SINOP

DESCONFIANÇA

MARCELÂNDIA

AUSÊNCIA DE
SINALIZAÇÃO E
DE CICLOVIA
TRAZ PREOCUPAÇÃO

BLACK FRIDAY
MAIS FRACA
E TÍMIDA DO
QUE EM 2021

PREPARANDO
PROFISSIONAIS
AO MERCADO
DE TRABALHO
Página -7

Página -4

Página -7

QUINTA-FEIRA

Manhã

Tarde

Noite

Máx 31 | Mín 22

25 de Novembro de 2021 - Ano III - Edição 675 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br | Fundado em 2019

DIVULGAÇÃO

R$ 10,7 MILHÕES

Ponte de concreto tira região
de Marcelândia do isolamento
Este semestre foi marcado por importantes obras entregues em Marcelândia. Além
da ciclovia, foi inaugurada pelo governador Mauro Mendes em agosto a ponte de
concreto sobre o Rio Manito, na MT-423, construída para facilitar o acesso da sede
do município em direção ao distrito de Analândia.
Página -3

DIVULGAÇÃO

Distribuição
das chuvas
favorece
semeadura
A Embrapa Agrossilvipastoril divulgou
o primeiro Boletim Agrometeorológico
da safra 2021/2022 em Mato Grosso.
De acordo com a publicação, a distribuição das chuvas no estado tem sido
favorável para a semeadura da soja em
todas as regiões.
Página -4
DIVULGAÇÃO

PEDRA PRETA A RONDONÓPOLIS

PALMEIRAS

Abel ganha
alternativas
valiosas
para decisão

DIVULGAÇÃO

Pavimentação de trecho da MT-459

A Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística lançou licitação para pavimentar um trecho de 23,93 km da MT-459, ligando Pedra Preta até a BR-163. O asfalto novo irá diminuir pela
Página -8
metade a distância entre a cidade e o Terminal Ferroviário de Rondonópolis.

Os reservas do Palmeiras
ﬁzeram um excelente papel no
empate em 2 a 2 com o Atlético-MG, na terça, no Allianz Parque.
Se o jogo valia para buscar um
espaço na ﬁnal da Libertadores,
no sábado, contra o Flamengo,
alguns jogadores aproveitaram
muito bem a oportunidade no
último teste antes da decisão.
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Troca de marcha

Ranking dos Políticos - Facebook

Editorial

Choque de mortalidade
Dados revelados pelo IBGE nesta semana fornecem um retrato trágico dos impactos provocados pela
Covid-19 na sociedade brasileira. Foram registrados,
no ano passado, nada menos que 1.510.068 óbitos no
país, de acordo com as Estatísticas do Registro Civil,
publicadas anualmente pelo instituto.
Mais impressionante que o número em si, porém,
é o crescimento anotado. A cifra representa um aumento de 14,9% na comparação com 2019. Trata-se, de
longe, da maior variação percentual de mortes de um
ano para outro desde 1984 —à época, contudo, a subnotificação era bem mais expressiva do que se mostra agora. Em 2018 e 2019, por exemplo, as elevações
do indicador em relação aos anos precedentes foram,
respectivamente, de 0,7% e 2,6%.
Embora o crescimento de 195.965 mortes registrado em 2020 seja bastante próximo dos 194.976
óbitos por Covid-19 confirmados pelo consórcio de
veículos de imprensa no mesmo período, deve-se
considerar, para efeitos de comparação, que os dois
levantamentos se baseiam em fontes e metodologias
diferentes.
Ainda assim, o impacto descomunal da pandemia fica evidente quando se observa o perfil etário
dos óbitos. O aumento de mortes no ano passado na
população acima de 60 anos, grupo mais suscetível às
formas graves da doença, foi de espantosos 148.561,
equivalente a 75,4% da variação total de mortes na
comparação com 2019.
Inversamente, a quantidade de mortes entre menores de 15 anos caiu 15,1%. Parte desse declínio – notadamente entre bebês com menos de 1 ano — pode
ser atribuída, segundo o IBGE, à queda no número
de nascimentos, cujo total em 2020 foi de 2.678.992,
uma redução de 4,7% ante 2019. Ainda que os óbitos
tenham crescido em todas as unidades da Federação,
tal incremento distribuiu-se de forma desigual no país.
O maior deles, não por acaso, ocorreu no estado
do Amazonas, cujo sistema de saúde colapsou no ano
passado em razão da pandemia. Registraram-se ali
31,9% a mais de mortes que em 2019. Na outra ponta
da lista ficou o Rio Grande do Sul, que conheceu números relativamente baixos da doença em 2020, com
uma alta de 4%.
Diante do impacto da Covid-19 na dinâmica demográfica nacional, é forçoso lembrar que quase 70%
de todas as mortes causadas pela doença no país —
mais de 612 mil— se deram em 2021. Não constituirá
surpresa, portanto, se o escabroso aumento de óbitos
verificado em 2020 vier a ser superado neste ano.

“

LIBERDADE
DE IMPRENSA

IMAGEM DO DIA

O deputado e presidente da Assembleia
Legislativa, Max Russi disse no pequeno expediente que, por motivos de problemas no acesso do sistema de votação de vetos, a pauta teria
que passar para outro dia, ou seja, não estaria
mais na sessão de terça (23). Segundo Max, a
empresa que conduzia esse tipo de aplicativo
de votação encerrou os trabalhos há um mês e
a nova empresa ainda não teria ajustado para
o trabalho. Vale ressaltar que os vetos são votados de forma secreta por meio de um tablet
para cada deputado.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

“

POR LEANDRO CARECA

Difícil de trocar

instabilidade ao se cogitar uma migração,
aﬁnal, na esmagadora maioria dos casos,
é impossível pegar os dados que estão
em um aplicativo e migrar de forma perfeita para outro.
Em meio a tudo isso você pensa que
pode perder o trabalho envolvido até ali,
ao todo ou em partes, e que vai
precisar começar do zero, escolher novamente, aprender novamente, alimentar sistema novamente e, claro, investir tempo e
dinheiro novamente. Isso acaba
desanimando e afastando, na maioria das
vezes, o pensamento referente a qualquer troca, o que torna ainda mais importante o critério e os cuidados na escolha
do software que você vai usar, independentemente de sua ﬁnalidade.

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!

Normalmente, quando se vai escolher um aplicativo, é possível contar
com versões de demonstração para veriﬁcar as funcionalidades, a
interface, os recursos e tudo mais. Quem está oferecendo o aplicativo
também costuma oferecer uma “lista” de clientes, mas, claro, priorizam
os mais expressivos e satisfeitos. É bem interessante tentar conseguir
uma relação de todos os usuários do programa, fazendo uma pesquisa,
por amostragem, da satisfação com o uso do mesmo. A experiência do
outro pode ser de grande importância para evitar frustrações em nossas
tentativas e escolhas.
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Em virtude da crise provocada há mais de
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Estado MT informa aos seus leitores que seguirá
presando pela qualidade da informação neste
período, porém, com tiragem menor em respeito, principalmente, aos seus funcionários.
Da apuração à distribuição, muita gente está
envolvida, e na maior parte do tempo, próximos uns aos outros. Agradecemos a compreensão!

Interesse público ou do Estado?

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

CLIC
FINAL

PROBLEMAS
NO SISTEMA
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Quatro pessoas foram presas por suspeita de tráfico de drogas na fronteira
de Cáceres com a Bolícia, na terça (23), durante a operação ‘Horus Vigia’, realizada pela Delegacia Especial de Fronteira (Defron). De acordo com a polícia,
durante ronda pela MT-175, zona rural de Cáceres, os policiais abordaram quatro
homens que caminhavam em uma área de mata, transportando mochilas nas
costas, conhecidas como “mulas humanas”. Durante a abordagem, a polícia encontrou 143 tabletes de drogas dentro das mochilas, sendo 11 contendo cloridrato de cocaína e 132 contendo pasta base de cocaína. Os suspeitos foram presos
em flagrante e encaminhados para a delegacia.

Parte desse declínio pode ser atribuída,
segundo o IBGE, à queda no número de nascimentos, cujo total em 2020 foi de 2.678.992,
uma redução de 4,7% ante 2019

Tenho falado sobre o uso de softwares de controle, seja para gestão ﬁnanceira, de estoque, de frota, apoio administrativo ou qualquer outro do gênero, e
abordando a importância de se alimentar
corretamente o aplicativo, visto que tudo
nele vai depender das informações inseridas pelo usuário.
Na última edição comentei que
é importante escolher bem o aplicativo a se utilizar, especialmente
pelas diferenças brutais encontradas em diversos softwares de um
mesmo segmento, que envolvem interface, facilidade de uso, recursos, custo e
muitos outros. A escolha é um dos momentos mais importantes, por uma série
de fatores.
Começar a utilizar um software exige
dedicação, ajustes na rotina, aprendizado e tantos outros fatores que vão surgir
pelo caminho. Não é uma tarefa fácil.
Existe um fator que torna tudo ainda
mais complexo: se você, depois de algum
tempo, perceber que o programa escolhido não te atende, vai ter grandes diﬁculdades em mudar. Uma pelo fato de ter
dedicado tempo e energia para aprender
e alimentar o sistema com informações.
Tudo isso ﬁca em uma situação de grande

O ministro do STF Gilmar Mendes cassou
as decisões da Justiça do Amazonas que censuraram reportagens do jornal O Globo sobre
inconsistências e suspeitas de fraude em um
ensaio clínico da proxalutamida, remédio sem
eﬁcácia comprovada contra a Covid-19. O ensaio
foi conduzido por uma rede de saúde privada
que acolheu e patrocinou os testes com o medicamento. “Na presente reclamação, entendo que
a veiculação das matérias jornalísticas ocorreu
dentro de parâmetros normais, de modo que a
ordem judicial reclamada aﬁgura-se injustiﬁcável à luz do direito fundamental à liberdade de
expressão e de imprensa”, argumentou Gilmar.

CUIABÁ
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VICTOR MAIZMAN

A questão é justamente saber interpretar o que
venha a ser o interesse genuinamente público,
sem confundir com o interesse do Estado
É muito comum, quando a Administração Pública é parte litigante do
processo, verificar o uso da expressão
“interesse público” para justificar atos
protelatórios injustificáveis. Esta atitude minimiza o conceito de Justiça, bem
como a concretização do Direito nos casos nos quais a parte contrária é o Poder Público.
A ideia de “supremacia do interesse
público”, alçada à condição de verdadeiro axioma do moderno Direito Público,
acabou por ser elevado ao posto máximo e inapelável de justificação de toda
a atividade administrativa.
Como um verdadeiro mantra de legitimação da atividade administrativa, o
argumento da supremacia do interesse
público a tudo explica e tudo justifica,
inclusive escamoteando toda sorte de
arbitrariedades, autoritarismos e ofensas aos princípios constitucionais, mormente a impessoalidade e a moralidade
administrativa. Nas questões que envolvem a discussão tributária a retórica de
se alegar o interesse público é evidente.
Lembro quando à revelia dos mais
caros preceitos constitucionais, o Presidente da República editou uma Medida Provisória confiscando os valores
depositados em contas poupança, sob
a justificativa de que deve prevalecer o
interesse público em detrimento do interesse do cidadão.
Malgrado todo lacônico argumento
presidencial sustentado, o Poder Judiciário afastou tal arbitrariedade por
entender que o alcance do conceito
de interesse público não é ilimitado. A
questão é justamente saber interpretar
o que venha a ser o interesse genuina-

Diretor-Geral
Carlos Oliveira
Diretor de Redação
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mente público, sem confundir com o interesse do Estado, quer dizer, do interesse daquele que litiga contra o cidadão.
Já escrevi que ainda está em vigor
uma lei processual que nasceu em pleno
regime militar onde o Estado tem possibilidade de requerer aos Presidentes
dos Tribunais que suspendam os efeitos
de decisões judiciais que tenham a possibilidade de causar dano a preceitos de
interesse coletivos, à exemplo da economia, saúde e ordem pública, ou seja, de
acordo com a aludida legislação, mesmo
sendo abusiva e arbitrária o ato praticado pelo Estado e que teve seus efeitos
afastados por decisão judicial, é facultado ao Poder Público requerer aos Presidentes dos Tribunais que suspendam a
referida ordem judicial, restabelecendo
o malfadado ato estatal.
Sem prejuízo de tal atributo conferido
ao Estado, ainda é vista com tamanha
preocupação a aplicabilidade da regra
que permite que o Poder Judiciário declare uma norma qualquer inválida, mas
venha a convalidar os maléficos efeitos
por ela gerados, tal qual aquelas decisões que declara abusiva certa cobrança
tributária, mas impede que o contribuinte venha a requerer a devolução de toda
a quantia que foi paga indevidamente,
sob a justificativa que de que vai causar
dano aos cofres públicos.
Portanto, a regra da supremacia do
interesse público jamais pode preponderar sobre direitos e garantias fundamentais assegurados a qualquer cidadão, sob pena de macular o sentimento
de Justiça, repito, tão caro à manutenção
da estabilidade das relações jurídicas.
VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É
ADVOGADO E CONSULTOR JURÍDICO
TRIBUTÁRIO
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Nova ponte de concreto tira região
do isolamento, afirma morador

MARCELÂNDIA. Ponte tem uma extensão de 150 metros e foram investidos R$ 10,7 milhões na sua construção
DA REPORTAGEM

Este semestre foi marcado por importantes obras
entregues em Marcelândia.
Além da ciclovia – como citado na edição de ontem –, foi
inaugurada pelo governador
Mauro Mendes no mês de
agosto a ponte de concreto
sobre o Rio Manissau-Missu,
conhecido como Rio Manito,
na MT-423, construída para
facilitar o acesso da sede do
município em direção ao distrito de Analândia. A ponte
tem 150 metros de extensão
e foram investidos R$ 10,7 milhões na sua construção.
A entrega da ponte de
concreto, de acordo com o
governador, reduz – e muito – os problemas logísticos
causados por uma estrutura
de madeira – como a insegurança de transitar e até o
isolamento que ocasionava
quando a ponte quebrava
– e é resultado de um compromisso feito por ele com o
município desde 2018, quando esteve na cidade ainda
na condição de candidato na
eleição para governador.
“Os moradores de Marcelândia enfrentavam uma
situação bastante difícil com
as condições da antiga ponte de madeira. Hoje estamos
entregando uma nova ponte
de concreto, que vai melhorar para todos, não apenas os
moradores, mas todos os que

passam por essa região. É
uma alegria podermos entregar obras como essa e ver a
alegria e a satisfação da nossa população, melhorando a
qualidade do ir e vir e a logística para todos viverem melhor em nosso Estado”, disse
Mendes, à época.
Morador há 30 anos em
Marcelândia, Arnaldo de Souza, reconhece a importância
da entrega dessa ponte de
concreto para o cidadão e a
diferença que ela causa na
vida de pessoas que, assim
como ele, precisam da estrutura para o seu ir e vir e agora
poderão fazê-lo com mais segurança.
“Não tem nem comparação. Acabou aquela pauleira de estarmos passando em
cima e tremendo tudo. Acabou. O governo também falou que vai arrumar tudinho,
tapar os buracos, fazer as
emendas faltando para fazer
na cabeceira das pontes. É o
que estão fazendo. Cada vez
mais o governo está ajudando os municípios. Se não ajudar, ninguém faz nada. Para
mim, o governo está trabalhando bem, mexendo com
o que deve mexer. São coisas
boas”, disse.
Segundo o secretário
de Estado de Infraestrutura
e Logística, Marcelo de Oliveira, a ponte é mais um dos
investimentos que o Governo
do Estado está fazendo em
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obras rodoviárias no município, de modo a atender o
compromisso firmado com
toda a região.
OUTRAS OBRAS
Além da ponte, estão
em andamento obras de
construção de outra ponte,
sobre o Córrego dos Patos, na
MT-320, e da pavimentação
da Avenida dos Pioneiros, já
no perímetro urbano. O governo também iniciou a obra
de pavimentação e restauração de um total de 80 km da
MT-320.
“Estamos em uma missão muito grande, que é levar bem-estar para toda essa
região de Marcelândia. Sou
grato de poder exercer esse
cargo de secretário e, junto
com o governador, senadores, deputados e prefeitos,
trazer benefício a todos. Essa
é a maior gratidão que um
homem público pode receber: saber que aquilo que estamos fazendo está trazendo
bem-estar e desenvolvimento para todos. Estamos fazendo história. Essa administração do governador Mauro
Mendes vai ser lembrada por
todos, pois é uma administração diferenciada”, disse o
secretário.
Para o prefeito de Marcelândia, Celso Padovani,
os investimentos realizados
pelo Governo do Estado são
reflexos da atual gestão do
Governo do Estado, que tem

Ponte facilita acesso à sede do município em direção a Analândia
um olhar diferenciado para
os municípios, e está transformando a realidade de Marcelândia.
“É uma emoção muito
grande para nós, pelo traba-

SINOP

Dorner destaca importância de
ampliar segurança na área rural
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito Roberto Dorner (Republicanos) destacou
a importância da intensificação da segurança na área
rural para os produtores de
Mato Grosso. “É muito importante para Sinop e para
toda região do Médio-Norte
e Norte do Estado. A nossa
agricultura é muito forte e
essa segurança vem de encontro com tudo o que está
acontecendo aqui. Roubos
de cargas, roubos de máquinas, roubos de insumos em
geral, assaltos em fazendas”,
pontuou, durante abertura
da 1ª Jornada Nacional de
Policiamento Rural: práticas
e tendências, realizada na
terça-feira (23), no Centro de
Eventos Dante de Oliveira,
em Sinop. Para o gestor, uma
ação integrada é fundamental para garantir a segurança
tanto das propriedades e profissionais, quanto das produções mato-grossenses. “Uma
segurança integrada, onde o
governo federal, com governo do estado, junto com nos-
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sos policiamentos regional,
guarda municipal, estarão
com equipamentos integrados para que possamos mandar esses ladrões para longe
daqui”, reforçou.
Sinop foi um dos municípios escolhidos para sediar
a 1ª Jornada Nacional de Segurança Pública e Defesa Social, que é uma iniciativa inédita do Ministério da Justiça e
Segurança Pública. Até quinta-feira (25), a programação
será composta por palestras
e mesas-redondas realizadas no da Câmara Municipal.
Entre os temas que serão
debatidos estão: Segurança
Pública Rural; Investigação
de crimes rurais; Atuação da
Polícia Rodoviária Federal no
combate ao roubo de cargas;
Patrulha rural, entre outros.
A abertura contou com
a participação do secretário
nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado
Paim, que destacou a importância de estar presente em
municípios e regiões e, deste
modo, conhecer mais sobre
as necessidades e realidades

A jornada será realizada em sete etapas,
até março de 2022
locais. “Não tem outro jeito, temos que vir aos locais
onde ocorrem os fenômenos
para que possamos escutar
os nossos prefeitos, empresários, sociedade, para poder
desenvolver uma política pública que realmente tem afinidade com o problema, que
nós vamos conhecer com
profundidade”,
destacou
Paim.
A criminalidade no

campo é uma preocupação
dos produtores mato-grossenses e chegou a ser tema
de reportagem no Canal Rural. Na ocasião, o veículo de
comunicação destacou que
de janeiro a julho deste ano,
pelo menos 1.261 ocorrências
de furtos em propriedades
rurais foram registradas no
Estado, sem contar os casos de roubos que também
aconteceram.

Sec. de Educação realiza entrega de
notebooks novos para professores
A prefeitura de Vera
através da secretaria de Educação, Cultura e Desporto realizou a entrega de notebooks
HP novos, para os professores,
e direção das Escolas Municipais. Ao todo foram adquiridos pela Administração Municipal 76 aparelhos, de última
geração com excelente configuração. O investimento feito
para aquisição dos notebooks
foi de R$ 302 mil reais.
A secretária de Educação Cecília Gabriela Moraes,
falou sobre a aquisição e entrega desses equipamentos
para as escolas. “A entrega dos
notebooks a cada professor é

assegurar mais qualidade ao
trabalho pedagógico. Através
de melhores condições de
acessibilidade ao mundo digital, seja para a formação continuada, planejamento, atividades a serem desenvolvidas
diretamente com o aluno e
inúmeras outras possibilidades. Com certeza a Administração Municipal, investe com
muita responsabilidade na
Educação. O Prefeito Moacir
Giacomelli, tem se empenhado muito para investir cada
vez mais em uma educação
de qualidade para os alunos
de Vera”, destacou Gabriela.
Os notebooks vêm para
complementar o trabalho dos
educadores da rede municipal de ensino. A Diretora da

Escola Nilza de Oliveira Pipino,
Iliete Rodrigues Gracino, falou
sobre a importância desses
equipamentos para o trabalho dos professores e direção
da escola. “Esse tão sonhado
notebook vem para contribuir
com a prática pedagógica do
professor, os planejamentos,
cursos, as capacitações que às
vezes a gente não tem máquinas disponíveis em questão
de horário também. E este
notebook vem para somar
na questão pedagógica, na
qual a educação vem com o
ensino híbrido, que nós não
deixamos de trabalhar, e com
as novas metodologias com
práticas que os professores já
utilizam com os multimídias”,
ressaltou Iliete.

Os professores receberam os aparelhos, entre eles
estava a professora Alessandra Paruci, que falou sobre o
que muda na prática de trabalho com a entrega desse
equipamento. “Com certeza
é muito importante receber
este notebook que vai mudar
muita coisa para melhor, porque estamos na era da tecnologia.
Esse instrumento, essa
ferramenta de trabalho vai
nos ajudar a nos inovar. Precisamos sempre estar inovando
as nossas práticas para acompanhar essa época de pandemia. Esse notebook vem para
somar e nos ajudar a melhorar ainda a educação de Vera”,
concluiu Alessandra.

investido o dinheiro do povo.
É assim que se faz. É assim
que tem que ser feito. Marcelândia vai ter uma mudança
muito grande nesses próximos anos”, afirmou.

MT-251

Estado lança licitação
para iluminação da
Estrada de Chapada
DA REPORTAGEM

VERA

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

lho que tem sido prestado
no nosso Estado, tanto pelo
governador como pela equipe de secretários que esse
governo tem. O governo está
mostrando aonde está sendo

O Governo de Mato
Grosso lançou a licitação para
implantação de iluminação
pública na MT-251. Serão instaladas lâmpadas de LED em
uma extensão de 13,08 km da
Estrada de Chapada, no trecho duplicado entre a Fundação Bradesco e a rotatória
com a MT-351, que dá acesso
ao Lago de Manso.
Está previsto um investimento de R$ 6.641.646,21,
com a instalação de 323 postes de aço galvanizado de 14
metros de altura e 601 lâmpadas de LED, com potência
de 220 W, que proporcionam
uma boa iluminação e economia de energia. O valor total
engloba também os serviços
de fundação e de instalação
elétrica. Os projetos levaram
em conta as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas e da Energisa. “Essa
é uma ação que tenho cobrado muito da Sinfra, pois sabemos da importância que essa
estrada tem para toda a baixada cuiabana, especialmente no lazer. E a iluminação
vai fazer com que a estrada
fique mais segura, evitando
acidentes e melhorando o ir
e vir do cidadão”, afirmou o
governador Mauro Mendes.
Recentemente, o Governo de Mato Grosso finalizou

a restauração desse mesmo
trecho da MT-251, com a implantação de uma ciclofaixa.
A iluminação irá, entre outras coisas, contribuir com a
segurança dos ciclistas, que
poderão utilizar a estrada no
período noturno, além de garantir conforto aos motoristas
que passam pelo trecho e facilitar a atividade econômica
na região, que tem um fluxo
de veículos cada vez maior.
A Sinfra-MT trabalha
atualmente na restauração
dos 44 km da estrada, entre
a rotatória para Manso e Chapada dos Guimarães. A obra
se encontra em estágio final
e alguns trechos já estão sendo sinalizados.
Outros investimentos
foram realizados na região,
como a pavimentação da estrada para o Coxipó do Ouro
e a restauração da MT-351 até
o Lago do Manso, obras contribuem para garantir mais
tranquilidade aos cidadãos
que procuram lazer na região. A Concorrência Pública
será do tipo de menor preço
e em lote único. As propostas
devem ser abertas no dia 28
de dezembro, às 9h, na sala
de reuniões da Sinfra-MT.
Após a assinatura da ordem
de serviço, a empresa vencedora do certame terá um prazo de 180 dias para executar a
instalação.
FOTO: MARCOS VERGUEIRO/SECOM-MT

Está previsto um investimento de R$ 6,6 milhões

Estado de Mato Grosso, quarta-feira 25 de Novembro de 2021
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Distribuição das chuvas favorece
semeadura da safra em Mato Grosso

SAFRA 2021/22. Somente a região Sudeste trouxe acumulado de chuva abaixo do esperado
ASSESSORIA
DE IMPRENSA
A Embrapa Agrossilvipastoril, em Sinop, divulgou o
primeiro Boletim Agrometeorológico da safra 2021/2022 em
Mato Grosso. De acordo com a
publicação, a distribuição das
chuvas no estado tem sido favorável para a semeadura da
soja em todas as regiões.
Os mapas de precipitação acumulada e de anomalia
de precipitação mostram que
em setembro, quando termina o vazio sanitário da soja e
começa a janela de semeadura, as chuvas foram bem distribuídas em quase todo estado.
Somente na região sudeste
o acumulado de chuva ficou
abaixo do esperado.
Em outubro, quando começa a janela de semeadura
com o menor risco estabelecido pelo Zoneamento Agrícola
de Risco Climático (Zarc), as
chuvas foram generalizadas
e bem distribuídas em todo
o estado, sendo que a região
médio-norte teve uma concentração um pouco maior. O
mesmo cenário persistiu nos
17 primeiros dias de novembro, sendo que, além da região
médio-norte, a região nordes-

te também teve uma grande
concentração de chuvas.
De acordo com os autores do Boletim, a maior concentração de chuvas pode ter
causado alguns transtornos
pontuais, mas, de maneira geral, não prejudicou o estabelecimento da safra, que neste
ano está mais adiantada em
relação ao ano anterior. Conforme o 2º Levantamento da
Safra de Grãos 2021/2022 da
Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), até o fim
de outubro 84,3% das lavouras
de soja já estavam semeadas.
No mesmo período de 2020 o
percentual era de 44,7%.
O Boletim Agrometeorológico também traz os dados
pluviométricos da estação
meteorológica automática da
Embrapa
Agrossilvipastoril,
em Sinop. Conforme os registros, em setembro houve 59,2
mm de precipitação acumulada. Dos últimos cinco anos,
somente em 2018 o volume
havia sido maior.
Em outubro foram 115,1
mm, menor volume para este
mês nos últimos cinco anos.
Já nos dez primeiros dias de
novembro foram registrados
365,2 mm, maior volume da
série histórica, com o dobro do

chuvas foram generalizadas e bem distribuídas em todo o estado
volume registrado em 2020.
No somatório de agosto a outubro, 2021 tem a maior precipitação acumulada para o período nos últimos cinco anos,
com 539,7 mm. “O grande volume de chuva registrado no
primeiro decêndio de novembro favoreceu muito o avanço
do plantio e o desenvolvimento inicial das lavouras de soja

da safra 2021/2022 em Sinop”,
afirma a publicação.
BOLETINS
A safra 2021/2022 é a
sexta seguida em que pesquisadores da Embrapa Agrossilvipastoril fazem acompanhamento por meio de Boletins
Agrometeorológicos. A cada
ciclo agrícola são publicados

ANTES DE 04/09

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

três documentos. O primeiro
é feito em novembro e analisa o período de semeadura
da primeira safra. O segundo,
publicado em março, retrata o
desenvolvimento e colheita da
soja e a semeadura da segunda safra. O terceiro boletim é
feito em junho e traz os dados
do restante da segunda safra.
Esta publicação é um

Entidade aponta Black
Friday mais fraca e
tímida em 2021
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Carne bovina certificada antes de 4 de setembro está liberada
tre e o volume de exportações
da proteína no mês de outubro. O país é o principal comprador da carne bovina do
Brasil.
As exportações foram

suspensas de forma voluntária
pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento
(Mapa), em cumprimento ao
acordo sanitário firmado entre
os dois países, após dois regis-

serviço desenvolvido pela Embrapa, sob demanda do setor
produtivo, para subsidiar com
informações técnicas produtores e instituições de financiamento e crédito rural.
Todas as edições anteriores ficam disponíveis no site
da Embrapa Agrossilvipastoril
(www.embrapa.br/agrossilvipastoril), no menu Biblioteca.

DESCONFIANÇA?

China libera entrada de carne
bovina brasileira certificada
A Administração Geral
de Alfândegas da China anunciou nesta semana que o país
asiático liberará a entrada de
carne bovina brasileira com
certificado sanitário anterior
ao dia 4 de setembro, que estejam nos portos chineses.
De acordo com a empresa de consultoria pecuária
Agrifatto, são 100 mil toneladas de carne bovina que estão
nesta situação nos portos da
China. A medida não representa, no entanto, o fim da restrição de exportação ao país.
“Agora temos o próximo
passo que é liberar a suspensão da carne brasileira daqui
para frente. Estamos no andamento desse processo e eu
espero que isso aconteça ainda no próximo mês”, afirmou
a ministra do Mapa, Tereza
Cristina.
A suspensão dos embarques de carne bovina brasileira à China completa 82 dias,
cenário que derrubou o abate
de bovinos no terceiro trimes-

FOTO: DIVULGAÇÃO

tros de Encefalopatia Espongiforme Bovina (EEB), conhecido como “mal da vaca louca”,
na forma atípica, em 4 de setembro, em Minas Gerais e no
Mato Grosso.

Pesquisa do Instituto Brasileiro de Executivos de Varejo e
Mercado de Consumo (Ibevar)
aponta que a vendas da Black
Friday deverão ser mais fracas
que as do ano passado. Segundo o levantamento, apenas 5
categorias de produtos devem
ter crescimento na intenção de
compra do consumidor, em relação a 2020.
O estudo acompanhou
a intenção de compra em 28
grupos de produtos. Entre as
categorias observadas, apenas
jogos eletrônicos – Nintendo Switch (25,7%), bicicletas
(18,1%), fones de ouvidos (20%),
consoles de vídeo-game (0,8%)
e calçados (0,5%) estão com
crescimento previsto para o

período.
“Sem o mesmo incentivo
financeiro que ocorreu no ano
passado, inflação de dois dígitos, deterioração do poder real
de compra do consumidor e,
considerando que muitos produtos comprados em um dado
ano só serão recomprados depois de um longo período, 2021
dificilmente poderia quebrar
recordes”, destacou o economista e presidente do Ibevar,
Claudio Felisoni de Angelo.
A pesquisa constatou
ainda as categorias de produtos que mais apresentaram
queda de interesse na Black
Friday: jogos eletrônicos - PS4
(-46,2%) e Xbox 360º (-45,7%),
Home Theater (-45,5%), impressoras (-31,2%), chuteiras
(-16,2%) e camisas de times de
futebol (-17,1%).
FOTO: DIVULGAÇÃO

IRPF

Receita libera consulta a
lote residual de novembro

DA REPORTAGEM

Já está disponível para
consulta o lote residual de restituição do Imposto de Renda de
Pessoa Física (IRPF) do mês de
novembro de 2021. O lote inclui
também restituições residuais
de exercícios anteriores. Segundo a Receita, o crédito bancário
para 260.412 contribuinte será
realizado no dia 30 deste mês,
no valor total de R$ 450 milhões.
Além de contribuintes
que têm prioridade legal, como
idosos, pessoas com alguma
deficiência física ou mental ou
moléstia grave e aqueles cuja
maior fonte de renda é o magistério, também estão nesse lote
199.668 contribuintes não prioritários que entregaram a decla-

ração até o último dia 9.
Para saber se a restituição
está disponível, o contribuinte
deve acessar a página da Receita na internet, selecionar em
Meu Imposto de Renda e, em
seguida, em Consultar a Restituição.
A página apresenta orientações e os canais de prestação
do serviço, permitindo a consulta simplificada ou completa
da situação da declaração, por
meio do extrato de processamento, acessado no e-CAC.
Se identificar alguma
pendência na declaração, o contribuinte pode retificá-la, corrigindo as informações que porventura estejam equivocadas.
A Receita disponibiliza, ainda,
aplicativo para tablets e smar-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Crédito será realizado dia 30 e beneficiará 260 mil contribuintes
tphones que possibilita consultar diretamente nas bases da
Receita Federal informações

sobre liberação das restituições
do IRPF e a situação cadastral de
uma inscrição no CPF.

De 28 grupos de produtos, apenas cinco devem ter alta nas compras

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 25 de novembro de 2021
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
AVISO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 065/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 071/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇO do
Tipo MENOR PREÇO POR ITEM para AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MINI INDUSTRIA CONFORME TERMO DE CONVENIO N°
01202-2017/SEAF – FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, conforme especificações no Termo de
Referencia – ANEXO I do Edital. Repartição interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Modalidade de licitação:PREGÃO
ELETRÔNICO Tipo de licitação: MENOR PREÇO Regime de execução: POR
ITEM Forma de execução:.INDIRETA Conformidade:.EDITAL COM SEUS ANEXOS, LEI FEDERAL 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E LEI 123/06. Em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02 – art. 3°
- inciso IV, o município de Tabaporã/MT, através de seu Pregoeiro, senhor Helielson Teodoro Alves nomeado pela portaria nº 002/2021, ADJUDICA o objeto desta Licitação, à Empresa vencedora abaixo especificada: EDER ROBERTO DE
PAULA – ME CNPJ Sob nº. 14.822.294/0001-41. Venceu o Item: 02 Valor Total:
R$ 15.000,00 – (quinze mil reais) SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
– ME CNPJ Sob Sob nº. 23.280.366/0001-67. Venceu os Itens: 01 Valor Total:
R$ 136.448,12 – (cento trinta seis mil quatrocentos quarenta e oito reais doze
centavos) I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS – ME CNPJ Sob nº. 16.759.012/000134 Venceu o Item: 03, 04, 05, 06 e 07 Valor Total: R$ 69.400,00 – (sessenta e
nove mil quatrocentos reais) OLMI INFORMATICA LTDA – ME CNPJ Sob nº.
00.789.321/0001-17 Venceu o Item: 11 e 12 Valor Total: R$ 7.498,00 – (sete
mil quatrocentos noventa e oito reais) FABIO DAMIN REFRIGERAÇÃO – ME
CNPJ Sob nº. 09.077.465/0001-15 Venceu o Item: 08, 09, 10 e 13 Valor Total:
R$ 10.865,00 – (dez mil oitocentos sessenta cinco reais) Registrado e Publicado
por afixação, no lugar público de costume desta, na data abaixo.Tabaporã – MT,
19 de Novembro de 2021
Sirineu Moleta
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT
AVISO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
065/2021
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 071/2021. Objeto: REGISTRO DE PREÇO do
Tipo MENOR PREÇO POR ITEM para AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA MINI INDUSTRIA CONFORME TERMO DE CONVENIO N°
01202-2017/SEAF – FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA FAMILIAR E ASSUNTOS FUNDIÁRIOS – SEAF COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, conforme especificações no Termo de
Referencia – ANEXO I do Edital Repartição interessada: SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO Modalidade de licitação: PREGÃO
ELETRÔNICO Tipo de licitação:.MENOR PREÇO Regime de execução:POR
ITEM Forma de execução:.INDIRETA Conformidade:.EDITAL COM SEUS ANEXOS, LEI FEDERAL 10.520/02, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES E LEI 123/06. O município de Tabaporã, estado de Mato Grosso, através
de seu Prefeito Municipal, senhor Sirineu Moleta, em atendimento ao disposto
na Lei Federal n°. 10.520/02 – art. 4° - inciso XXII c.c. Lei Federal nº. 8.666/93
– art. 43 – Inciso VI, HOMOLOGA o resultado final do Processo Licitatório supracitado, proferido pelo Pregoeiro e sua Equipe, instituídos pela portaria nº.
002/2021 de 07 de Janeiro de 2021, conforme segue:
EDER ROBERTO DE
PAULA – ME CNPJ Sob nº. 14.822.294/0001-41 Venceu o Item: 02 Valor Total:
R$ 15.000,00 – (quinze mil reais) SENAGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
– ME CNPJ Sob Sob nº. 23.280.366/0001-67 Venceu os Itens: 01 Valor Total:
R$ 136.448,12 – (cento trinta seis mil quatrocentos quarenta e oito reais doze
centavos) I Z DA SILVA EQUIPAMENTOS – ME CNPJ Sob nº. 16.759.012/000134 Venceu o Item: 03, 04, 05, 06 e 07 Valor Total: R$ 69.400,00 – (sessenta e
nove mil quatrocentos reais)
OLMI INFORMATICA LTDA – ME CNPJ Sob nº. 00.789.321/0001-17 Venceu o
Item: 11 e 12 Valor Total: R$ 7.498,00 – (sete mil quatrocentos noventa e oito
reais) FABIO DAMIN REFRIGERAÇÃO – ME CNPJ Sob nº. 09.077.465/0001-15
Venceu o Item: 08, 09, 10 e 13 Valor Total: R$ 10.865,00 – (dez mil oitocentos
sessenta cinco reais) >>> Valor Total Homologado: R$: 239.211,12 – (duzentos
trinta e nove mil duzentos e onze reais e doze centavos)Homologo o resultado
proferido pela Comissão Municipal de Licitação.Tabaporã – MT, 19 de Novembro
de 2021.
Sirineu Moleta
Prefeito Municipal
AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 243/2021
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021
A Prefeitura de CONFRESA/MT, declara que aderiu a Ata de Registro de Preços N° 224/2021 decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021
da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT, cuja a Detentora da Ata é a empresa: R.C. EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 10.830.704/000145 e tem como objeto: ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 224/2021
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
JUÍNA-MT, PARA AQUISIÇÃO DE APARELHOS/EQUIPAMENTOS, CONFORME PROPOSTA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE Nº 13963.182000/1200-01, PARA
ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL (MATERNIDADE)
JUNTAMENTE COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONFRESA/
MT.Conforme quantidade abaixo relacionada, com um valor Global Estimado de
Valor de Referência: R$ 26.247,99 (Vinte e seis mil e duzentos e quarenta e sete
reais e noventa e nove centavos). ITEM 12, QTD 05,UNID, DESCRIÇÃO ESCADA HOSPITALAR - CONSTRUIDA EM ACO COM PINTURA EM EPOXI, TUBO
DE 1¿ DE DIAMETRO E PAREDE DE 1,25CM DE ESPESSURA, (22 X 30)
CM, COM 36CM DE ALTURA, PISO EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE COM
CANTONEIRA EM INOX, 02 DEGRAUS. (APRESENTAR FOLDER),MARCA
PORTAL, VALOR UNITÁRIO R$ 150,00, VALOR TOTAL R$ 750,00. ITEM 15,
QTD 01, UNID, INCUIBADORA NEONATAL (ESTACIONARIA) - EQUIPAMENTO CONSTRUÍDO EM MATERIAL NÃO-FERROSO PARA EVITAR OXIDAÇÕES E FACILITAR ASSEPSIA; CÚPULA EM ACRÍLICO TRANSPARENTE DE
PAREDES DUPLAS PARA EVITAR A PERDA DE CALOR POR IRRADIAÇÃO;
POSSUIR TRAVA DE SEGURANÇA E/OU MECANISMO DE AMORTECIMENTO PARA FECHAMENTO SUAVE DA CÚPULA PARA EVITAR ACIDENTES;
POSSUIR PORTA DE ACESSO REBATÍVEL; POSSUI PELO MENOS 5 PORTINHOLAS OVAIS COM TRINCOS QUE POSSAM SER ABERTOS COM OS COTOVELOS E FECHAMENTO SOBRE GUARNIÇÃO DE MATERIAL ATÓXICO,
GARANTINDO O ISOLAMENTO E A CONDIÇÃO DE LEVE PRESSÃO POSITIVA DENTRO DA CÂMARA; POSSUIR PELO MENOS UMA PORTINHOLA DO
TIPO ÍRIS, PERMITINDO A PASSAGEM E POSICIONAMENTO DE CIRCUITOS DE RESPIRADORES, FACILITANDO AS MANOBRAS DE INTUBAÇÃO,
SEM ALTERAR AS CONDIÇÕES DO AMBIENTE, POSSUIR PASSA-TUBOS
NAS LATERAIS DA CÚPULA, PERMITINDO O ACESSO DE CABOS E CIRCUITOS PARA O PACIENTE; SUPORTE COM RODÍZIOS DE PELO MENOS 4
POLEGADAS E FREIOS; LEITO DO PACIENTE CONSTRUÍDO EM MATERIAL
PLÁSTICO, ATÓXICO E RADIOTRANSPARENTE, PERMITINDO O PROCEDIMENTO DE RADIOGRAFIA SEM REMOVER O PACIENTE, AJUSTES DO
LEITO NAS POSIÇÕES MÍNIMAS DE TRENDELENBURG E PRÓCLIVE, SEM
ABRIR A CÚPULA; POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DO LEITO PARA
FORA DA CÚPULA, NA PARTE FRONTAL, ATRAVÉS DE TRILHOS, COM TRAVA DE SEGURANÇA; POSSUIR COLCHÃO DE ESPUMA DE DENSIDADE
ADEQUADA AO CONFORTO DO PACIENTE; CAPA DE MATERIAIS ATÓXICOS E AUTOEXTINGUÍVEIS; NÃO POSSUIR CANTOS VIVOS, FACILITANDO
OS TRABALHOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO; PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO DE FÁCIL ACESSO E REMOÇÃO PARA MANUTENÇÃO
E CALIBRAÇÃO, POSSUIR DISPLAY DE LCD OU LEDS QUE APRESENTE AS
INFORMAÇÕES DOS PARÂMETROS MONITORADOS; SERVOCONTROLE
DE TEMPERATURA DO AR ATC (TEMPERATURA DO AR CONTROLADA) E
DE PELE ITC (TEMPERATURA DO RN CONTROLADA), SERVOCONTROLE
CONTINUO DE UMIDADE RELATIVA DO AR; ALARMES DE INDICAÇÃO VISUAL E SONORO DE NO MÍNIMO: ALTA TEMPERATURA AR/PELE; BAIXA
TEMPERATURA AR/PELE; ALTA DE CIRCULAÇÃO DO AR; HIPOTERMIA E HIPERTERMIA, DESCONEXÃO DO SENSOR À PELE DO PACIENTE, FALTA DE
SENSOR, FALTA DE ENERGIA, DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO
DE ALTA TEMPERATURA; SISTEMA DE SEGURANÇA; POSSUIR TECLA
PARA SILENCIAR ALARMES MOMENTANEAMENTE; INDICAÇÃO DAS TEMPERATURAS MEDIDAS E AJUSTADAS DE PELE E AR, PELO MENOS. MEMORIZAÇÃO DOS ÚLTIMOS VALORES PROGRAMADOS DE TEMPERATURAS,
UMIDADE E ALARMES PARA O CASO DE FALTA DE ENERGIA; SISTEMA
DE CIRCULAÇÃO DE AR DENTRO DA CÚPULA. ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO NO MÍNIMO: GABINETE (1 OU 2 GAVETAS); SUPORTE DE SORO;
E DUAS PRATELEIRAS GIRATÓRIAS PARA SUPORTE DE EQUIPAMENTOS
QUE SUPORTE MÍNIMO 6 KG. TODOS OS CABOS, SENSORES, ADAPTADORES E CONECTORES NECESSÁRIOS AO SEU FUNCIONAMENTO.ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA A SER DEFINIDA PELA ENTIDADE SOLICITANTE. (APRESENTAR FOLDER) MARCA OLIDEF, VALOR UNITÁRIO R$ 22.999,99 VALOR
TOTAL R$ 22.999,99. ITEM 18, QTD 02, UND, DESCRIÇÃO: OXIMETRO DE
PULSO - TIPO DE MAO - PORTATIL, NAO INVASIVO PARA MEDIR SATURACAO DE OXIGENIO VISOR COLORIDO,FAIXA DE MEDIDA DE 0 A 100%
DE SPO2 E MEDIDA DE PULSO: 30 A 250 BPM,PROVIDO DE CURVA PLETISMOGRAFICA E TENDENCIA,PRECISAO SP02:80 A 100% COM 02 (DOIS)
DIGITOS,ALARME AUDIO VISUAL PARA VALORES MAXIMOS E MINIMOS
DE SP02,E PULSO COM POSSIBILIDADE DE AJUSTE TANTO AUTOMATICO
COMO PELO OPERADOR PARA TODOS OS PARAMETROS,ALARME VISUAL PARA SENSOR DESCONECTADO,DEVE ACOMPANHAR: SENSORES
REUTILIZAVEIS 01 (UM) SENSOR INFANTIS, 01 (UM) SENSOR NEONATAL
E 01 (UM) SENSOR PARA PACIENTES ADULTOS,PARA USO EM PACIENTES COM DEDOS 8 A 26MM., COM BATERIA INTERNA RECAREGAVEL
DE SAÚDE DA POSSIBILIDADE
COM DURACAO CONSÓRCIO
MINIMA DE INTERMUNICIPAL
20 HORAS DE UTILIZACAO,
REGIÃO
DO “VALE
DO PEIXOTO” NA REDE ELETRICA
DE CARREGAR A BATERIA
INTERNA
DIRETAMENTE
CNPJ: 02.997.711/0001-08 E-mail:
SEM A RETIRADA DA MESMA
DO APARELHO, COM INDICACAO DO NIVEL
cisvaledopeixoto@gmail.com
DE BATERIA, OMunicípios:
APARELHO
DEVE
ACOMPANHAR
CARREGADOR,PESO
Matupá, Novo
Mundo,
Peixoto de Azevedo e O
Terra
Nova do
Norte.
MAXIMO COM BATERIA 0.9KG,GARANTIA
MINIMA DE 01 (UM) ANO PARA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 SRP
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº
100/2021, realizado no dia 10/11/2021, às 08:00 horas, na sua Sede Administrativa, licitação destinada ao registro de preços visando futura e eventual prestação de serviços de horas em serviços mecânicos em geral, autoelétrica, hidráulicos em veículos e maquinas da frota municipal, adjudicada em 22/11/2021 e
homologada em 23/11/2021, sagraram-se vencedores do certame as empresas
ANTONIO L RUSCH, ADEMAR DENARDI PNEUS ME, T. LETÍCIA TENNROLLER, MARCELINO CAETANO DE NOVAES EIRELI, PR PAVAN E CIA LTDA
ME e VANESSA EVA DE OLIVEIRA LEITE. Nova Ubiratã - MT, 23 de novembro
de 2021.
Francine Oliveira
Secretária de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2021 SRP
RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que no Pregão Presencial nº
100/2021, realizado no dia 10/11/2021, às 08:00 horas, na sua Sede Administrativa, licitação destinada ao registro de preços visando futura e eventual prestação de serviços de horas em serviços mecânicos em geral, autoelétrica, hidráulicos em veículos e maquinas da frota municipal, adjudicada em 22/11/2021 e
homologada em 23/11/2021, sagraram-se vencedores do certame as empresas
ANTONIO L RUSCH, ADEMAR DENARDI PNEUS ME, T. LETÍCIA TENNROLLER, MARCELINO CAETANO DE NOVAES EIRELI, PR PAVAN E CIA LTDA
ME e VANESSA EVA DE OLIVEIRA LEITE. Nova Ubiratã - MT, 23 de novembro
de 2021.
Francine Oliveira
Secretária de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2021 SRP
O Município de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 06/12/2021,
às 08:00 horas, na Rua. Pará, 1.850, Jardim Santa Helena, Licitação destinada
para registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para
prestação de serviços de máquinas rodoviárias, caminhões basculante e caminhão prancha - 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, 23 de novembro de 2021.
FRANCINE OLIVEIRA
Secretária Municipal de Administração.
CARLOS PADILHA 89614496991, CNPJ 16.500.640/0001-09, torna público que
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Operação (LO)
para atividades de Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na R São Francisco de Assis, N 2113, fundos, Industrial 1
Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS
3544-0266)
GIULIANO RICCI inscrito no CPF nº 954.820.751-68, torna público que requereu
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de
Sinop/MT, a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de: Edificação Residencial Multifamiliar, o empreendimento será implantado na Rua Porto Alegre do Norte, nº 589, Lote:04 Quadra:15,
Jardim Araguaia, CEP: 78.554-192 – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
CELSO KRZYZANSKI, CPF n° 126.824.030-34 torna público que requereu junto a
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças:
Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), para a atividade de: 5211-7/01
Armazéns gerais (emissão de warrants), localizada na Fazenda Ângela Tereza,
Gleba Ribeirão do Ouro, Zona Rural, Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).
PLANTUN COMÉRCIO DE DEFENSIVOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ:
28.187.463/0001-23, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: a RENOVAÇÃO da Licença de Operação
(LO), para as atividades de: 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; 46.23-1-06 - Comércio atacadista
de sementes, flores, plantas e gramas; 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias para
terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis. Endereço: Rua Ulisses Guimarães, nº 234, Bairro Ind. Nova Prata. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).
OUROAGRO PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ nº 44.336.223/0001-08 Ata da Assembleia Geral de Constituição Data, Hora e Local: no dia 22/10/2021, às 17h, na sede
da companhia. Convocação: Totalidade. Mesa: Presidente: Simone de Moraes;
Secretário: Marcos Francisco de Moraes Gava. Deliberações: Aprovaram: A constituição de uma S/A. O Estatuto Social. Eleito para o cargo de Diretor Presidente,
Simone de Moraes, e para Diretores Vice-Presidente, Luan Carlos Gava de Moraes
e Marcos Francisco de Moraes Gava, com mandato por 03 anos. Nada mais. JUCEMAT - registro sob o nº 51300018811 em 23/11/2021.

CNPJ: 02.997.711/0001-08 E-mail:
GENIFER KAISER
cisvaledopeixoto@gmail.com
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MINATTI 02046390180, inscrita no CNPJ n° 23.416.206/0001-00, nos itens
6618, 6619, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6625, 6626, 6627, 6628, no valor
GENIFER
KAISER
total de R$ 15.700,00 (Quinze Mil
e Setecentos
Reais). Demais informações
Pregoeira Oficial do CISVP
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, fone (66)
3575-1757, Peixoto de Azevedo/MT, e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com.
Peixoto de Azevedo MT, 24 de novembro de 2021.
GENIFER KAISER
Pregoeira Oficial do CISVP
Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489
Peixoto de Azevedo - MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 037/2021
O Município de Nova Mutum, através do Pregoeiro Sr. Eduardo Henrique
Correia Miiller, nomeado pela Portaria nº 020, de 28 de fevereiro de 2020,
comunica aos interessados que houve alteração nos descritivos dos itens
HCV e HIV, do termo de referência, anexo ao edital.
Nova Mutum-MT, 23 de Novembro de 2021.
Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

AUTO SINOP COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, CNPJ 16.541.806/0001-27, instalada na Rua Colonizador Enio Pipino, nº 3291, Setor Industrial, Sinop-MT, torna
público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença
de Operação para atividades de Serviços manutenção e reparação mecânica de
veículos automotores.
A RODOBENS COMERCIO E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA, CNPJ Nº
65.993.453/0040-18, torna público que requereu junto a SAMA - Sorriso – MT, o
pedido da Renovação da Licença de Operação - LO, para a atividade de serviços
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizada na Avenida Perimetral Sudoeste, n° 145, Centro, Sorriso/MT. Não foi determinado estudo
de Impacto Ambiental.
MANTOVA INDUSTRIA DE ESQUADRIAS E MADEIRAS EIRELI, CNPJ Nº
13.641.679/0001-40, firma Jurídica, Torna público que requereu junto a Secretaria
de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a RENOVAÇÃO de Licença de Operação
–LO par a atividade de Beneficiamento e Fabricação de Artefatos de Madeiras,
localizada na MT140, Chacara 636-A, Bairro Chacaras - Município de Sinop – MT.
Não EIA /RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE - MT
EDITAL DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 90/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2021
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 008/2021
– do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é “Contratação de
Empresa Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para
Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água no Município de
Ipiranga do Norte-MT, Convenio nº 2374/2018, Processo nº
25180.001531/2019-98 celebrado entre a Fundação Nacional da Saúde FUNASA e o Município de Ipiranga do Norte – MT”, obteve-se o seguinte
resultado: A empresa: COEL – COMPANHIA DE OBRAS DE
ENGENHARIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no
CNPJ sob o n.° 03.571.257/0001-91, com sede na Rua Barão de
Melgaço, nº 2350, Edif. Barão Center, Sala 111, Centro Sul, na Cidade de
Cuiabá – MT, CEP: 78.020-800, sagrou-se vencedora da presente
licitação com valor global de R$ 860.545,96 (oitocentos e sessenta mil e
quinhentos e quarenta e cinco reais e noventa e seis centavos).
Ipiranga do Norte/MT, 22 de Novembro de 2021.
Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão
Presidente da CPL
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 148/2021
Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de óleo diesel
comum. Tipo: Maior Percentual de Desconto – Data de abertura: 10 de
dezembro de 2021. Horário: 09:30 horas - Local: Av. Mutum, nº 1.250 N,
Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado no site do
município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou
pelo email debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br> ou telefone **653308.5400- Horário de atendimento: Das 07h00min às 11h00min e das
13h00min às 17h00mins. Nova Mutum – MT, 24 de novembro de 2021.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

##ATO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº.
058/2021
##TEX A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira,
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 09 de
dezembro de 2021 às 14h30min (Horário de Brasília/DF) por meio do site
www.bllcompras.org.br o “PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE
PLAYGROUNDS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO
DE MATUPÁ/MT”. A inserção das propostas será até as 10:00 horas do dia
09/12/2021 (Horário de Brasília/DF). Maiores informações através do Edital
nº.
0135/2021,
que
estará
disponível
no
site
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e www.bllcompras.org.br
ou deve ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.##DAT Matupá – MT,
24 de novembro de 2021. ##ASS ALEXSANDRA TOSTA BATISTA ##CAR Pregoeira Oficial -

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 056/2021
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a),
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 09 de
dezembro de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a
“PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA/VIGILÂNCIA DESARMADA
E BRIGADISTAS NO EVENTO REVEILLON 2022 DO MUNICÍPIO DE
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 0136/2021, que
está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ 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, ZE022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 24 de
novembro de 2021. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PORTARIA N° 403/2021.
“DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DO PROJETO
DE “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA
SANDRA NO MUNICÍPIO DE TABAPORA/MT”, E
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

ORLEI TURMINA, CNPJ 04.596.716/0001-54, torna público que requereu junto a
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Operação (LO), para atividades
de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, localizada na AV. Blumenau, N 2425, Jardim Bela Vista, Município de Sorriso/MT, não foi
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

SIRINEU MOLETA, PREFEITO MUNICIPAL DE
TABAPORÃ-MT, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES
QUE LHE SÃO CONFERIDAS EM LEI, PELA
PRESENTE PORTARIA,
RESOLVE:
ARTIGO 1° - Por meio desta Portaria, através do Setor de
Engenharia do Município de Tabaporã - MT, tornar público a APROVAÇÃO DO
PROJETO “PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANDRA NO MUNICÍPIO DE
TABAPORA/MT”, conforme discriminação abaixo:
EXPEDIENTE

OBJETO
DO “PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA
DA
RUA
SANDRA NO MUNICÍPIO
DE TABAPORA/MT”

APROVAÇÃO
PROJETO

RESPONSÁVEL PELA
ELABORAÇÃO
NOME
DO
RESPONSÁVEL
TÉCNICO:
JOÃO
RICARDO
ALVES
MIRANDA
CREA:MT 028586/D
RPN: 121241819-0

PROFISSIONAL RESPONSÁVEL PELA APROVAÇÃO:
ENGENHEIRO CIVIL (a): NEWTON TOLEDO BRESSAN JUNIOR
CREA: nº. 17064329992
ARTIGO 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrária.
Tabaporã – MT, 22 de julho de 2021.
SIRINEU MOLETA
Prefeito Municipal

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA DO NORTE, ESTADO DE MATO GROSSO, NOMEADO PELA PORTARIA Nº. 23/2021
TORNA PUBLICO O RESULTADO DO PROCESSO DE LICITAÇÃO, REGIDO
PELAS LEIS Nº 8.666/93 E 10.520/02, E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.

NEWTON TOLEDO BRESSAN JUNIOR
Engenheiro Civil

PROCESSO: 154/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE
ABERTURA DO PROJETO VILA NOEL EM TERRA NOVA DO NORTE MT.

AV. Comendador José Pedro Dias, 979 N – Fone/Fax (066) 3557-1248/1246/1415
CEP. 78.563-000 – Caixa Postal 16 – Tabaporã – MT
E-mail: preftaba@hotmail.com.br

VENCEDORES:
V. FERRI PRODUÇÕES ARTÍSTICAS EPP
CNPJ: 07.778.669/0001-58
R$ 92.820,00
MUNDIAL FOGOS DE ARTIFÍCIOS LTDA
CNPJ: 07.294.347/0001-33
R$ 87.800,00
TERRA NOVA DO NORTE – MT, 24 DE NOVEMBRO DE 2021.
		
EDIVALDO MOREIRA DA SILVA
PREGOEIRO/OFICIAL
ERRATA DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2021
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2021
Tipo: Menor Preço Por Item
Relativo a Aviso de Abertura de Licitação publicado no dia 24 de novembro nos
seguintes meios de comunicação: JORNAL OFICIAL ELETRÔNICO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AMM), DIARIO REGIONAL DE
SINOP E REGIÃO e DIARIO OFICIAL DE CONTAS TCE/MT.
Em referência ao Aviso publicado nos meios de comunicação acima, relativo a
Licitação PP nº 028/2021, o setor de Licitação decidiu realizar a seguinte errata:
Onde se lê “realizará licitação no dia 03/12/2021”; Leia-se “realizará licitação
no dia 08/12/2021”, conforme Edital divulgado no site do município: www.novomundo.mt.gov.br
Novo Mundo – MT, 24 de novembro de 2021.
Mirian Biazotto
Pregoeira Oficial
EXTRATO DO CONTRATO: 346/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT
CONTRATADO: CARLESSO & PAIXÃO LTDA ME
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO
DE ABERTURA DO PROJETO VILA NOEL EM TERRA NOVA DO NORTE MT.
VALOR: R$ 87.800,00 (oitenta e sete mil e oitocentos reais).
VIGÊNCIA: 24/11/2021 Á 31/12/2021

Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e das 13h às 17h.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DEdeSAÚDE
DA21 de setembro de 2021.
Peixoto
Azevedo MT,
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO”

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 147/2021
Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de Caixas
d'águas – do Tipo Reservatório Metálico para Água Potável atendendo as
necessidades das Secretarias Municipais. Tipo: MENOR PREÇO POR
ITEM - Data de abertura: 09 de dezembro de 2021. Horário: 09h00min local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.
Edital e anexos: Poderá ser obtido no site
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail:
dedora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 24 de novembro de 2021.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

EXTRATO DO CONTRATO: 347/2021
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TERRA NOVA DO NORTE-MT
CONTRATADO: V. FERRI - PRODUCOES ARTISTICAS EPP
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO
DE ABERTURA DO PROJETO VILA NOEL EM TERRA NOVA DO NORTE MT.
VALOR: R$ 92.820,00 (noventa e dois mil e oitocentos e vinte reais).
VIGÊNCIA: 24/11/2021 Á 31/12/2021

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
CONTRATO			CPF/CNPJ
279002701437600		
937.903.761
279002800290000		
788.715.221
279002701855500		
044.998.651
279002900033200		
044.989.791
279002800799900		
069.708.351
279002700897700		
039.121.041

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2021 – SRP Nº 081/2021
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário
Local), do dia 08 de Dezembro de 2021, na Sala de Licitações da Prefeitura
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 070/2021, com Registro de Preços nº 081/2021, visando
a FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ROLOS
COMPACTADORES, NOVO, MODELO ANO 2021 OU SUPERIOR, MOTOR
DIESEL, POTÊNCIA MÍNIMA 130 HP, PESO OPERACIONAL MÍNIMO
10.000 KG, PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,
TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, tipo “menor preço por ITEM”,
conforme quantidades e descrições constantes no Termo de
Referência. O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico
www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no
Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de
atendimento das 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo
telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com.
Vera – MT, 24 de novembro de 2021
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021

VENDAS/
ALUGUEL
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) 996336623
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) 996336623
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 roubo
Cerca elétrica Portão
Eletrônico. 200m da
UFMT e UNIC Industrial
Visitas
Agendadas.
Imobiliária Mato Grosso
Av. dos Tarumãs, 1443 Jardim Botânico, Sinop
– MT. Telefone: (66) 35324489
JARDIM BOTANICO
R$3.650,00
Detalhes
do imóvel 4 Suíte(s) , 4
Quarto(s) , Banheiro(s)
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1
Churrasqueira , 1 Área
de Lazer , 1 Área Serviço
, 675 m². Imobiliária Mato
Grosso Av. dos Tarumãs,
1443 - Jardim Botânico,
Sinop – MT. Telefone: (66)
3532-4489
JARDIM
IPORÃ
R$1.100,00 Detalhes do
imóvel 2 Quarto(s) , 1
Banheiro(s) , 1 Cozinha
, 1 Sala , 1 Área Serviço ,
70 m² Descrição cada
apartamento r$1.100,00
com 2 quartos sala e
cozinha
conjugada
lavanderia
garagem
individual casa nova.
Imobiliária Mato Grosso
Av. dos Tarumãs, 1443 Jardim Botânico, Sinop
– MT. Telefone: (66) 35324489
CASA - Contendo: Sala
e cozinha conjugada,
02 quartos, 01 banheiro
social, 01 área de serviço
e garagem. Endereço:
Rua dos Azulões, nº
1061,
Bairro
Maria
Vindilina II na cidade
de Sinop/MT. Valor: R$
800,00 (oitocentos reais)
mensais. Contato: (66)
3531-7222 / (66) 996336623
CASA

-

Contendo:
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Reservas fazem ótimo papel, e Abel
ganha opções valiosas para decisão
PALMEIRAS. Setor ofensivo se destaca no empate com o líder e retoma confiança para final da Libertadores

FOTO: MARCOS RIBOLLI

DA REPORTAGEM

Os reservas do Palmeiras fizeram um excelente papel no empate em 2 a 2 com
o Atlético-MG, na terça, no
Allianz Parque. Se o jogo valia para buscar um espaço na
final da Libertadores, no sábado, contra o Flamengo, alguns jogadores aproveitaram
muito bem a oportunidade
no último teste antes da decisão.
Isso aconteceu principalmente no setor ofensivo.
Diante do líder e do quase
campeão do Brasileirão, o
Palmeiras conseguiu criar
chances, desperdiçou pênalti
e até gol sem goleiro. As opções para mudar o jogo em
uma necessidade no segundo tempo talvez fossem as
que Abel Ferreira mais precisava recuperar a confiança.
E foram justamente esses jogadores que mais se destacaram.
Wesley, com muita velocidade pelos lados e um
gol de muita categoria, foi o
maior destaque do Palmeiras. Pouco utilizado por Abel
nos últimos tempos, ele mostrou ao treinador que pode
ser opção importante contra
o Flamengo.
E aí entra um componente de superstição também. No último jogo antes
da final da Libertadores de
2020, contra o Vasco, o Palmeiras empatou em 1 a 1,
com reservas em campo. O

autor do gol? Breno Lopes.
O que aconteceu na decisão
contra o Santos todo mundo
já sabe...
Wesley e Gabriel Veron
tiveram ótima movimentação no ataque, sempre com
velocidade pelos lados do
campo. Foram boas alternativas de escape do Palmeiras
na partida. Quem também
se destacou foi Deyverson.
Pilhado como sempre, exagerou nas discussões e simulações. Mas mesmo assim
foi bem eficiente como centroavante, tanto nas jogadas
aéreas quanto por baixo. Fez
um gol, abriu espaços, brigou
e segurou os zagueiros...
Essas
características,
neste momento, só ele pode
dar ao Palmeiras, já que Luiz
Adriano está totalmente
em baixa e dificilmente terá
chances contra o Flamengo.
Assim como Wesley, que traz
ao ataque uma possibilidade
de jogada individual e drible
que o atual time titular não
tem com tanta frequência.
Danilo Barbosa, que foi mais
um terceiro zagueiro do que
volante, foi outro que teve
atuação bem regular pelo
Palmeiras.
Vale destacar também a
recuperação que os reservas
do Verdão tiveram. Após uma
atuação horrível contra o São
Paulo, na semana passada,
o ótimo jogo contra o líder
Atlético-MG traz de volta a
confiança a esses jogadores
no momento mais importan-

Wesley comemora primeiro gol do Palmeiras: atacante teve boa atuação
te da temporada.
O Brasileirão faz parte do passado. O foco ago-

ra é a final da Libertadores.
Certamente Abel Ferreira já
tem o seu time definido para

CORINTHIANS

Renato Augusto não treina e deve
ser desfalque contra o Ceará
DA REPORTAGEM

Os titulares do Corinthians foram a campo nesta
quarta (24) e deram prosseguimento à preparação para
enfrentar o Ceará. O duelo é
válido pela 35ª rodada do Brasileirão e acontecerá no Castelão, hoje (25), às 19h.
A única exceção foi o
meia Renato Augusto, que
não apareceu no gramado.
Aos 33 anos, o jogador recebe
cuidados especiais e ficou na
parte interna do CT para controle de carga de trabalho.
Mesmo assim, a expectativa é
de que o camisa 8 seja titular
em Fortaleza.
Para esse jogo, o Corinthians não poderá contar
com os meio-campistas Cantillo e Giuliano, machucados,
e Roni, suspenso. O colombiano, aliás, só voltará a jogar
em 2022. Embora recuperado
de lesão muscular na coxa, o

meia Willian deve iniciar novamente no banco de reservas. Ele deve ganhar mais minutos no decorrer do duelo.
Segundo informações
divulgadas pelo Corinthians,
os atletas que foram titulares
no clássico contra o Santos,
domingo, participaram de
uma atividade leve com bola.
Já os demais participaram de
um coletivo em campo reduzido.
A tendência é que o Timão vá a campo no Castelão
com uma formação muito
parecida ou até igual à do
último jogo: Cássio; Fagner,
João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Gabriel Pereira,
Du Queiroz, Renato Augusto
e Róger Guedes; Jô.
Com a vitória sobre o
Santos no último domingo,
o Corinthians subiu para o
quarto lugar do Brasileirão,
com 53 pontos. O Ceará ocupa o nono lugar, com 46.

enfrentar o Flamengo. Mas
também o jogo de terça-feira
“devolveu” opções ao treina-

dor que andavam baixas e
podem ser bem valiosas no
sábado.

TÊNIS

Inscrições abertas para o
último torneio do Circuito
Mato-grossense

FOTO: RODRIGO COCA

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Jogadores do Corinthians no CT Joaquim Grava

SANTOS

Marinho treina e deve ser
titular contra o Fortaleza

Inscrições abertas para
o último torneio do Circuito Mato-grossense de Tênis
2021, a etapa Master será promovida pela 5ª Copa Engetech de Tênis, de 29 de novembro até 5 de dezembro, no
Cuiabá Tênis Clube, em Cuiabá, e o período de inscrições
continua aberto até sexta
(26). Com inscrições abertas
para a participação de todos
nas categorias de Duplas
(Open) e com inscrições direcionadas aos classificados
nas categorias de Simples
(Close).
Conforme o presidente
da Federação Mato-grossense de Tênis (FMTT), Rivaldo
Barbosa, a etapa Master será
o décimo terceiro e último
torneio de 2021, será a etapa
de fechamento para definir
os campeões do ranking de
cada categoria no ano. E, segundo ele, é o torneio mais
esperado do ano, pois, entre
outras coisas, define quais
tenistas apresentaram mais
resiliência e um conjunto
de habilidades durante uma

longa competição de treze
etapas.
“Precisa ter foco diário
no treinamento e na parte
tática para conquistar o título
de campeão do ranking estadual. Isso não é fácil de se
fazer, pois, no geral, a maioria dos tenistas não é atleta
profissional, então não treinam como se fossem profissionais. Logo, precisam estar
muito motivados durante um
ou mais anos inteiros para se
preparar, participar de vários
torneios e ainda obter resultados significativos para somar bons pontos”, conta o
presidente, Rivaldo Barbosa.
Na 1ª Classe Masculina,
Mário Meira lidera com 1150
pontos, seguido por Rafael
Araújo com 1080 pontos, que
surpreendeu ao vencer o líder
no último torneio e subir para
a segunda posição. Depois,
em terceiro, também com
chances de ganhar o título,
o tetracampeão do ranking
nessa categoria, o mestre dos
magos e lenda do tênis estadual, Givanildo Almeida com
970 pontos. E, pela primeira
vez nos últimos anos, Givanildo pode não vencer.
FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

O Santos deve ter o reforço do atacante Marinho
contra o Fortaleza, nesta
quinta, às 18h, na Vila Belmiro. O camisa 11 está melhorando das dores na coxa
esquerda e deve entrar em
campo na 35ª rodada do
Campeonato Brasileiro.
Marinho treinou em
campo no CT Rei Pelé novamente nesta quarta-feira e
está à disposição do técnico Fábio Carille. O atacante
perdeu o clássico contra o
Corinthians, no último domingo, justamente por causa das dores na região posterior da coxa esquerda.
Marinho havia sentido
o incômodo no local durante a vitória do Santos por 2
a 0 sobre a Chapecoense, na
semana passada. Os exames
não apresentaram lesão,

Atacante apresenta melhora em dores que o tiraram do jogo contra o Corinthians
mas o atacante continuou
com dores nos dias seguintes. Com a provável volta de
Marinho, o Santos deve en-

trar em campo com: João
Paulo; Kaiky, Luiz Felipe e
Danilo Boza; Madson, Camacho (Lucas Braga), Vini-

cius Zanocelo, Gabriel Pirani
(Marcos Guilherme) e Felipe
Jonatan; Marinho e Diego
Tardelli.

1ª Classe Masculina com três possíveis campeões para o
ranking

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 25 de novembro de 2021

07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

Falta de sinalização e de ciclovia no
sentido aeroporto preocupa usuários
SINOP. Cidade plana favorece locomoção, mas trecho inadequado se torna um perigo para ciclistas
FOTO: REVELANDO SINOP

ISABELA OLIVEIRA
Estagiária

Um meio de transporte – e também hobby
– bastante visto em Sinop
é a bicicleta. O número de
ciclistas aumenta a cada dia
por alguns fatores. Como o
fato de ser uma cidade plana e com fácil locomoção,
o uso das ‘magrelas’ é feito
por quem quer apenas lazer,
como também para trabalho. Entretanto, a infraestrutura presente colabora em
partes, mas não em todo o
processo.
Existem vários pontos
na cidade que precisam de
ciclovia e sinalização. Um
desses locais é no fim da
Avenida Bruno Martini, onde
a ciclovia acaba na entrada
do bairro Aquarela Brasil.
Movimentado pelos ciclistas,
o ponto é trajeto de quem
segue pela rodovia MT-222
sentido Aeroporto Municipal Presidente João Batista
Figueiredo e também até a
ponte do Rio Teles Pires.
A consultora de vendas no ramo vestuário Isette
Bonifácio, que pedala com
frequência, disse que gosta
da rota por ser um excelente
percurso. “Por ser no sentido da ponte do Teles Pires,
é um excelente trajeto para
treinar subidas, assim exige
esforço físico e ajuda a desenvolver melhor a minha
performance”, contou.
Entretanto, a falta de
sinalização correta e de
uma ciclovia causa preocupação para a turma do pe-

dal. A ciclista Danielle Antoniolli, que pedala há três
anos, diz que essa rota não
tem sinalização, tem pouca
iluminação, e uma grande
movimentação de carretas
que, em muitos casos, não
respeitam a presença dos
ciclistas.
“Infelizmente, não é
bem sinalizada, a iluminação é bem precária, tem um
grande fluxo de carretas que
passa por lá, das quais muitas não respeitam os ciclistas. Não existe uma ciclovia
completa nessa rota, pois a
ciclovia acaba no Aquarela
Brasil”, disse.
PODER PÚBLICO
A equipe de reportagem do Diário do Estado
MT entrou em contato com
a Secretaria de Obras de
Sinop para saber se há previsão orçamentária para a
implementação de uma ciclovia nessa rota. Em nota, a
Pasta informou que está em
andamento uma obra de
duplicação da avenida em
todo esse trecho.
Paralelamente a essa
duplicação, que primeiramente será concluída, existe
um projeto de inserção de
um Instrumento Cicloviário
aprovado a executar, que
prevê dar continuidade à ciclovia existente na via supracitada, até o acesso principal
do Aeroporto.
O projeto contempla,
também, sinalização horizontal e vertical, acessibilidade, mobiliários urbanos, e
iluminação.

Ciclovia que passa pela Av. Bruno Martini termina no bairro Aquarela Brasil

ROSÁRIO OESTE

Comunidade rural é atendida
com entrega de cestas básicas

MATO GROSSO

Concessionárias devem
aumentar tarifa do pedágio
nas rodovias
FOTO: JOÃO REIS

DA REPORTAGEM

Mais de 150 famílias da
comunidade Recanto dos
Pássaros, próximo a Rosário
Oeste, foram beneficiadas
com cestas básicas do programa SER Família Solidário.
Em interlocução com lideranças comunitárias, a equipe da Secretaria Adjunta de
Assuntos Comunitários da
Secretaria de Assistência Social e Cidadania esteve no local registrando as demandas
e distribuindo os alimentos e
produtos de higiene e limpeza, além de 6,5 mil máscaras
de proteção. Esta é a segunda ação realizada para a comunidade local.
O representante dos
moradores, Aparecido Ribeiro, ressaltou a importância
da ação para toda a comunidade. “É uma ajuda muito
bem-vinda. A comunidade
é muito carente sobrevive
com poucos recursos do que
planta, colhe e cria”.
Aparecida Maria, 34
anos, cria os cinco filhos
sozinha. “Tudo o que rece-

Concessionárias
que
administram rodovias em
Mato Grosso planejam aumentar o valor dos pedágios
nos próximos meses.
Os motoristas que circulam nas vias estaduais devem sentir as altas nas 11 praças de cobrança divididas em
19 rodovias.
De acordo com a Agência Estadual de Regulação
dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso (Ager),
até sexta (26), pode ser votado o novo preço da Via Brasil MT 320/208 onde, atualmente, é cobrado R$ 8,60 por

Ação do Governo do Estado beneficiou mais de 150 famílias da região
bemos de doação é muito
importante. A pandemia dificultou tudo, principalmente para quem mora afastado
da cidade”. É o que também
afirma Joilson Santos, de 44
anos, casado, pai de 4 filhos,
e que sustenta a família com
o trabalho rural e com os

bicos que consegue fazer.
“Lutamos muito para colocar alimento na mesa, por
isso, receber essa cesta nos
deixa feliz. É uma coisa boa
que nos aconteceu. Só posso
agradecer”.
O programa SER Família Solidário é uma ação do

Governo de Mato Grosso que
foi idealizado pela primeira-dama Virginia Mendes. A
ação é executada pela Setasc. Desde março de 2020
já foram distribuídas mais de
860 mil cestas básicas, garantindo alimento na mesa
de milhares de pessoas.

Projeto prepara profissionais
para o mercado de trabalho
O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, e por isso é fácil notar o aumento da demanda
em busca de profissionais
qualificados para entrarem
no mercado de trabalho.
A quantidade de candidatos preparados, o avanço da
tecnologia, as urgências da
sociedade moderna e as exigências dos consumidores
requerem profissionais sempre atualizados.

eixo. A alta deve ser regulada
em 9,3%. A via liga as cidades de Alta Floresta, Carlinda,
Nova Canaã do Norte, Colíder
e Nova Santa Helena.
A Intervias também está
na briga para subir o preço da
taxa. A empresa opera na MT242, em Sorriso, e o pedágio
custa R$ 9. O aumento pleiteado é de 63,3%, elevando a
tarifa para R$ 14,70 por eixo.
O valor do pedágio na
Rodovia da Mudança responsável por administrar 148,33
km entre a MT-449, MT-010 e
MT-338 deve ser alterado em
janeiro de 2022. É previsto um
reajuste de 46,4% sobre a cobrança.
FOTO: DIVULGAÇÃO

MARCELÂNDIA

DA REPORTAGEM

DA REPORTAGEM

O objetivo do projeto
Banco de Talentos, desenvolvido pela Associação Comercial e Empresarial de Marcelândia (Acemar), em parceria
com o Florescer Consultório
de Psicologia, é auxiliar no
processo de qualificação profissional de candidatos para o
mercado de trabalho. Quando uma empresa local estiver
precisando de um profissional, poderá entrar em contato com a Acemar, onde irão
fazer o encaminhamento de
candidatos com o perfil ade-

quado a vaga em aberto.
Para isso, é necessário,
que os candidatos estando
inscritos no projeto, passem
por um treinamento para
análise de perfil e desenvolvimento pessoal e profissional.
A contratação ficará a critério da empresa. O intuito do
Banco de Talentos é orientar os candidatos no aspecto comportamental, para o
mercado de trabalho, bem
como, facilitar o processo
de recrutamento e seleção,
a partir da análise de perfil

para cada vaga.
O Projeto Banco de Talentos está acontecendo mediante parceria formada entre Acemar e Consultório de
Psicologia Florescer.
“A psicóloga Camila
Raiane Vieira está prestando
um excelente trabalho social
para a comunidade de Marcelândia, e a Acemar está
dando todo suporte necessário à ela, para que possa
desenvolver o seu trabalho”,
disse a entidade através de
assessoria.

Valores podem subir até 46%

Estado de Mato Grosso, quinta-feira 25 de Novembro de 2021

08 | www.diariodoestadomt.com.br

Governo lança pavimentação para
ligar Pedra Preta até o Terminal
RONDONÓPOLIS. Obra prevê ainda a construção de uma ponte de concreto sobre o córrego Sucuri
FOTO: CHRISTIANO ANTONUCCI

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado
de Infraestrutura e Logística
(Sinfra-MT) lançou licitação
para pavimentar um trecho
de 23,93 km da MT-459, ligando Pedra Preta até a BR-163. O
asfalto novo irá diminuir pela
metade a distância entre a cidade e o Terminal Ferroviário
de Rondonópolis, uma antiga
demanda da região.
Atualmente, para chegar
ao Terminal Ferroviário, os
motoristas que saem de Pedra Preta precisam percorrer
um trecho de 24,5 km pela
BR-364 até Rondonópolis e
depois mais 25 km até o terminal. Com a MT-159, cujo
entroncamento com a BR163 está localizado quase em
frente ao terminal, essa distância irá cair para 25 km.
A obra, que irá facilitar o
escoamento da produção
agrícola e pecuária de Pedra Preta, foi anunciada pelo
governador durante visita
a Rondonópolis no dia 4 de
outubro. “São obras que vão
beneficiar imensamente a
população, o setor produtivo,
todos aqueles que vivem e
trabalham nessa importante região de Mato Grosso”,
afirmou o governador Mauro
Mendes na ocasião.
A obra está orçada em R$
26.044.993,34 e será licitada
em Regime Diferenciado de
Contratação, do tipo menor
preço e em lote único. O valor engloba a construção de
uma ponte de concreto com
30 metros de extensão sobre
o córrego do Sucuri, cujo valor estimado é de R$ 1,7 milhão.
A abertura das propostas
será no dia 14 de dezembro
de 2021, às 14h, na sala de licitações da Sinfra-MT. Confira
as informações do edital no
link http://www.sinfra.mt.gov.

Ligação de Pedra Preta ao Terminal Ferroviário de Rondonópolis
br/-/18436348-rdc-presencial-n.-043/2021.
RESTAURAÇÃO
A Sinfra-MT também abriu
licitação para revitalização do
pavimento das MT-443 e 487,

na região de Sorriso. As obras
serão realizadas em 8,94 km
da MT-443, no trecho entre o
Trevo Barreiro e a Fazenda Ingaí; e em 56,1 km da MT-487,
entre o entroncamento com
a BR-163 e a Fazenda Bedim,

totalizando 55,04 km de asfalto revitalizado.
As rodovias conectam regiões com grande produção
agrícola até a BR-163. O asfalto de boa qualidade irá permitir a entrada de insumos e

o escoamento dessa produção. As estradas começaram
a ser pavimentadas em 2004
e foram finalizadas em 2008
e a recuperação é necessária
para garantir a circulação dos
veículos pesados.

A obra está orçada em R$
11.755.383,88. As informações
sobre o edital estão disponíveis no site da Sinfra-MT
(http://www.sinfra.mt.gov.
br/-/18431573-rdc-presencial-n.-042/2021).

