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Maio Amarelo
em Lucas:
campanha terá
intervenções
O número de acidentes de trân-
sito registrados em Lucas do 
Rio Verde se apresenta cada dia 
mais alarmante e, assim como 
a frota do município, vem apre-
sentando aumento.            Página  -7

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

DIVULGAÇÃO

PROCONS EM MT
Novo sistema
para registro
de reclamações

O Procon Estadual iniciou 
a semana utilizando o Pro-
Consumidor, o novo sistema 
eletrônico de atendimento à 
população. Pela plataforma é 
possível registrar reclamações e 
denúncias, bem como consultar 
procedimentos em andamento 
relacionados a demandas admi-
nistrativas.      Página - 8

Câmara de Sinop 
instala CPI para
investigar denúncias 
na saúde

Foi realizada a primeira reunião para defi nir 
os vereadores de Sinop que irão compor a 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI). 
A comissão foi implantada para investigar 
denúncias contra o Instituto Social Saúde 
Resgate à Vida (ISSRV).
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SOJA

A anomalia que começou a causar o apodrecimento de grãos e vagens de soja e o tombamento 
das plantações no Médio Norte no início deste ano segue sem respostas conclusivas a respeito 
da causa.                        Página -4

ASSESSORIA

GRÃOS AVARIADOS POR ANOMALIA

SINOP
PREFEITURA E UNESIN 
PROMOVEM 1º
WORKSHOP DE 
ARBORIZAÇÃO URBANA

ACABA HOJE
PRAZO PARA
REGULARIZAÇÃO
ELEITORAL

SINOP
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CUIABÁ:
VALOR MÉDIO
AUMENTOU
EM ABRIL
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Editorial

“

Relatório do Banco Mundial, divulgado na se-
mana passada, assume projeções sombrias para os 
impactos da guerra na Ucrânia. O confl ito agrava os 
efeitos econômicos negativos provocados pela Covid, 
reforçando alterações nos padrões globais de comér-
cio, produção e consumo de produtos básicos. Os 
preços permanecerão em alta ao menos até o fi nal 
de 2024, estima o documento, intitulado Projeções 
para o Mercado de Commodities.

No setor de energia, por exemplo, as matérias-
-primas tiveram nos últimos dois anos o maior au-
mento desde a crise do petróleo de 1973. A previsão é 
que subam mais de 50% neste ano, na média. Quanto 
aos grãos, o encarecimento é o maior desde 2008.

Para o Banco Mundial, a acomodação a partir de 
2023 e 2024 será lenta, com os preços estacionando 
bem acima da média dos cinco anos mais recentes. 
Trata-se de um efeito colateral do maior uso de fon-
tes fósseis, que promoveu choques em diferentes se-
tores.

A guerra na Ucrânia também alterou a dinâmica 
e os custos do transporte de mercadorias pelo mun-
do, obrigando a adoção de novas rotas que levam a 
maior consumo de combustível. Ou seja, criou-se um 
ciclo que se autoalimenta.

Merecem atenção as recomendações do orga-
nismo, para o qual os governos devem agir contra a 
infl ação e a falta de produtos para as famílias mais 
pobres.

Cumpre utilizar a política pública para ampliar 
redes de assistência, com transferências de dinheiro 
aos mais pobres, programas de alimentação escolar 
e frentes de trabalho —alternativas que podem asse-
gurar uma renda mínima.

Foi o que se fez por aqui com a criação do Auxí-
lio Brasil, embora as motivações e os procedimentos 
não tenham sido os mais virtuosos. Resta muito a fa-
zer para aperfeiçoar o programa de transferência de 
renda e garantir seu fi nanciamento nos limites orça-
mentários.

O Banco Mundial defende ainda cautela no uso 
de subsídios e controles de preços, especialmente em 
relação aos combustíveis e os alimentos, que podem 
gerar o efeito inverso ao desejado. Em vez de segurar 
a infl ação, tais artifícios tendem a distorcer a oferta 
dos produtos, ao mesmo tempo em que elevam défi -
cits públicos —o que resulta em novas pressões sobre 
os preços.

Trata-se de cenário cuja duração é imprevisível, 
e a tarefa de minorar o sofrimento social demandará, 
além de compaixão, racionalidade.

Novo choque

Crédito: Reprodução
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Merecem atenção as recomendações do orga-
nismo, para o qual os governos devem agir contra a 
infl ação e a falta de produtos para as famílias mais 
pobres

“ Morreu na noite de segunda (2), em Cuiabá, o auditor José Celso Dorileo 
Leite, 64 anos, que foi secretário-controlador geral do Governo do Estado. Ele 
passou mal enquanto fazia atividades físicas em uma academia de tênis na ca-
pital. A principal suspeita é infarto. Leite era o atual presidente da Associação 
dos Auditores do Estado (Assae). Formado em Engenharia Civil e em Direito, 
era auditor do Estado desde 2013. Na Controladoria Geral, foi superintendente 
de auditoria em Obras. Em junho de 2018, com a ida de Ciro Rodolpho para a 
secretaria da Casa Civil, o então governador Pedro Taques o nomeou para suce-
der Ciro e chefi ar a controladoria geral do Estado. Leite foi um dos responsáveis 
pela construção da sede da GCE, no Centro Político Administrativo.
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Com o passar dos séculos, mudanças e evoluções da 
sociedade, a ideia de família ganhou novos conceitos e 
pluralidade. Temos hoje mais conceitos familiares, como 
a família homoafetiva, a família decorrente de união es-
tável, a família monoparental – havida por apenas um 
genitor com seus fi lhos, e a pluriparental - constituída 
por genitores com fi lhos de casamento ou relação an-
terior.

O conceito de fi liação atual abrange tanto a fi lia-
ção biológica como a não biológica, o que não ocorria 
no passado, sendo este a “relação de parentesco que se 
estabelece entre duas pessoas, uma das quais nascidas 
da outra, ou adotada, ou vinculada mediante posse de 
estado de fi liação ou por concepção derivada de insemi-
nação artifi cial heteróloga [...]” Paulo Lôbo.

A partir da modifi cação do pensamento da socieda-
de, a adoção passou a ser vista não só com uma forma de 
perpetuar o nome da família, mas como uma possibili-
dade de auxiliar os menores desamparados, além de ser 
uma relação primordialmente baseada no afeto.

A Constituição Federal de 1988 estabeleceu a igual-
dade entre os fi lhos, encerrando em absoluto preocu-
pações acerca da legitimidade ou não da fi liação, inde-
pendentemente da sua origem, não há que se falar em 
qualquer espécie de distinção.

O artigo 39, §1° do Estatuto da Criança e do Adoles-
cente estabelece que a adoção é medida excepcional e 
irrevogável, à qual se deve recorrer apenas quando esgo-
tados os recursos de manutenção da criança ou adoles-
cente na família natural ou extensa.

O artigo 41 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
estabelece que os vínculos com os pais e parentes são 
extintos, assim, os pais biológicos deixam de possuir o 
poder familiar sobre a criança ou adolescente quando 
ocorre a adoção, disposto apenas uma exceção, os impe-
dimentos matrimoniais.

Muitos requisitos para a adoção sofreram mudanças 
ao longo dos anos, assim como os direitos do adotado, já 
que não era equiparado ao fi lho que nasceu do casal, o 
que hoje é visto como uma ideia arcaica.

O art. 49 do Estatuto da Criança e do Adolescente 
afi rma que mesmo após a morte do adotante, o poder 

familiar dos pais biológicos não é restituído, assim como a 
superveniência de fi lhos dos adotantes não anula os efei-
tos da adoção.

A adoção traz implicações legais, quando se trata de 
uma irrevogabilidade da medida que aborda um assunto 
tão sensível, a família. Quanto à sucessão, ela está relacio-
nada à mudança de titular, sendo decorrente da morte de 
alguém que gera a transmissão do patrimônio. Assim, o 
direito sucessório tem como função a regulamentação 
dessa transmissão, sendo o objeto de transmissão à he-
rança que abrange tanto o ativo como o passivo, ou seja, 
os bens e as dívidas, os créditos e os débitos, os direitos e 
as obrigações.

A regra prevista na Constituição Federal de igualdade 
entre os fi lhos prevalece para os efeitos sucessórios, não 
podendo ser feita a distinção entre herdeiros. Assim, o 
fi lho adotivo tem direitos em relação à herança de seus 
pais adotivos.

Em relação aos seus pais biológicos a situação é dife-
rente. Não é possível que o adotado obtenha a herança de 
seu pai biológico, já que os vínculos são completamente 
desligados com a extinção do pátrio poder e o rompimen-
to absoluto daquele vínculo.

Em caso de falecimento do fi lho adotado, a herança 
dele, segue as regras gerais da sucessão no Brasil. Assim, 
caso não tenha herdeiros necessários (fi lhos ou cônjuge) 
fi cará com os pais adotivos e na ausência destes, aos pa-
rentes colaterais do falecido, na ordem: irmãos; na ausên-
cia destes, os sobrinhos; na ausência destes, os tios.

Todos estes pontos aqui esclarecidos são aplicados 
apenas se a adoção tenha sido efetivada legalmente, com 
o trâmite da adoção ofi cial. Ou seja, não se aplica aos cha-
mados “pais de criação”, “adoção a brasileira”, estes não 
possuem nenhum direito em relação à herança dele, que 
caberá aos pais biológicos – ante ao não rompimento ofi -
cial do vínculo parental. Lembrando que, se uma pessoa 
morre sem deixar herdeiros, a herança é considerada va-
cante e fi ca em poder do Estado.

Como podemos observar e concluir, a adoção refl ete 
no âmbito jurídico como um instituto legítimo, sedimen-
tado pelo tempo, onde confi rma os vínculos afetivos e os 
valores do convívio social, estando, todavia, vinculada sua 
constituição às formalidades legais, pois não decorre de 
mera situação de fato, mas, sim, de um procedimento ju-
dicial.

MARINA IGNOTTI FAIAD É ADVOGADA E 
CONSELHEIRA ESTADUAL DA OAB/MT

A sucessão decorrente da 
adoção e seus efeitos

MARINA IGNOTTI FAIAD
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Mentindo no currículo
santes. Quer exemplo? Normalmente al-
guém que exerça um cargo que se orgulhe 
vai postar algo a respeito, ou ao menos, 
em algum momento, publicar uma foto no 
ambiente de trabalho, com o uniforme ou 
algo do gênero. Não signifi ca que se isso 
não for encontrado no perfi l social que o 
candidato está mentindo, mas já pode ser 
um ponto de atenção, especialmente se 

for uma pessoa que costuma pos-
tar muitas fotos. A lista de expe-
riências profi ssionais, disponíveis 
em algumas redes sociais, ajudam 
nesse cruzamento de informações, 
mesmo que algumas pessoas não 
tenham o hábito de atualizar os re-

feridos dados.
Com isso a rede social se torna um 

interessante aliado do recrutador, que 
ajuda a validar (ou não) algumas das in-
formações apresentadas pelo candidato. 
É, meus amigos, mentir está fi cando cada 
vez mais difícil.

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

Informações de redes sociais passam longe de ter peso decisório para 
o recrutador, mas fornece informações que podem ser somadas ao 
quebra-cabeças que se encara ao buscar um novo talento. A quantida-
de de tempo, energia e pesquisa que se envolve na contratação está 
diretamente ligada à importância do novo profi ssional. Vagas menos 
relevantes costumam ser preenchidas de forma mais simples, enquanto 
perfi s de destaque tendem a exigir verifi cações mais profundas.

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

Como gestor, auditor e consultor em-
presarial uma coisa que faz parte da mi-
nha rotina é selecionar talentos para 
trabalhar. Já lidei com as mais variadas 
vagas, perfi s, procuras e tipos de candida-
tos, e tenho sólidos conhecimentos que 
me permitem, na esmagadora maioria das 
vezes, identifi car uma manobra muito co-
mum de alguns candidatos: as mentiras 
no currículo.

Em linhas gerais essas pes-
soas tentam mostrar uma ima-
gem profi ssional melhor do que 
realmente é, adicionando expe-
riências e funções acima daqui-
lo que realmente fez parte de 
suas vidas.

Quando você faz isso tem chances de 
“enroscar” na própria entrevista, pois vai 
ter que falar a respeito de situações que 
jamais aconteceram. Isso, para um recru-
tador experiente, é algo bastante fácil de 
se perceber. Mas existe um novo “pesade-
lo” na vida de quem usa essas estratégias, 
que, por vezes, o próprio candidato igno-
ra: suas redes sociais.

Pois é, meus amigos, as redes sociais 
dos candidatos podem, sim, ser visitadas 
pelos recrutadores, e um dos motivos é 
justamente esse: confrontar aquilo que 
é postado com o que foi apresentado em 
currículo e entrevista.

Sei que pode parecer estranho, mas 
essa confrontação rende dados interes-
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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!

SIGLA DE
ALUGUEL

Lideranças do PV em Mato Grosso estão in-
comodados com a falta de pulso do presidente 
da sigla em Mato Grosso, José Stopa, vice-pre-
feito de Cuiabá. A leitura de membros da exe-
cutiva é que o prefeito Emanuel Pinheiro man-
da e desmanda na sigla. E nem faz questão de 
disfarçar. “Tá uma bagunça danada. Ele diz 
que Stopa será candidato ao Governo. Depois 
que a primeira-dama Márcia Pinheiro será 
candidata ao Senado. E tudo isso sem consul-
tar o PV; sem sequer dar uma satisfação. E o 
pior é que o Stopa fi ca sempre calado”, afi rmou 
um dos insatisfeitos, e considerado “histórico” 
no partido.

“GOSTA DE
BANDIDO”
Ex-comandante geral da PM e pré-candida-

to a deputado federal, o coronel Jonildo José de 
Assis fez duras críticas ao ex-presidente Lula, 
que afi rmou que “Bolsonaro não gosta de gente, 
gosta de policial”. Segundo o ex-comandante da 
PM, Lula é um “homem desonrado, desonesto e 
imoral” que “não gosta de gente correta, gosta 
sim é de bandido, porque esse é o tipo de pes-
soa com quem ele se identifi ca”. “Nesse mesmo 
discurso, é dito que o Presidente Bolsonaro não 
‘gosta de gente, gosta de policial’. Infelizmente 
quem propaga esse tipo de descriminação não 
sabe, policial é gente SIM. É tão ‘gente’ que de-
fenderia até a vida dele próprio, se necessário 
fosse”, escreveu Assis em suas redes

Muitos requisitos para a adoção sofreram mudanças ao 
longo dos anos, assim como os direitos do adotado, já 
que não era equiparado ao fi lho que nasceu do casal, o 
que hoje é visto como uma ideia arcaica



DA REPORTAGEM

O ex-vereador de Sinop, 
José Carlos Santos, mais conhe-
cido como Negão do Semáforo 
foi encontrado em estado de 
embriaguez na principal aveni-
da da cidade, a Júlio Campos. Ele 
acabou sendo resgatado pelo 
Corpo de Bombeiros no come-
ço da tarde de segunda-feira (2). 
Momentos antes, populares re-
lataram que viram o ex-vereador 
atravessando a avenida, de um 
lado para o outro com uma gar-
rafa de bebida em mãos.

Negão do Semáforo foi 
eleito em vereador em 2012 pelo 
PSD com 1.914 votos o que o colo-
cou como o segundo candidato 
mais bem votado daquele pleito 
eleitoral.

Ele se tornou conhecido na 
cidade por ser morador de rua e 

ficar nos semáforos do municí-
pio pedindo auxílio. José Carlos 
Santos nasceu no Paraná e veio 
com a família para Sinop há mais 
de 30 anos.

Em 2016 ele tentou a reelei-
ção, dessa vez pelo PTB, mas não 
atingiu nem a metade dos votos 
da eleição de 2012, foram 428 vo-
tos não suficientes para se man-
ter com uma cadeira na Câmara 
Municipal de Sinop. Na época, ele 
declarou à Justiça Eleitoral que 
estava casado e tinha como úni-
co patrimônio um carro avaliado 
em R$ 28 mil.

Com a derrocada na elei-
ção Negão do Semáforo chegou 
a ser contratado como servidor 
público pela gestão da ex-prefei-
ta Rosana Martinelli (PL). 

Nas últimas eleições mu-
nicipais em 2020 ele tentou pela 
segunda vez retornar ao parla-

SINOP

Ex-vereador Negão do Semáforo é 
resgatado embriagado na calçada

Ele foi o segundo vereador mais votado da cidade em 2012

Foto: RepRodução

mento municipal, dessa vez pelo 
PODEMOS, mas obteve apenas 
78 votos.

Na declaração de bens para 

Justiça Eleitoral ele informou que 
possuía um carro no valor de R$ 
30.942,00 e uma caderneta de 
poupança de R$ 4.390,00.
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Sefaz apresenta relatório de 
impacto das políticas públicas
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fa-
zenda (Sefaz), por meio da 
Secretaria Adjunta do Or-
çamento Estadual (SAOR), 
publicou o Relatório Anual 
de Avaliação de Impacto 
Econômico referente ao 
ano de 2021. O documen-
to avalia os resultados de 
investimentos e manuten-
ção dos programas de po-
líticas públicas financiados 
com recursos estaduais, e 
atende ao disposto na Lei 
de Responsabilidade Fiscal 
(LRF).

O relatório tem como 
objetivo dar transparência 
fiscal, além de possibilitar 
que a população avalie os 
resultados da implemen-
tação de políticas públicas 
em áreas como educação, 
saúde, infraestrutura, se-
gurança pública. “O Estado 
avança em demonstrar que, 
apesar do seu custo para a 
população, é capaz de reali-
zar entregas fomentadoras 
do desenvolvimento socio-
econômico estadual”, afir-
ma o secretário adjunto de 
Orçamento Estadual, Ricar-
do Capistrano.

A avaliação do impac-
to econômico tomou por 
base quatro programas fi-
nalísticos do Governo do 
Estado: Aprendizagem em 

TRANSPARÊNCIA. Avaliação abrange 4 programas finalísticos que tiveram um orçamento de R$ 6,5 bi em 2021
Foto: Mayke toscano

impacto econômico são resultados das ações em 2021

Foco; Infraestrutura e Lo-
gística; Mato Grosso Mais 
Saúde; e Mato Grosso Maior 
e Melhor. Juntos eles tive-
ram um volume de recurso, 
autorizado no orçamento, 
no valor de R$ 6,5 bilhões 
em 2021.  Nos programas ci-
tados, foram implementa-
das 92 ações orçamentárias 
que abrangeram todos os 
141 municípios do Estado, 
porém apenas 59 ações fo-
ram consideradas no estu-
do.

O secretário adjunto 
de Orçamento Estadual, Ri-
cardo Capistrano, destaca 
que em 2021 houve um au-
mento de investimentos e 
ações em áreas prioritárias, 
impulsionando a econo-
mia e gerando emprego e 
renda. “Nós avaliamos que 
o ano de 2021 foi marcado 
pelo aumento da capacida-
de de ampliar as entregas 
governamentais e, conse-
quentemente, a geração de 
impactos positivos na ge-
ração de emprego e renda 
à população, beneficiando 
todos os cidadãos”, pontua 
o gestor, ressaltando que 
esse estudo será realizado 
anualmente.

Para a elaboração do 
relatório foram considera-
dos indicadores de desem-
penho operacional e de 
impacto, sendo este últi-

mo, estimado pelo simula-
dor de Modelo de Geração 
de Emprego (MGE), usado 
pelo Banco Nacional de De-
senvolvimento Econômico 
e Social (BNDES), a partir da 
Matriz de Insumos e Produ-

tos de Mato Grosso. Além 
disso, foi avaliado o alcance 
dos resultados das metas 
físicas do Relatório Anual 
(RAG), o valor investido, o 
número de empregos gera-
dos e mantidos, e a massa 

comissão vai investigar denúncias contra o iSSRV

ISSRV

Sinop: câmara instala 
cPi para investigar
denúncias na saúde
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Foi realizada, na tarde 
de segunda-feira (2), a pri-
meira reunião para definir 
os vereadores que irão com-
por a Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), bem 
como os cargos de presiden-
te, relator e membros. A co-
missão foi implantada para 
investigar denúncias contra 
o Instituto Social Saúde Res-
gate à Vida (ISSRV).

O Instituto é respon-
sável pela administração da 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA), da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) do 
Bairro Menino Jesus, da Poli-
clínica, do Núcleo Ampliado 
de Saúde da Família (NASF), 
da Academia da Saúde e da 
Unidade do Jardim das Pri-
maveras.

O vereador Mário Su-
gizaki (PODE), eleito presi-
dente da CPI, explicou que, 
entre as denúncias, estão 
possíveis atrasos de paga-
mento de salários aos pres-
tadores de serviço. Segundo 
ele, o aumento dos repasses 
mensais, feitos pela Prefei-
tura ao Instituto, estão bem 
acima do contratual.

“A CPI vai investigar 
possíveis atrasos de paga-
mento junto aos servidores 
que prestam serviços para 
as unidades de saúde ad-
ministradas pelo Instituto, 
além de identificar por que 
os repasses estão tendo adi-
tivos superiores a R$ 1 mi-
lhão, visto que o valor con-
tratual é de R$ 2,4 milhões, e 
os repasses chegam a quase 
4 milhões”, explica Sugizaki.

Nessa reunião, foram 
delimitadas as primeiras 
ações da CPI, que tem prazo 
de conclusão de 180 dias, a 
partir de sua formalização. 
A solicitação dos contratos, 
que será a primeira ação da 
comissão, será feita às secre-
tarias de Saúde e de Admi-
nistração.

“A partir do envio dos 
documentos, pode haver 
desdobramentos, mas isso 
só saberemos após iniciar 
os trabalhos para entender 
a atuação do Instituto no 
município”, completou o ve-
reador.

O vereador Paulinho 
Abreu (PL) foi eleito relator, 
enquanto os vereadores Cé-
lio Garcia (União Brasil), Luis 
Paulo da Gleba (PROS) e Lu-
cinei (MDB), membros.

Foto: José RobeRto Gonçalves
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Número de moradores de Sinop transferindo título aumenta

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O número de pessoas 
que passou a residir em Si-
nop e busca transferir seu 
título de eleitor está aumen-
tando. A constatação é do 
Cartório Eleitoral, que reali-
zou plantão no último sába-
do, fazendo transferências 
e títulos para os que ainda 
não tem.

Apenas neste dia, fo-
ram feitas 178 transferências 
de domicilio eleitoral para 
Sinop, 61 alistamentos (no-
vos títulos) e 33 revisões, to-
talizando 272 procedimen-
tos. O prazo para fazer ou 
transferir termina hoje (4).

O coordenador de 
atendimento do cartório, 
Wedson Amaral, informou 
que desde a última semana, 
a procura dos eleitores vem 
aumentando. “Nós atende-
mos em média, mais de 600 
pessoas por dia, contando o 
atendimento presencial e os 
realizados através do título 

net”, disse ao site Só Notí-
cias.

“O alistamento vem em 
segundo plano, são muitos 
eleitores que estão pedindo 
a transferência para Sinop. 
A maior dificuldade deles é 
com o comprovante de resi-
dência. Só para deixar claro, 
o comprovante de endereço 
tem que ser de no mínimo 
3 meses, pode ser de abril 
de 2021 até janeiro de 2022”, 
explicou.

Este ano, foi disponibi-
lizada pelo Tribunal Regio-
nal Eleitoral, a ferramenta 
“título net”, que facilita para 
o eleitor fazer a solicitação 
de alistamento, regulariza-
ção e transferência.

“Recomendamos aos 
eleitores que precisam re-
gularizar o título que optem 
pelo título net, uma vez que 
o eleitor pode fazer o pedi-
do diretamente de casa e 
recebe a resposta por seu e-
-mail cadastrado na hora do 
pedido. É uma funcionalida-
de mais cômoda, para que 

SINOP

acaba hoje prazo para
regularização eleitoral

evitem filas e resolvam sua 
situação sem sair de casa”, 
disse.

O atendimento pre-
sencial no cartório é por 

agendamento (no site do 
TRE), das 7h35 às 17h45 e no 
posto do Ganha Tempo por 
ordem de chegada, das 8h 
às 17h.

salarial.
O Relatório Anual de 

Avaliação de Impacto Eco-
nômico foi elaborado pela 
equipe técnica da Sefaz, 
com colaboração da secre-
taria Adjunta de Planeja-

mento e Gestão de Políticas 
Públicas, da Secretaria de 
Planejamento (Seplag). O 
documento está disponível 
para consulta no site da Se-
faz, no banner “Gestão Fis-
cal”.



recuos dos produtos podem estar ligados à tendência 
de aumento da produção dos itens 

110 cultivares de soja foram plantadas 

Produtores temem que problema comprometa a qualidade da produção 
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Apesar de o valor da ces-
ta básica cobrado em Cuiabá 
registrar recuo de -3,71% entre 
a primeira e a última semana 
no mês de abril, a média men-
sal sobre o mês anterior apre-
sentou aumento de 3,04%.

O levantamento realiza-
do pelo Instituto de Pesquisa 
e Análise da Fecomércio Mato 
Grosso (IPF-MT) mostrou que 
houve acréscimo de R$ 21,59 
para os 13 produtos que com-
põem a cesta básica, passan-
do de R$ 710,65 em março 
para R$ 732,24 em abril.

Os principais produtos 
que contribuíram para a alta 
foram a batata (35,67%), pos-
sivelmente motivada pelo pe-
ríodo de entressafra, e o leite 
(10,57%), que sofreu forte influ-
ência com o custo da energia 
elétrica no período. No entan-
to, o açúcar contribuiu para 
diminuir o peso dos alimentos 
nos bolsos dos cuiabanos, vis-

DA REPORTAGEM

Ao todo, 110 cultivares de 
soja foram plantadas e analisa-
das em duas texturas de solos 
(média e arenosa). As semea-
duras foram realizadas em três 
épocas diferentes.

O Ctecno Parecis de-
senvolvido há seis anos pela 
Aprosoja-MT tem como objeti-
vo oferecer aos agricultores as 
diversas formas de cultivares 
no manejo de solo com textura 
arenosa, bem como a rotação e 
sucessão de culturas de mix de 
plantas de coberturas, vitrine 
de cultivares e micronutriente 
estão entre as principais pes-
quisas.

Com área total de 88 hec-
tares, o Ctecno Parecis, localiza-
do em Campo Novo do Parecis, 
pode ser considerado o maior 
centro de pesquisa indepen-
dente do Brasil. A textura de 
solo local varia entre 7% e 35% 
de argila, destinada as pesqui-
sas que auxiliam o produtor ru-
ral com áreas nessas condições.

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A produção da indús-
tria brasileira teve alta de 
0,3% em março deste ano, 
na comparação com o mês 
anterior. É a segunda alta 
consecutiva do indicador, 
que já havia crescido 0,7% 
em fevereiro. Os dados são 
da Pesquisa Industrial Men-
sal (PIM), divulgada ontem 
(3) pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE).

No acumulado de 12 
meses, a indústria nacional 
teve crescimento de 1,8%. 
Apesar disso, houve quedas 
de 2,1% na comparação com 
março de 2021. No acumula-
do do primeiro trimestre, o 
setor recuou 4,5%.

Na passagem de fe-
vereiro para março, a in-
dústria cresceu em 14 das 
26 atividades pesquisadas, 
com destaque para veícu-
los automotores, reboques 
e carrocerias (6,9%), outros 
produtos químicos (7,8%), 
bebidas (6,4%) e máquinas e 
equipamentos (4,9%).

Já entre os 12 ramos 

com queda na produção, os 
principais recuos foram ob-
servados produtos alimen-
tícios (-1,7%), coque, produ-
tos derivados do petróleo 
e biocombustíveis (-2,1%) e 
produtos farmoquímicos e 
farmacêuticos (-8,4%).

Analisando-se as qua-
tro grandes categorias eco-
nômicas da indústria, três 
tiveram alta de fevereiro 
para março: bens de capital, 
isto é, as máquinas e equi-
pamentos usados no setor 
produtivo (8%), bens de con-
sumo duráveis (2,5%) e bens 
intermediários, ou seja, os 
insumos industrializados 
usados no setor produtivo 
(0,6%). Os bens de consumo 
semi e não duráveis foram a 
única grande categoria em 
queda no período (-3,3%).

O pesquisador do IBGE 
André Macedo explicou que 
as altas de fevereiro e mar-
ço não foram suficientes 
para eliminar as perdas de 
janeiro (-2%). Alguns fatores 
dificultam a retomada da 
indústria brasileira, como a 
oferta afetada pelo mercado 
internacional e a demanda 
doméstica.

CUIABÁ

Valor médio da cesta básica aumentou
em abril, apesar de quedas semanais

CTECNO PARECIS

Relatório detalhado das vitrines
de pesquisa está disponível

DIZ IBGE

Produção industrial 
tem alta de 0,3% 
em marçoto que o produto apresentou 

queda no preço de -17,26%. 
A carne bovina também re-
gistrou variação negativa de 
-2,77%.

Segundo análise do IPF-
-MT, os recuos dos produtos 
podem estar ligados à tendên-
cia de aumento da produção 
dos itens, visto que as oscila-
ções do preço do combustível 
têm gerado maior disponi-
bilidade dos mesmos, inclu-
sive, a respeito da carne, que 
apresentou aumento da ofer-
ta interna. Para o superinten-
dente da Fecomércio-MT, Igor 
Cunha, o valor da cesta básica 
impacta diretamente no con-
sumo das famílias, uma vez 
que os produtos da cesta bá-
sica consomem grande parte 
da renda. “Para o trabalhador, 
o preço em abril representa 15 
dias de trabalho por mês. Se 
comparado com o mês ante-
rior, houve acréscimo de um 
dia a mais de trabalho para as 
famílias adquirirem os mes-
mos produtos”.
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Crescimento foi registrado em 14 das 
26 atividades pesquisadas 

Produtores com problemas na venda
de grãos avariados por anomalia
DA REPORTAGEM

A anomalia que come-
çou a causar o apodrecimen-
to de grãos e vagens de soja 
e o tombamento das planta-
ções no Médio Norte no iní-
cio deste ano segue sem res-
postas conclusivas a respeito 
da causa. Os produtores de 
Porto dos Gaúchos estão 
apreensivos com a próxima 
safra. Eles temem que o pro-
blema volte a prejudicar a 
produtividade das lavouras e 
a comprometer a qualidade 
da produção.

O agricultor Celso Bon-
fim Sobrinho, por exemplo, 
precisa entregar 20 mil sa-
cas de soja para cumprir um 
contrato de venda da tem-
porada 21/22. No entanto, 
está enfrentando dificulda-
des para concluir o acordo. O 
problema está no volume de 
grão avariado, que está aci-
ma do que é permitido pela 
compradora.

“Algumas empresas 
que têm o mercado interno 
e a exportação conseguiram 
direcionar os nossos contra-
tos para o mercado interno 
e nos ajudaram, só que em 
algumas empresas e trades 
que não atuam nesse mer-
cado interno existe uma di-
ficuldade. Em média como 
existe soja padrão e soja ava-
riada, a média dá entre 10%, 

12%, às vezes no momento 
do sito, 15% de avariado, mas 
você vai dosando e organi-
zando, e para conseguir al-
cançar no máximo 8% nos 
grupos de avariados, nós 
tivemos muita dificuldade 
este ano. Esse padrão é exi-
gido quando a soja é em-
barcada para exportação”, 
exemplifica.

Nesta safra o agricul-
tor cultivou 1,6 mil hectares 
de soja. Pelas suas contas, 
25% da produtividade foi 
comprometida. “Especifica-
mente o apodrecimento de 
vagens foi o maior prejuízo, 
mas no último terço da co-
lheita o quebramento de 
caule resultou no acama-
mento da soja, na dificulda-
de de colheita, com muita 
área que fica no solo. Então 
foi uma colheita dificultosa e 
com bastante avariados por 
causa da umidade do solo”.

PROBLEMA
GENERALIZADO
O presidente do Sindi-

cato Rural de Porto dos Gaú-
chos, Marcelo Fontanelle, diz 
que mais produtores enfren-
taram problemas semelhan-
tes.

“Só lavouras novas e lu-
gares plantados no primeiro 
ano que escaparam, mas do 
restante foi parelho. Não tem 
um produtor rural de soja 

SOJA. Eles temem que o problema volte a prejudicar a produtividade das lavouras
que não reclamou. [Houve] 
reflexo direto no resultado 
da produtividade do muni-
cípio. Teve produtores [que 
perderam] 30% [da produ-
ção]. Eu tenho áreas que ar-
rendo que caiu 50%”, conta.

A falta de respostas 
conclusivas sobre o caso dei-
xa os agricultores do muni-
cípio apreensivos. Tal preo-
cupação ganhou destaque 
nos bastidores da caravana 
do Circuito Aprosoja, que es-
teve em Porto dos Gaúchos 
na última semana. De acor-
do com o vice-presidente da 
Aprosoja-MT, Lucas Costa 
Beber, a entidade trabalha 
para dar respostas.

“Estamos debruça-
dos desde o início da safra 
enquanto as lavouras esta-
vam se desenvolvendo e o 
problema apareceu, seja no 
tombamento, seja na podri-
dão da haste, ou também na 
podridão das vagens, com os 
pesquisadores para tentar 
encontrar o problema. Vá-
rias plantas contaminadas 
foram levadas por esses pes-
quisadores e vários testes e 
exames de DNA estão sendo 
feitos para diagnosticar e se 
chegar ao problema”, garan-
te.

Já o presidente da As-
sociação, Fernando Cado-
re, destaca a necessidade 
de estabelecer parcerias ou 

novas diretrizes para comer-
cialização da soja. “Não tem 
como – e eu vou bater nesta 
tecla a vida inteira – o produ-
tor rural arcar com as adver-
sidades climáticas e não ter 
como segregar o seu produ-
to. Embora tenha tido muito 

problema de anomalia, mui-
to grão avariado, teve muito 
grão entregue abaixo de 8%. 
A gente sabe que esse ava-
riado não vai para o lixo, [en-
tão] onde está esse avariado, 
onde está a média ponde-
rada? A gente sabe que o 

avariado não é descartado, 
é misturado, então tem que 
se usar bom senso. A gente 
pede encarecidamente para 
as empresas: não vamos ar-
ruinar uma relação contratu-
al de futuro pensando só na 
renda financeira”, ressalta.
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2022

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2022
Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira Ofi cial, designada pela Portaria nº. 247/2021, de 01/10/2021, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 17/05/2022, às 
14H00, para REGISTRO DE PREÇOS para FUTURA E EVENTUAL AQUISI-
ÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E HIDRÁULICO, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO 
DE NOVO MUNDO – MT, conforme especifi cações do Edital de Licitação. A 
íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à 
Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter 
maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site ofi cial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br.

Novo Mundo, MT, 03 de maio de 2022.

Mirian da Silva Biazotto
Pregoeira Ofi cial

Antonio Mafi ni
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 21/2022 

Processo Administrativo Licitatório Nº 224/2022
O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob 
a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 21/2022, cujo objeto é A presente 
licitação tem como objeto a Contratação de instituição fi nanceira especializa-
da na prestação de serviços fi nanceiros, quais sejam: folha de pagamento, 
empréstimos consignados em folha de pagamento do município de SANTA 
CARMEM, Estado de Mato Grosso, conforme especifi cações no Termo de 
Referência (Anexo I). Conforme anexo I do edital em conformidade com as 
disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal 
nº 039/009.
1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 09:00 às 09:30 horas (horá-
rio de Brasília-DF) do dia 19 de maio de 2022, com abertura da sessão ofi cial 
do pregão presencial às 09:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de 
Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações através do tel.: (66) 3562-1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@
santacarmem.mt.gov.br.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 04 de maio de 2022.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira - Portaria nº 110/2022
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EDITAL DE RECEBIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E 
PUBLICAÇÃO DA RELAÇÃO DE CREDORES DO ADMINISTRADOR JUDI-
CIAL AUTOS Nº. 1013960-82.2021.8.11.0003 – Processo Judicial Eletrônico 
- PJE ESPÉCIE: Recuperação Judicial PARTE: ALGODOEIRA PRIMAVERA 
LTDA - CNPJ: 02.177.690/0001-84 ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE: 
TALLITA CARVALHO DE MIRANDA - OAB MT18867-O - CPF: 033.337.971-
35, ANTONIO FRANGE JUNIOR - OAB MT6218-O - CPF: 459.447.501-97 e 
YELAILA ARAUJO E MARCONDES - OAB SP383410-O - CPF: 024.664.281-
56 ADMINISTRADOR JUDICIAL: EDGAR PACHECO SOCIEDADE INDIVI-
DUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica devidamente registrada sob o CNPJ 
26.816.399/0001-77, com endereço na Av. Rio Branco, número 2357, La 
Salle, Rondonópolis –MT, CEP 78710-100, com endereço de e-mail: edgar.
admjud@hotmail.com, ora representada por EDGAR PACHECO E SOUZA 
DA SILVA,advogado, devidamente inscrito nos quadros da OAB/MT sob o nú-
mero 15.007 VALOR DA CAUSA:  R$ 11.813.790,28 FINALIDADE: FAZ SA-
BER aos que do presente edital tomarem conhecimento que foi apresentado 
e recebido por este juízo, através de decisão proferida no dia 01/10/2021, 
ID.66812736 o PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL da Recuperanda 
acima indicada, apresentado no ID. 63171192 (16/08/2021), nos autos aci-
ma especifi cados, cujo prazo para apresentação de objeção é de 30 (trinta) 
dias, conforme disposto no caput do artigo 55 da Lei 11.101/2005, bem como, 
foi apresentada a LISTA DE CREDORES PELA ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL 
neste juízo, no ID. 72981691 (17/12/2021), na forma do Art. 7º, § 2º, da Lei 
11.101/2005, cujo prazo para impugnação é de 10 (dez) dias. PUBLICAÇÃO 
DA RELAÇÃO DE CREDORES: Art. 7°, § 2°. A Administração Judicial  ED-
GAR PACHECO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, pessoa jurídica 
devidamente registrada sob o CNPJ 26.816.399/0001-77, com endereço na 
Av. Rio Branco, número 2357, La Salle, Rondonópolis –MT, CEP 78710-100, 
com endereço de e-mail: edgar.admjud@hotmail.com   no uso de suas atribui-
ções legais, apresenta a presente relação de credores, para conhecimento, 
indicando para tanto o endereço profi ssional Av. Rio Branco, número 2357, La 
Salle, Rondonópolis –MT, CEP 78710-100, com endereço de e-mail: edgar.
admjud@hotmail.com . RELAÇÃO DE CREDORES ELABORADA PELA AD-
MINISTRAÇÃO JUDICIAL. MITAKUNÃ AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA R$ 5.340.899,13 CONTRATO GARANTIA REAL TRANSPORTADORA 
NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA R$ 2.472.347,65 CONTRATO GA-
RANTIA REAL COM. SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA R$ 2.671.060,87 
CONTRATO QUIROGRAFÁRIO COM. SANTA RITA DE PETRÓLEO LTDA R$ 
524.420,85 CONTRATO QUIROGRAFÁRIO AGRO AMAZONIA PRODUTOR 
AGROPECUÁRIOS LTDA (KPM) R$ 638.294,31 CONTRATO QUIROGRAFÁ-
RIO COMERCIAL RAMIN DE ALIMENTOS LTDA R$ 105.535,15 CONTRA-
TO QUIROGRAFÁRIO GILBERTO JOSE CADOR R$ 57.682,32 CONTRATO 
QUIROGRAFÁRIO ARMAZEM COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS 
E BEBIDAS LTDA. R$ 1.200,00 FORNECEDOR ME/EPP MONTE SINAI 
CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA R$ 600,00 CONTRATO ME/EPP 
TRANSAMETICA CORRETORA E ADMINISTRADORA DE SEGUROS R$ 
1.750,00 CONTRATO ME/EPP ADVERTÊNCIAS:  Os documentos que las-
trearam a elaboração da lista de credores encontram-se à disposição de qual-
quer credor ou interessado junto à administradora judicial, EDGAR PACHECO 
SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, nomeado por este juízo, repre-
sentada por EDGAR PACHECO E SOUZA DA SILVA,advogado, devidamente 
inscrito nos quadros da OAB/MT sob o número 15.007, com sede na Av. Rio 
Branco, número 2357, La Salle, Rondonópolis –MT, CEP 78710-100, com 
endereço de e-mail: edgar.admjud@hotmail.com. Os credores, o Comitê, as 
devedoras ou seus sócios e o Ministério Público terão o prazo de 10 (dez) dias 
corridos para apresentar diretamente ao juízo suas impugnações quanto aos 
créditos supramencionados (art. 8º, caput, da lei 11.101/05). Qualquer credor 
poderá manifestar ao juiz, no prazo de 30 (trinta) dias corridos, objeção ao 
plano de recuperação judicial apresentado pelas devedoras (art. 55, caput, 
da lei 11.101/05). FICAM INTIMADOS OS CREDORES E TERCEIROS PARA 
PROPOREM OBJEÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, A PAR-
TIR DA PUBLICAÇÃO DESTE EDITAL (ARTIGO 55 E PARÁGRAFO ÚNICO 
DA LEI 11.101/2005), NO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, NOS AUTOS DA RE-
CUPERAÇÃO JUDICIAL, BEM COMO PARA NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS, 
APRESENTAREM IMPUGNAÇÃO À RELAÇÃO DE CREDORES, NOS TER-
MOS DO ART.8º DA MESMA LEI, A QUAL DEVERÁ SER DISTRIBUÍDA POR 
DEPENDÊNCIA AOS AUTOS PRINCIPAIS, SOB PENA DE SUA EXCLUSÃO. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, pos-
sa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afi xado no lugar 
de costume e publicado na forma da Lei. Rondonópolis - MT, 10 de janeiro de 
2022. (assinado digitalmente) NATALIA ALINE NAKAYAMA Gestora Judiciária 
em Substituição Legal.

AVISO DE LICITAÇÃO
CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 08/2022

Processo Administrativo Licitatório Nº 223/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os inte-
ressados que estará realizando processo licitatório, na modalidade Chamada 
Pública, de nº 08/2022. Objetivando a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMEN-
TÍCIOS PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE 
SANTA CARMEM / MT.
A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, no dia 24 de maio de 2022, com abertura as 08:00 horas (horário 
local), na sala da CPL. O edital e demais documentos estarão à disposição 
dos interessados, a partir do dia 01 de fevereiro de 2022, maiores informações 
poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 07h00min às 13h00min na 
sede da Prefeitura ou através do telef. (66) 3562-1115/1509 ou e-mail licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a 
realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem, 04 de maio de 2022.
Marceli Tafarel

Presidente CPL - Portaria nº 111/2022
RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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.

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 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 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) 3532-
4489 

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) 3532-
4489

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) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 

VENDAS/
ALUGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 

004/2022 
Inexigibilidade de licitação nº 005/2022 

 
OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor 
Familiar Rural, os quais serão destinados ao fornecimento de alimentação nas Instituições 
Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de Ensino do Município de 
Colider/MT, por conta do Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE. A 
Comissão de Licitação do Municipio de Colider-MT, informa que não houve interessados 
na data inicial designada, devido a importância do objeto para municipalidade 
PRORROGA-SE a abertura para o dia 11/05/2022, na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Colider/MT, situada na Travessa dos Parecis, nº 85 – Setor Leste, sendo que 
a abertura dos envelopes ocorrerá às 08:00hs/min do dia 11/05/2022. LOCAL DA 
CHAMADA PÚBLICA: Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, 
Travessa dos Parecis, 85, Setor Leste – CEP. 78.500-000 – Colider/MT, Telefone: 3541-
6300. AQUISIÇÃO DO EDITAL: Site: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal 
Transparência - Licitações). INFORMAÇÕES: Secretaria Municipal de Educação - 
Telefone: (66) 3541-1102 e Prefeitura Municipal de Colider/MT – (66) 3541-6300. 
 

Colíder/MT, 26 de abril de 2022. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente da CPL 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
SUSPENSÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022
O Pregoeiro do Município de Campo Novo do Parecis torna público aos 
interessados a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico nº 025/2022, que tem 
por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
Equipamentos de Informática para atender as necessidades das 
secretarias municipais, que teria sua abertura no dia 04 de maio de 2022. 
Motiva-se a suspensão para adequações dos itens.
Campo Novo do Parecis 03 de maio de 2022.

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 006/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 

do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à 

Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 006/2022 – do tipo MENOR 

PREÇO GLOBAL, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada 

em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de Espaço Esportivo 

Coberto para Prática de Educação Física na Escola Municipal Crescer e 

Aprender, Convenio nº 884128/2019, Processo nº 60.414.000585/2019-

46 celebrado entre o Ministério da Defesa - Programa Calha Norte e o 

Município de Ipiranga do Norte – MT”, não compareceram licitantes 

interessados, sendo a Licitação declarada DESERTA.

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

Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE ANULAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2022

O Município de Nova Mutum, torna público que após constatar que houve 

falhas no edital que induziram algumas empresas participantes ao erro 

durante a formulação das propostas bem como na composição dos custos, 

em razão do enquadramento destas empresas, decide anular a presente 

licitação, já visando a realização de novo certame.

Nova Mutum/MT, 03 de maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 010/2022
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 05 de Abril de 
2022, com início às 13:30hs, e encerrada em 18 de abril de 2022, com 
início às 14:00hs, tendo como objeto “contratação de empresa para 
execução de serviços contínuos de limpeza, higienização, manutenção, 
conservação, preparação de alimentos e bebidas (quente e frio) no Paço 
Municipal e Anexos e demais instalações pertencentes à Secretaria 
Municipal de Administração e Secretaria de Infraestrutura e Obras, da qual 
foi vencedora a empresa: Lote 001 - Itens 839084, 839086, 839217, 
840291, 840292, NEXA ENGENHARIA E SERVICOS LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 29.514.543/0001-09 no valor de R$ 893.545,08 
(oitocentos e noventa e três mil, quinhentos e quarenta e cinco reais e oito 
centavos). Após decorrido o prazo não houve interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 03 de Maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 013/2022
O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 25 de Abril de 2022, com 
início às 09:00hs, tendo como objeto a contratação de empresa para 
execução de obra do projeto de PSCIP e SPDA nos C.M.E.B.I – Cecília 
Meireles, E.M.C – Jorge Carlos Ferreira, C.M.E.B.I – Cora Coralina, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico. Da qual foi vencedora a empresa: 
Itens 836647, 840868, 841297, ELETROTECNICA CENTRO OESTE 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 
354.195,34. Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 03 de Maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL - INEXIGIBILIDADE Nº 

002/2022 – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 
 

O Município de Vera, Estado de Mato Grosso, por meio de seu 
Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 004/2022, torna público a Retificação do 
Edital da INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022 – CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, 
cujo OBJETO destina-se a INEXIGIBILIDADE DO TIPO CREDENCIAMENTO 
PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA 
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOS PREÇOS 
CONSIGNADOS NA TABELA ABCFARMA, DESTINADOS A ATENDER 
PACIENTES DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE VERA – MT, 
PARA O EXERCICIO 2022, em face de modificações necessárias, conforme 
segue: 

1- Exclui-se o item “j) Comprovante do Cadastro atualizado 
junto ao CNES – Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde.”, do Item 
9.2, I do Edital. 

2 – Data e Demais itens do Edital permanecem inalterados em 
suas funções. 

Vera – MT, 03 de Maio de 2022. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
Portaria nº 004/2022 

 
 
 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
 

 
Nos termos do Art. 43, inciso VI da Lei Federal N° 8.666/93 e as suas alterações, o Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições que lhe são         
conferidas  por  Lei,  abaixo  assinado,  acolhendo  a  manifestação  do  Presidente  da  Comissão  Permanente  de  licitação,  levandoem  consideração      a 
abertura e julgamento do presente PROCESSO DE LICITACÃO, tendo cumprido todos os requisitos e princípios estabelecidos em lei, HOMOLOGA                 
o objeto da Licitação supra citada , que tem como vencedor(es)   abaixo 

 
Licitante CNPJ/CPF Total do vencedor 
J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO  EIRELI 32.238.535/0001-91 R$ 178.356,29 

Total: R$ 178.356,29 
 
 

J M S ENGENHARIA, ARQUITETURA E URBANISMO EIRELI - Não   Exclusivo 
 

Código Descrição do item Unidade Qtd. Valor unit. Valor total 
 PRESTACAO DE SERVICO DE ENGENHARIA  E   R$  

6158 CONSTRUCAO CIVIL PARA CONSTRUIR UM QUISOQUE  E un 1,0000 178.356,290 R$ 178.356,29 
 BANHEIROS PARA USO DOS POVOS  INDIGENAS   0  

Valor Total: R$ 178.356,29 
 
 

PEIXOTO DE AZEVEDO, 2 de maio de  2022 
 
 
 
 
 

PASCOAL ALBERTON 
CPF: 502.469.339-68 

Presidente 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO 

Modalidade: 
Tomada de preços 

Número/Ano:  
Data adjudicação: 
Tipo de avaliação: 
Modo de disputa: 

1/2022 
02/05/2022 
Por item 
Fechado 

Data de abertura: 
Data homologação: 
Critério de avaliação: 
Condição de pagamento: 

24/02/2022 
02/05/2022 
Menor preço 
À PRAZO 

Credenciamento: Não Chamamento: Não Registro de preço: Não 

Objeto da licitação: 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL, COM 
MATERIAL E MÃO DE OBRA, PARA CONSTRUIR UM QUIOSQUE E BANHEIROS PARA USO DOS POVOS INDÍGENAS, com recurso do 
incentivo financeiro IAEPI, visando suprir as necessidades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo e do Consórcio Intermunicipal de Saúde  
da Região do Vale do Peixoto, constantes no termo de referência, tudo em conformidade com as disposições do edital e seus anexos, que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos  legais. 
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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 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 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) 3532-
4489 

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) 3532-
4489

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) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 

VENDAS/
ALUGUEL



ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop, 
em parceria com a União das 
Entidades de Sinop (Une-
sin), sedia na sexta (6) o 1º 
Workshop de Arborização Ur-
bana de Sinop. O evento será 
no auditório da Unesin, com 
início às 7h15 e será trans-
mitida de forma online pelo 
Google Meet. O objetivo é 
transformar Sinop na Capital 
Verde do Nortão. O encontro 
contará com a presença do 

SINOP

Prefeitura e Unesin promovem 1º
Workshop de Arborização Urbana

coordenador do Plano Ges-
tor de Arborização Urbana 
de Maringá, Maurício Sam-
paio. Essa cidade é conside-
rada o município modelo no 
quesito arborização no Brasil. 
Também serão palestrantes a 
secretária de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel de Sinop, Ivete Mallmann, 
e, o idealizador da Associa-
ção Floresta Urbana, Milton 
Malheiros. O workshop terá 
ainda uma mesa redonda e 
a elaboração de uma carta 
de intenções que servirá de 

condução para a transforma-
ção da arborização de Sinop. 
Para Ivete, Sinop só tem a ga-
nhar com o evento que pro-
mete agregar conhecimento 
no que tange à ampliação da 
cobertura verde.

“A carta de intenções 
nos ajudará a encontrar so-
luções para problemas anti-
gos e respaldará a constru-
ção do plano de arborização 
de Sinop, afinal, quando as 
políticas são construídas em 
conjunto, as chances de da-
rem certo são muito maio-

res”, lembrou. A Comissão de 
Ampliação da Cobertura Ver-
de de Sinop, responsável pela 
organização do evento, reforça 
que a participação no even-
to é gratuita, porém as vagas 
para acompanhar de forma 
presencial é limitada. Quem ti-
ver interesse, poderá acompa-
nhar a troca de experiências, 
em tempo real, por meio do 
link: https://meet.google.com/
xdq-jtkr-gbz. Qualquer dúvida 
relacionada ao evento poderá 
ser sanada no telefone: (66) 
99616-1412.
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Intervenções serão feitas ao longo de todo o mês de maio 

DA REPORTAGEM

O número de aciden-
tes de trânsito registrados 
em Lucas do Rio Verde se 
apresenta cada dia mais 
alarmante e, assim como 
a frota do município, vem 
apresentando aumento. Se-
gundo dados da Secretaria 
de Segurança Pública, por 
meio do Departamento de 
Trânsito, foram 1.551 aciden-
tes de trânsito registrados 
no município luverdense 
em todo o ano de 2021, sen-
do que, deste número, 841 
ocorrências tinham vítimas. 

Os dados são dos aten-
dimentos realizados pelo 
Corpo de Bombeiros e Guar-
da Civil Municipal. As corpo-
rações listaram juntas, esse 
ano, até a segunda quinze-
na de abril, 452 acidentes, 
251 deles com vítimas. 

Em busca de reduzir 
esses indicadores e cons-
cientizar a população sobre 
preservar vidas no trânsito, 
a Secretaria lança, junto ao 
calendário nacional, a Cam-
panha Maio Amarelo em Lu-
cas do Rio Verde.

Entre as ações progra-
madas, estão intervenções 
artísticas no trânsito, abor-
dagens interativas com ar-
tistas em bares no período 
noturno e um ciclo de apre-
sentações de teatro orienta-
tivas, em diversos pontos da 
cidade. 

A Campanha Maio 
Amarelo também inclui blit-

Foto: Rayan nicacio

ze em pontos estratégicos 
pela Guarda Civil Municipal 
e Polícia Militar.

“Vamos fazer nesse 
mês ações de conscienti-
zação, materiais que foram 
elaborados para orientar 
e prevenir esses acidentes 
trágicos que temos aqui.

 Além da campanha 
orientativa, estamos solici-
tando para as forças de se-
gurança intensificação nas 
blitze para que possamos 
tornar nosso trânsito menos 
violento”, apontou o coor-
denador de Trânsito, Paulo 
Nunes.

As intervenções artís-
ticas serão realizadas nos 
quatro principais cruza-
mentos do Centro: Av. Rio 
Grande do Sul com Av. Mato 
Grosso; Av. Rio Grande do 
Sul com Av. Goiás; Av. Para-
ná com Av. Mato Grosso; Av. 
Paraná com Av. Goiás.

As ações também se-
rão realizadas nas faixas de 
pedestres em frente as es-
colas Dom Bosco, Eça de 
Queirós e Educar, além de 
outros pontos de travessia 
de pedestres com grande 
circulação: faixas de pedes-
tre dos supermercados Ro-
mancini e Verdão. 

ALERTA NAS
RODOVIAS
Para fortalecer o traba-

lho desenvolvido nos muni-
cípios e conscientizar sobre 
os acidentes também em 
rodovias, a Polícia Rodovi-

Campanha Maio Amarelo terá várias
intervenções em bares e avenidas
L.R.VERDE. Blitze também serão intensificadas pela Guarda e Polícia Militar em pontos estratégicos

ária Federal (PRF) iniciou 
domingo (1º) a campanha 
Maio Amarelo.

Em 2020 foram re-
gistrados 63.578 aciden-
tes nas rodovias federais 
de todo o país, resultando 
em 71.511 pessoas feridas e 
5.293 óbitos. Já em 2021, fo-
ram 64.518 acidentes, com 
71.804 pessoas feridas e 
5.393 óbitos, conforme da-
dos da instituição.

Somente no primeiro 
trimestre de 2022, foram 
registrados 14.976 aciden-
tes nas rodovias federais do 
Brasil, resultando em 17.115 
pessoas feridas e 1.283 óbi-
tos.

Em Mato Grosso, a PSF 
registrou no ano passado 
um total de 2.152 acidentes 
nas rodovias do estado. No 
primeiro trimestre de 2022, 
houve o registro de 687 aci-
dentes pela corporação. 

CAMPANHA
GLOBAL
O Movimento Maio 

Amarelo foi criado em 11 
de maio de 2011, quando a 
Organização das Nações 
Unidas (ONU) decretou a 
Década de Ação para Segu-
rança no Trânsito. Os países 
signatários se comprome-
teram a reduzir a violência 
no trânsito em um percen-
tual de 50% no período ci-
tado.

As ações foram pror-
rogadas por mais uma dé-
cada pela ONU, fixando o 

período 2021-2030 como a 
segunda década para ações 
pela segurança no trânsito; e 

o Brasil, assim como os de-
mais países, estipulou uma 
meta de redução de 50% 

das mortes em decorrên-
cia de acidentes de trânsito 
para o novo período.

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-
-MT) multou em R$ 5 mi-
lhões a Usina Hidrelétrica de 
Manso após equipe técnica 
realizar vistoria para avaliar a 
ocorrência de morte de pei-
xes no Rio Manso. No local, 
os técnicos identificaram 
marcas de traumas nos cor-
pos dos animais, como falta 
de escamas e animais sem 
cabeça.

A vistoria ocorreu no 
último sábado (30), em aten-
dimento a uma denúncia 
de vídeo. A equipe consta-
tou que a morte dos peixes 
foi provocada por erros de 
operação nos hidrogerado-
res da usina APM Manso, de 
responsabilidade de Furnas 
– Centrais Elétricas S.A. que 
foi acionado com a presença 
de peixes no seu interior.

A Usina hidrelétrica do 
Manso possui quatro gera-
dores, e acionar ou desligar 
algum deles é considerada 
uma manobra. No momen-

R$ 5 MILHÕES

Sema multa Usina
Hidrelétrica de Manso 
por morte de peixes

to da visita dos técnicos 
da Sema, a usina operava 
com os hidrogeradores 1 e 
4. Quando um gerador está 
desligado e vai ser acionado, 
é necessário que as compor-
tas não sejam abertas para a 
entrada de peixes. Os gera-
dores também só devem ser 
acionados sem os animais 
dentro.

As espécies mais afe-
tadas foram Curimba ou 
Curimbatá do gênero Prochi-
lodus. Foi determinado que o 
empreendimento recolha os 
peixes mortos do Rio Manso. 
A quantidade de animais não 
foi possível de ser levantada.

A multa de R$ 5 mi-
lhões foi gerada pelo empre-
endimento agir em desacor-
do com a licença ambiental 
obtida ou contrariando nor-
mas legais e regulamentos 
pertinentes. Por deixar de 
adotar, quando assim o exi-
gir a autoridade competen-
te, medidas de precaução ou 
contenção em caso de risco 
ou de dano ambiental grave 
ou irreversível.

DA REPORTAGEM

Três alunos da Escola 
Estadual Militar Tiradentes 
Cabo Vanilson Silva Carvalho, 
de Barra do Garças foram 
destaque na Copa Regional 
Centro-Oeste de Taekwondo 
2022, realizada em Campo 
Grande (MS). Na competição, 
realizada no último fim de se-
mana (30/4 e 1º/5), os alunos 
saíram com duas vitórias e 
um vice-campeonato.

A aluna Gabrielly Nas-
cimento Lima, do 2º ano do 
Ensino Médio, conquistou o 
primeiro lugar na categoria 
feminino até 59 quilos; o alu-
no Gustavo de Oliveira Soares, 
da mesma turma, conquistou 
a vitória na categoria mascu-
lino até 68 quilos. Já o aluno 
Mário Lucas do Nascimento 
Lima, do 8º ano do Ensino 
Fundamental, conquistou o 
vice-campeonato na catego-
ria cadete masculino até 53 
quilos.

O diretor da Escola Ti-
radentes de Barra do Garças, 
tenente-coronel Naildo Gue-
des Lima, afirma que os alu-
nos recebem todo o incentivo 
e suporte da instituição para 
participarem das competi-
ções, em todas as práticas 

Competição foi realizada no último fim de semana, em Campo Grande

Morte dos peixes foi provocada por erros de operação nos 
hidrogeradores da usina

BARRA DO GARÇAS

Alunos da Escola Tiradentes vencem 
competição regional de taekwondo

Foto: PMMt
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esportivas, sem prejuízos em 
sala de aula.

“A escola incentiva des-
de deslocamentos para trei-
namentos e competições, 
em qualquer lugar do Brasil 
ou até mesmo fora do país. 
Quando o aluno retorna, ele 

tem acesso a todo o con-
teúdo pedagógico que foi 
passado. Assim os alunos po-
dem praticar esportes e re-
presentar a unidade escolar”, 
finalizou o diretor.

Os jovens conciliam 
os estudos com a rotina de 

treinos. A preparação para as 
competições é realizada pelo 
pai de um dos alunos da es-
cola, o sargento da reserva re-
munerada da PM Leonardo da 
Cunha Lima. Os alunos, agora, 
irão se dedicar aos treinamen-
tos para outras competições 



Procons utilizam novo sistema
para registro de reclamações
DA REPORTAGEM

O Procon Estadual, vin-
culado à Secretaria de As-
sistência Social e Cidadania 
(Setasc), iniciou a semana 
utilizando o ProConsumidor, 
o novo sistema eletrônico de 
atendimento à população. 
Pela plataforma é possível 
registrar reclamações e de-
núncias, bem como consul-
tar procedimentos em an-
damento relacionados a 
demandas administrativas.

De acordo com o secre-
tário adjunto de Proteção e 
Defesa dos Direitos dos Con-
sumidores, Edmundo Taques, 
o objetivo da implantação 
do novo modelo é promover 
melhorias no atendimento 
ao consumidor. “Essa é mais 
uma medida adotada pelo 
Governo de Mato Grosso para 
a modernização do Procon 
Estadual. O ProConsumidor 
é mais simples e mais rápido, 
acompanhando a evolução 
tecnológica, sendo um im-
portante instrumento de ges-
tão”, salienta o secretário.

O novo modelo substitui-
rá gradativamente o Sistema 
Nacional de Informações de 
Defesa do Consumidor (Sin-
dec), trazendo novos recursos 
e benefícios como a centrali-
zação do cadastro eletrônico 
do fornecedor, que possibilita 
que empresas acompanhem 
demandas de todo o Brasil, 
por meio de uma única se-
nha.

Pela plataforma é possível 
registrar consulta, denúncia e 
reclamação com prazo para 
finalização dos procedimen-
tos dentro do próprio sistema. 
Além disso, as solicitações po-
derão ser tratadas por telefo-
ne, carta e audiência e todas 
terão potencial para compor 
o Cadastro de Reclamações 
Fundamentadas (CRF). O Pro-

Consumidor permite ainda 
que as empresas visualizem e 
respondam às demandas de 
forma eletrônica, o que con-
fere mais rapidez às respostas 
aos consumidores.

Para o administrador do 
ProConsumidor no Procon-
-MT, Euzimar Nascimento, do 
ponto de vista de infraestru-
tura e de tecnologia, o Pro-
Consumidor é um sistema 
atualizado, moderno e dinâ-
mico, que trará mais facilida-
de no manuseio e operação.

“Com o novo modelo, o 
Procon de Mato Grosso pas-
sa a trabalhar de forma ainda 
mais integrada com os outros 
Procons do país, agregando o 
banco de dados nacional. Em 
Mato Grosso, a Plataforma 
será usada pelas unidades es-
taduais do Procon e pelos 51 
Procons Municipais”, detalha.

A coordenadora-geral do 
Sistema Nacional de Informa-
ções de Defesa do Consumi-
dor (Sindec), do Ministério da 
Justiça e Segurança Pública, 
Daniele Cardoso, explica que 
assim como o Sindec, o Pro-
Consumidor é uma política 
de integração das entidades 
de defesa do consumidor que 
irá possibilitar o monitora-
mento das ações implemen-
tadas pelos órgãos de estado 
e entes de mercado.

“Também subsidiará a 
elaboração de estudos e pes-
quisas sobre os principais as-
suntos, problemas e fornece-
dores mais reclamados pelos 
consumidores, porque se tor-
nará uma base de informa-
ções”, pontua Daniele.

Para receber as notifica-
ções de forma eletrônica os 
fornecedores deverão solici-
tar oficialmente a adesão. A 
ativação será feita pela Se-
cretaria Nacional do Consu-
midor (Senacon), basta que 

ESTADUAL. No ProConsumidor é possível registrar reclamações, denúncias e consultar procedimentos em andamento
FOTO: JOÃO REIS

a empresa envie o Termo de 
Adesão devidamente preen-
chido junto aos Atos Consti-
tutivos da empresa, além da 
Procuração, nos casos em 
que a gestão da plataforma 
seja realizada pelo departa-
mento jurídico da empresa 
ou escritório com poderes 

para tal.
A documentação deverá 

ser encaminhada ao e-mail 
proconsumidor@mj.gov.br. 
Não será necessário o envio 
de documentos pelos Cor-
reios. As empresas que não 
aderirem ao módulo eletrôni-
co receberão as reclamações 

dos órgãos através de Carta 
com Aviso de Recebimento 
(AR) e deverão respondê-las 
aos órgãos de defesa do con-
sumidor da mesma maneira, 
observando os prazos estabe-
lecidos.

Já as empresas que ade-
rirem ao módulo eletrônico 

poderão responder as cartas 
pelo próprio sistema e em 
caso de audiência serão no-
tificadas também de forma 
eletrônica, uma inovação em 
relação ao Sindec. Acesse a 
apresentação do ProConsu-
midor para fornecedores e o 
Termo de Adesão.

Plataforma será usada pelo Procon Estadual e por 51 unidades de Procons Municipais 
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