
SOJA

Batalhão de
Emergências
Ambientais:
fase fi nal
O trabalho de readequação predial do 
Batalhão de Emergências Ambientais 
(BEA), unidade operacional do Corpo 
de Bombeiros Militar de Mato Grosso, 
segue acelerado, com 80% da obra 
fi nalizada. A previsão é que o prédio 
seja entregue ainda no primeiro se-
mestre de 2022.                Página  -8

DIVULGAÇÃO
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BARRA DO GARÇAS

Cão adotado
vira frentista
em posto de
combustível

Um cachorro vira-lata que 
morava na rua foi adotado por 
funcionários de um posto de 
combustível em Barra do Garças 
e se tornou frentista do estabe-
lecimento. Agora, Ulisses usa um 
uniforme personalizado e chama 
atenção dos clientes pela simpa-
tia        Página - 7

Após bom 
desempenho até 
março, exportações 
recuam pela metade
De janeiro a abril deste ano, as exporta-
ções de soja do Brasil totalizaram 29,24 
milhões de toneladas, fi cando abaixo das 
31,50 milhões de toneladas embarcadas 
em igual período de 2021, segundo dados 
da Secretaria de Comércio Exterior. O 
recuo nas vendas do acumulado do ano 
foi infl uenciado pelo desempenho das 
vendas externas em abril.           Página -4

ATENÇÃO, CRIANÇADA!

Para a alegria da garotada, de 5 a 29 de maio, o evento “Mundo Gloob” aterrissa no Shopping 
Sinop, com atividades repaginadas dos programas do canal infantil da Globo, como “Detetives 
do Prédio Azul”, “Escola de Gênios”, “Gigablaster”, “Miraculous – As Aventuras de Ladybug” e 
“ALVINNN!!! E Os Esquilos”.                          Página -7
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Mundo Gloob
chega ao
Shopping

BRASÍLIA-SINOP
VOO INAUGURAL
DA LATAM
POUSA NO
AEROPORTO

CUIABÁ PERDE
DE VIRADA EM
CASA E ESTÁ
ELIMINADO

SUL-AMERICANA

 Página - 6Página-2

DIRETOR
DE CULTURA
SAI E PROF.ª
BRANCA ASSUME

                Página - 3
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Editorial

“

Se há um tema que parece unir os dois líderes nas 
pesquisas para a eleição presidencial é o teto inscrito em 
2016 na Constituição para os gastos do governo, atacado 
tanto por Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quanto por Jair Bol-
sonaro (PL).

Ambos pregam o relaxamento do ditame legal na 
crença equivocada de que ele limita a ação do Estado —
quando os limites já estão impostos há tempos pelo exces-
so de endividamento público.

Não é novidade. No ano passado, a gestão Bolsonaro 
provocou abalo na credibilidade da política fi scal ao recal-
cular o teto e promover um calote em dívidas judiciais, o 
que viabilizou a criação do Auxílio Brasil e também o au-
mento desmesurado das emendas parlamentares ao Or-
çamento. Não surpreende, assim, que o mandatário queira 
mudanças, convenientemente a serem discutidas apenas 
após as eleições. Para ele, o teto impede o crescimento dos 
investimentos e precisa ser revisto.

A justifi cativa, sem sentido, seria a de que existe um 
excesso de arrecadação, “na casa de R$ 300 bilhões”, que 
não pode ser usado na infraestrutura. Tal sobra, na realida-
de, inexiste, pois o Tesouro Nacional ainda será defi citário 
em R$ 66,9 bilhões neste ano, de acordo com a última pro-
jeção do Ministério da Economia.

Para afastar o risco de descontrole fi nanceiro, o go-
verno deveria gerar superávits primários (excluindo os gas-
tos com juros) de pelo menos 2% do Produto Interno Bruto, 
em um ajuste adicional próximo a R$ 200 bilhões.

A mesma linha inconsequente é seguida por Lula. 
Com retórica demagógica, o cacique petista diz que o limi-
te aos gastos prejudica a área social e é apenas um meio 
de para garantir o interesse de rentistas, credores da dívi-
da pública. É desanimador que o presidenciável não valo-
rize sua própria experiência no primeiro mandato, quando 
manteve gestão austera do Orçamento e favoreceu a que-
da dos juros e o crescimento.

Não existia o teto de gastos na época, e tanto receitas 
como despesas cresceram aceleradamente. Mas ao me-
nos havia responsabilidade em manter saldos nas contas 
para estabilizar o endividamento.

Os cuidados, porém, foram sendo abandonados —
primeiro, de modo justifi cável, como reação ao impacto da 
crise global de 2008; depois, no governo Dilma Rousseff 
(PT), por motivação política e ideológica, com o agravante 
dos embustes na contabilidade pública.

O teto hoje vigente não precisa ser tido como um 
dogma, obviamente. Trata-se, isso sim, de um mecanismo 
que permite alguma perspectiva de reequilíbrio gradual 
das contas públicas, coisa que qualquer governo, à esquer-
da ou à direita, terá de oferecer ao país.

Ataque em falso

Crédito: Reprodução /Sinopictures
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Não surpreende, assim, que o mandatário 
queira mudanças, convenientemente a serem dis-
cutidas apenas após as eleições

“ Pousou por volta das 23h05 de terça o primeiro voo da LATAM que faz a rota 
Brasília-Sinop, no Aeroporto Municipal Presidente João batista Figueiredo. O 
voo inaugural saiu da Capital Federal às 22h15 (hora local) e durou 1 hora e 50 
minutos. De Sinop rumo a Brasília, a aeronave decola às 4h50 e chega às 7h30, 
com previsão de duração em 1 hora e 40 minutos, também sem escalas. A aero-
nave recebeu o tradicional batismo de água de um caminhão-tanque.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Protagonista do golpe contra Coroa Por-
tuguesa, percursor da independência, nosso 
inconfi dente foi o primeiro brasileiro a receber 
o título de herói da pátria. Homenageado por 
Marechal Deodoro da Fonseca, e toda nação 
brasileira, a data de 21 de abril é um dos nove 
feriados nacionais. Mas, afi nal, o que queria Ti-
radentes?

Sua trajetória fi cou marcada pela luta con-
tra os abusos sofridos pela Coroa Portuguesa, 
principalmente sobre o aumento de impostos 
(que já eram exorbitantes), por meio da insti-
tuição do quinto que consistia na retenção de 
20% do ouro e riquezas de Minas Gerais. E, se ao 
longo de um ano, caso o quinto não correspon-
desse ao mínimo de cem arrobas, a Coroa de-
cretava a ‘derrama’, um dispositivo fi scal como 
garantia.

Anos mais tarde conquistamos a tão sonha-
da independência do Brasil, porém a verdade é 
que 230 anos após o esquartejamento de Joa-
quim José da Silva Xavier, comemoramos com 
tristeza a data que virou marco nacional.

Mesmo após sua morte, percorremos o ca-
minho em busca da independência, que con-
siste na tributação justa e necessária para ma-
nutenção da máquina pública.

Tributar é o marco do abandono do estado 
natural, defi nido por Thomas Hobbes, consiste 
no pagamento de pecúnia para o fi nanciamen-
to do Estado democrático, destinado a assegu-
rar o exercício dos direitos sociais e individuais, 
a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desen-
volvimento, a igualdade e a justiça, como se 
exprime do preâmbulo da Constituição Fede-
ral/88. Nada mais!

A arrecadação do tributo existe desde que 
vivemos em sociedade, instituída com único in-
tuito de custear a manutenção do Estado, hoje 
perde sua fi nalidade. Estamos sobretaxados e 
com excesso de carga tributária!

Não é novidade que a carga tributária no 
Brasil é elevada, que trabalhamos 153 dias por 

ano só para pagar impostos, que nosso Sistema 
Tributário é ultrapassado e apresenta enormes 
distorções, que ocupamos a 124ª posição, de 190 
países, no ranking de facilidade para pagamen-
to de impostos, que gastamos 1.958 horas por 
ano com cumprimento de obrigações acessó-
rias, dez vezes mais que os países da Organiza-
ção para a Cooperação e Desenvolvimento Eco-
nômico (OCDE).

A realidade atual do Sistema Tributário Na-
cional, enfatiza a necessidade de se aprovar uma 
Reforma Tributária que destrave o Brasil, favore-
cendo o crescimento econômico com a retoma-
da da industrialização.

O sentimento é uníssono de que a burocra-
tização e excesso de obrigações acessórias são 
travas para o desenvolvimento do país. Neces-
sitamos de SIMPLIFICAÇÃO e JUSTIÇA FISCAL, 
por meio da modernização do Sistema Tributá-
rio Nacional e diminuição dos custos com a bu-
rocracia estatal.

E, embora tenha sido promulgada nova 
Constituição Federal em 1988, continuamos 
com normas tributárias datadas de 1965, portan-
to, cinquentenárias.

Não é à toa que surgiram apelidos como: 
pandemônio, frankenstein, colcha de retalhos 
e sendo chamado de manicômio tributário pelo 
atual ministro da Economia.

Em que pese nosso Sistema Tributário tenha 
sido considerado efi ciente no quesito arreca-
dação, desde a promulgação da Constituição 
Federal, já se falava em reforma tributária apta 
a abranger todo Sistema Tributário Nacional. 
Até os dias de hoje o Brasil já experimentou ao 
menos dez tentativas de reformas, tendo sido 
apresentada mais de 100 Propostas de Emenda 
à Constituição, que se encontram ativas no Con-
gresso Nacional.

A verdade é que precisamos resgatar em 
nossa história a luta pela liberdade, pois “Se qui-
sermos, podemos fazer deste país uma grande 
nação. Vamos fazê-la” - Joaquim José da Silva 
Xavier.

LORENA DIAS GARGAGLIONE É 
ADVOGADA TRIBUTARISTA, HÁ 11 ANOS

Heróis. Quem precisa deles? 
Se não nós!

LORENA GARGAGLIONE

CLIC 
FINAL 

Só para se aparecer
segue bons resultados. Os valores 
exibidos, nesses casos, são oriun-
dos de outras fontes, como o paga-
mento do salário do mês, a venda 
de algum bem ou mesmo de outra 
pessoa. O importante, para quem 
faz isso, é que os outros “achem” 
que a vida deles está muito boa, 
com dinheiro sobrando.

Acontece que quem vive 
assim difi cilmente consegue 
ser feliz com o que tem, por 
tentar sempre mostrar uma 
realidade muito superior à 
que vive de fato, e encontra 
grandes difi culdades em con-

seguir crescer verdadeiramente 
na vida, pois ao invés de planejar 
ações que permitam tal crescimen-
to gastam o tempo tentando ser o 
que não são.

E a gente vai fi cando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críti-
cas 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/pa-
ginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!

As redes sociais estão inundadas de pessoas que tentam a todo custo 
se mostrar melhores que as outras, como se isso fosse fazer alguma 
diferença. Eu mantenho meus perfi s sempre dentro da minha realidade, 
postando o que pode ser compartilhado e deixando fora do mundo 
online aquilo que deve ser vivido apenas por mim e pelas pessoas que 
me cercam, sejam coisas boas ou ruins.

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

Muita gente vive em função de 
status. São pessoas que não per-
dem a oportunidade de postar uma 
foto ou algo do gênero nas redes 
sociais, para se aparecer. Lamen-
tavelmente essas pessoas acabam, 
para tentar impressionar os outros, 
“encenando” situações alheias à 
realidade de suas vidas.

Isso faz com que as re-
des sociais e afi ns sejam 
inundadas por conteúdos 
“forçados”, irreais, que aca-
bam, infelizmente, tendo 
peso muito negativo para 
quem acaba se sentindo in-
feriorizado, por não conseguir con-
quistar um estilo de vida parecido 
com o que se vê por ali.

Para poder parecer o que não é 
muita gente faz o possível, o impos-
sível e mais um pouco. Não são raros 
os casos, por exemplo, de usuários 
que postam fotos ao lado de carros 
luxuosos como se os mesmos fos-
sem seus, enquanto, boa parte das 
vezes, os registros são feitos com 
veículos que estavam estaciona-
dos, sem o dono por perto.

Postagens exibindo dinheiro 
também são comuns, especialmen-
te para quem diz ganhar muito com 
marketing digital, uma modalidade 
de comércio que pouca gente con-

CLIC 
FINAL 
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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!

“PUXÃO DE
ORELHA”

Bolsonarista raiz, o deputado federal 
Nelson Barbudo comentou o “puxão de ore-
lha” dado pelo presidente Jair Bolsonaro aos 
apoiadores que estavam excedendo nas críti-
cas ao governador Mauro Mendes, com quem 
ele anunciou ter fi rmado aliança com vistas 
às eleições deste ano. Bolsonaro disse em en-
trevista recente que pediu a Medeiros para 
“baixar a temperatura”. Segundo o deputado, o 
recado foi estendido a Galli, mas agora resta 
saber se a ordem será obedecida. “Para bom 
entendedor, um pingo é letra. Quando Bolso-
naro fala comigo, eu sei obedecer. Agora, tem 
que ver com eles se querem peitar o Bolsonaro 
ou obedecer ao comando. Porque política tem 
comando: tem o presidente, o presidente do 
partido, tem o Senado, tem os federais e tem 
os estaduais”, afi rmou.

NOVO CANGAÇO
Uma reportagem publicada pelo site UOL 

mostra que Mato Grosso saiu do “mapa do Novo 
Cangaço”. O levantamento, feito com o auxílio 
de especialistas nesse tipo de crime, aponta que 
ataques de grupos criminosos afetaram áreas 
com 7,6 milhões de pessoas em mais de 20 cida-
des nos últimos seis anos. A reportagem traz in-
clusive um mapa mostrando os estados onde o 
Novo Cangaço afetou uma quantidade maior de 
pessoas. Em junho de 2021 houve uma ação do 
Novo Cangaço em Nova Bandeirantes, cidade de 
apenas 15 mil habitantes. Toda a quadrilha, no 
entanto, foi presa ou morta em ações policiais.

E, embora tenha sido promulgada nova Constituição Fe-
deral em 1988, continuamos com normas tributárias da-
tadas de 1965, portanto, cinquentenárias



DA REPORTAGEM
Só Notícias

César Muriana não é mais 
diretor de Cultura de Sinop. Ele 
assumiu a pasta no início da 
gestão do prefeito Roberto Dor-
ner. Servidor efetivo, Muriana 
segue no quadro do executivo, 
sendo apenas destituído da di-
retoria. A mudança partiu de de-
cisão de Dorner, que através da 
assessoria descartou qualquer 
problema político, bem como 
elogiou o trabalho realizado por 
ele enquanto esteve à frente da 
pasta.

Em seu lugar, quem assu-
miu é a ex-vereadora Professora 
Branca. Ela ocupou uma das ca-
deiras do legislativo entre 2017-
2020. Tentou reeleição, mas fi-
cou como suplente. Em 2018, foi 
candidata a deputada estadual.

SINOP

Diretor municipal de Cultura
deixa cargo; ex-vereadora assume

Muriana deixa a diretoria de Cultura 

Foto: Divulgação
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Governo de Mt destina mais de 
R$ 292 milhões em obras e ações
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso destinou mais de R$ 
292 milhões ao município 
de Paranatinga (a 378 km 
de Cuiabá), levando investi-
mentos em inúmeras áreas, 
como infraestrutura, educa-
ção e trabalhos sociais, entre 
obras e ações já concluídas 
ou em andamento. Os recur-
sos são executados desde o 
início da gestão.

Um dos principais in-
vestimentos, por meio da Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra), 
é o asfaltamento da MT-129, 
entre o município de Para-
natinga e Gaúcha do Norte, 
cujos primeiros 39 quilôme-
tros foram inaugurados pelo 
governador Mauro Mendes 
ontem (4). Apenas esse tre-
cho recebeu investimento 
de R$ 32,8 milhões. 

O Governo ainda inves-
tiu R$ 42,1 milhões, por meio 
de convênio com o municí-
pio, para o asfaltamento de 
outros 67,6 km da MT-020, 
nos trechos entre o km 0 e 
km 33,75, e km 33,75 e km 0. 
O trecho asfaltado beneficia 
o escoamento da produção 
da região do Médio Araguaia. 
Isso porque permite o esco-
amento direto da BR-158 até 
a BR-070, passando pela MT-
020, em direção ao Terminal 
Ferroviário de Rondonópolis.

A nova rota também 
encurta o acesso a Cuiabá 
e a várias outras cidades da 

PARANATINGA. Apenas em infraestrutura foram mais de R$ 120 mi que devem auxiliar no escoamento da produção
Foto: Christiano antonuCCi

Governo inaugura 39 quilômetros de asfalto na Mt-129

região nordeste. “MT-020 é 
uma rodovia muito impor-
tante para o município de 
Paranatinga e também para 
os municípios que vêm do 
Vale do Araguaia, como Con-
fresa, Porto Alegre do Norte, 
Canarana e Querência. Essa 
rodovia encurta o acesso à 
capital em mais de 200 km”, 
pontua o prefeito de Parana-
tinga, Josimar Marques Bar-
bosa.

Outros 66 km da MT-
020, do subtrecho entre o 
km 99,8 e o km 166,28, estão 
sendo asfaltados pelo Go-
verno de Mato Grosso, com 
investimento de R$ 27 mi-
lhões. “O governador Mauro 
Mendes, o secretário Marce-
lo Padeiro e toda sua equipe 
do Sinfra estão de parabéns 
pelo seu trabalho na MT-020. 
É um trabalho que vai bene-
ficiar muito a região. O Vale 
do Araguaia inteiro é bene-
ficiado com essa MT-020. Só 
temos a agradecer”, acres-
centou o prefeito.

Já na MT-130, no trecho 
do Anel Viário de Paranatin-
ga, a pasta já destinou R$ 2,6 
milhões e concluiu a cons-
trução de uma ponte de 60 
metros sobre o Rio Corgão. 
A rodovia ainda irá ganhar 
outras três pontes de con-
creto sobre os rios Jatobá (41 
metros), Ronuro (31 metros) 
e Paranatinga (100 metros). 
As três pontes somam um 
investimento de R$ 9,2 mi-
lhões com recursos do Go-
verno e parceiros.

o atendimento feito pelo SUS apresenta diversos tipos de 
deficiência

SAÚDE EM MT

Presidente do Sindmed
relata em Comissão
precariedades de hospitais
DA REPORTAGEM

Na segunda reunião 
ordinária da Comissão de 
Saúde, Previdência e Assis-
tência Social da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
o presidente do Sindicato 
dos Médicos (Sindmed/MT), 
Adeildo Martins de Lucena 
Filho foi ouvido pelos parla-
mentares. À comissão, ele 
falou sobre a vista e os pro-
blemas encontrados em três 
hospitais regionais. Ele falou 
ainda sobre o teletrabalho e 
do concurso que contemple 
a categoria.

De acordo com Lúdio 
Cabral, o Sindmed veio tra-
zer uma proposta para a 
criação de uma fundação 
hospitalar autárquica em 
Mato Grosso, que passaria a 
assumir a gestão dos hos-
pitais regionais. “Todos os 
profissionais dessa institui-
ção seriam contratados por 
meio de concurso público. A 
proposta é ousada e vai exi-
gir um debate longo, inclusi-
ve em ano eleitoral. Isso nos 
permite tratar com profun-
didade e, com isso, superar 
os problemas dos vínculos 
precários”, disse Cabral.

O parlamentar disse 
ainda que existe a precariza-
ção dos vínculos trabalhistas 
de médicos nas unidades 
regionais de saúde são es-
truturais. “Num Estado que 
arrecada cada vez mais a 
cada ano, não consegue 
enfrentar esses problemas 
de saúde. Em Mato Grosso, 

há 20 anos, não se realiza 
concurso público na saúde. 
Àquela época a estrutura 
da saúde era uma. Hoje, as 
unidades hospitalares estão 
precárias”, afirmou o Cabral.

Lucena afirmou que, 
em 2022, o Sindmed fez vi-
sitas a três hospitais regio-
nais; Rondonópolis, Sorriso e 
Sinop. Segundo ele, o aten-
dimento feito pelo Sistema 
Único de Saúde apresenta 
diversos tipos de deficiên-
cia. Entre eles, Lucena citou 
os vínculos entre os médicos 
e as unidades hospitalares. 
“Temos os médicos contra-
tados por PJ [pessoa física]. 
Isso a gente já percebeu e 
ficou bastante claro. Os hos-
pitais regionais, na verdade, 
foram delapidados, destru-
ídos pelas organizações de 
saúde (OS). É preciso orga-
nizar a questão dos recursos 
humanos e, com isso, am-
pliar os serviços oferecidos 
à população. Mas com os 
vínculos precários isso fica 
bastante ruim para os pro-
fissionais”, disse.  Em Cuia-
bá, de acordo com Lucena, 
a situação é extremamente 
crítica. “Aqui, as policlínicas 
e as UPAs têm escalas de 
plantões incompletas. As 
escalas de plantões não são 
completas, há unidades de 
saúde que não têm pediatra. 
As mães têm que voltar com 
as crianças para casa sem o 
atendimento. Além disso, há 
falta de medicações. A situ-
ação dos medicamentos é 
sofrível”, afirmou Lucena.

Foto: JlsiQuEira / alMt
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Programa receberá recursos anuais de R$ 295 mi

DA REPORTAGEM
Só Notícias

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) editou um de-
creto que regulamenta o 
Programa de Redução Es-
trutural de Custos de Gera-
ção de Energia na Amazônia 
Legal e para Navegabilida-
de do Rio Madeira e do Rio 
Tocantins (Pró-Amazônia 
Legal). O ato também ins-
tituiu o Comitê Gestor do 
Pró-Amazônia Legal. O de-
creto foi publicado em edi-
ção extra do Diário Oficial 
da União.

A regulamentação do 
Pró-Amazônia Legal cum-
pre uma disposição que 
está na Lei 14.182/2021, que 
estabeleceu regras e condi-
ções para o processo de de-
sestatização da Eletrobras. 

Pelo decreto, o progra-
ma receberá, a partir de ja-
neiro de 2023, recursos anu-
ais de R$ 295 milhões, valor 
que será atualizado pelo 
IPCA (Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor Am-
plo) pelo prazo de dez anos 
e compreenderá a imple-
mentação de medidas que 
aprimorem a navegabilida-
de do Rio Madeira e do Rio 
Tocantins.

O programa também 
prevê a seleção e a imple-
mentação de projetos para 
reduzir de forma estrutu-
ral os custos de geração de 
energia elétrica suportados 
pela Conta de Consumo de 
Combustíveis e a destinação 
de recursos para a continui-
dade das obras de infraes-
trutura relativas ao Linhão 
de Tucuruí, correspondente 
à interligação da rede elétri-
ca de Manaus a Boa Vista. 

Os projetos para a re-
dução estrutural dos cus-
tos de geração de energia 
elétrica serão selecionados 
pelo Comitê Gestor do pro-
grama.

A estimativa do Minis-
tério de Minas e Energia es-
tima que cerca de 3 milhões 
de pessoas, nos estados do 

REGULAMENTAÇÃO

Presidente edita decreto 
que cria Pró-amazônia legal

Acre, do Amapá, do Amazo-
nas, do Pará, de Rondônia 
e de Roraima poderão se 

beneficiar com as ações do 
programa Pró-Amazônia Le-
gal.



Projeção para a produtividade no mês de 
abril/22 se manteve em 290,90@/ha 

Seca castiga milharais em MT 

Exportações bem abaixo das 16,11 milhões de toneladas registradas em abril/21 
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

As próximas semanas se-
rão fundamentais para definir 
as condições das lavouras em 
Mato Grosso. Após um período 
de ótimas condições climáti-
cas, que corroboraram para 
um cenário inicial otimista 
quanto às estimativas de ren-
dimento da pluma no estado, 
no último mês, a ausência de 
precipitações deixou os coto-
nicultores em alerta, uma vez 
que, se esse cenário se esten-
der, a reserva de umidade do 
solo não será o suficiente para 
manter a produtividade atual 
em algumas regiões do esta-
do. Por outro lado, os dados 
do TempoCampo trazem uma 
perspectiva de precipitações 
para os próximos trinta dias, 
que, se consolidada, tende a 
amenizar os riscos quanto à 
diminuição do rendimento 
da pluma em algumas loca-

DA REPORTAGEM

O 8º relatório da safra 
2021/2022 de milho em Mato 
Grosso, divulgado pelo Insti-
tuto Mato-grossense de Eco-
nomia e Agropecuária (Imea), 
reavaliou para baixo a estima-
tiva da produção para esta 
safra, que deve ser 3% menor 
que a prevista anteriormente. 
Isso significa 1,2 milhão de to-
neladas de milho a menos do 
que se esperava. 

A expectativa é de que 
o estado produza em média 
103,80 sacas do grão por hec-
tare. Anteriormente, a produ-
tividade prevista era de 107,30 
sacas por hectare. Por conta 
disso, Mato Grosso não deve 
mais ultrapassar a marca his-
tórica de colher mais de 40,5 
milhões de toneladas do ce-
real. A nova projeção é de 39,2 
milhões.

O impacto da falta de 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

As vendas de veículos 
automotores novos tiveram 
queda de 6,07% em abril 
em comparação ao mesmo 
mês do ano passado. Foram 
comercializados 270.560 ve-
ículos, ante 288.045 em abril 
de 2021. Em comparação a 
março último, o declínio foi 
menor, de 1,11%. Já no acu-
mulado do ano (de janeiro 
a abril), as vendas somam 
996.900 unidades, 7,18% a 
menos do que o registrado 
no mesmo período do ano 
passado. Os dados foram 
divulgados pela Federação 
Nacional da Distribuição de 
Veículos Automotores (Fe-
nabrave).

“Temos notado uma 
recuperação gradativa nos 
emplacamentos. Apesar de 
ainda estarmos em retração, 
no acumulado do ano, nota-
mos que, no fechamento do 
primeiro bimestre de 2022, 
o volume estava cerca de 
13% menor se comparado a 
igual período de 2021. Agora, 
a retração caiu para pouco 
mais de 7%, o que sinaliza 
um movimento de retoma-
da”, destacou o presidente 
da Fenabrave, Andreta Jr.

As vendas de automó-
veis e comerciais leves ti-

veram queda de 16,8% em 
abril, em comparação ao 
mesmo mês do ano pas-
sado. Em relação a março, 
houve alta de 1,08%. No acu-
mulado do ano (de janeiro a 
abril), o declínio foi de 22,8% 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado.

A comercialização de 
caminhões também caiu 
em abril: as vendas foram 
4,4% menores do que o re-
gistrado no mesmo mês de 
2021. Em relação a março de 
2022, a queda foi de 7,4%. No 
acumulado do ano, a retra-
ção foi de 1,57%.

Já as motocicletas ti-
veram elevação nas vendas 
de 13,7% em abril em com-
paração ao mesmo mês de 
2021. Em relação a março de 
2022, houve queda de 2,13%. 
No acumulado do ano (de 
janeiro a abril), a comercia-
lização de motocicletas teve 
alta de 27,4%.

Tratores e máquinas 
agrícolas, por não serem 
emplacados, apresentam 
dados com um mês de de-
fasagem. Em março, as ven-
das foram 16,7% maiores 
do que no mesmo mês de 
2021. Em relação a fevereiro, 
houve queda de 7%. Já no 
acumulado do ano (janeiro 
a março), foi registrada ele-
vação de 29,9% nas vendas.

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Estiagem coloca em alerta
produtividade do algodão

MILHO

Produção deve ser 1,2 milhão de
toneladas abaixo da prevista

FENABRAVE

Vendas de veículos 
automotores 
registra queda de 
6% em abril

lidades, visto que, as áreas 
com maiores riscos de serem 
comprometidas equivalem 
a 23% da área total estimada, 

chuvas nas lavouras é a prin-
cipal causa dessa queda no 
desempenho esperado. Em 
algumas regiões, já não cho-
ve há mais de 40 dias.

A estiagem prolongada 

uma vez que, foram semea-
das fora da janela considerada 
ideal. Sendo assim, a projeção 
para a produtividade no mês 

nesta época é novidade para 
o agricultor Luciano Cadore, 
que plantou 3 mil hectares de 
milho em Primavera do Leste. 
“Nós plantamos há mais de 
30 anos aqui e esse é o pior 

de abril/22 se manteve em 
290,90@/ha em Mato Grosso, 
alta de 4,76% em relação à sa-
fra passada.

ano de seca que já aconte-
ceu. Algumas plantações es-
tão começando a ter perdas 
consolidadas. Se a chuva não 
vier vai ter muita lavoura que 
não vai dar colheita”, afirma.
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Dados foram divulgados pela Fenabrave 

Após bom desempenho no 1º tri,
exportações recuam pela metade
DA REPORTAGEM
Canal Rural

De janeiro a abril deste 
ano, as exportações de soja 
do Brasil totalizaram 29,24 
milhões de toneladas, fican-
do abaixo das 31,50 milhões 
de toneladas embarcadas 
em igual período de 2021, 
segundo dados da Secreta-
ria de Comércio Exterior (Se-
cex).

O recuo nas vendas 
do acumulado do ano foi 
influenciado pelo desem-
penho das vendas externas 
em abril. No quarto mês 
deste ano, as vendas exter-
nas de soja chegaram a 8,27 
milhões de toneladas, bem 
abaixo das 16,11 milhões de 
toneladas embarcadas em 
abril de 2021.

“As exportações de soja 
vinham apresentando bom 
desempenho até o primeiro 
trimestre, mas já vínhamos 
alertando que não tería-
mos produto suficiente para 
atender a demanda externa 
e em abril já temos esse for-
te recuo”, destaca o diretor 
de conteúdo do Canal Rural, 
Giovani Ferreira.

Em relação às exporta-
ções de milho, o Brasil em-
barcou 3,40 milhões de to-
neladas de janeiro a abril de 
2021, volume muito próximo 
das 3,54 milhões de tonela-

das registradas no mesmo 
intervalo do ano passado.

Somadas, as exporta-
ções de soja e milho do Bra-
sil totalizam 32,64 milhões 
de toneladas no acumulado 
do ano até abril, abaixo das 
35,04 milhões de toneladas 
registradas em mesmo pe-
ríodo de 2021. Considerando 
apenas o resultado de abril, 
as exportações de milho so-
maram 250 mil toneladas, 
número acima das 130 mil 
toneladas embarcadas em 
mesmo mês do ano passado.

“No ano passado tive-
mos um cenário de escassez, 
com safra menor e reduzi-
mos muito as exportações. 
Para este ano temos uma 
safra maior, e mesmo com 
problemas na safrinha, a 
produção deve totalizar 100 
milhões de toneladas em 
2021/22”, destaca Ferreira.

Os embarques de soja 
e milho totalizaram em abril 
8,52 milhões de toneladas, 
muito abaixo das 16,24 mi-
lhões de toneladas escoadas 
em mesmo mês de 2021.

IMPORTAÇÕES
O Brasil segue ativo 

nas importações de soja e 
milho. Desde 2018, as com-
pras brasileiras do grão vêm 
crescendo a cada ano. Em 
abril, as importações de soja 
e milho somaram 183 mil to-

SOJA. Em abril, as vendas externas de soja chegaram a 8,27 milhões de toneladas

neladas. No mesmo mês de 
2018, o volume adquirido do 
exterior foi de apenas 64 mil 

toneladas.
“As importações de 

milho são uma grande sur-

presa neste ano. Um movi-
mento de mercado, mas que 
chama a atenção pelo bom 

volume de safra que deve 
chegar a 100 milhões de to-
neladas”.
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701750300  041.895.391
279002700987300  007.392.280
279002701699400  043.887.331
279002800974000  014.473.801
279002800996400  087.418.229
279002701186800  999.306.172
279002701284500  419.467.405
279002800230400  979.028.531
279002701329200  028.061.961
279002800615900  932.269.180
279255000   39.921.939/0001
279002701680600  051.342.971

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

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU  - MT
REQUERIMENTO DE LICENÇA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, CNPJ 37.465.309/0001-
67, torna público que requereu à Sema/MT, LICENÇA DE OPERAÇÃO para 
extração de Cascalho na zona rural do município nas seguintes coordenadas 
9º22’15,54”S e 58º56’3,20”O.

OLÍRIO OLIVEIRA DOS SANTOS
Prefeito Municipal

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO INEXIGIBILIDADE 04/2022
A Prefeitura Municipal de Porto Esperidião, torna público a HOMOLOGAÇÃO 
da inexigibilidade 04/2022 referente ao objeto definido como CONTRATAÇÃO 
DE UM SHOW COM “CEZAR E PAULINHO”. CONTRATANTE: MUNICÍPIO 
DE PORTO ESPERIDIÃO/MT.CONTRATADA: CP45 SHOWS E EVENTOS 
LTDA-ME CNPJ: 33.552.051/0001-85VALOR TOTAL: R$: 90.000,00 (noventa 
mil reais).

Porto Esperidião-MT, 04 de maio de 2022
Roney Batista Cardoso

Presidente da CPL.

O CONTRIBUINTE S.T.R TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA, INSCRITA NO 
CNPJ 00.586.411/0003-72 E INSCRIÇÃO ESTADUAL 137299567, LOCALIZADA 
NA RUA DAS ACEROLAS, Nº 987, BAIRRO JARDIM CELESTE, NO MUNICIPIO 
DE SINOP – MT, VEM ATRAVÉS DESTA INFORMAR O EXTRAVIO DO LIVRO RE-
GISTRO 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, LOCALIZADA 
NA ROD MARIO ANDREAZZA, Nº 350, BAIRRO MAPIM, NO MUNICIPIO DE VAR-
ZEA GRANDE – MT, VEM ATRAVÉS DESTA INFORMAR O EXTRAVIO DO LIVRO 
REGISTRO DE UTILIZAÇÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS E OCORRÊNCIAS 
Nº001.

INOVASC CLINICA MEDICA LTDA - CNPJ: 17.029.755/0001-11, localizado na AV. 
PERIMETRAL NOROESTE nº 3218   – CENTRO-NORTE, pertencente ao município 
de Sorriso-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, alteração 
de atividades na sua licença ambiental  para inclusão das atividades: 86.30-5-03 
- Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, 86.30-5-02 - Atividade médica 
ambulatorial com recursos para realização de exames complementares, 86.30-5-
01 - Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos 
cirúrgicos, 86.40-2-07 - Serviços de diagnóstico por imagem sem uso de radiação 
ionizante, exceto ressonância magnética, E MUDANÇA DE RAZÃO SOCIAL DE 
VICTOR MAIA MARQUES COM CNPJ 17.029.755/0001-11 PARA INOVASC CLINI-
CA MEDICA LTDA COM CNPJ: 17.029.755/0001-11, não foi determinado EIA-RIMA. 

G F MARAGNO EMBUTIDOS E DEFUMADOS SERRANO, inscrito no CNPJ n° 
29.668.848/0001-75, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Renovação da Licença de Operação (LO) 
para a atividade de Fabricação de produtos de carne e Preparação de subprodutos 
do abate. Localizado na Rua Visconde de Mauá, n° 1451, Bairro Industrial Leonel 
Bedin, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

MARINALVA DOS SANTOS PEREIRA 77362985134, CNPJ 31.803.168/0001-69, 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Renovação de Licença de Ope-
ração, para atividade de  Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, instalada na Avenida das Sibipirunas, 1986, Jardim Botânico, Sinop-
-MT, CEP: 78.556-028. Responsável Técnico: Eng. Agrícola-Ambiental Catiane Al-
cantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

O Sr. MARCOS ANTÔNIO VIMERCATI, inscrito no CPF sob o n° 876.203.597-53, 
proprietário da Fazenda Mama IV. Torna público que requereu perante à Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Primavera do Leste-MT - SAMA, a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Ati-
vidade de Irrigação com as seguintes características: Município: Primavera do Leste 
- MT; Bacia Hidrográfica: Tocantins-Araguaia; Modalidade: Aspersão móvel por pivô 
central. Captação: Córrego Fundo. Não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA

MERCADO E ACOUGUE ARAUJO LTDA, CNPJ 45.982.861/0001-50, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) e Alteração 
de razão social, pois anteriormente a empresa RAFAEL CAREGNATO & CIA LTDA 
obteve a LO neste endereço, para atividades de Comércio varejista de carnes - 
açougues, localizado na AV Curitiba, N 513, Jardim Amazonia, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)   
                                   RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

REZENDE AUTO ELETRICA EIRELI, CNPJ: 32.982.381/0001-48, torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do Município de Sinop-MT, a renovação da Licença de Operação – LO, para 
serviços de manutenção e reparação elétrica e mecânica de veículos automotores, 
com o pedido de ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL do Licenciamento Ambiental da 
empresa SB REZENDE BATERIAS – EPP para REZENDE AUTO ELETRICA EIRE-
LI, mantendo o mesmo CNPJ: 32.982.381/0001-48, do processo de licenciamento nº 
3016/2018, localizado na Rua Colonizador Enio Pepino nº 587, Setor Industrial Sul, 
no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

ANNA NATHALY DE GONCALVES 05955559183, CNPJ: 38.183.338/0001-07, situ-
ada na rua Valdir Doerner, nº. 1227, Anexo C, Distrito Industrial, município de Sinop, 
Estado de Mato Grosso, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop/MT a LICENÇA PRÉVIA – LP E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO – LI, para as atividades de FABRICAÇÃO DE ESQUA-
DRIAS DE METAL; E FABRICAÇÃO DE OUTROS PRODUTOS DE METAL NÃO 
ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, para o endereço: Rua Guarapari, LT. 07, QD. 
03, Jardim Itapuã, município de Sinop, Estado de Mato Grosso. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Responsável Técnico: Eng. Florestal Edson Fiabani, Fone: (66) 99936-
0651 E-mail: edson.fiabani@gmail.com.

VOLCENTER COMERCIO E SERVICOS MECANICOS LTDA, CNPJ: 
28.198.937/0001-32, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a reno-
vação da Licença de Operação – LO, para serviços de manutenção e reparação 
elétrica e mecânica de veículos automotores, juntamente com o pedido de ALTE-
RAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL do Licenciamento Ambiental da empresa DJ COMÉR-
CIO E SERVIÇOS MECÂNICOS LTDA – ME para  VOLCENTER COMERCIO E 
SERVICOS MECANICOS LTDA, mantendo o mesmo CNPJ: 28.198.937/0001-32, 
do processo de licenciamento nº 2702/2017, localizado na Avenida Odalgir Sgarbi, 
nº 1114, Alto da Glória, no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

ILDO PRYCHUA, CPF 249.107.750.72, torna público que requereu junto a ANM e 
a SEMA/MT o licenciamento ambiental para extração de cascalho (LP-LI-LO e Re-
gistro de Licença). A área que a requerente solicita a licença possui 28.02 hectares 
e está localizada na margem direita da BR 158, Zona rural – Confresa/MT. Latitude 
10° 40’ 25.700” e Longitude 51° 34’ 27.280”. 

NICOLIN SUPERAUTO PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ 
05.627.619/0001-44, torna público que requer junto a SAMA o pedido de Renovação 
da Licença de Operação (LO), para a atividade de Serviço de Manutenção e Repa-
ração Mecânica de Veículos Automotores, localizado na Rua dos Manacás, nº1163, 
Setor Ind. Sul em Sinop-MT. Não Foi Realizado o EIA / RIMA

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 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 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 

VENDAS/
ALUGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 – 

SRP  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
em sua forma ELETRÔNICA sob o nº 026/2022; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS 
OFICIAIS PARA ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E SEUS 
DEPARTAMENTOS DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT; ABERTURA DA SESSÃO DE 
LANCES: 17/05/2022 às 08h30min. (Horário de Brasília/DF); REALIZAÇÃO: Por meio 
do site www.portaldecompraspublicas.com.br; INTEGRA do EDITAL: por meio do site: 
www.portaldecompraspublicas.com.br e no site da Prefeitura: www.colider.mt.gov.br 
(Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). 
 

Colider/MT, 04 de maio de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2022 – 

SRP  
 

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL, com data de abertura prevista para o dia 17 de maio de 2022, ás 10:00 
horas/minutos (Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 
tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS 
USUÁRIOS POR KM RODADO, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO 
MUNICÍPIO DE COLIDER/MT. O Edital completo está à disposição dos interessados, 
gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Colider/MT, localizada na 
Travessa dos Parecis, nº 85, Setor Leste, Colider/MT e no site www.colider.mt.gov.br 
(Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). 
 

Colider/MT, 04 de maio de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR – TOMADA DE PREÇOS 

005/2022 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
portaria nº 239 de 07 de fevereiro de 2022, faz saber que se encontra aberta 
aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade TOMADA DE PREÇOS 005/2022, regida 
pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e 
pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo menor preço global, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NO RAMO, PARA ADEQUAÇÃO DA ESTRADAS 
VICINAIS CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 
907822/2020/MAPA/CAIXA E PROJETOS, CRONOGRAMAS E 
PLANILHAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO”. Que será realizada às 
13h30m do dia 23 de maio de 2022, na sala de Licitações, no Paço Municipal 
Milton José Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os 
impressos do Edital Completo poderão ser adquiridos pelo e-mail 
licitacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br ou pelo link 
https://mega.nz/folder/x6oW1KKA#jEMOaCDe-hSotJmY-iUuPQ.  
 

Peixoto de Azevedo, 04 de maio de 2022 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2022

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
17/05/2022, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada para Prestação de 
Serviços de Canto, Teclado, Violino e Danças Regionais, atendendo as 
necessidades das Culturais do Município Ipiranga do Norte - MT”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão 
obter o Edital através do site: http://portal.prefipirangadonorte-
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx Também poderão 
solicitar o edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na 
Prefeitura Municipal, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira, 
( d a s  7 h  à s  11  e  d a s  1 3 h  à s  1 7 h )  e  a i n d a  n o  e m a i l : 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 04 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 002/2022, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n.° 011/2022, Tipo 
Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 10.024 de 20 de 
Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Complementar 
123/2006 e alterações e Decreto Municipal n.º 03/2010, de 04 de Janeiro 
de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Equipamentos para Sistemas de Irrigação, no Município de 
Ipiranga do Norte – MT, conforme convênio n.° 916718/2021 junto a 
SUDECO”, conforme especificações constantes no Edital. Data para 
cadastro de proposta: a partir das 09:00 horas do dia 05/05/2022, a 
abertura de propostas será realizada dia 18/05/2022, às 08:00 horas, a 
sessão de disputa no dia 18/05/2022, às 09h30min, horário de Brasília – 
DF, local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O 
edital poderá ser obtido através do site http://portal.prefipirangadonorte-
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx e ainda poderá ser 
obtido através do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. 
Informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário de Mato Grosso), exceto 
feriados, tel. (66) 3588-2000 e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 04 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 023/2022 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 20 de maio de 2022 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM A FINALIDADE DE REALIZAR O RODEIO NO 
EVENTO DENOMINADO “EXPOMATUPÁ 2022” DURANTE OS DIAS 01, 02, 03 E 
04/07/2022 EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 054/2022, 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, 04 de maio de 2022.ALEXSANDRA TOSTA BATISTA- Pregoeira Oficial – 



Equipes se enfrentam no Nabi Abi Chedid pela 
Libertadores

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Após ganhar folga na 
segunda-feira, o elenco do 
Fortaleza se reapresentou 
na terça (3), no Centro de 
Excelência Alcides Santos, 
mirando o River Plate, pela 
quarta rodada da Libertado-
res. E o melhor para Vojvoda: 
não há desfalques por lesão 
ou por suspensão. Com isso, 
o técnico poderá escalar for-
ça máxima em confronto 
nesta quinta (5), na Arena 
Castelão, às 18h.

A tendência é que Vo-
jvoda escale o Leão da se-
guinte forma: Max Walef; 
Tinga, Benevenuto e Titi 
(Ceballos); Pikachu, Felipe, 
Hércules (Zé Welison), Lucas 
Lima e Lucas Crispim; Ro-
mero e Moisés.

O Fortaleza tem três 
pontos no Grupo F da Li-

FORTALEZA

Vojvoda não tem desfalques
por lesão ou suspensão

bertadores. O River Plate é 
o líder, com nove pontos. O 
Colo-Colo é o vice, com seis 

pontos.
 Fortaleza tem três, e 

Alianza Lima não soma pon-

tos. No jogo na Argentina, o 
River venceu o Fortaleza por 
2 a 0.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Dourado perdeu 3 dos 4 jogos na competição

Jogo contra o River Plate é nesta quinta

DA REPORTAGEM

O Cuiabá está elimina-
do da Copa Sul-Americana. 
Na noite de terça-feira, o 
Dourado perdeu de vira-
da para o Racing na Arena 
Pantanal, em duelo válido 
pela quarta rodada da fase 
de grupos. Marllon chegou 
a abrir o placar para o time 
brasileiro no primeiro tem-
po, mas Moreno e Copetti 
f izeram os gols da vitória 
argentina na etapa f inal.

Com a derrota, o Cuia-
bá segue com três pontos, 
na terceira colocação do 
Grupo B da Sul-Americana, 
e dá adeus à competição. O 
Racing é o vice-líder, agora 
com nove pontos, mesma 
pontuação do Melgar, mas 
atrás no saldo de gols (3 
contra 2).

O Cuiabá viaja para en-

SUL-AMERICANA

Cuiabá perde de virada em casa 
para o Racing e está eliminado

carar o Santos, no próximo 
domingo, às 17h, pelo Brasi-
leirão. Pela Sul-Americana, 

DA REPORTAGEM

O Red Bull Bragantino 
encara o Vélez-ARG nesta 
quinta-feira (5), às 20h, no 
estádio Nabi Abi Chedid, 
pela quarta rodada da fase 
de grupos da Libertadores. 
O Massa Bruta chega para 
o embate em busca da rea-
bilitação após derrota para 
o Estudiantes-ARG na últi-
ma rodada. Os argentinos, 
por outro lado, querem a 
primeira vitória para segui-
rem com chances de classi-
ficação.

O Vélez é o quarto e úl-
timo colocado do Grupo C, 
com um ponto. Por isso, o 
duelo contra o Bragantino 
é encarado como uma fi-
nal pelo time argentino, de 
acordo com o setorista da 
equipe no Diário Olé, Mateo 
Converti.

O time vem de uma vi-
tória por 3 a 2 sobre o Tigre, 
pela primeira fase do cam-

peonato argentino. O triun-
fo, entretanto, não mudou a 
situação do time no torneio. 
O Vélez é o nono colocado 
do Grupo B, sem chances 
de classificação para as 
quartas de final.

Para a partida contra 
o Bragantino, o técnico Ju-
lio Vaccari terá à disposição 
dois atletas que estavam 
lesionados. Matías de los 
Santos, apesar de ainda ter 
uma luxação no dedo ane-
lar da mão esquerda, deve 
ir para o jogo. A outra volta 
é de Luca Orellano, que não 
enfrentou o Tigre por causa 
de uma contratura muscu-
lar.

Em contrapartida, 
José Florentín é desfalque 
da equipe. 

O jogador foi expulso 
na partida contra o Nacio-
nal-URU, na última rodada 
da Libertadores. Julián Fer-
nández é o provável substi-
tuto.

CARA DE FINAL

Como o Vélez
chega para
enfrentar o
Bragantino

Conheça Léo Silva e Luiz Henrique,
jovens relacionados pela 1ª vez
DA REPORTAGEM

O técnico Rogério Ceni 
relacionou os garotos Léo 
Silva e Luiz Henrique pela 
primeira vez no São Paulo 
para o confronto diante do 
Everton, nesta quinta-feira 
(5), às 18h15, pela quarta ro-
dada da fase de grupos da 
Copa Sul-Americana. Após a 
disputa da Copa São Paulo 
de Futebol Júnior, no início 
do ano, a dupla participou 
de alguns treinos com os 
profissionais e agradou ao 
treinador.

Léo Silva, aos 19 anos, 
era uma figura certa entre 
os titulares de Alex na Copi-
nha. Desde 2016 no Tricolor, 
o volante passou por todas 
as categorias antes de ter o 
maior destaque no sub-17, 
onde disputou 60 partidas.

Mais do que o alto nú-
mero de jogos, Léo Silva ga-
nhou a braçadeira de capi-
tão entre 2020 e o início de 
2021e foi peça fundamental 
para as conquistas da Copa 
do Brasil e da Supercopa do 
Brasil Sub-17. Na Copinha, já 
pelo sub-20, fez oito jogos 
e marcou um gol, na vitó-
ria por 3 a 0 sobre o EC São 
Bernardo.

Já Luiz Henrique, mais 
conhecido como Luizinho, 
é um típico camisa 10. Aos 
17 anos, o garoto conquis-
tou seu espaço no sub-20, e 

mesmo com a pouca idade 
disputou seis partidas na 
Copinha deste ano e passou 
a ser titular na reta final da 
competição.

Luizinho chegou ao 
São Paulo em 2018 após 

Foto: Divulgação

SÃO PAULO. Garotos reforçam o Tricolor no duelo contra o Everton, nesta quinta, pela Sul-Americana

passar pelos rivais Santos e 
Palmeiras. No Tricolor, ele 
foi campeão da Copa do 
Brasil e da Supercopa do 
Brasil sub-17 de 2020 junto 
com Léo Silva.

As boas aparições na 

Léo Silva e Luiz Henrique foram relacionados pelo São Paulo

categoria fizeram o garoto 
ser convocado para a sele-
ção brasileira para amisto-
sos, o que chamou ainda 
mais atenção dentro do clu-
be.

A dupla não deve co-

meçar jogando, mas o téc-
nico Rogério Ceni vai levar 
praticamente só reservas 
para o Chile. 

Assim, eles podem ter 
a chance de ganhar alguns 
minutos hoje à noite.

O Tricolor deve ir a 
campo com: Tiago Volpi 
(Thiago Couto); Igor Vini-
cius, Miranda, Léo e Reinal-
do; Luan, Andrés Colorado, 
Talles Costa e Patrick; Rigo-
ni e Luciano.

só joga no dia 18 de maio, 
diante do River Plate-URU 
fora de casa. O Racing en-

frenta o Melgar-PER, no 
mesmo dia, no Presidente 
Perón.
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DA REPORTAGEM

Com objetivo de garan-
tir a manutenção dos espaços 
públicos esportivos, a Prefei-
tura de Lucas do Rio Verde, 
por meio da Secretaria de 
Esporte e Lazer, iniciou ações 
de revitalização em campos 
de futebol. Em alguns locais, 
para que o trabalho seja fei-
to com segurança, o espaço 

L.R.VERDE

Secretaria de Esporte realiza
melhorias em campos de futebol

será interditado temporaria-
mente. No campo de futebol 
7 do bairro Parque das Emas, 
a Secretaria realiza a troca de 
telas, implantação de bancos 
de reservas e ajustes no gra-
mado sintético. O trabalho no 
local deve durar cerca de 20 
dias e, até a conclusão total 
da reforma, o campo ficará 
indisponível.

Já nos bairros Tessele 

Junior e Jaime Seiti Fujii, as 
equipes de manutenção es-
tão atuando na troca de ilu-
minação. Para isso, os refleto-
res foram desligados para a 
implantação do quarto poste 
em cada lado. O objetivo da 
ação é melhorar a ilumina-
ção para os jogos do futebol 
amador no período noturno.

“Estamos dando essa 
atenção para dar qualidade 

na prática esportiva do nosso 
futebol amador. Pedimos um 
pouquinho de paciência que, 
em breve, tudo será restabe-
lecido nesses campos”, des-
tacou o secretário de Esporte 
e Lazer, Jackson Lopes. Ainda 
de acordo com a Secretaria, a 
empresa responsável pelo ser-
viço no Tessele e no Fujii deve 
concluir os trabalhos em cerca 
de 10 dias.
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Atividades repaginadas do canal infantil da Globo

DA REPORTAGEM

Para a alegria da ga-
rotada, de 5 a 29 de maio, o 
evento “Mundo Gloob” ater-
rissa no Shopping Sinop, 
com atividades repaginadas 
dos programas do canal in-
fantil da Globo, como “Dete-
tives do Prédio Azul”, “Esco-
la de Gênios”, “Gigablaster”, 
“Miraculous – As Aventuras 
de Ladybug” e “ALVINNN!!! 
E Os Esquilos”.

A atração, de 100 m², é 
destinada a crianças de 4 a 
10 anos e tem entrada gra-
tuita, mediante distribuição 
de senhas e disponibilidade 
de lugares.

“Em 2022, o ‘Mundo 
Gloob’ completa 10 anos de 
sucesso junto ao canal, e 
nesse tempo, o evento evo-
luiu à medida que seguia 
um percurso de constan-
tes atualizações, buscando 
sempre reunir as nossas 
principais atrações para di-
vertir a criançada – espe-
cialmente aqueles que são 
fãs da programação. Hoje, 
com brincadeiras lúdicas 
de ‘D.P.A.’, ‘ALVINNN!!! E Os 
Esquilos’, ‘Escola de Gênios’, 
‘Miraculous’ e ‘Gigablaster’, 
priorizamos apresentar no 
circuito questões que tam-
bém colocamos em pauta 
nos programas, como traba-
lho em equipe, respeito ao 
próximo e a importância da 
convivência”, destaca Lucia-
ne Neno, gerente de Marke-
ting e Plataformas Digitais 
da Unidade Infantil da Glo-
bo, composta pelos canais 
Gloob e Gloobinho.

“O evento Mundo 

Foto: Edu Viana/diVulgação gloob

Gloob faz parte do planeja-
mento estratégico de gran-
des eventos que o shopping 
vai receber este ano, sendo 
o primeiro e o maior do pri-
meiro semestre. O evento 
que começa no dia 05 e vai 
até o dia 29 é licenciado, um 
canal pago da Globo onde já 
tem um impacto e um co-
nhecimento nacional e vai 
trazer uma experiência po-
sitiva e divertida para toda 
a criançada e toda a família 
nesse período. Em horários 
específicos e nos finais de 
semana com a presença do 
Alvin e os Esquilos, com pa-
radas para fotos, interações 
e muita alegria”, afirma o 
coordenador de marketing 
do Shopping Sinop, Marcos 
Venício.

A área de “Detetives do 
Prédio Azul” dá início ao cir-
cuito de brincadeiras. Neste 
espaço, as crianças vestem 
as capas dos detetives e 
precisam desarmar um dis-
positivo, que está dentro de 
uma caixa trancada, para 
impedirem uma invasão de 
bichos no Clubinho Secreto. 
Usando a criatividade, elas 
precisam decifrar pistas e 
charadas para encontrarem 
a chave da caixa.

Em seguida, na área de 
“Escola de Gênios”, a crian-
çada entra em um dos la-
boratórios da escola, onde 
serão convidadas a solucio-
nar alguns desafios. No pri-
meiro deles, inspirado no 
personagem Isaac, gênio 
da robótica, elas precisam 
montar um robô.

No espaço de “Giga-
blaster”, os pequenos en-

“Mundo Gloob” chega ao Shopping Sinop
DIVERSÃO PARA AS CRIANÇAS. Atração infantil gratuita ficará no empreendimento de 5 a 29 de maio

contram um ambiente 
totalmente inspirado no 
karaokê do Papai Manei-
ro, e a missão da vez será 
“trollar” os personagens da 
animação com chapéus, bi-
godes, óculos e mais adere-
ços de imã. 

O desafio muda na 
área de “Miraculous – As 
Aventuras de Ladybug”. No 
cenário noturno de Paris, as 
crianças têm a missão de 
resgatar as criaturas mági-
cas “Kwamis” e colocá-las 
dentro do “Miraculous” em 
um tempo determinado.

No fim da atividade, 
a garotada encontra uma 
piscina de bolinhas no es-
paço de “ALVINNN!!! E Os 
Esquilos”. Para chegar até 
ela, vale explorar duas pos-
sibilidades: escalar uma 
parede ou uma trama de 
cordas. Após o mergulho 
na piscina, a tarefa é encon-
trar os esquilos perdidos no 
fundo dela. 

O evento também 
conta com uma “Área Fa-
mília” – destinada às crian-
ças de até 4 anos, o espa-
ço conta com atividades 
inspiradas nas atrações do 
irmão caçula do Gloob, o 
Gloobinho. Em um mini 
palco inspirado no “Clube 
da Anittinha”, as crianças 
com idade pré-escolar vão 
poder soltar a voz no micro-
fone e se caracterizar com 
adereços da popstar mais 
fofa do planeta. 

Já os pequenos fãs de 
“Senninha na Pista Malu-
ca” vão acelerar através de 
uma parede interativa que 
simula uma corrida com 

carros mega equipados. E 
o balcão do Hotel de “Vila 
Sésamo” também promete 
muita diversão, com um te-
atrinho com fantoches dos 
personagens.

Todos os eventos do 
Gloob são adaptados para 
receber crianças especiais, 
que terão acesso a todas as 

atividades, acompanhadas 
sempre de um responsável.

Para a realização do 
evento, serão seguidos pro-
tocolos de segurança e hi-
giene como, medidores de 
temperatura na entrada, 
utilização obrigatória de 
máscaras, distanciamento 
social entre as pessoas, con-

trole da capacidade de visi-
tantes, totens de álcool gel 
espalhados pela localidade, 
funcionários realizando lim-
peza dos locais após o uso. 
Além disso, os pequenos e 
responsáveis terão o supor-
te de promotores ao lon-
go de todas as estações de 
brincadeiras.

DA REPORTAGEM
G1-MT

Um cachorro vira-lata 
que morava na rua foi ado-
tado por funcionários de um 
posto de combustível em 
Barra do Garças e se tornou 
frentista do estabelecimen-
to. Agora, o doguinho Ulis-
ses usa um uniforme perso-
nalizado da empresa e atrai 
atenção dos clientes pela 
simpatia.

A gerente geral do pos-
to, Marluce Ribeiro, contou 
que Ulisses chegou no local 
há 10 meses. À época, ele foi 
diagnosticado com a doença 
do carrapato, mas recebeu 
todos os cuidados necessá-
rios para o tratamento.

“Ele chegou todo do-
ente, mas era dócil. Ficamos 
com muita dó e até pensa-
mos que ele não ia sobrevi-
ver. Todo mundo ajudou a 
comprar remédio e a dar ba-
nho para ele ficar melhor”, 
disse. Um dos frentistas, 
chamado Seu Antônio, 73 
anos, se apegou ao Ulisses 
imediatamente. Os dois não 
vivem longe um do outro 
mais. De acordo com Marlu-
ce, o cão, apesar de ser dó-
cil, é considerado ‘atentado’. 
“Ele é um cachorro meio da-
nadinho. Não gosta muito de 
ração, não. Ele gosta de car-
ne mesmo”, contou.

A recepção entre os 

BARRA DO GARÇAS

Doguinho é adotado 
por funcionários e
vira frentista em
posto de combustível

clientes tem sido positiva. “A 
gente que fica lá o dia todo 
no posto vemos o carinho 
que os clientes têm com ele. 
Tiram foto e passam a mão 
na cabeça dele. Então, ele 
foi bem recebido por todos”, 
explicou. Em dias quentes, 
Marluce disse que costu-
mam deixá-lo sem o unifor-
me para ele não sentir tanto 
calor. A vestimenta persona-
lizada foi customizada dois 
meses depois que Ulisses foi 
adotado por eles. Os funcio-
nários também precisam de 
doações para manter os cui-
dados com Ulisses.

OUTRO FRENTISTA
Em outra unidade da 

mesma companhia na cida-
de há um gato que trabalha 
como frentista. O felino foi 
apelidado de ‘Negão’. Di-
ferente de Ulisses, ele usa 
apenas um crachá persona-
lizado. O gato foi adotado há 
quatro anos. Ele está vacina-
do, bem alimentado e ado-
ra ficar pelo posto, segundo 
Marluce.

“Então ele escolheu ali 
pra ficar com a gente, por-
que ele viu que tinha todo 
carinho também que ele es-
tava procurando. 

Então, não é diferente 
do Ulisses porque a gente 
gosta e a gente adota os bi-
chinhos”, disse.

DA REPORTAGEM

Três empresas foram 
classificadas para a licitação 
da construção do Hospital 
Regional de Alta Floresta. A 
obra está estimada em R$ 119 
milhões e terá 17 mil m². O 
anúncio da nova etapa da li-
citação foi feito pelo Governo 
do Estado.

As empresas Lotufo 
Engenharia e Construções 
LTDA, a Construtora Itama-
racá LTDA e a Endeal Enge-
nharia e Construções LTDA 
irão concorrer entre si para 
apresentar o menor preço.As 
empresas podem apresentar 
recursos até a próxima terça 
(10), e poderão saber o motivo 
da desclassificação indo até 
a Coordenadoria de Aquisi-
ções e Contratos da Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES) 
ou no portal de aquisições 
do governo de Mato Grosso. 
O novo Hospital Regional de 
Alta Floresta terá 111 leitos de 
enfermaria e 40 UTIs (adulta, 
pediátrica e neonatal), para 
atendimento de média e alta 
complexidade. Terá 10 consul-
tórios médicos e consultórios 
exclusivos para atendimento 
a gestante. A unidade conta-
rá com seis centro cirúrgicos, 
espaço para banco de san-
gue, banco de leite materno e 
sala de realização de exames. Unidade terá 111 leitos de enfermaria e 40 UTI

Cão se tornou o novo frentista de um posto;
o gato, de outro

ALTA FLORESTA

Três empresas são classificadas em
licitação para construir hospital

Foto: REpRodução

Foto: REpRodução



Obras da nova sede do Batalhão de
Emergências Ambientais: fase final
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O trabalho de readequa-
ção predial do Batalhão de 
Emergências Ambientais 
(BEA), unidade operacional 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Mato Grosso, segue 
acelerado, com 80% da obra 
finalizada. A previsão é que 
o prédio seja entregue ain-
da no primeiro semestre de 
2022.

Neste projeto, o Governo 
de Mato Grosso já investiu 
R$ 1 milhão, recursos soma-
dos com valores oriundos 
das parcerias com outras 
instituições, que também 
atuam na preservação do 
meio ambiente. O Batalhão 
de Emergências Ambientais 
atua no trabalho de com-
bate aos incêndios flores-
tais nos biomas mato-gros-
senses Pantanal, Cerrado e 
Amazônia.

A restruturação está sen-
do feita no prédio, que per-
tence ao Governo Federal, 
mas estava desativado, e foi 
entregue ao CBM-MT para 
transformá-lo em sede pró-
pria. Com isso, gerou eco-
nomicidade aos cofres pú-
blicos, além de rapidez na 
obra, pois foi reaproveitado 
100% do que estava constru-
ído.

A unidade possui 
2.361.32m² construída, den-
tro do terreno de 3.256.10 
m². São 20 salas, sendo ad-
ministrativas, auditório com 
capacidade para 50 pessoas, 
sala de convivência, copa, 
cozinha, sala de almoxarifa-

do, banheiros e garagem co-
berta para o estacionamen-
to da frota de viaturas.

A comandante do BEA, 
tenente-coronel BM Jus-
ciery Rodrigues Marques, 
relembrou que antes da es-
truturação desta unidade, 
os militares foram alocados 
de forma provisória em ou-
tros quarteis dos bombeiros, 
mas agora, todo trabalho 
prestado será  fortalecido 
com a reestruturação do lo-
cal que terá base fixa. 

“Este ano, o BEA com-
pleta 12 anos de existência, 
mas nunca tivemos uma 
base própria, houveram sete 
mudanças, e nossa equipe 
era inserida dentro de al-
guma sala para funcionar. 
Agora, nossa base é reali-
dade, resultado do trabalho 
realizado pela gestão do go-
vernador Mauro Mendes no 
repasse de recursos, junto 
com nossos parceiros, que 
também destinaram verbas 
para construção dessa uni-
dade. Um trabalho de par-
ceria para fortalecer nossos 
mecanismos para atuar no 
trabalho de proteção dos 
biomas”, declarou a coman-
dante.

Mesmo com as obras 
em andamento, os milita-
res continuam realizando o 
trabalho de planejamento 
de combate aos incêndios 
florestais 2022. Parte desta 
ação, está sendo estrutu-
rada na Sala de Situação, 
importante pilar da uni-
dade que possui recursos 
tecnológicos para o moni-
toramento dos biomas em 

CUIABÁ. Recursos somados com valores oriundos das parcerias com outras instituições públicas
Foto: Christiano antonuCCi

Mato Grosso. O resultado de 
toda essa estruturação com 
outras demais ações, gerou 
expressivos resultados em 
2021, com redução nos focos 
de calor em todos os biomas 
mato-grossenses: Pantanal 

82,09%, Cerrado 52,17% e 
Amazônia 42, 43%.

Estão integrados nesta 
ação as seguintes institui-
ções: Programa REM, Centro 
das Indústrias Produtoras 
e Exportadoras de Madeira, 

Tribunal Regional do Traba-
lho TRT, Sétima Vara Crimi-
nal de Cuiabá/Tribunal de 
Justiça do Estado e TAC jun-
to à Secretaria de Meio Am-
biente (Sema) e Secretaria 
de Estado de Secretaria de 

Estado de Segurança Públi-
ca. O Batalhão de Emergên-
cias Ambientais fica localiza-
da na Avenida Dom Bosco, 
esquina com Av. Dom Aqui-
no, nº 311 – Bandeirantes, em 
Cuiabá.

Obras do Batalhão de Emergências Ambientais estão em fase final 
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