou através do site www.bllcompras.org.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas (HORARIO OFICIAL DE SORRISO) ou através do 
telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Marisete Marchioro Barbieri/Rob Edson L. da Silva
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 003/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizou na sede da 
Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE 
TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA DESMONTE DE 
ROCHAS SEDIMENTARES COM PLANO DE AÇÃO E DETONAÇÃO COM 
EXPLOSIVOS NA ESTRADA DIVISA NORTE DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT, aonde sagrou-se vencedor o Licitante DEXPLO 
DISTRIBUIDORA DE EXPLOSIVOS E FERRAGENS LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o nº 21.254.180/0002-99 com valor total de R$ 1.795.967,17. 

Matupá – MT, 22 de junho de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 06/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 12 
de julho 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE 
PREÇO para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM 
COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, ADMINISTRATIVA E 
FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA 
ESCOLA MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 073/2021, que 
está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 22 de junho de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2021 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de 
Licitação, comunica a todos os interessados que realizou o PROCESSO DE 
DISPENSA DE LICITAÇÃO para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPLEMENTAÇÃO E ADEQUAÇÃO 
DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL, 
GEOREFERRENCIADO, PROJETO URBANÍSTICO E MEMORIAIS 
DESCRITIVOS EM ÁREA DE APROXIMADAMENTE 135 HA, PARTE DA 
ÁREA DENOMINADA ZP 008”, onde se contratou a Empresa TOPOS – 
PROJETOS E TOPOGRAFIA EIRELI – ME, inscrita no CNPJ sob o nº 
12.488.394/0001-58 com um valor total de R$ 30.000,00. O processo tem 
Fundamento Legal no Artigo 24, Inciso II da Lei 8.666/93, suas alterações 
posteriores. Maiores Informações junto à sede da Prefeitura Municipal 
localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, Fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. 

Matupá – MT, 22 de junho de 2021 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 



DA REPORTAGEM

Esta semana está sen-
do mais agitada do que o 
previsto no Palmeiras. O dia 
que seria de apenas um trei-
namento de reapresentação 
para o elenco foi também de 
reunião e mais cobrança da 
diretoria.

O motivo do encontro 
entre os dirigentes Ander-
son Barros, Cícero Souza e 
Edu Dracena com o grupo 
foi principalmente mais uma 
quebra de protocolo de saú-
de estabelecido pelo clube 
contra a Covid-19. Na noite de 
domingo, Patrick de Paula foi 
flagrado por torcedores em 
uma balada supostamente 
clandestina, fato que foi ne-
gado pelo atleta.

No clube, porém, o as-
sunto causou grande insatis-
fação na diretoria e até den-
tro do elenco. O Verdão, que 
perdeu dois funcionários no 
dia 12 de junho por causa de 
complicações da Covid-19, já 
havia punido e afastado Lu-
cas Lima por ter participado 
de uma festa na semana pas-

PALMEIRAS

Diretoria aumenta
cobrança após nova
quebra de protocolo

sada.
A reincidência em mais 

um caso de acusações de tor-
cedores em supostas festas 
provocou uma nova manifes-
tação da diretoria. Também 
por isso a avaliação interna é 
de que o caso envolvendo Pa-
trick de Paula é mais grave.

Antes do evento notur-
no, o meio-campista tinha 
sido notícia por outra polêmi-
ca. Ele perdeu seis minutos 
do jogo contra o América-MG 
por ter entrado em campo 
usando um brinco. De acordo 
com relatos, ele já havia sido 
alertado sobre o uso do aces-
sório antes da partida.

Na beira do gramado, o 
atleta precisou da ajuda de 
companheiros e ouviu recla-
mações da comissão e dos 
atletas. 

Em entrevista coletiva, 
Abel Ferreira alertou sobre a 
necessidade de “puxões de 
orelha” no meio-campista 
por causa de seu comporta-
mento. Patrick de Paula e Lu-
cas Lima foram multados em 
40% do salário e estão afasta-
dos sem prazo de retorno.

Elenco do Palmeiras treina sob agito de baladeiros no 
elenco

Foto: Cesar GreCo

Walter chegou no começo da temporada ao Cuiabá

NO MORUMBI

“Errar menos e arriscar”, diz  
Walter para Cuiabá somar pontos

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A Eurocopa 2020 está 
em sua 3ª e última rodada 
da primeira fase para definir 
os 16 classificados que irão às 
oitavas de final. Até agora, 4 
grupos já estão definidos – e 
12 seleções, no total, estão ga-
rantidas à próxima fase.

No Grupo A, Itália (9) 
e País de Gales (4, saldo +1) 
avançaram como líder e vice, 
respectivamente. A Suíça (4 
saldo -1) também garantiu sua 
vaga como uma das quatro 
melhores terceiras colocadas.

Na chave B, Bélgica (9) e 
Dinamarca (3, saldo +1) estão 
nas oitavas também ocupan-
do as duas primeiras posições. 
Apesar de somar três pontos, 
a Finlândia, terceira colocada, 
possui saldo inferior a outros 
concorrentes (-2) e deve ficar 
pelo caminho.

No Grupo C, a Holanda 
conquistou três vitórias em 
seus três jogos – a exemplo 
de Itália e Bélgica. A Áustria 
(6) também vai às oitavas de 
final, enquanto a Ucrânia com 
3 pontos (saldo -1) ainda espe-
ra um milagre para conseguir 
uma vaguinha.

A Suécia (E) e a França 
(F) também já estão classi-
ficadas à próxima fase. Elas 
lideram suas respectivas cha-
ves, mas mesmo que uma 
combinação de resultados as 
levem para a terceira posição 
nas chaves, ainda assim estão 
garantidas.

E nesta terça-feira (22) 
foi a vez da definição de mais 
dois classificados do Grupo D 

DA REPORTAGEM

O lateral-esquerdo Ue-
nUm dos líderes do elenco, o 
goleiro Walter assume que o 
Cuiabá precisa somar pontos 
diante do São Paulo, nesta 
quarta (23) no Morumbi. Ele 
destacou alguns pontos que 
o time precisa melhorar para 
conseguir ser competitivo 
contra o Tricolor. A delegação 
cuiabanista já está na capital 
paulista.

Cuiabá e São Paulo 
têm a mesma pontuação no 
Brasileirão. São dois pontos 
somados, sem nenhuma vi-
tória. Porém, o time paulista 
tem dois jogos a mais. O Dou-
rado teve dois jogos adiados, 
uma vez que a Arena Panta-
nal está cedida para a Copa 
América.

“Jogo difícil, eles estão 
pressionados. Eles estão com 
os jogos feitos, nós temos 
dois a menos. Temos que so-
mar pontos, vamos em busca 

Foto: assCom DouraDo
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Mais 3 seleções garantem
vaga nas oitavas de final
EUROCOPA. Inglaterra, Croácia e República Tcheca se juntam a outras 9 classificados

Sterling encobre o goleiro Vaclík e quase marca – bola bateu na trave

Foto: anDy rain

– e automaticamente de outro 
terceiro colocado. A Inglaterra 
garantiu a liderança ao vencer 
a República Tcheca por 1 a 0, 
gol de Sterling – o segundo 
dele na competição. Os ingle-
ses somaram 7 pontos.

Na outra partida, a Croá-
cia fez 3 a 1 na Escócia e conse-
guiu subir para a segunda po-
sição. Os gols foram marcados 
por Vlasic, Modric e Perisic, 
enquanto McGregor descon-
tou para os escoceses. Com os 
resultados, croatas e tchecos 
empataram em pontos (4) e 
saldo de gols (1), mas os atuais 
vice-campeões tiveram me-
lhor ataque (4 contra 3).

LEWA DE
FORA?
Hoje (23) é a vez da de-

finição dos grupos E e F. Pelo 
E, a Suécia já está classifica-
da, mas joga para garantir a 
liderança da chave diante da 
Polônia, de Roberto Lewando-
wski. Por isso, uma vitória dei-
xa os suecos isolados na pri-
meira posição, com 7 pontos.

Já a Polônia, do atacante 
do Bayern de Munique, atual 
melhor jogador do mundo, 
corre sérios riscos de ficar de 
fora da próxima fase.

O outro jogo da chave 
também é decisivo para Espa-
nha x Eslováquia. As duas até 
podem se classificar juntas, 
mas a tendência é que ape-
nas uma avance. A Fúria está 
jogando em casa e empatou 
as duas partidas – inclusive, 
sendo vaiada por sua torcida. 
Corre o risco de ficar pelo ca-
minho. Os dois jogos serão às 
12h.

4 SELEÇÕES
TÊM CHANCES
Já pelo F, o grupo da 

morte, Portugal x França e 
Hungria x Alemanha duelam 
pelas primeiras posições. Nes-
te grupo, as 4 seleções têm 
chances de se classificar, com 
atenção maior para o duelo 
entre os finalistas da edição 

Walter tem 15 jogos com 
a camisa do Cuiabá, três de-
les foram no Brasileirão. Nes-

Veja os confrontos das oitavas de final definidos
em sorteio

COPA DO BRASIL

São Paulo x Vasco, Bahia x Galo...
confira os confrontos das oitavas

Foto: DivulGação

2016. Por conta do ‘confronto 
direto’ entre Hungria e Alema-
nha, a França, atual campeã 
do mundo, já está garantida 
à próxima fase – mesmo que 
fique na 3ª posição, avançan-
do como um dos terceiros. 
Mesmo assim, o duelo é fun-
damental para o time de Cris-
tiano Ronaldo, que é a atual 

ses três jogos sofreu três gols. 
A partida contra o São Paulo 
será às 18h.

campeão europeia e não quer 
ficar pelo meio do caminho.

COMO ESTÁ A
SITUAÇÃO?
Quer saber quem já está 

garantido, quem está aguar-
dando e quem ficou pelo ca-
minho? Confira!

Os matematicamente 

classificados: Itália, País de 
Gales, Suíça, Bélgica, Dina-
marca, Holanda, Áustria, In-
glaterra, Croácia, República 
Tcheca, Suécia e França;

Aguardando: Ucrânia e 
Finlândia;

Eliminados: Turquia, 
Rússia, Macedônia do Norte e 
Escócia.

da vitória em todos os jogos, 
mas o empate não é ruim. 
É jogar seguro, saber o que 
fazer dentro de campo para 
sair com um grande resulta-
do”, afirmou Walter.

Walter deu dicas de 
como a sua equipe precisa 
melhorar para ter chances 
contra o São Paulo. Mesmo 
atuando no Corinthians por 
muitos anos, Walter só en-
frentou o Tricolor uma vez, 
quando era goleiro do União 
Barbarense, em 2013.

“Temos que errar me-
nos. Tivemos vários erros de 
bola longa, que não conse-
guimos ganhar nem a pri-
meira e nem a segunda bola. 
Sair jogando um pouquinho 
mais, arriscar para romper as 
linhas e conseguir o ‘um pra 
um’ nas beiradas com Clay-
son ou Cafú. 

São coisas que precisa-
mos melhorar para enfrentar 
o São Paulo”, ressaltou o go-
leiro.

DA REPORTAGEM

Os confrontos das oita-
vas de final da Copa do Brasil 
foram definidos na tarde des-
ta terça-feira (22), após sorteio 
realizado na sede da CBF, no 
Rio de Janeiro. Apenas dois 
duelos serão entre clubes que 
estão atualmente na Série A 
do Campeonato Brasileiro: 
Bahia x Atlético-MG e Athleti-
co-PR x Atlético-GO.

Entre os grandes clás-
sicos interestaduais, o desta-
que é para São Paulo x Vasco 
(hoje na Série B), que farão 
o confronto Rio x São Paulo 
desta fase da competição.

O calendário da CBF pre-
vê que os jogos de ida e volta 

das oitavas de final da Copa 
do Brasil sejam realizados en-
tre o fim de julho e início de 
agosto. As datas e os horários 
serão divulgados pela entida-
de posteriormente.

Nas quartas de final, ha-
verá novo sorteio para definir 
os confrontos com os classifi-
cados. Só então será definido 
o chaveamento completo até 
a decisão da Copa do Brasil.

Veja todos os confron-
tos (o time à esquerda faz o 
primeiro jogo em casa): São 
Paulo x Vasco; Criciúma x Flu-
minense; Vitória x Grêmio; 
Fortaleza x CRB; Flamengo x 
ABC; Athletico-PR x Atlético-
-GO; Atlético-MG x Bahia; 
Santos x Juazeirense.
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DA REPORTAGEM
Só Notícias

A UFMT de Sinop infor-
mou que o macaco-prego, 
atacado por diversos cachor-
ros, na última quinta-feira, 
na Comunidade Brígida, em 
Sinop, segue em tratamen-
to no hospital veterinário da 
instituição. O resgate foi re-
alizado por uma equipe de 
proteção animal, coordena-
da pelo defensor da causa, 
Daniel Trindade, em parceria 
com a Associação Protetora 
dos Animais do Município de 
Sinop (APAMS). O macaqui-
nho tem evoluído de maneira 
estável. Entretanto, o maior 
comprometimento é uma 
fratura no braço, com possi-

Macaquinho teve comprometimento no braço 

Foto: Divulgação

Foto: anDerson lippi

bilidade de infecção e possí-
vel amputação.

“Ele tem um tipo de 
fratura, que vem de esma-
gamento de articulação, que 
é comum de acontecer em 
ataques assim de cães. É um 
quadro que a gente não con-
segue fazer uma intervenção 
cirúrgica com resultado ade-
quado”, disse a médica vete-
rinária Elaine Dione.

Ainda segundo a pro-
fessora, foi realizada uma ar-
trodese, que é procedimento 
que tem intenção de fixar a 
articulação para manuten-
ção do membro. Para avaliar 
se o procedimento trará re-
sultado positivo, é necessário 
aguardar cerca de quatro se-
manas.

Apresentador da Record de 
Nova Mutum morre de Covid
DA REPORTAGEM

O apresentador do pro-
grama Balanço Geral, da TV 
Arinos (canal 9), afiliada à 
Record TV, de Nova Mutum, 
Claudiomiro Henrique Vieira, 
mais conhecido como Chico 
Tello, 43 anos, morreu na ma-
nhã – por volta das 7h – desta 
terça-feira (22) em decorrência 
da Covid-19. Tello teve 75% dos 
pulmões comprometidos pelo 
novo coronavírus.

O comunicador estava 
internado na Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) do Hos-
pital Regional Hilda Strenger 
Ribeiro. Segundo informações 
do Boletim Médico do dia an-
terior, os médicos apontavam 
que Chico seguia em estado 
‘muito grave’, com piora, hi-
potensão (queda de pressão 
arterial), gasometria arterial 
(troca de gases) e alteração 
nos rins – mantendo indicação 
de hemodiálise.

Membros da Igreja As-
sembleia de Deus realizaram 
diversos momentos de adora-
ção e louvor a Deus, em favor 
da recuperação do jornalista 
e demais pacientes acome-
tidos pelo novo coronavírus. 
Nas redes sociais, amigos e 
familiares lamentam a morte 
precoce do apresentador. No 
dia 31 de maio, Chico postou 
um vídeo no qual falava sobre 
a contaminação e fazia o pedi-
do de orações. O comunicador 
era casado e deixa um filho. A 
morte de Chico Tello é a 111ª 
em Nova Mutum em virtude 
da Covid-19.

INTUBADO
Após testar positivo para 

a doença em 28 de maio e 

se afastar da emissora, Chico 
Tello chegou a ser internado 
no último dia 1º de junho e ti-

Foto: Divulgação

Chico Tello morreu ontem pela manhã

LUTO NA COMUNICAÇÃO. Chico Tello tinha 43 anos e não resistiu à gravidade da doença

DA REPORTAGEM

Uma equipe da Secre-
taria de Segurança e Trânsito 
de Lucas do Rio Verde atua 
no período noturno revita-
lizando a sinalização viária 
e faixas de pedestre. A ação 
tem como objetivo acelerar 
o trabalho e minimizar os im-
pactos no trânsito.

A atividade tem início às 
22h, e segue até as 4h. Nesse 
período, por alguns momen-
tos, no local de atuação, a via 
pode ficar interditada para 
garantir a segurança dos 
servidores e secagem por 
completo da sinalização, pro-
cesso que dura cerca de 40 
minutos. O trabalho noturno 
é concentrado na região cen-
tral. 

A escolha desses locais 
é estratégica, visto que ao 
longo do dia, por conta da 
movimentação intensa de 
veículos, a interdição na via 
pode gerar lentidão no trân-
sito.

Há alguns dias a equipe 
revitalizou a sinalização da 
avenida Mato Grosso e, atu-
almente, segue trabalhando 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A vacinação em primei-
ra dose contra A Covid-19 
passará a ser agendada. A 
Prefeitura de Sinop disponi-
bilizou desde ontem (22) o 
site para que os munícipes 
possam escolher data, local 
e horário para receber o imu-
nizante (https://vacinacao.
sinop.mt.gov.br/). A partir de 
hoje (23), para vacinar, será 
obrigatório o horário estar 
agendado.

O novo sistema já per-

3 equipes no total que fazem esse trabalho 

L.R.VERDE

Equipes trabalham à noite para garantir 
revitalização de sinalização viária

SINOP

Macaco atacado por
cachorros segue em
tratamento na UFMT

SINOP

Lançado sistema de agendamento 
para vacina contra a Covid-19

mitirá o agendamento para 
dois novos grupos, que co-
meçarão a ser atendidos 
também a partir desta quar-
ta: lactantes (mães com 
crianças menores de 1 ano) 
e pessoas com 55 a 59 sem 
comorbidades. 

A ferramenta também 
atenderá as pessoas que in-
tegram os grupos chamados 
anteriormente e que, por al-
gum motivo, não compare-
ceram nas ações específicas.

O sistema, que foi de-
senvolvido a partir de uma 

parceria com a MPX Brasil 
Soluções Web, é totalmente 
seguro. 

“A empresa, sensibiliza-
da com a situação do muni-
cípio e do país [em relação a 
Covid] se uniu a equipe da 
Saúde e se prontificou a fa-
zer o trabalho em parceria, 
após várias reuniões com 
todos os envolvidos”, desta-
cou o presidente e fundador 
da empresa parceria, Marcos 
Paulo Silva.

O site é totalmente se-
guro e o agendamento é 

feito utilizando o número de 
CPF da pessoa a ser imuni-
zada. Caso o munícipe não 
compareça na data e hora 
marcada, terá só mais uma 
oportunidade de agendar 
uma nova ocasião. “Ele aten-
de a legislação da Internet, 
inclusive os requisitos de 
acessibilidade, a LGPD [lei 
geral de proteção de dados] 
e dessa forma a Prefeitura de 
Sinop inova e sai na frente 
outra vez em relação aos ou-
tros municípios do Estado”, 
reforçou Silva.

nha bastante ansiedade e pro-
blemas para dormir. Após ser 
intubado, ele foi colocado de 

bruços. “Queda da oxigenação 
sanguínea aos pequenos es-
forços, ansioso, com necessi-

dade de medicação para me-
lhora do sono. Mantendo bom 
volume urinário por sonda ve-

sical de demora, sem febre nas 
últimas 24h”, dizia o boletim 
médico de Chico à época.

na nas avenidas Paraná e Rio 
Grande do Sul. Ao todo são 
três equipes da secretaria 
que fazem esse trabalho, sen-

do duas no período diurno e 
uma no período noturno.

O trabalho na região 
central foi concluído nesta 

terça (21) e, após isso, a equi-
pe volta a integrar as outras 
duas, atuando nos bairros ao 
longo do dia.
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Classificação de madeira pode
beneficiar os consumidores
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento informou que a 
máquina de classificação de 
madeira, criada pelo Serviço 
Florestal Brasileiro (SFB), pro-
porcionará importantes van-
tagens para o consumidor. A 
ferramenta fará com que o 
consumidor possa distinguir 
qual o tipo de viga está com-
prando e a utilize da forma 
mais adequada.

Explicou que a classifi-
cação permite eliminar vigas 
com defeitos não visíveis e 
proporciona funcionalidade, 
praticidade, economia e se-
gurança na compra. Esclare-
ceu, ainda, que o momento 
para recebimento da patente 
“não poderia ser mais propí-
cio”, já que o tema de classifi-
cação de madeira está há al-
guns anos em pauta, e voltou 
a ser discutido recentemente 
pela Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT), que 
instalou comitê específico de 
propositura de regulação da 
classificação de madeira ser-
rada no Brasil.

A classificação de vigas 
de madeira a partir da má-
quina criada pelo Sistema 
Florestal Brasileiro é um dos 
tipos de classificação mecâ-
nica que poderá ser utiliza-
da nessa normatização da 
ABNT.

O QUE É?
O nível de elasticida-

de de uma viga de madeira 
determina sua utilização no 
mercado de construção civil 
e moveleiro. Para ser utili-

zada na construção de uma 
casa, por exemplo, como 
viga ou pilar de sustentação, 
a madeira deve suportar a 
quantidade de quilos defini-
da no cálculo estrutural por 
um engenheiro.

Uma máquina que clas-
sifica a resistência da madei-
ra foi criada pelo Serviço Flo-
restal Brasileiro (SFB) e, após 
oito anos, conquistou o regis-
tro de patente pelo Instituto 
Nacional da Propriedade In-
dustrial (INPI).

O pesquisador do Labo-
ratório de Produtos Florestais 
e um dos inventores da má-
quina, Divino Teixeira, explica 
que o equipamento é de fá-
cil operação, o que permite 
o transporte para inspeção 
em outras localidades, como 
madeireiras, e tem baixo cus-
to de produção.

“A máquina é um equi-
pamento hidráulico para 
classificação mecânica não 
destrutiva de peças de ma-
deiras, ou seja, não causa 
nenhum dano à peça. Ba-
sicamente mede o nível de 
elasticidade, resistência da 
madeira para que seja pos-
sível classificá-la em agru-
pamento de lotes de peças, 
bem como eliminar as vigas 
com defeitos não visíveis, 
proporcionando funcionali-
dade, praticidade, economia 
e segurança”, explicou.

A máquina é composta 
por uma armação de estru-
tura reforçada com cantonei-
ras de aço e dois apoios para 
a peça de madeira e rodízios 
para fácil movimentação. 
No centro da armação, há 
um sistema de aplicação de 
carga composto de macaco 

Máquina de classificação proporcionará vantagens ao consumidor

DIZ MINISTÉRIO.  Máquina, criada pelo Serviço Florestal Brasileiro, recebe patente
Foto: Divulgação

hidráulico e pistão cilíndrico 
hidráulico acionado por uma 
bomba manual ou elétrica. 
Aplicada de forma manual, 
a carga deforma (enverga) 
a peça. A deformação é me-

dida por um instrumento e, 
com os dados obtidos, pode-
-se calcular a elasticidade da 
peça.

Na prática, a máquina 
proporcionará que o consu-

midor distinga qual o tipo 
de viga está comprando e 
a utilize da forma mais ade-
quada. A classificação fun-
cionará como o Selo Procel 
de desempenho energético, 

criado em 1993, que orienta o 
consumidor no ato da com-
pra, indicando os produtos 
que apresentam os melhores 
níveis de eficiência energéti-
ca dentro de cada categoria.
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