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DIVULGAÇÃO

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) irá suspender a vacinação 
contra a febre aftosa em Mato Grosso, além de outros cinco Estados e Distrito Federal. O 
anúncio foi feito sábado e a medida ocorrerá após a última etapa de vacinação, a ser reali-
zada em novembro.                                Página - 8

113 MILHÕES

Ministério suspende vacinação da
febre aftosa a partir de novembro

Leite: preço
ao produtor
sobe 10,9%
na parcial
O preço do leite captado 
em março/22 e pago aos 
produtores em abril/22 
subiu 9,8% frente ao mês 
anterior, chegando a R$ 
2,4269/litro na “Média 
Brasil” líquida do Cepea 
(Centro de Estudos Avan-
çados em Economia Apli-
cada), da Esalq/USP.       
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SORRISO

16 mil litros de óleo
usado para reciclagem

Deixar de poluir o meio ambiente, evitar o entupimento da pia 
da cozinha, dar uma nova vida a algo que seria tratado como lixo e 
ainda ganhar um dinheiro para deixar mais alegre e divertida a vida 
da criançada.                   Página -7

DIVULGAÇÃO

SEGUNDONA

Estreando no futebol profi ssional de Mato Grosso, o Campo Novo venceu o Operário FC 
por 6 a 0. O Sinop venceu o Paulistano por 1 a 0, mesmo placar da vitória do Cacerense 
sobre o Araguaia. Poconé e Primavera fi caram no 1 a 1;                   Página-6

DIVULGAÇÃO

CNPAR GOLEIA

APURAÇÃO
CPI DO LEITE:
8 PESSOAS
CONVOCADAS
PARA OITIVAS

ANEEL ANUNCIA
BANDEIRA
VERDE NA
CONTA DE LUZ

EM MAIO

 Página - 4Página-3

CRIMINOSOS
OFERECEM
R$ 19 MIL A
POLICIAIS
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Editorial

“

É sabido, e já foi bem estabelecido, que a progressiva 
degradação institucional brasileira tem raiz no enfraque-
cimento terminal do Poder Executivo precipitado ao lon-
go dos governos Dilma Rousseff e Michel Temer. O poder 
tem horror ao vácuo, então este foi sendo preenchido por 
atores laterais, mas com apetite e senso de oportunidade. 
Mesmo quando a coisa adquiria certo caráter fantasmagó-
rico, pela inadequação dos personagens. Assim, entramos 
há alguns anos na era da disputa feroz pelas atribuições 
de poder moderador, formalmente abolido com a procla-
mação da República, mas materializado de fato desde en-
tão na proeminência do Executivo, liderado pela fi gura do 
Presidente da República, que atua como um regente da 
orquestra. Bem ou mal, em períodos ditos democráticos 
ou nem tanto, isso funciona como ponto de equilíbrio ins-
titucional.

O confl ito que se desenha entre o STF (Supremo Tri-
bunal Federal) e o presidente Jair Bolsonaro em torno da 
graça ao deputado Daniel Silveira ensaia ser um marco. 
Não se vislumbra, por enquanto, uma situação de empate. 
A turma do deixa disso anda sem espaço. A dúvida resu-
me-se a quem vai aceitar se submeter à força superior do 
outro. Quem capitulará. E tem eleição presidencial daqui a 
5 meses e alguns dias.

Visto que no momento nenhum lado dessa disputa 
de bonapartismos acumulou força para impor a capitu-
lação incondicional, uma curiosidade é quem vai errar 1º. 
Quem vai dar o passo que possa cristalinamente ser carac-
terizado como fora das regras do jogo. Costuma ser um ca-
talisador em rupturas. Nesse particular, ambos os conten-
dores vêm exibindo certo sangue-frio. O que não deixa de 
ser admirável, dada a quantidade de fi chas sobre a mesa.

Enquanto as torcidas esgoelam-se e arrancam os ca-
belos, segue a guerra de posição. Uma guerra de trinchei-
ras, com preeminência para a artilharia. Quem se arrisca a 
sair para campo aberto, como Silveira, tem chance eleva-
díssima de ser alvejado, restando ao indigitado a esperan-
ça de sobreviver aos tiros e vir a ser resgatado pelas pró-
prias tropas. O deputado foi, por Bolsonaro. No momento, 
está ferido, mas vivo.

Falar em “desejável” no âmbito da política é correr 
grave risco de cair nas platitudes habituais. Dito isso, o de-
sejável é que os fatos se encaixem num ambiente capaz de 
preservar a normalidade interna até o eleitor ser chamado 
à urna para decidir afi nal quem vai ter o direito de se sen-
tar na cadeira do Planalto por 4 anos, a partir de janeiro 
de 2023. E será desejável que o resultado seja reconhecido 
por unanimidade. “Análise de conjuntura” no momento é 
calcular em tempo real essa probabilidade.

Em situações assim, é natural que os campos políti-
cos com maior potencial eleitoral estejam entre os primei-
ros a querer evitar o desandar da maionese. Desde que, 
naturalmente, não se vejam em risco de remoção do tabu-
leiro. á a turma que está em desvantagem, correndo atrás 
do prejuízo, precisa criar o chamado “fato novo”. Dar uma 
agitada no cenário para ver se algo de diferente faz ressur-
gir a esperança de chegar lá.

A guerra de posição

Crédito: Reprodução/Facebook
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Enquanto as torcidas esgoelam-se e arran-
cam os cabelos, segue a guerra de posição. Uma 
guerra de trincheiras, com preeminência para a ar-
tilharia.

“ Um motorista fi cou ferido após capotar a caminhonete que dirigia e cair 
dentro do Córrego do Barbado, domingo (1°), em Cuiabá. O veículo fi cou destru-
ído. De acordo com a Polícia Militar, o motorista seguia pela Avenida Fernando 
Corrêa sentido Avenida Tranquedo Neves quando perdeu o controle do veícu-
lo e capotou. O motorista não conseguiu frear e só parou após cair dentro do 
córrego. A polícia informou que o Samu esteve no local e encaminhou o moto-
rista ao Hospital Municipal de Cuiabá. Já o veículo foi retirado do local por um 
guincho. A Delegacia de Delitos de Trânsito (Deltran) também foi acionada para 
investigar as causas do acidente.
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O escândalo denominado “escolas fake” é 
exemplar em muitos sentidos e merece análise, 
não apenas pelos estudiosos do direito fi nanceiro e 
da gestão pública, mas por todos os cidadãos bra-
sileiros. Em que consistem essas “escolas fakes”?

Essencialmente, o anúncio da liberação de re-
cursos do orçamento da União, alocados mediante 
emendas parlamentares constantes da aberração 
alcunhada de “orçamento secreto”, destinados à 
construção de escolas por determinados municí-
pios, que recebem as transferências federais nas 
suas contas correntes bancárias. Por que essas es-
colas são chamadas de “fakes”?

Porque os valores liberados são irrisórios, abso-
lutamente insufi cientes sequer para colocar os ta-
pumes e montar o barracão da obra. Um exemplo: 
em São Pedro do Piauí, foi comemorada a autoriza-
ção para uma escola orçada em R$ 8 milhões, mas 
o valor efetivamente liberado foi de R$ 200 mil, ou 
2,5% do total.

Outro: em Altos, também no Piauí, foi celebra-
da uma creche, no valor de R$ 3,1 milhões, mas que 
só recebeu R$ 200 mil. Nesse município há duas 
obras inacabadas e sem recursos para conclusão.

Já no município de Morrinhos-MG, a festa foi 
para uma escola rural de R$ 6,9 milhões, dos quais 
há disponibilidade de R$ 30 mil. Em Ubiratã-PR, a 
prefeitura recebeu R$ 5 mil destinados à constru-
ção de uma escola de R$ 3,2 milhões.

Pior, muito pior: não há previsão ou reserva de 
recursos adicionais para a construção/conclusão 
das unidades educacionais. Dos R$ 7,6 bilhões 
necessários, o FNDE dispõe de apenas R$ 114 mi-
lhões, conforme admitiu o seu presidente em de-
poimento na Comissão de Educação do Senado. 
Contudo, o anúncio irresponsável de “novos in-
vestimentos federais” pode eventualmente trazer 
vantagens político-eleitorais para os que se apre-
sentam como “padrinhos” do embuste. No total, 
já foram anunciadas 2 mil novas obras de escolas, 
creches e quadras, enquanto há cerca de 3,5 mil 
obras inacabadas.

As “escolas fake” confi guram uma afronta à 

Constituição brasileira que determina que a admi-
nistração tem o dever de executar as programações 
orçamentárias, adotando os meios e as medidas 
necessários, com o propósito de garantir a efetiva 
entrega de bens e serviços à sociedade (art. 165, par. 
10).

O procedimento também atenta contra a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, cujo art. 45 estabelece que 
a lei orçamentária e as de créditos adicionais só in-
cluirão novos projetos após adequadamente aten-
didos os que estão em andamento e contempladas 
as despesas de conservação do patrimônio público. 
Viola também o art. 16 da LRF que exige que a ex-
pansão da ação governamental, como é o caso de 
novas obras, somente ocorra quando estiverem as-
segurados recursos sufi cientes para a sua conclu-
são, mesmo que nos exercícios subsequentes.

Outro aspecto a ser considerado é que a cons-
trução de um novo equipamento público provocará 
despesas de caráter continuado. Assim, uma nova 
escola demandará gastos com professores e de-
mais profi ssionais de educação, mobiliário, material 
didático, manutenção etc. Como dispõe o art. 17 da 
LRF, tais custos precisam ser estimados e devem 
estar assegurados os recursos necessários, seja me-
diante aumento da receita, seja mediante redução 
de outras despesas. Caso contrário, teremos apenas 
prédios, mas não escolas, pois não haverá mestres, 
livros e nem merenda.

As despesas que não atenderem tais condições 
serão consideradas não autorizadas, irregulares e 
lesivas ao patrimônio público, conforme o art. 15 da 
LRF. Logo, as “escolas fake” constituem um fl agran-
te desrespeito às normas constitucionais e legais 
orçamentárias e de responsabilidade fi scal.

Um prefeito que pratique um único ato seme-
lhante está sujeito a ter as suas contas julgadas irre-
gulares e tornar-se inelegível por oito anos, além de 
responder ação por improbidade administrativa. E 
quem pratica 2 mil desses atos? As “escolas fake” fi -
carão impunes? A Lei 1.079/1950 defi ne como crime 
de responsabilidade os atos que atentam contra a 
lei orçamentária (art. 4, VI).

LUIZ HENRIQUE LIMA É AUDITOR 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO DO 
TCE-MT

O caso das “escolas fakes”

LUIZ HENRIQUE LIMA
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Escondendo o relacionamento
em redes sociais, postagens em dadas 
especiais e muitos outros “detalhes” 
que vão mostrando a realidade da 
pessoa.

Mesmo não tendo rede social, o 
que é extremamente incomum atual-
mente, você pode ter fotos e informa-
ções publicadas em redes de amigos, 
o que acaba sendo ainda pior, visto 

que, nesses casos, não faz ideia 
do que, como e quando está 
sendo postado.

Tudo isso só reforça algo que 
estamos “carecas” de saber: 
mentir passa longe de ser uma 
boa ideia e, ao contrário do que 

muitos pensam, os recursos tecnoló-
gicos passam longe de jogar no time 
do mentiroso. Ser sincero, desde sem-
pre, é o melhor caminho.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to 

E a gente vai fi cando 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 perfi l 
em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Muita gente tenta investir tempo na criação de perfi s falsos para poder 
mentir de forma mais tranquila. Existe, inclusive, um comércio nesse 
sentido, onde perfi s falsos, com amigos falsos, são vendidos para quem 
quer enganar outras pessoas. Mesmo com tudo isso as chances de você 
deixar algum “rastro” são muito grandes, e sua imagem vai fi car muito 
mais “arranhada” quando descobrirem que você fez uma manobra desse 
tamanho para tentar enganar outras pessoas. No fi m das contas, não vale 
a pena.

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

Desde sempre, com as mais varia-
das justifi cativas, homens e mulhe-
res tentam esconder seu verdadeiro 
status de relacionamento. A maioria, 
evidentemente, omite algum com-
promisso, para vender uma solteirice 
inexistente. Outros, menos comuns, 
afi rmam estar se relacionando mesmo 
sem estar, para afastar possíveis inte-
ressados.

Em outros tempos bastava 
que as pessoas para as quais 
você passasse a imagem di-
ferente da realidade não co-
nhecessem alguém próximo 
e estava tudo certo. Com isso 
era necessário apenas ter cuidados 
básicos e algum cruzamento de infor-
mações para ter grandes chances de 
sucesso em sua mentira. Hoje, porém, 
a coisa é bem diferente.

As redes sociais mudaram comple-
tamente a forma que nossa imagem é 
exposta, e não adianta, por mais re-
servado que você seja, seu perfi l vai 
passar evidências que fazem com que 
qualquer pessoa desconfi e que você 
está mentindo (ou, na melhor das hi-
póteses, omitindo alguma coisa).

Em um mundo moderno como o 
que vivemos é praticamente impossí-
vel passar totalmente despercebido. 
Os olhos mais atentos se ligam em fo-
tos de perfi l, informações publicadas 
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Editorial

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!

PUXADINHO

Isso porque que há parlamentares que jo-
gam para os dois lados e se preocupam mais 
em barganhar e valorizar seu passe do que em 
lutar por uma mesa realmente sem amarras 
com o Executivo. Se as articulações conti-
nuarem dessa forma, não será dessa vez que 
a Casa se livrará da pecha de ser apenas um 
“puxadinho” do Palácio Alencastro.

FOGO DE PALHA
A formação de uma chapa com membros in-

dependentes, de oposição e os descontentes da 
base para concorrer à Mesa Diretora da Câmara 
de Cuiabá não tem empolgado todos os verea-
dores da oposição convocados a integrar o cha-
mado “bloco dos 11”. Para a maioria deles, tudo 
não passa de “fogo de palha” e, até o momento 
da eleição – prevista para agosto –, o chamado 
bloco misto tem tudo para ruir.

Porque os valores liberados são irrisórios, absolutamen-
te insufi cientes sequer para colocar os tapumes e montar 
o barracão da obra



ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O trabalho entre o Consór-
cio Intermunicipal de Desenvol-
vimento Econômico e Ambiental 
do Alto Teles Pires (Cidesa) e a 
Agência Líder de Desenvolvi-
mento do Norte e Médio Norte 
de Mato Grosso (Agelider) deve 
resultar em mais conhecimento 
e acesso a cases de sucesso na 
integração entre gestão pública 
e iniciativa privada.Na manhã 
desta segunda-feira (2 de maio), 
representantes das duas institui-
ções reuniram-se no gabinete do 
prefeito de Sorriso, Ari Lafin, que 
também preside o Cidesa, para 
dar início ao planejamento de 
uma missão técnica. A iniciativa, 
explica o Gerente da Agência do 
Sebrae em Sinop, Volmir José 
Contreira, vai permitir aos mato-
-grossenses conhecer modelos 
de agências de desenvolvimento 
e consórcios que têm apresenta-
do resultados positivos em seu 

trabalho de associativismo.
A missão, que deve ser rea-

lizada em agosto, mira Minas Ge-
rais, onde será possível ver como 
a agricultura familiar, o turismo, 
e o comércio de produtos locais 
podem ser potencializados em 
toda a região do Cidesa. “Será 
uma oportunidade ímpar para 
podermos trocar experiências, 
aprender com o que deu certo e 
também evitar erros, a partir da 
experiência vivida por gestores, 
empresários e produtores de ou-
tras regiões”, destaca Ari. Para o 
presidente da Agelider, Ari Paulo, 
a missão de “ver tudo o que foi 
feito de bom” deve potencializar 
o desenvolvimento regional. No 
ano passado, a dobradinha entre 
Cidesa e Agelider resultou no 2º 
Seminário Agelider/Cidesa de 
Desenvolvimento Regional, que 
abordou o Selo de Inspeção Mu-
nicipal (SIM) e a Regularização 
Fundiária. Reativado em maio 
deste ano, o Cidesa tem como 
objetivo de fortalecer os municí-

NOVAS REALIDADES

Cidesa e Agelider planejam novas ações em parceria

Missão em MG deve fomentar troca de experiências

FOTO: RÔMALO BESSA

pios que compõe a região Vale 
do Teles Pires, buscando discutir 
e resolver os principais proble-
mas da região. Atualmente, 15 
municípios compõem o Cidesa: 
Cláudia, Feliz Natal, Ipiranga do 

Norte, Itanhangá, Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Nova Ubira-
tã, Santa Carmem, Santa Rita do 
Trivelato, São José do Rio Claro, 
Sinop, Sorriso, Tapurah, União do 
Sul e Vera.
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Governo anuncia R$ 55,5 
milhões em investimentos
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso destinou investi-
mentos na ordem de R$ 
55,5 milhões para obras de 
infraestrutura e início da re-
gularização fundiária na ci-
dade de Nobres e região. O 
governador Mauro Mendes, 
acompanhado da primeira-
-dama Virginia Mendes e de 
comitiva, esteve no municí-
pio nesta sexta-feira (29.04), 
para assinatura de convê-
nios, ordem de serviço e 
parceria para regularização 
urbana. “Nós não estamos 
só visitando a cidade, esta-
mos trazendo recursos para 
que a vida do cidadão ma-
to-grossense, nos 141 muni-
cípios possa melhorar. Aqui 
nós teremos obras de dre-
nagem, de asfalto e pontes 
que serão construídas”, ex-
plicou o governador. 

A comitiva visitou o 
bairro São José, que rece-
berá R$ 4.437.431,78 para a 
execução de obras de dre-
nagem de águas pluviais. 
Outros convênios foram as-
sinados para a construção 
de duas pontes de concre-
to, uma sobre o Rio Serra-
gem e outra sobre o Rio Ri-
beirão Nobres. 

“Acho que nesses três 
anos fizemos algo espeta-
cular no Estado de Mato 
Grosso. 

NOBRES. Mauro Mendes esteve no município para assinatura de convênios e ordem de serviço
FOTO: MAYKE TOSCANO 

Investimento ajudará no desenvolvimento turístico da cidade 

Hoje somos o Esta-
do brasileiro que mais faz 
investimentos. Podemos 
mostrar isso nos 141 mu-
nicípios desse Estado, não 
tem um município sequer 
em que não estamos fazen-
do grandes investimentos, 
cuidando das nossas estra-
das, das nossas escolas, da 
segurança, da saúde”, com-
pletou o governador. 

Segundo o prefeito de 
Nobres, Leocir Hanel, o bair-
ro São José é o maior da ci-
dade, que será beneficiado 
com a parceria entre Esta-
do e Prefeitura. 

Após a realização das 
obras de drenagem, a pre-
feitura irá executar a pa-
vimentação. Ele também 
explicou a importância da 
ponte sobre o Rio Serra-
gem, que facilitará o aces-
so de Nobres a BR-163, e da 
ponte sobre o Ribeirão No-
bres, que liga o centro da 
cidade ao Jardim Glória.

 “Nós só temos a agra-
decer pelas obras que estão 
saindo dentro do município. 
Recebemos R$ 5 milhões 
para o asfalto do Dauri Riva, 
a obra já está em andamen-
to, em um bairro que antes 
sofria com as chuvas. 

Temos em execução a 
ponte sobre o Rio Cuiabazi-
nho, a ponte do Forquilha, 
que vem sendo solicitada 
há 15 anos, e que vai bene-

ficiar os pequenos produto-
res da região”, falou o pre-
feito. 

Além da recuperação 
da MT-241, que liga o mu-
nicípio de Nobres até o dis-
trito de Bom Jardim, onde 

estão as principais atrações 
turísticas da região, o go-
vernador Mauro Mendes 
anunciou que fará uma visi-
ta técnica a alguns pontos, 
para estabelecer um plano 
de desenvolvimento turísti-

Secretário e representantes de produtores e indústrias 
figuram na lista

APURAÇÃO

CPI do Leite aprova
convocação de oito
pessoas para oitivas
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Membros da Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
(CPI) que investiga possíveis 
infrações de ordem econô-
mica na cadeia produtiva 
do leite e seus derivados 
em Mato Grosso aprovaram 
o plano de trabalho, o regi-
mento interno da comissão 
e os nomes das primeiras 
pessoas que deverão com-
parecer às oitivas.

Conforme plano esta-
belecido, a CPI fará um es-
tudo sobre as implantações 
dos laticínios instalados 
Mato Grosso e a capacidade 
das empresas, os impactos 
sociais e econômicos gera-
dos pela atividade e a for-
mação do preço do leite e do 
índice do leite cru no estado, 
sendo este último um dos 
principais itens questiona-
dos pelos parlamentares e 
que motivaram a instalação 
da comissão.

Inicialmente, oito pes-
soas serão convocadas para 
prestar informações aos de-
putados. A presidente do 
Instituto de Defesa Agro-
pecuária de Mato Grosso 
(Indea-MT), Emanuelle de 
Almeida, e o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, Cesar Miranda, 
serão os primeiros ouvidos, 
em reunião marcada para o 
dia 4 de maio, às 16h.

Na ocasião, Emanuelle 
deverá apresentar informa-
ções sobre as necessidades 
sanitárias de produtores e 
laticínios do estado, enquan-
to o secretário será questio-
nado sobre o Programa de 

Desenvolvimento Industrial 
e Comercial de Mato Grosso 
(Prodeic) do segmento de 
Laticínios de Mato Grosso.

O superintendente do 
Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuá-
ria (Imea), Cleiton Gauer, e 
o presidente da Associação 
dos Produtores de Leite 
do Estado de Mato Grosso 
(Aproleite-MT), Dolor de Fi-
gueiredo Neto, serão con-
vocados a comparecer em 
reunião marcada para o dia 
18 de maio, às 16h, ocasião 
em que deverão discorrer 
sobre o mercado e produção 
de leite do estado e as difi-
culdades enfrentadas pelos 
produtores de leite, respec-
tivamente.

No dia 1° de junho, a 
comissão deverá ouvir o pre-
sidente do Sindicato e Or-
ganização das Cooperativas 
Brasileiras de Mato Grosso 
(OCB-MT), Onofre de Sou-
za Filho, e o presidente do 
Conselho Paritário de Pro-
dutores e Indústrias de Leite 
em Mato Grosso (Conseleite-
-MT), Antonio Bornelli Filho.

A última rodada da 
primeira etapa de oitivas 
está prevista para o dia 15 
de junho, quando deverão 
ser ouvidos o presidente do 
Sindicato das Indústrias de 
Laticínio de Mato Grosso 
(Sindilat-MT), Leonir Chaves, 
e a pesquisadora do Centro 
de Estudos Avançados em 
Economia Aplicada (Cepea) 
Natalia Grigol, que apresen-
tará informações sobre o 
mercado de leite no Brasil e 
a interferência do leite Spot 
(leite cru comercializado en-
tre indústrias).
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São aceitas apenas NF de consumidor emitidas em MT e 
sem o CPF informado

DA REPORTAGEM

O cidadão mato-gros-
sense pode contribuir com 
entidades sociais por meio 
do “Doe Sua Nota”, uma fun-
cionalidade do Programa 
Nota MT, da Secretaria de 
Fazenda (Sefaz). Com ela é 
possível doar as notas fiscais 
de Consumidor Eletrônica 
(NFC-e) diretamente para 
instituições cadastradas no 
programa.

As doações são valida-
das apenas se foram realiza-
das nas formas determina-
das pela legislação, ou seja, 
no site www.nota.mt.gov.br 
ou aplicativo do Nota MT, 
ou, ainda, depositando as 
notas fiscais em urnas dis-
ponibilizadas pelas entida-
des em estabelecimentos 
comerciais. 

Cada nota doada gera 
pontos para a instituição 
escolhida pelo contribuinte, 
que, ao final de cada cam-
panha, são somados e con-
vertidos em dinheiro para 
a entidade. O valor total do 
prêmio, R$ 500 mil, é dis-
tribuindo de acordo com a 
porcentagem de doações 

recebidas por cada institui-
ção.

Para doações por meio 
do aplicativo ou site, deve-
-se entrar no ícone “Doe Sua 
Nota”, informar a chave do 
documento fiscal, selecio-
nar a cidade e escolher a 
instituição social. Nos pon-
tos de coleta, o consumi-
dor deve se atentar para a 
identificação da entidade 
na urna.

O gesto é simbólico, 
e, para ser válido, os docu-
mentos fiscais não devem 
ter a identificação do CPF 
ou CNPJ do consumidor. A 
Sefaz ressalta que qualquer 
outra forma de doação ou 
captação das notas fiscais 
não será aceita pelo órgão, 
e os pontos não serão gera-
dos e contabilizados para a 
entidade social indicada.

Há um ranking dispo-
nibilizado no site do Nota 
MT pelo qual o consumidor 
pode acompanhar a quan-
tidade de notas doadas e 
as instituições indicadas. 
Nele é possível obter in-
formações como nome da 
entidade, município, total 
de documentos e porcen-

NOTA MT

Consumidor pode ajudar entidades 
sociais com doação de notas fiscais

tagem em relação ao total 
de doações. Para acessar as 
informações, é só clicar na 
campanha que deseja saber 
os dados, depois na opção 
“Placar de Doações”.

Atualmente o “Doe Sua 

Nota” está na terceira cam-
panha de 2022, a “Cavalha-
da”. Nela serão aceitos os 
documentos fiscais emiti-
dos até o dia 30 de junho, e 
as doações podem ser regis-
tradas até o dia dez de julho.

co. “O nosso grande objeti-
vo é começar a desenvolver 
projetos para potencializar 
o turismo, a partir da me-
lhoria da infraestrutura da 
região, facilitando o acesso, 
atraindo investimento pri-

vado, transformando No-
bres em uma referência e 
criando uma grande cadeia 
de geração de emprego e 
renda para a população de 
Mato Grosso”, explicou o 
governador Mauro Mendes.



Mutuário poderá amortizar prestações não pagas 

Marco temporal ocorreu na safra 1991/92 

ICAP-L caiu 0,5% de fevereiro para março 
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DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O mutuário inadimplen-
te com a casa própria já pode 
usar o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) para 
negociar o pagamento de até 
12 prestações em atraso. A me-
dida foi autorizada pelo Conse-
lho Curador do FGTS no último 
dia 20.

Na ocasião, o Conselho 
Curador aumentou, de três 
meses para 12 meses, o limite 
de uso do saldo do fundo para 
quitar parcelas em atraso. A 
medida vale até 31 de dezem-
bro. O uso do FGTS para redu-
zir o valor de prestações futu-
ras ou abater atrasos inferiores 
a 90 dias existe há bastante 
tempo, mas a destinação dos 
recursos para pagar mais de 
três parcelas atrasadas, até 
agora, exigia autorização da 
Justiça.

De acordo com o Con-
selho Curador, atualmente 
80 mil mutuários de finan-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

De acordo com Guilher-
me Lafourcade Asmus, pes-
quisador da Embrapa Agro-
pecuária Oeste, as primeiras 
referências de ocorrências de 
fitonematoides no Cerrado de 
Mato Grosso são de 1970. Os 
primeiros levantamentos mos-
traram a presença de dez es-
pécies, entre elas Meloidogyne, 
Aphelenchoides e Pratylenchus 
brachyurus, com 16,7%, 13,3% e 
3,3%, respectivamente. Na épo-
ca, elas eram esporádicas, mas 
já causavam grandes perdas 
aos agricultores.

O marco temporal ocor-
reu na safra 1991/92, quando o 
nematoide de cisto da soja (He-
terodera glycines) surgiu pela 
primeira vez, simultaneamen-
te no Triângulo Mineiro, Mato 
Grosso do Sul e MT. “Foi um 
marco porque esse nematoide, 
diferente do que acontecia até 
então, ocasionou danos muito 
severos que impactaram não só 

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) in-
formou que a bandeira tari-
fária de maio será verde para 
todos consumidores do Sis-
tema Interligado Nacional, 
que abrange a maior parte 
do país. Assim, não haverá 
cobrança extra na conta de 
luz, segundo a agência. 

Segundo a Aneel, devi-
do às condições favoráveis 
de geração de energia, é 
a primeira bandeira verde 
anunciada para todos os 
consumidores desde o fim 
do período de escassez hí-
drica, que vigorou entre se-
tembro de 2021 e abril deste 
ano. 

Criado pela Aneel em 

2015, o sistema de bandeiras 
tarifárias sinaliza o custo real 
da energia gerada, possibi-
litando aos consumidores o 
bom uso da energia elétrica. 
O cálculo para acionamento 
das bandeiras tarifárias leva 
em conta, principalmente, 
dois fatores: o risco hidro-
lógico (GSF, na sigla em in-
glês) e o preço da energia 
(PLD).

As bandeiras tarifá-
rias funcionam da seguin-
te maneira. As cores verde, 
amarela ou vermelha (nos 
patamares 1 e 2) indicam se 
a energia custará mais ou 
menos em função das con-
dições de geração, sendo a 
bandeira vermelha a que 
tem um custo maior e a ver-
de, o menor.

AMORTIZAÇÃO

FGTS poderá ser usado para pagar
até 12 parcelas atrasadas do imóvel

TODAS AS POSSÍVEIS

Controlar nematoides exige
as ferramentas disponíveis

EM MAIO

Aneel anuncia 
bandeira verde 
na conta de luz

ciamentos habitacionais têm 
mais de três parcelas em atra-
so e são considerados casos 
de inadimplência grave. Desse 
total, 50% têm conta vinculada 
ao FGTS.

Na última quarta (27), a 
Caixa Econômica Federal, que 
administra o FGTS, atualizou 
as regras que regulamentam 
as contas do fundo. Segundo 
o banco, os recursos do Fun-
do de Garantia serão sacados 
em parcela única, com o valor 
debitado sendo usado para 
negociar as prestações em 
atraso.

O trabalhador interes-
sado em quitar parcelas não 
pagas deve procurar o banco 
onde fez o financiamento ha-
bitacional. O mutuário assina-
rá um documento de Autori-
zação de Movimentação da 
Conta Vinculada do FGTS para 
poder abater até 80% de cada 
prestação, limitado a 12 parce-
las atrasadas.

O mecanismo só vale 
para imóveis avaliados em até 

visualmente como no bolso do 
produtor”, explicou Asmus.

Essas informações fize-
ram parte do talk show “Preju-
ízos causados por fitonematoi-
des no Cerrado”, apresentado 

R$ 1,5 milhão e haverá restri-
ções. Quem usou o saldo de 
alguma conta do FGTS para 
diminuir o saldo devedor e o 
número de prestações não po-
derá usar o fundo para quitar 
prestações não pagas antes 
do fim desse intervalo. O prazo 
é com base na data da última 
amortização ou liquidação.

Na nova versão do Ma-
nual do FGTS, atualizada pela 
Caixa, os critérios para poder 
fazer o saque são os mesmos 

na tarde desta quinta-feira (28) 
durante o XXII Encontro Técni-
co Soja da Fundação de Apoio à 
Pesquisa Agropecuária de Mato 
Grosso (Fundação MT), em 
Cuiabá. Junto com o pesquisa-

dos trabalhadores que usam o 
dinheiro do fundo para com-
prarem ou construírem a casa 
própria. O trabalhador deverá 
ter contribuído para o FGTS 
por, pelo menos, três anos, em 
períodos consecutivos ou não, 
não poderá ter outro imóvel 
no município ou região me-
tropolitana onde trabalha ou 
mora e não poderá ter outro 
financiamento ativo no Siste-
ma Financeiro de Habitação 
(SFH).

dor, contribuíram com o tema a 
nematologista e pesquisadora 
da instituição, Rosangela Silva, 
Júlio Franchini, da Embrapa 
Soja, e Henrique Trevisanuto, da 
PA Consultoria.
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Não haverá cobrança extra na conta de energia 

Custos sobem e preço ao produtor
sobe 10,9% na parcial deste ano
DA REPORTAGEM

O preço do leite capta-
do em março/22 e pago aos 
produtores em abril/22 subiu 
9,8% frente ao mês anterior, 
chegando a R$ 2,4269/litro 
na “Média Brasil” líquida do 
Cepea (Centro de Estudos 
Avançados em Economia 
Aplicada), da Esalq/USP.

Em relação ao mesmo 
período do ano passado, 
houve aumento de 10,3%, em 
termos reais. Desse modo, 
desde janeiro, o leite no 
campo acumula valorização 
de 10,9% (valores deflaciona-
dos pelo IPCA de março/22).

O avanço do preço do 
leite ao produtor é consequ-
ência da diminuição da pro-
dução no campo, o que, por 
sua vez, está atrelado ao au-
mento dos custos de produ-
ção e ao período de entres-
safra. O Índice de Captação 
Leiteira (ICAP-L) do Cepea 
caiu 0,5% de fevereiro para 
março e já acumula recuo de 
4,5% desde março/21.

De um lado, a menor 
disponibilidade de pasta-
gens, devido à estação do 
ano, eleva os custos da ali-
mentação do rebanho, o que 
provoca a alta sazonal dos 

preços do leite no campo. 
Contudo, neste ano, o enca-
recimento dos insumos pro-
dutivos tem corroído as mar-
gens do pecuarista leiteiro, 
limitando os investimentos 
na atividade e diminuindo o 
potencial de oferta. De acor-
do com pesquisa do Cepea, 
o Custo Operacional Efetivo 
(COE) da produção leiteira 
acumulou alta de 4,07% no 
primeiro trimestre de 2022.

Durante março, a me-
nor oferta no campo man-
teve acirrada a disputa entre 
os laticínios pela compra de 
leite cru, uma vez que os es-
toques de lácteos estiveram 
limitados. Essa competição 
sustentou o movimento al-
tista para o leite cru naquele 
mês.

O acompanhamento 
do Cepea do mercado do 
leite spot (leite negociado 
entre indústrias) evidenciou 
esse contexto de maior con-
corrência. O preço médio do 
leite spot em Minas Gerais 
avançou 15,4% entre a pri-
meira e a segunda quinzena 
de março, chegando a R$ 
2,95/litro. E os preços conti-
nuaram subindo em abril, 
mas em ritmo mais lento. 
Na primeira quinzena deste 

LEITE/CEPEA. Avanço do preço do leite ao produtor é consequência da diminuição da produção no campo

mês, a média foi de R$ 3,01/
litro, e na segunda quinzena, 
de R$ 3,02/litro.

Consequentemente, a 
produção dos lácteos seguiu 

encarecida em março, for-
çando novos reajustes positi-
vos nos preços dos produtos 
negociados entre as indús-
trias e os canais de distribui-

ção. Pesquisa do Cepea, rea-
lizada com o apoio da OCB 
(Organização das Coopera-
tivas Brasileiras), mostra que 
os valores médios dos leites 

UHT e em pó em São Paulo 
subiram mais de 13% entre 
fevereiro e março, e a cota-
ção da muçarela se elevou 
em 7,5%.
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279002700893000  048.925.671
279002701526300  061.489.111
279002701666500  058.939.711
279002701365700  902.134.401
279002701614200  016.462.941
279002900000600  053.768.871
279002801000500  022.583.191
279002701251300  279.285.578
279002900055800  056.896.091
279002100224900  559.264.441
279002800556200  003.121.721
279002701712600  051.105.161
279002700437500  604.486.281
279002900105800  048.388.201
279030500003400  535.848.641
279128100                         19.235.254/0001
279002800940700  051.426.381
279002701914700  066.922.091
279083500   23.414.084/0001

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 
benefi ciários 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 benefi ciários:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT 
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022
Processo Administrativo Licitatório nº 169/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, por meio da Comis-
são Permanente de Licitação, torna público que na licitação modalidade 
Tomada de Preços nº 08/2022, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EM-
PRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD 
E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA ITORORÓ, NO MUNICIPIO 
DE SANTA CARMEM/MT, oriundo do Convênio nº 0076-2021/SINFRA, 
conforme projeto básico de engenharia, foi HABILITADA a empresa H 
R DA SILVA SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.297.418/0001-36 
Santa Carmem/MT, 02 de maio de 2022.

Marceli Tafarel
Presidente CPL – Portaria nº 111/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM,- MT 
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022
Processo Administrativo Licitatório nº 169/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento aos 
termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a homo-
logação do resultado da Tomada de Preços nº 08/2022, cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA 
ITORORÓ, NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, oriundo do Con-
vênio nº 0076-2021/SINFRA, no qual a empresa que apresentou a pro-
posta classifi cada mais vantajosa foi da empresa H R DA SILVA SANTOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.297.418/0001-36, por apresentar o valor 
global de R$ 2.320.382,87 (dois milhões, trezentos e vinte mil, trezentos 
e oitenta e dois reais e oitenta e sete centavos).Santa Carmem/MT, 02 
de maio de 2022.

Rodrigo Audrey Frantz
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM,- MT 
AVISO DE RESULTADO

JULGAMENTO DE PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022

Processo Administrativo Licitatório nº 169/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento 
aos termos da Lei 8.666/93, torna público o resultado do julgamento das 
propostas de preço da Tomada de Preços nº 08/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTA-
ÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA 
ITORORÓ, NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, oriundo do Convê-
nio nº 0076-2021/SINFRA.

MPRO AGRICOLA - SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, CNPJ: 
37.843.192/0001-08, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, 
a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO  
para Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e cor-
retivos do solo, localizado na Rua João Pedro Moreira de Carvalho II, nº 3809, 
bairro: Loteamento Umuarama II, município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

CASA DO ADUBO S.A ,  CNPJ 28.138.113/0025-44, torna público que reque-
reu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Renovação de Licença de Operação, para 
atividade de Comércio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizan-
tes e corretivos do solo, instalada na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, 
nº 1280, Setor Industrial, Sinop-MT, CEP: 78.557-135. Responsável Técnico: 
Eng. Agrícola-Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

AUTO POSTO TRANSRIO LTDA, inscrito no CNPJ sob o nº. 14.700.772/0001-
40, torna público que requereu junto a SEMA/MT - Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente, Cadastro de Uso Insignifi cante de Água Subterrânea para o 
Poço Tubular, situado Av. da Produção, nº 500W, Bandeirantes, Lucas do Rio 
Verde/MT.

O CONTRIBUINTE S.T.R TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ 00.586.411/0003-72 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 137299567, LOCA-
LIZADA NA RUA DAS ACEROLAS, Nº 987, BAIRRO JARDIM CELESTE, NO 
MUNICIPIO DE SINOP – MT, VEM ATRAVÉS DESTA INFORMAR O EXTRA-
VIO DO LIVRO REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E 
OCORRÊNCIAS Nº001.

O CONTRIBUINTE S.T.R TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, INSCRITA 
NO CNPJ 00.586.411/0004-53 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 137307179, LOCA-
LIZADA NA ROD MARIO ANDREAZZA, Nº 350, BAIRRO MAPIM, NO MU-
NICIPIO DE VARZEA GRANDE – MT, VEM ATRAVÉS DESTA INFORMAR 
O EXTRAVIO DO LIVRO REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS 
FISCAIS E OCORRÊNCIAS Nº001.

Cooperativa Agroindustrial do Norte de Mato Grosso - COANORTE, inscrito 
no CNPJ sob o nº. 35.099.956/0001-77, torna público que requereu junto a 
SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio Ambiente, Cadastro de Uso Insig-
nifi cante de Água Subterrânea para o Poço Tubular, situado Rua Colonizador 
Enio Pepino, nº 6865, Setor Industrial Norte, Sinop/MT.

DEBASTIANI E GOMES NETO LTDA., pessoa jurídica de direitos privados, re-
gularmente inscrita no CNPJ nº 23.647.372/0001-00, torna público que reque-
reu junto a SEMA/MT, Autorização para Perfuração de Poço Tubular, situado 
na Rodovia da Soja, Faz Xingu, km 120, Feliz Natal/MT.

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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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 

VENDAS/
ALUGUEL

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Santa Carmem/MT, 02 de maio de 2022.

Marceli Tafarel
Presidente CPL – Portaria nº 111/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT  
AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 
Processo Administrativo Licitatório nº 169/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, por meio da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que na licitação 
modalidade Tomada de Preços nº 08/2022, cujo objeto é a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL 
NA AVENIDA ITORORÓ, NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, 
oriundo do Convênio nº 0076-2021/SINFRA, conforme projeto básico 
de engenharia, foi HABILITADA a empresa H R DA SILVA SANTOS 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.297.418/0001-36 Santa Carmem/MT, 
02 de maio de 2022. 

Marceli Tafarel 
Presidente CPL – Portaria nº 111/2022 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM,- MT  

AVISO DE RESULTADO 
JULGAMENTO DE PROPOSTAS 
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 

Processo Administrativo Licitatório nº 169/2022 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento 
aos termos da Lei 8.666/93, torna público o resultado do julgamento 
das propostas de preço da Tomada de Preços nº 08/2022, cujo objeto é 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL 
NA AVENIDA ITORORÓ, NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, 
oriundo do Convênio nº 0076-2021/SINFRA. 
 
EMPRESA VALOR HABILITADA 
H R DA SILVA SANTOS 
EIRELI,  inscrita no CNPJ 
nº 31.297.418/0001-36 
 

R$ 2.320.382,87 SIM 

Santa Carmem/MT, 02 de maio de 2022. 
Marceli Tafarel 

Presidente CPL – Portaria nº 111/2022 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM,- MT  
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 08/2022 
Processo Administrativo Licitatório nº 169/2022 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, em cumprimento 
aos termos da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, torna público a 
homologação do resultado da Tomada de Preços nº 08/2022, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD E DRENAGEM SUPERFICIAL 
NA AVENIDA ITORORÓ, NO MUNICIPIO DE SANTA CARMEM/MT, 
oriundo do Convênio nº 0076-2021/SINFRA, no qual a empresa que 
apresentou a proposta classificada mais vantajosa foi da empresa H R 
DA SILVA SANTOS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 31.297.418/0001-36, 
por apresentar o valor global de R$ 2.320.382,87 (dois milhões, 
trezentos e vinte mil, trezentos e oitenta e dois reais e oitenta e sete 
centavos).Santa Carmem/MT, 02 de maio de 2022. 

Rodrigo Audrey Frantz 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2022

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

designada através da Portaria Municipal n.º 002/2022, 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 

009/2022, referente ao “Registro de Preços para Futura e Eventual 

Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de 

Consultoria em Tecnologia da Informação (TI) para o Município Ipiranga do 

Norte - MT”, a seguinte Empresa: 1) ANDERSON FERNANDES CASTRO 

– ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 12.823.984/0001-90, 

Inscrição Estadual n.° 13.407.676-1, localizada na Rua das Azaleias, n.° 

883, sala 02, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 

78.578-000, vencedora do item 01, com valor global de R$ 114.263,76 

(Cento e Quatorze Mil, Duzentos e Sessenta e Três Reais e Setenta e Seis 

Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 02 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2022

O Sr. Celso Luiz Padovani, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de 

Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que após a análise 

detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, conforme 

disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Art. 25, Inciso III da Lei 

Federal 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a favor da empresa 

SCALABRIN EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS, inscrita no CNPJ nº 

01.897.230/0001-68, objetivando a contratação de empresa para 

prestação de serviços com a apresentação de Show Artístico do Cantor 

Ovelha, em comemoração as festividades do aniversário do Município de 

Marcelândia/MT, conforme solicitação e justificativa da Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação, Cultura e Economia 

Criativa (SEDES), perfazendo o valor total da contratação em R$ 

15.000,00 (quinze mil reais). P U B L I Q U E – S E.

Marcelândia/MT, 02 de maio de 2022.

Celso Luiz Padovani

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2022
O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 02 de Maio 2022, com início 
às 09:00hs, tendo como objeto contratação dos serviços de assessoria e 
consultoria técnica especializada, relacionada ao planejamento e 
execução orçamentária, financeira, prestação de contas via cargas do 
aplic, para atender as demandas da Secretaria Municipal de Finanças e 
Orçamento, da qual foi vencedora a empresa: Itens 824573, NIVALDO 
ALMEIDA QUEIROZ ME,  inscr i ta  no CNPJ sob o número 
10.727.102/0001-67 no valor de R$ 144.000,00 (cento e quarenta e quatro 
mil reais). Nova Mutum - MT, 2 de Maio de 2022

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 022/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 19 de maio de 2022 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE PINTURAS DE PRÉDIOS PÚBLICOS 
EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 053/2022, 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, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 02 de maio de 2022. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE REQUERIMENTO SAMA

O MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, inscrito no CNPJ 03.239.076/0001-62, 
com sede administrativa estabelecida na Avenida Porto Alegre, 2525, 
Centro, Sorriso - MT, torna público que requereu junto a SAMA - 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT a 
Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI referente ao PROJETO DE 
INFRAESTRUTURA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DE RODOVIA 
MUNICIPAL NO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. Trecho localizado na 
rodovia municipal Travessa da Comunidade Morocó (trecho entre a 
MT-485 e a Travessa Teles Pires) - totalizando aproximadamente 9,96 
Km, não foi determinado EIA/RIMA.



Atacante abriu o placar para o Galo contra o Goiás

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Após a vitória por 2 a 1 
de virada sobre a Juazeiren-
se, na noite de sábado, em 
Barueri, pela Copa do Brasil, 
o elenco do Palmeiras se re-
apresentou na manhã des-
te domingo, na Academia 
de Futebol. Os jogadores 
que iniciaram a partida re-
alizaram apenas atividades 
regenerativas. Já o restante 
do grupo foi a campo para 
trabalhos técnicos e táticos.

Após a atividade, os jo-
gadores almoçaram e viaja-
ram para Sucre, na Bolívia, 
local da partida de terça-fei-
ra, contra o Independiente 
Petrolero, às 20h30, pela Li-
bertadores. Como a cidade 
fica a 2.800 metros de alti-

LIBERTADORES

Palmeiras faz treino especial
de altitude para goleiros

tude, os goleiros realizaram 
o treino com gás hélio den-
tro das bolas, para se adap-
tarem melhor à velocidade 
que ela terá na partida.

O preparador Rogério 
Godoy explicou um pouco 
da medida tomada e seus 
objetivos. “O gás hélio é mais 
leve que o gás colocado na 
bola normalmente e dá um 
pouco mais de velocidade 
e trocas de direções. É uma 
adaptação para aquilo que 
a gente vai encontrar lá na 
altitude. A primeira etapa 
foi aqui e vamos concluir no 
treino pré-jogo todas essas 
situações diferentes”, falou.

O Verdão lidera o gru-
po A da Libertadores, com 
três vitórias em três parti-
das.

Foto: gustavo oliveira

Foto: Divulgação

Marlos desfalca o Athletico na Libertadores

Weverton treina com bola adaptada

DA REPORTAGEM

O Athletico tem um 
retorno e uma baixa para 
enfrentar o The Strongest 
nesta terça, às 18h15, na 
Bolívia, pela quarta rodada 
da Libertadores. O volante 
Hugo Moura está liberado, 
enquanto o meia-atacante 
Marlos f ica de fora.

Hugo Moura f ica à dis-
posição após cumprir o iso-
lamento por Covid-19. Ele 
desfalcou a equipe diante 
do Libertad e América-MG, 
além do Flamengo - esse 
por cláusula contratual.

Carille, contudo, ainda 
vai avaliar as condições f ísi-
cas do volante para decidir 
se colocar Moura como titu-
lar ou deixa como opção no 
banco de reservas. Bryan 
García e Christian foram os 
titulares no Paraguai.

Por outro lado, Marlos 
testou positivo para Co-
vid-19 e cumpre isolamento 
desde sábado. Ele até che-

MAIS LIBERTADORES

Athletico tem uma baixa e um
retorno contra o The Strongest

gou a ser relacionado, mas 
sequer viajou para Belo Ho-
rizonte na derrota por 1 a 0 
para o América-MG, no sá-
bado.

Reserva, Marlos seria 
uma alternativa para entrar 
na segunda etapa. O clube 
poupou titulares da escala-
ção inicial contra o Coelho 
por conta da partida na al-
titude (3.600 metros acima 
do nível do mar) de Laz Paz.

Carille deve fazer, ao 
menos, uma alteração na 
equipe. 

A tendência é de que 
Orejuela dê lugar para o vo-
lante Erick ser testado de la-
teral. Com a mudança para 
o sistema de três zagueiros, 
o treinador também pode 
mudar o ataque.

Com quatro pontos, o 
Furacão ocupa a segunda 
colocação do grupo B da Li-
berta. O Libertad lidera com 
sete pontos. The Strongest 
e Caracas, com dois pontos, 
estão logo atrás.

DA REPORTAGEM

É uma marca que difi-
cilmente será comemorada 
por Hulk, após o Atlético-
-MG ceder o empate para 
o Goiás no Campeonato 
Brasileiro. Mas no estádio 
Hailé Pinheiro, em Goiânia, 
o artilheiro do Galo chegou 
a 15 gols em 15 partidas em 
2022. Média perfeita.

E foi justamente um 
dia após ele completar exa-
tos 15 meses de Atlético. 
Ídolo do clube, campeão 
e artilheiro de 2021 e 2022 
(até o momento), Hulk foi 
anunciado como reforço do 
Galo em 29 de janeiro de 
2021. Ele contou detalhes 
da sua chegada em livro 
(clique aqui para ler um ca-
pítulo da obra).

Em Goiânia, Hulk fez 
o 15º gol da temporada 
em bela chapada de per-
na esquerda, fora da área, 
surpreendendo o goleiro 
Tadeu. O Goiás empataria 
com Apodi. Vargas recolo-
caria o Galo à frente. Mas 
haveria um pênalti no fim 
para o time da casa (via 
VAR), e placar em 2 a 2.

O Atlético já havia em-
patado em 1 a 1 com o In-
dependiente del Valle, na 
terça-feira passada, por 1 a 
1, com gol de Hulk no Equa-
dor. Antes, um resultado 
ainda mais amargo, quan-
do o Galo vencia o Coritiba 
por 2 a 0 (gols de Savarino, 
já vendido), e o Coxa bus-
cou a igualdade no Inde-
pendência.

O Horto, inclusive, é a 
próxima parada do Atlético. 
Na terça, visita o América-
-MG pela quarta rodada 
da Libertadores. O Galo só 
venceu na estreia, o Tolima, 
depois empatou com o Co-
elho no Mineirão. Adversá-
rio contumaz do Atlético, o 
América não levou gol de 
Hulk e é um dos raros times 
da Série A que não virou ví-
tima do goleador.

Atlético x América irão 
duelar também pelo Cam-
peonato Brasileiro, na pró-
xima rodada, sábado, no 
Independência, com man-
do do Galo. Hulk já tem três 
gols nos pontos corridos. 
Além do gol contra o Goiás, 
fez dois diante do Interna-
cional, na primeira rodada.

ATLÉTICO-MG

Hulk chega a 15 
meses com 15 gols 
em 15 jogos na 
atual temporada

Campo Novo estreia no futebol
profissional com goleada: 6 a 0
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

Estreando no futebol 
profissional de Mato Grosso, 
o Campo Novo venceu no 
sábado (30), pela segunda 
rodada do Campeonato Ma-
to-grossense Segunda Divi-
são, o Operário FC por 6 a 0, 
que havia vencido o Sinop 
na estreia por 4 a 2. Os gols 
da vitória do CNPAR foram 
anotados por Val Paraíso (2), 
Wilson, Mendonça, Mateus 
Henrique e Léo.

No mesmo dia, no ou-
tro jogo do Grupo B, o Sinop 
se recuperou da derrota na 
estreia ao vencer apertado o 
Paulistano. Mesmo jogando 
no Estádio Gigante do Nor-
te, o Galo sofreu para supe-
rar o adversário por 1 a 0 e 
pelo menos soma seus pri-
meiros pontos na competi-
ção. O único gol da partida 
foi marcado por Aguion, já 
na segunda etapa.

Com os resultados, o 
Mixto, Campo Novo, Sinop 
e Operário FC têm três pon-
tos, com saldo de gols de 
7, 6, -1 e -4 gols, respectiva-
mente. O Paulistano já dis-
putou duas partidas e está 
na lanterna zerado.

A 2ª rodada também 
teve duas partidas dispu-
tadas pelo Grupo A. No sá-
bado, o Cacerense estreou 
com vitória. A Fera da Fron-
teira venceu o Araguaia por 

1 a 0, e somou seus três pri-
meiros pontos. Mateus mar-
cou o gol da vitória do Cace-
rense.

Já no domingo, Poco-
né e Primavera ficaram no 
empate em 1 a 1, em partida 
disputada no Estádio Neco 
Falcão. Valdineir fez para o 
Cavalo Pantaneiro, enquan-
to Matheus deixou tudo 
igual para a equipe prima-
verense.

Após duas rodadas, o 
Poconé lidera com 4 pon-
tos, seguido por Araguaia 
e Cacerense, que têm 3. O 
Primavera tem um ponto é 
o quarto, enquanto o Cáce-
res segura a lanterna ainda 
sem somar pontos.

MT NO
BRASILEIRO
Os três representantes 

do futebol mato-grossense 
no Campeonato Brasileiro 
não foram bem neste fim 
de semana. Pela quarta ro-
dada da Série A, o Cuiabá 
apenas empatou em casa 
no sábado por 1 a 1 contra o 
Atlético-GO. Jorginho abriu 
o placar para os visitantes 
na Arena Pantanal, mas Ro-
driguinho na etapa comple-
mentar deixou tudo igual.

Também no sábado, o 
Operário-VG conheceu sua 
primeira derrota na Série D. 
Jogando longe de seus do-
mínios, o Chicote da Fron-

Foto: Divulgação

SEGUNDONA. Equipe de Campo Novo do Parecis chegou a três pontos na sua chave

teira foi atropelado pelo Cei-
lândia por 3 a 0. Na próxima 
rodada, o Operário recebe 
o Brasiliense/DF no Estádio 
Dito Souza.

Poconé e Primavera ficaram no 1 a 1 no domingo
O Brasiliense, aliás, foi 

o algoz do Ação no domin-
go. 

Mesmo jogando no 
Dito Souza, a equipe mato-
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-grossense acumulou sua 
terceira derrota em três jo-
gos, não somou nenhum 
ponto até agora e segura a 
lanterna, apenas a passeio 

em sua estreia pelo futebol 
nacional. 

Rebaixado no Estadual 
2022, o Ação visita o Ceilân-
dia na próxima rodada.



DA REPORTAGEM

A Polícia Militar apreen-
deu R$ 19 mil ofertados em 
subornos a policiais que atua-
vam na Operação Triênio, que 
começou no dia 26 de abril 
e encerrou domingo (1°), em 
Guarantã do Norte. 

Também foram apreen-
didos 18 quilos de drogas e 19 
armas de fogo.

Conforme o balanço di-
vulgado pela PM, 75 pessoas 
foram detidas e encaminha-

TENTATIVA DE SUBORNO

Criminosos alvos de operação
oferecem R$ 19 mil a policiais

das à Delegacia da Polícia Ci-
vil. O levantamento registrou 
ainda 190 boletins de ocorrên-
cias de vários crimes.

Segundo a polícia, du-
rante a operação, os policias 
realizaram abordagens de 
condutores e revistaram veí-
culos para verificação de an-
tecedentes criminais, porte 
ilegal de armas, cumprimen-
to de mandados de prisão em 
aberto, retirada de circulação 
de veículo em condições irre-
gulares e de pessoas em ati-

tudes suspeitas. Em algumas 
abordagens, os suspeitos 
ofereciam dinheiro aos mili-
tares para os liberarem.

As ações foram reali-
zadas em nove municípios, 
tanto nas regiões urbanas e 
rurais, sendo eles Guarantã 
do Norte, Marcelândia, Matu-
pá, Nova Guarita, Nova Santa 
Helena, Novo Mundo e Terra 
Nova do Norte.

O objetivo da operação, 
segundo a polícia, foi refor-
çar o policiamento na região 

norte do estado e diminuir o 
número de crimes registra-
dos. A operação foi coordena-
da pela Secretaria Estadual de 
Segurança Pública (Sesp-MT), 
por meio do 15º Comando Re-
gional Peixoto de Azevedo da 
Polícia Militar, e contou com 
apoio da Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Polícia Rodoviária 
Federal e Polícia Penal, bem 
como com suporte de unida-
des especializadas da PMMT, 
como a Força Tática 10º CR, 
Rotam e Cavalaria.
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Iniciativa sustentável é promovida pela parceria entre Prefeitura, Teoria Verde e Biomavi

DA REPORTAGEM

Sabe quando uma 
ação só tem efeito positi-
vo? Pois é. Pensa só: deixar 
de poluir o meio ambiente, 
evitar o entupimento da pia 
da cozinha, dar uma nova 
vida a algo que seria tra-
tado como lixo e ainda ga-
nhar um dinheiro para dei-
xar mais alegre e divertida 
a vida da criançada? Muita 
coisa, não? E tudo isso é re-
sultado de uma única ação: 
guardar o óleo de cozinha 
usado e levar para um Lo-
cal de Entrega Voluntária 
de Óleo (LEVO).Desde julho 
de 2020, a parceria entre a 
Prefeitura de Sorriso com 
a Teoria Verde e a Biomavi 
Reciclagem tem resultado 
em ações assim, boas para 
todos os lados. Em contêi-
neres doados pela FS Bioe-
nergia, outra incentivadora 
da iniciativa, unidades es-
colares da rede pública mu-
nicipal (e também da rede 
privada) se tornaram pon-
tos de coleta daquele óleo 
que fritou peixe, batatinha 
e bolinho de chuva, e agora 
volta para a indústria. O que 
seria lixo poluente pode ser 
renascer em uma série de 
novas possibilidades: ração 
animal, tintas e verniz, bio-
combustível, desmoldante, 
fertilizante, e sim, aquele 
sabãozinho para lavar a lou-
ça. Ao todo, as 19 unidades 
em que foi feita a coleta de 
óleo usado receberam R$ 

Foto: Divulgação

4.830, visto que está sendo 
pago R$ 1 para cada litro de 
óleo recolhido. A unidade 
campeã de arrecadação, o 
Cemeis São Domingos, fa-
turou R$ 900 com a ação e 
os recursos já têm destino: 
contribuir com atividades e 
projetos desenvolvidos no 
Cemeis. O “extra” também 
vai ajudar a custear as lem-
brancinhas dos pequenos e 
pequenas que fizeram ani-
versário entre janeiro e abril, 
explica a diretora da unida-
de, Dani Pazinato. Até agora, 
desde o início do programa, 
Sorriso já respondeu pela 
destinação ambientalmen-
te correta de 16.830 litros 
de óleo de soja usado. Para 
fazer a coleta, é preciso ter 
um volume mínimo de 100 
litros em cada reservatório, 
portanto, assim que as de-
mais unidades alcançarem 
este patamar, a retirada do 
resíduo poderá ser feita.

PROGRAMA
O LEVO é uma das ini-

ciativas do programa muni-
cipal Eco Sorriso, que tem 
como foco a gestão susten-
tável de resíduos e o refor-
ço de ações de educação 
ambiental. Coordenador do 
Eco Sorriso, Diogo Martins 
explica que para destinar 
o resíduo é bem simples: é 
preciso aguardar o óleo es-
friar, colocar em uma gar-
rafa pet (que também será 
reciclada), e levar à escola 
municipal ou Cemeis mais 

Sorriso já destinou mais de 16 mil
litros de óleo usado para reciclagem
DESDE 2020. Óleo vira ração, tintas e verniz, sabão, biocombustível, desmoldante e fertilizante

próximo de sua casa, de 
segunda à sexta-feira, das 
6h30 às 18 horas. Para fazer 
a entrega, a garrafa precisa 

estar cheia e o resíduo deve 
ser isento de “sujeira”.

“A banha, por exemplo, 
também pode ser levada, só 

precisa estar livre de resí-
duos como ossos ou carne”, 
explica Diogo, lembrando 
que, sempre que o ideal é 

peneirar a gordura antes de 
destinar à reciclagem, o que 
garante um melhor resulta-
do.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico promove, 
no dia 18 de maio, a palestra in-
titulada “O catador de Sonhos”, 
com Geraldo Rufino, no auditó-
rio do Centro de Eventos Dante 
de Oliveira, a partir das 19h.

A inscrição pode ser feita 
online e, como taxa simbólica, 
a entrada será condicionada a 
doação de dois kg de alimen-
tos não perecíveis, que poste-
riormente serão repassados ao 
projeto “Unidos pelas Crianças”, 
desenvolvido pela igreja Santo 
Antônio.

O evento, que faz parte do 
programa Cidades Empreen-
dedoras e Sustentáveis, desen-
volvido pelo Sebrae, tem como 
objetivo incentivar o empreen-
dedorismo e, nele, Rufino divi-
dirá a sua trajetória, de catador 
de latinhas, até se tornar pro-
prietário da maior empresa de 
reciclagem de caminhões.

GERALDO

SINOP

Escritor e empresário
ministra palestra sobre 
empreendedorismo

RUFINO
Rufino é de Minas Gerais 

e cresceu na comunidade Sapé, 
em São Paulo. Ainda menino, 
foi catador de material reciclá-
vel, especialmente latinhas de 
alumínio, para vender no fer-
ro velho. É conhecido pela sua 
história de vida e a forma como 
conseguiu se reerguer todas 
as vezes que quebrou finan-
ceiramente. Chegou a mon-
tar alguns negócios, superou 
adversidades da vida empre-
endedora e montou a que é a 
primeira e maior empresa de 
reciclagem de peças de cami-
nhões do Brasil, a JR Diesel.

O empresário é autor do 
livro “O catador de sonhos” e 
palestrante. Ele compartilhará 
a sua trajetória de dedicação, 
persistência e coragem para 
mudar a própria realidade e 
a vida das pessoas à sua volta. 
Em seu conteúdo, Rufino trará 
orientações para superar crises 
e sair da zona de conforto. Só 
em 2019 fez mais de mil pa-
lestras, com um público maior 
que um milhão de pessoas.

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de pro-
mover a eficiência opera-
cional e atualizar técnicas e 
procedimentos, cerca de 30 
servidores da Prefeitura de 
Lucas do Rio Verde participa-
ram de uma capacitação na 
última semana. O curso é vol-
tado para profissionais que 
atuam em setores de ma-
teriais, como Almoxarifado 
Central, Farmácia Municipal, 
Padaria Escolar e Saae.

Com o tema “Organi-
zação e Gestão do Almoxa-
rifado”, os servidores estão 
atualizando conhecimentos 
técnicos e especializados 
para aprimorar a gestão dos 
bens de consumo, promo-
ver o uso racional dos recur-
sos e proteção quanto à má 
utilização, desenvolver visão 
sistêmica do processo de su-
primento de material, entre 
outros.

Conforme a Gestão Mu-
nicipal, a capacitação dos 
servidores resultará em efi-
ciência do trabalho, diminui-
ção dos riscos envolvendo o 
uso do dinheiro público, de-
cisões mais seguras, além de 
minimizar a possibilidade de 
responsabilizações e conde-
nações. Objetivo é promover a eficiência operacional em diversos setores da administração pública

L.R.VERDE

Capacitação para servidores
sobre gestão de almoxarifado

Foto: Rayan nicacio



Mapa suspende vacinação da febre
aftosa em MT a partir de novembro
DA REPORTAGEM

O Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) irá 
suspender a vacinação 
contra a febre aftosa em 
Mato Grosso, além de ou-
tros cinco Estados e Dis-
trito Federal. O anúncio 
foi feito sábado e a medi-
da ocorrerá após a última 
etapa de vacinação, a ser 
realizada em novembro.

As unidades da Fede-
ração integram o Bloco IV 
do Plano Estratégico do 
Programa Nacional de Vi-
gilância para a Febre Afto-
sa (PE-PNEFA), e também 
foram beneficiados os Es-
tados do Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Tocantins.

A suspensão faz parte 
do projeto de ampliação 
de zonas livres de febre 
aftosa sem vacinação no 
país, previstas no PE-
-PNEFA. Para realizar a 
transição de status sanitá-
rio, os estados e o Distrito 
Federal atenderam aos 
critérios definidos no Pla-
no Estratégico, que está 
alinhado com as diretri-
zes do Código Terrestre da 
Organização Mundial da 
Saúde Animal (OIE).

Para o reconhecimento 
como zonas livres de febre 
aftosa sem vacinação, a 
OIE exige a suspensão da 
vacinação contra a febre 
aftosa e a proibição de in-
gresso de animais vacina-
dos nos estados e regiões 
propostas por, pelo me-
nos, 12 meses.

Atualmente, no Bra-
sil, somente os estados 
de Santa Catarina, Pa-
raná, Rio Grande do Sul, 
Acre, Rondônia e partes 
do Amazonas e de Mato 
Grosso têm a certificação 

internacional de zona livre 
de febre aftosa sem vaci-
nação. Ao todo, aproxima-
damente, 113 milhões de 
bovinos e bubalinos dei-
xarão de ser vacinados, o 
que corresponde a quase 
50% do rebanho total do 
país.

O ministro Marcos 
Montes e o secretário de 
Defesa Agropecuária do 
Mapa, José Guilherme 
Leal, fizeram a comunica-
ção durante a abertura da 
87ª edição da ExpoZebu, 
em Uberaba (MG). “É uma 
conquista de todos nós, 
do Ministério, dos Estados 
e dos produtores rurais. A 
certeza de que essa união 
vai fazer cada vez mais a 
nossa sanidade ser respei-
tada no mundo, como já 
é”, disse o ministro. 

“Esses estados vão ter-
minar a vacinação em no-
vembro, quando irão parar 
de vacinar, se preparando 
para mudar o status para 
livres de febre aftosa sem 
vacinação”, explicou o se-
cretário José Guilherme 
Leal.

O PE-PNEFA está fun-
damentado na avaliação 
contínua de indicado-
res que são monitorados 
regularmente de forma 
conjunta pelas equipes 
gestoras do plano estraté-
gico, que reúnem os seto-
res público e privado, em 
âmbito estadual e nacio-
nal. A meta é que o Brasil 
se torne totalmente livre 
de febre aftosa sem vaci-
nação até 2026.

Nesse momento, não 
haverá restrição na mo-
vimentação de animais e 
de produtos entre os esta-
dos do Bloco IV, que terão 
a vacinação suspensa em 
2022, e os demais esta-

DIRETRIZES. Suspensão faz parte do projeto de ampliação de zonas livres de febre aftosa sem vacinação no país
FOTO: CHICO VALDINER

dos que ainda vacinam no 
país. Isso porque o pleito 
brasileiro para o reconhe-
cimento internacional das 
unidades da Federação 
como zonas livres da do-

ença sem vacinação não 
será encaminhado para a 
OIE no próximo ano.

“Isso será possível por-
que o pleito não será apre-
sentado à Organização 

Mundial da Saúde Animal 
no próximo ano, dando 
tempo para que os de-
mais estados executem 
as ações necessárias para 
a suspensão da vacinação 

e, assim, possamos apre-
sentar o pleito de forma 
conjunta à OIE”, explicou o 
diretor do Departamento 
de Saúde Animal, Geraldo 
Moraes.

113 milhões de bovinos e bubalinos deixarão de ser vacinados 
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