
FALTA FISCALIZAÇÃO

Comunidade
Adalgisa terá
regularização
fundiária
Os trabalhos de regularização fun-
diária seguem avançando em Sinop. 
Desta vez, o encontro de mobilização 
e apresentação do programa e das 
equipes de cadastramento social e 
topografi a foi com os moradores e 
lideranças da Comunidade Adalgisa. 
A localidade é a sétima atendida. 
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PÚBLICO RECORDE

Querência
recebe 16º
Circuito
Aprosoja

Por onde passou, o 16º Cir-
cuito Aprosoja surpreendeu com 
a quantidade de participantes, 
mas em Querência, no Centro 
de Tradições Gaúchas Pousada 
do Sul, os números impressiona-
ram. Entre produtores, agrôno-
mos, empresários e estudantes, 
450 pessoas assistiram a pales-
tra do comentarista político Caio 
Coppolla.           Página - 4

Ausência de farmacêutico 
presente é irregularidade 
comum no setor

É notável que no Brasil irregularidades em setores 
farmacêuticos tem crescido desenfreadamente, 
isso se dá na maioria das vezes devido à ausência 
de fi scalização nesses estabelecimentos, e devido 
ao grande índice de consumo de medicamentos no 
país, o que desperta cada vez mais aqueles que são 
ambiciosos, os quais abrem suas fi rmas de forma 
ilegal para venderem esses medicamentos. Página -7

GAÚCHA DO NORTE

O Governo inaugurou o primeiro trecho da pavimentação da MT-129, em Gaúcha do Norte. A 
obra foi realizada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística em parceria com a 
Associação dos Usuários da Rodovia MT-129 e Extensão (AMEX).        Página -8
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TRECHO DO ASFALTO DA MT-129

FLAMENGO
JORGE JESUS
QUER VOLTAR
E ESPERA
PROPOSTA

AGENTES
ATENTOS ÀS
CONDIÇÕES
DAS PASTAGENS

PECUÁRIA

 Página - 4Página-6

SORRISO
ENTREGA
NOVO LOTE DE
VEÍCULOS
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R$ 3 MILHÕES
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Editorial

“

Se não chega a surpreender, é de consternar o 
anúncio de que casos de depressão estão em alta 
no Brasil. Nada menos que 11,3% dos que aqui vivem, 
mais de 24 milhões de pessoas, relatam diagnóstico 
médico desse transtorno mental.

Aferiu-se o dado na versão 2021 da pesquisa Vi-
gilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças 
Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), do Minis-
tério da Saúde, segundo reportou o jornal O Estado 
de S. Paulo. Antes se conheciam 10% de prevalência, 
conforme a Pesquisa Nacional de Saúde de 2019; em 
2013, eram 7,6%.

A estatística ultrapassa aquilo que a Organiza-
ção Mundial da Saúde (OMS) registra para o Brasil, 
5,3%. Supera, também, a proporção de casos nos Es-
tados Unidos, de 8,4% da população acima de 18 anos 
(critérios díspares, contudo, podem prejudicar a com-
paração).

De toda maneira, constata-se número elevado e 
crescente de brasileiros padecendo de uma doença 
que pode ser incapacitante. De acordo com a OMS, 
a depressão está entre as principais causas de faltas 
no trabalho e, ao lado da ansiedade, provoca prejuízo 
econômico mundial de US$ 1 trilhão anual.

As causas do crescimento aparente, aqui, não 
são triviais de elucidar. Perdas de pessoas próximas, 
emprego e renda durante a pandemia de Covid-19 
surgem como principais suspeitos.

A Vigitel apontou ainda aumento no abuso de 
álcool, que atinge 18,3% da população, e restrição da 
atividade física (48,2% exercitam-se menos do que 
seria desejável). Ambos os fatores contribuem para 
depressões e também podem derivar da pandemia.

Por fi m, e paradoxalmente, não se exclui que 
parte da alta resulte de fenômeno sociocultural po-
sitivo: redução do preconceito. Hoje soa menos cons-
trangedor admitir-se deprimido e buscar tratamen-
to, levando ao acréscimo de registros.

Tampouco se descarta que haja erros de diag-
nóstico. Por falta de treinamento ou especialização, 
alguns médicos podem estar identifi cando a patolo-
gia de modo equivocado, tratando como doenças o 
que talvez não sejam mais que infelicidades cotidia-
nas e medicando-as de forma precipitada.

Psiquiatria e farmacologia enfrentaram difi cul-
dades para chegar a novas classes de medicamentos. 
Surge alguma esperança com substâncias psicodé-
licas, como a psilocibina de cogumelos, mas ainda 
há longo caminho até que se comprovem seguros e 
efi cazes.

Brasil deprimido

Crédito: Reprodução
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Por fi m, e paradoxalmente, não se exclui que 
parte da alta resulte de fenômeno sociocultural po-
sitivo: redução do preconceito

“ O caminhoneiro Daniel Francisco Sales, 65 anos, nasceu de novo. Ele perdeu 
o controle da direção na quarta (4), na MT-251, e bateu no paredão de rochas do 
Portão do Inferno, em Chapada dos Guimarães, foi resgatado com vida após 
quatro horas preso às ferragens – e apenas com uma pedra quebrada. De acor-
do com o Corpo de Bombeiros, o penhasco onde o caminhão caiu é de difícil 
acesso e, por isso, os socorristas verifi caram a melhor forma de resgatá-lo. Com 
isso, o Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) foi acionado para auxi-
liar na operação. O resgate durou cerca de quatro horas.

Ranking dos Políticos - Facebook
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A questão da motivação é extremamente im-
portante para o estudante que deseja passar em 
concursos. Cada ser humano tem as suas caracte-
rísticas, difi culdades e desafi os para vencer nesta 
vida.

A palavra motivação é dividida em duas par-
tes. A primeira é o motivo e a segunda é a ação. 
Para ser aprovado em um certame é indispen-
sável que você saiba quais são os seus motivos e 
fundamentos para lhe manter focado e desejan-
do aprovação, além disso, você não pode fi car na 
inércia, é necessário planejar e agir para conseguir 
conquistar os seus objetivos e sonhos que, neste 
caso, são a aprovação do concurso.

Aja! Mesmo que não consiga atingir os obje-
tivos como está consignado nas palavras do fun-
dador do Facebook, Mark Zuckerberg: “É melhor 
você tentar algo, vê-lo não funcionar e aprender 
com isso, do que não fazer nada”.

Um dos pilares da inteligência emocional é a 
automotivação que, em outras palavras, quer di-
zer que devemos gerar uma motivação interna, 
para que possamos conseguir e conquistar os so-
nhos e objetivos externos. Ter automotivação lhe 
capacita a atingir os seus objetivos, uma vez que 
a vida de cada ser humano possui altos e baixos.

A vida de um estudante precisa ter o ingre-
diente da motivação, uma vez que muitos candi-
datos já prestaram concursos públicos e até hoje 
não lograram êxito; outros têm medo de se ins-
crever num concurso público; outros entendem 
que é melhor trabalhar do que estudar; já outros, 
desejam estudar, mas ainda não há perspectivas 
da publicação do edital, uma vez que estamos em 
um mundo com crises e com a sombra da pan-
demia.

Sem motivação não temos forças para reali-
zar os sonhos. Você precisa de muita motivação! 
Para se motivar, saiba cuidar do seu “eu”, cuidar de 
você. E para se manter motivado, sugiro a leitura 
dos meus livros “Mude sua vida em 50 dias” e “A 
arte de ser feliz”.

Quais são as suas verdadeiras motivações 
para ser aprovado em um concurso público? O 
que acontecerá se você passar em um certame? 
Terá uma vida melhor? Estabilidade no emprego 
e qualidade de vida? Com a aprovação, poderá 
proporcionar uma vida melhor para os seus fami-
liares?

Seguem algumas motivações, as quais eu jul-

go que não sejam as mais adequadas para uma 
preparação de concurso público: “quero ser apro-
vado para as pessoas olharem para mim e dizer 
que eu sou bom”; “o que me interessa é o salário e a 
estabilidade”; “caso aprovado, farei o meu trabalho 
de qualquer jeito”, enfi m.

Por outro lado, temos algumas motivações que 
podem servir como base para alimentar positiva-
mente a sua vida: “o meu desejo é servir o povo”; 
“quero proporcionar um trabalho de qualidade e 
com agilidade”; “desejo oferecer uma qualidade 
de vida melhor para a minha família”, “quero ter di-
nheiro para ajudar as pessoas”, etc.

A motivação pode estar atrelada a vários as-
pectos da nossa vida: família, riqueza (lembre-se da 
carreira e do holerite que receberá), bens, tempo, 
Deus, ajudar o próximo, resolver problemas, segu-
rança, pessoas (esteja próximo de pessoas que te 
infl uenciam para estudar e crescer na vida), realizar 
sonhos e objetivos e outros.

O escritor William Douglas nos ensina sobre a 
motivação da seguinte forma: “O ser humano age 
basicamente por duas motivações primárias: ob-
tenção de prazer ou fuga da dor. Quando alguém 
deixa de saborear uma apetitosa sobremesa, pode 
estar querendo evitar a dor de engordar; quando 
a saboreia, está buscando o prazer do paladar. Há 
pessoas que estudam para evitar dor (nota baixa, 
reprovação, fracasso) e pessoas que estudam para 
obter prazer (aprender, saber, acertar, crescer, ter 
sucesso na prova etc.). Embora o objetivo seja o 
mesmo (estudar), a motivação pode ser comple-
tamente diferente. Acontece que, comprovado em 
23 anos de estudo e experiência, mesmo com um 
objetivo idêntico (por exemplo, passar no vestibular 
ou concurso público), o desempenho de quem tem 
motivação positiva (buscar prazer) é bastante su-
perior ao daquele que atua por motivação negativa 
(evitar dor)”.

Não importa o cenário em que você se encon-
tra, é relevante que você tenha consciência de que 
ter motivação, isto é, saber por que você deseja ser 
aprovado em um concurso público vai lhe conce-
der energia e força para agir rumo aos seus obje-
tivos.

Que possamos ter a certeza de que o resultado 
chegará, cedo ou tarde, isto é, no tempo certo, des-
de que você faça a sua parte, conforme as palavras 
da palestrante Bel Pesce: “Tudo é possível se você 
se dedicar de cabeça e coração”.

FRANCISNEY LIBERATO É AUDITOR DO 
TRIBUNAL DE CONTAS

Como manter a motivação 
nos estudos?

FRANCISNEY LIBERATO
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Será que vai taxar?
imposto pela entrada do produto no 
país. Os vendedores, em uma tenta-
tiva de burlar a alfândega, declaram 
valores absurdamente baixos para os 
produtos, mas a taxação é feita sobre o 
valor de mercado. Ser cobrado ou não 
é uma verdadeira “loteria” e depende, 
basicamente, do fi scal que verifi ca o 
item.

Também depende dele se você vai 
ter que pagar multa. Essa situa-
ção é menos comum, mas quan-
do acontece faz com que o valor 
a pagar se torne muito, mas mui-
to mais expressivo.

Comprar fora do país só é 
uma boa ideia se o produto não 
for taxado (ou se a taxação for 

baixa) e se o item não for danifi cado no 
transporte, extraviado ou apresentar 
problemas de fábrica. Com todos esses 
elementos colocando o sucesso da ne-
gociação em jogo, o melhor é comprar 
no Brasil mesmo...

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

Não existe uma “receita” para que a compra passe pelo processo 
aduaneiro sem taxação. Não são raros os casos em que dispositivos e 
procedimentos exatamente idênticos acabam tendo desfechos comple-
tamente diferentes quando verifi cados pela Receita Federal. Quando 
se compra algo de fora do Brasil é fundamental conhecer os riscos e 
possíveis custos envolvidos, para não acabar jogando dinheiro fora com 
algo que poderia ser adquirido com muito mais segurança no mercado 
interno.

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

Comprar pela internet é algo extre-
mamente normal para boa parte das 
pessoas atualmente. A praticidade, o 
parcelamento, as opções e os preços, 
por vezes mais baixos que no comér-
cio local, são alguns dos motivos que 
fazem com que a compra online seja 
extremamente interessante. Tudo, cla-
ro, exige pesquisa, afi nal, uma compra 
malfeita de forma online tende a dar 
mais dor de cabeça que quan-
do feita de forma presencial.

Acontece que muita gen-
te tem se deixado atrair por 
algo mais, digamos, “ousado”: 
comprar produtos diretamen-
te de fora do país. A ideia é 
fazer uma economia muito 
grande, mas, claro, nem tudo são fl ores 
nesse tipo de empreitada.

A primeira coisa que você deve le-
var em consideração é o tempo. Com-
pras feitas fora do país demora para 
chegar ao destino, visto que depen-
dem do transporte internacional, da 
fi scalização aduaneira e do transporte 
dentro do país.

Em tudo isso você corre risco de 
avarias e extravio do produto. Se isso 
não fosse o sufi ciente, se o item apre-
sentar problemas, vai ser um verda-
deiro transtorno solicitar garantia, e as 
chances de fi car no prejuízo são muito, 
mas muito grandes.

Além de tudo isso você tem grandes 
chances de ser taxado em sua impor-
tação. O que seria isso? A cobrança do 
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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!

“TIGRESA”
BARRADA

O presidente estadual do PT, deputado Val-
dir Barranco, não conseguiu disfarçar o des-
conforto, na Assembleia, após ser questiona-
do sobre o áudio vazado da deputada federal 
Rosa Neide que evidencia uma articulação 
interna no partido para barrar a fi liação da 
atriz pornô Ester Caroline Perralto, a “Tigresa 
Vip”. Ele voltou a defender que houve proble-
ma no rito de ingresso de Tigresa no partido e 
negou ter conhecimento do contexto do áudio 
feito pela sua aliada, acrescentando que não 
mais comentaria o assunto. “Já teve recurso e 
tem que decidir na instância superior. O que 
a Executiva Nacional decidir, será acatado”, 
disse. Questionado se o motivo para “rifar” a 
pré-candidatura foi o temor de perder votos, 
Barranco rebateu: “Absurdo”.

EXTRAÍDO
DA MACONHA
A Assembleia aprovou o projeto de lei que 

obriga o Estado de Mato Grosso a fornecer medi-
camentos à base de substância ativa canabidiol. 
Ocorre que um projeto com texto semelhante 
já havia sido aprovado e vetado pelo governa-
dor Mauro Mendes em 2021. À época ele alegou 
inconstitucionalidade. Descontente, um grupo 
de deputados (Wilson Santos, Dr. João e Lúdio 
Cabral) refez o projeto e colocou em pauta no-
vamente este ano. O projeto seguirá novamente 
para sanção do governador, e o grupo de parla-
mentares deverá se articular com o Executivo 
para que o texto não seja vetado. E em caso de 
veto, convencerem os parlamentares da base a 
derrubarem o veto do Governo. Em tempo: o ca-
nabidiol, também conhecido pela sigla CBD, é 
extraído da planta da maconha na forma de um 
óleo, porém não tem efeito psicoativo.

Não importa o cenário em que você se encontra, é rele-
vante que você tenha consciência de que ter motivação



DA REPORTAGEM

Dando sequência à cele-
bração de 36 anos de emanci-
pação político-administrativa, a 
Prefeitura de Sorriso realizou a 
entrega oficial de veículos (en-
tre eles, maquinário pesado), re-
presentando um investimento 
superior a R$ 3 milhões.

“Primamos pela transpa-
rência e esta é mais uma forma 
de mostrarmos à população 
onde e como estão sendo uti-
lizados os recursos públicos”, 
destaca Ari.

Para reforçar as ações de 
manutenção de estradas vici-
nais, a Secretaria de Transpor-
tes (Semtra) terá seu parque de 
máquinas reforçado com uma 
nova motoniveladora da marca 
Komatsu, no valor de R$ 1,058 
milhão. 

Também ficará à dispo-
sição da Semtra uma cami-
nhonete cabine dupla mode-

lo Triton, da Mitsubishi, de R$ 
246.420.

A Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos também vai 
passar a contar com uma es-
cavadeira hidráulica sobre es-
teiras da marca JCB, com um 
investimento de R$ 780 mil.

Já para potencializar as 
ações ligadas à agricultura fa-
miliar, o Executivo Municipal 
adquiriu um caminhão-pipa 
Volkswagem e um caminhão 
¾ com carroceria baú Volkswa-
gem. 

Dos R$ 530 mil utilizados 
no pagamento do caminhão-
-pipa, R$ 250 mil são oriundos 
de emenda parlamentar do 
deputado estadual Xuxu Dal 
Molin. Já para o baú, o investi-
mento foi de R$ 352 mil.

Quem também passa a 
contar com um caminhão baú 
Volkswagem, de R$ 352 mil, é o 
Departamento de Patrimônio, 
ligado à Secretaria de Adminis-

INVESTIMENTO DE R$ 3 MILHÕES

Sorriso entrega novo lote de veículos

Ação integra o processo de renovação do parque de máquinas 

Foto: Divulgação

tração. O veículo vai facilitar o 
trabalho de entrega e transfe-
rência de móveis, eletrodomés-

ticos, computadores e outros 
bens que pertencem à Admi-
nistração Municipal de Sorriso.
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câmara questiona Hospital da 
Visão por cobrança em atendimento
DA REPORTAGEM

Os vereadores de Sinop 
estão pedindo explicações 
aos responsáveis do Hospi-
tal da Visão sobre suposta 
cobrança por consultas e ci-
rurgias. Três parlamentares, 
Célio Garcia (União Brasil), 
Mário Sugizaki (Podemos) 
e o presidente da Câmara, 
Élbio Volkweis (Patriotas), 
estiveram reunidos com o di-
retor da unidade, Ideraldo Pi-
res da Costa com o objetivo 
de apurar as denúncias feitas 
por munícipes, eles estão re-
clamando de terem que ar-
car com os custos.

Uma senhora chegou a 
relatar que teria sigo obriga-
da a pagar R$ 1.857 de cada 
olhos, R% 3.714 no total pelo 
procedimento cirúrgico de 
catarata da mãe.

Por conta disso, os vere-
adores questionaram o dire-
tor da unidade do motivo da 
cobrança pelo atendimento, 
já que o Hospital recebe anu-
almente R$ 394 mil em ver-
bas impositivas da Câmara 
de Vereadores, além de ou-
tros repasses públicos para 
que os atendimentos sejam 
grautitos. “Nosso questiona-
mento foi: qual vantagem a 
população tem quando pre-
cisa pagar por um serviço 
que deveria ser oferecido de 
graça? Isso não tem lógica. 
Apesar de ser um hospital 
de utilidade pública, está co-
brando da população como 
se fosse uma unidade parti-

SINOP. Vereadores receberam denúncia de que estariam cobrando por atendimento que deveria ser gratuito
Foto: José RobeRto gonçalves

Hospital recebe anualmente R$ 394 mil em verbas públicas

cular”, frisou Élbio.
Agora a Câmara de 

Vereadores de Sinop vai so-
licitar junto ao Hospital da 
Visão, informações sobre o 
número de atendimentos 
que foram realizados desde 
a inauguração da unidade 
em setembro de 2021 e que 
deveria ser gerido pelo Ins-
tituto Helen Keller, de forma 
gratuita moradores de 35 
cidades da região por meio 
do Sistema Único de Saúde 
(SUS) e convênio junto às 
prefeituras. Além dos valores 
recebidos pelo Instituto e se 
há algum cronograma que 
esclareça se e quando o Hos-
pital atenderá a população 
de forma gratuita.

HOSPITAL 
DA VISÃO
Idealizado e construído 

no Jardim Paraíso pelo Lions 
Clube, o Hospital da Visão 
tem 980 m² de área construí-
da e foi feito com recursos da 
compensação ambiental por 
meio do Programa de Apoio 
aos Municípios da Sinop 
Energia, com investimen-
to de R$ 1,9 milhão. Como 
complemento, a legislatura 
passada da Câmara desti-
nou R$ 600 mil em emendas 
impositivas, além do apoio 
da comunidade através de 
promoções realizadas pelo 
Lions. A unidade possui duas 
salas de cirurgias, dois con-
sultórios médicos, duas salas 
de repouso e demais depen-
dências para o atendimento 

aos pacientes, com capaci-
dade de 50 cirurgias por dia, 
de catarata, glaucoma e tra-

tamento pterígio. Em março, 
o governador Mauro Mendes 
prometeu firmar um convê-

tema foi tratado com presidente da Assembleia
da República de Portugal

SISTEMA DE GOVERNO

Arthur lira defende 
adoção  do
semipresidencialismo
DA REPORTAGEM

Em audiência nesta 
quinta-feira (5) com o presi-
dente da Assembleia da Re-
pública de Portugal, Augus-
to Santos Silva, o presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Arthur Lira (PP-AL), voltou a 
defender o debate sobre a 
adoção do semipresidencia-
lismo no Brasil. Lira pediu o 
apoio de Santos Silva para 
que representantes de Por-
tugal, país que adota siste-
ma político semelhante, aju-
dem com o debate no Brasil.

No semipresidencialis-
mo português, o presidente 
é eleito pelo voto popular e 
representa o Estado. Há ain-
da a figura do primeiro-mi-
nistro, líder do partido mais 
votado em cada eleição para 
o Legislativo, que é nomea-
do pelo presidente da Repú-
blica.

A Câmara dos Deputa-
dos instituiu um grupo de 
trabalho que está debru-
çado na proposta que, se 
for aprovada, teria vigência 
apenas em 2030. “Vamos 
precisar fazer essa discussão 
da mudança de sistema no 
Brasil. É um tema polêmico, 
porque todos os candidatos 
de agora enxergam uma 
perda de poder. O Brasil é 

muito peculiar, nós temos 
distâncias geográfica entre 
a capital do Amazonas e do 
Rio Grande do Sul, a distân-
cia de Lisboa a Moscou”, dis-
se Lira ao lado do português.

Ainda na avaliação do 
deputado, o sistema atual 
tem se mostrado inviável 
em razão do grande núme-
ro de partidos no Congresso. 
E acrescentou que o modelo 
brasileiro exige a coalização 
entre o Legislativo e o Exe-
cutivo. “Temos 23 partidos 
orientando na Câmara. Para 
eu fazer uma simples vo-
tação de destaque, eu levo 
30 minutos só para que os 
partidos orientem. Nessa 
adequação, o Parlamento é 
levado a fazer um governo 
de coalizão”, justificou Ar-
thur Lira.

Ainda nas críticas ao 
presidencialismo brasileiro, 
o deputado ressaltou que o 
cumprimento de promessas 
de campanha fica refém de 
uma coalização entre os par-
tidos. 

Quando isso acontece, 
ele disse que os governos 
são acusados de praticar o 
toma lá dá cá. Por outro lado, 
observou, quando isso não 
ocorre começam as acusa-
ções de incompetência e fal-
ta de governabilidade.

Foto: billy boss

Foto: assessoRia

Prefeito esteve na localidade reunido com os moradores

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Os trabalhos de regu-
larização fundiária seguem 
avançando em Sinop. Desta 
vez, o encontro de mobili-
zação e apresentação do 
programa e das equipes de 
cadastramento social e to-
pografia foi com os morado-
res e lideranças da Comu-
nidade Adalgisa, na quarta 
(04) à noite. A localidade é a 
sétima atendida.

“Já fizemos vários bair-
ros e o Adalgisa não é dife-
rente. É um bairro muito 
antigo, e o que temos aqui 
não é promessa, é início de 
trabalho”, destacou o prefei-
to Roberto Dorner durante o 
evento.

O trabalho realizado 
na comunidade faz parte 
do programa Reurb, cha-
mado de “Escritura na Mão”, 
que beneficiará aproxima-
damente duas mil famílias 
sinopenses. O processo é 
desenvolvido pela empresa 

Fundação de Apoio à Edu-
cação e ao Desenvolvimen-
to Tecnológico do Rio Gran-
de do Norte (Funcern), que 
deve promover os trabalhos 
de campo para levantamen-
to de moradores e caracte-
rísticas dos lotes.

Para o chefe do Execu-
tivo, este trabalho é resul-
tado da união de esforços. 
“Eu fico feliz que está dan-
do tudo certo. Esse trabalho 
está sendo feito em prol dos 
moradores, para ajudar os 
moradores. Quero sempre 
ressaltar que nós, com nos-
sos secretários, gerentes, 
vereadores, as pessoas que 
nos ajudam, formamos um 
conjunto de forças que vem 
ao encontro desse traba-
lho”, disse.

O advogado Reinaldo 
Junior também é morador 
da comunidade e destacou 
a importância do processo 
de regulação para a popu-
lação do bairro. “O bairro 
estava esquecido. Moro aqui 
desde que nasci e, por algu-

SINOP

comunidade Adalgisa terá
regularização fundiária

mas vezes, a gente recebeu 
algumas propostas, mas 
que não foram avante. E a 
gente vê a efetivação disso. 

Hoje fiquei feliz porque teve 
reunião e já vai se iniciar os 
processos, procedimentos, 
visitações”, detalhou.

nio entre Estado e Prefeitura 
para ampliar o número de 
atendimentos oftalmológi-

cos – gratuitos –, com repas-
ses do programa Mais MT 
Cirurgias.



Pastagens começam a ficar deterioradas neste período 

Com o resultado, Iaemp atingiu 79,5 pontos 

FOTO: VANESSA KIENEN

DA REPORTAGEM

Nesta época do ano, 
agentes do setor pecuário 
nacional reforçam as aten-
ções sobre as condições das 
pastagens, que começam a 
f icar deterioradas. Assim, a 
oferta de animais para aba-
te tende a crescer um pouco 
neste período, o que, por sua 
vez, pressiona as cotações 
da arroba.

De fato, a série do Ce-
pea de 1995 a 2021 mostra 
que, em média, os valores 
da arroba recuam 2,5% en-
tre abril e maio no mercado 
paulista (Indicador CEPEA/
B3) – para esse cálculo, fo-
ram considerados os valores 
médios mensais deflaciona-
dos pelo IGP-DI março/22.

Na parcial de maio des-
te ano, a média do Indica-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Indicador Antece-
dente de Emprego (Iaemp), 
medido pela Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV), avançou 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
lançou, na noite de quarta 
(4), um projeto piloto de in-
centivo ao empreendedoris-
mo feminino, que consiste 
na oferta de cursos, consul-
torias financeiras, marke-
ting e posicionamento de 
mercado. Para o prefeito 
Roberto Dorner, este traba-
lho é de grande importân-
cia e contribuirá muito para 
quem está iniciando o pró-
prio negócio. “Eu fico emo-
cionado com a força de von-
tade destas mulheres que 
estão lutando para ter um 
espaço na sociedade. Estão 
trabalhando para ter o seu 
próprio negócio. Me lem-
bro de quando eu come-
cei, iniciei minha empresa 
com poucos recursos e sem 
apoio, então fico feliz em ver 
esse projeto tão importante 
sendo colocado em prática”, 
destacou o prefeito.

Realizado no auditó-
rio da Faculdade Fastech, o 
evento contou com a pre-
sença das participantes 
do “Empreenda Mulher”, 
primeiro grupo que será 
atendido pelo projeto. “Esse 
apoio é um marco para nós. 

Não imaginávamos oito 
meses após o primeiro Em-
preenda Mulher que nós ti-
véssemos essa oportunida-
de. Com esses parceiros, a 
gente pode se desenvolver 
e crescer”, destacou a coor-
denadora do grupo, Luciene 
Gomes. Nesta primeira eta-
pa, serão 90 participantes.

O secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
Klayton Gonçalves, explica 
que este é um projeto in-
cubador, para incentivar as 
mulheres microempreen-
dedoras de maneira que 
elas cresçam, formem suas 
empresas e se tornem re-
ferência para o município. 
“Esse é o primeiro passo. 
Nós vamos trabalhar com 
consultoria de marketing, 
consultoria financeira. Nós 
queremos que mais mulhe-
res venham, nós queremos 
trabalhar em um cenário 
em que elas se sintam abra-
çadas. A Prefeitura Munici-
pal, através da Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co, vem trabalhando para 
fomentar o microempre-
endedor Individual, em es-
pecial as mulheres empre-
endedoras desse projeto”, 
destacou.

PECUÁRIA

Agentes do setor se atentam às 
condições das pastagens e aos preços

IAEMP

Indicador de emprego da FGV
avança 4,5 pontos em abril

SINOP

Dorner lança 
projeto voltado
para mulheres 
empreendedoras

dor CEPEA/B3 está em R$ 
333,38, praticamente está-
vel frente à do mês anterior. 

4,5 pontos de março para 
abril deste ano. Com o re-
sultado, o indicador atingiu 
79,5 pontos, o maior nível 
desde dezembro de 2021 
(81,8 pontos).

O Iaemp antecipa ten-

Pesquisadores ressaltam, 
contudo, que este movi-
mento pode se alterar em 

dências do mercado de tra-
balho, com base em entre-
vistas com consumidores e 
com empresários dos seto-
res da indústria e de servi-
ços.

Segundo a FGV, em 

anos distintos e também 
em cada região do território 
nacional.

abril os sete componentes 
do Iaemp contribuíram para 
a alta do indicador, com des-
taque para a situação atual 
dos negócios dos serviços 
(alta de 1,6 ponto) e da in-
dústria (alta de 1,2 ponto).

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: DIVULGAÇÃO

Projeto piloto incentiva empreendedorismo feminino 

Querência recebe 16º Circuito Aprosoja
DA REPORTAGEM

Por onde passou, o 16º 
Circuito Aprosoja surpreen-
deu com a quantidade de 
participantes, mas em Que-
rência, no Centro de Tradi-
ções Gaúchas Pousada do 
Sul, os números impressio-
naram. Entre produtores, 
agrônomos, empresários 
e estudantes, 450 pessoas 
assistiram a palestra do co-
mentarista político renoma-
do nacionalmente, Caio Co-
ppolla.

“É uma excelente opor-
tunidade de ouvirmos as de-
mandas dos produtores e da 
sociedade e poder levar para 
a diretoria da entidade. Esse 
ano, em especial, contamos 
com a palestra do Caio Co-
ppolla, um comentarista co-
nhecido no País todo para 
abordar temas relevantes, 
como política e economia 
junto aos produtores”, en-
fatiza o presidente da Apro-
soja Mato Grosso, Fernando 
Cadore.

Caio Coppolla se des-
taca nacionalmente pelos 
comentários políticos. É ba-
charel em Direito e foi alçado 
à fama depois de fazer seus 
próprios vídeos para a inter-
net. Teve mais visibilidade 
na emissora Jovem Pan com 
o programa Morning Show e 
participando de outras atra-
ções da emissora, como o 

Pânico e “Os pingos nos ís”. 
Em 2020, estreou o quadro 
“O Grande Debate”, na CNN 
Brasil.

Já em 2021, Coppolla 
abraçou o ativismo político, 
militando em defesa da li-
berdade de expressão e do 
devido processo legal. Seu 
baixo-assassinado pela aná-
lise do pedido de impeach-
ment do ministro Alexandre 
de Moraes (STF), angariou 
mais de 2,7 milhões de as-
sinaturas. Agora, Caio apre-
sentará o programa diário 
“Boletim Coppolla”, exibido 
em horário nobre na TV e rá-
dio Jovem Pan.

“Está sendo uma gran-
de experiência participar do 
Circuito Aprosoja. Conhe-
cer como funciona o agro e 
percorrer o Estado de Mato 
Grosso tem me proporciona-
do ver, por exemplo, o déficit 
de logística enfrentado por 
aqueles que levam a nossa 
produção pelo País”. afirma 
Coppolla.

Nesta semana em que 
o Circuito Aprosoja percor-
reu a região Leste do Estado, 
o evento passou pelos núcle-
os de Paranatinga, Gaúcha 
do Norte, Canarana e Que-
rência.

Para o delegado co-
ordenador da Aprosoja em 
Querência, Lauri Pedro 
Jantsch, a casa lotada é sinal 
que o produtor tem buscado 

PÚBLICO RECORDE. 450 pessoas assistiram a palestra do comentarista político Caio Coppolla

se aprofundar no tema. “A 
sociedade atendeu ao cha-
mado e esteve presente no 
Circuito Aprosoja. Esse tema 
é importante e o evento é o 

maior canal de ligação entre 
o produtor e a entidade”, en-
fatiza Lauri.

CRONOGRAMA

O 16º Circuito Aprosoja 
já percorreu a Região Nor-
te, com a participação de 
mais de duas mil pessoas. 
Na região Leste, passou nes-

ta semana por Paranatinga, 
Gaúcha do Norte, Canarana 
e Querência. Nesta sexta (6), 
o ciclo encerra em Nova Xa-
vantina.
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279002900041400  035.491.581
279002701762600  032.942.301
279259800   41.543.160/0001
279002800201900  982.638.701
279002701298400  111.522.416
279175600000400  047.440.211
27900280099800  963.285.502
279002700166500  616.851.191
279002900001100  011.685.702
279002800786600  026.516.279
279178400   26.224.903/0001
279962500   05.622.649/0001

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

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-MT

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2022
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.A PREFEITURA MUNICIPAL DE GE-
NERAL CARNEIRO-MT, através de sua PREGOEIRA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta Licitação na mo-
dalidade Pregão Eletrônico SRP, que será realizada no dia 18 de Maio de 
2022, às 08:30 horas, (horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, confor-
me especifi cado no Edital de Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 03/2022. 
Informamos que o Edital se encontra-se disponível nos sites www.bll.org.br e 
www.generalcarneiro.mt.gov,br. Maiores informações pelo telefone (66) 3416-
1215.OBJETO DA LICITAÇÃO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TRATOR AGRICOLA 4X4, POTENCIA MINIMA 
DE 105 CV, CAMBIO COM 12 VELOCIDADES A FRENTE E 04 A RÉ, COM 
CAPOTA ROPS CONFORME ESPECÍFICOS DO TERMO DE REFERÊNCIA 
E PROPOSTA CONVÊNIO 910725/2021-SUPERINTENDÊNCIA DE DESEN-
VOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE (SUDECO) MUNICÍPIO DE GENERAL 
CARNEIRO – MT.Entrega das Propostas: A partir de 05/05/2022 no portal: 
www.bll.org.br.                             General Carneiro – MT, 04 de Maio de 2022.

AGLEIDISTELLY ALMEIDA CAPELI LOPES
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL CARNEIRO-MT
PORTARIA Nº 094/GP/2022

De 11 de Abril de 2022.

“Dispõe sobre a instauração de Processo Administrativo PAD, criado para apu-
rar o descumprimento de TAC e dá outras providências”.MARCELO AQUINO, 
Prefeito Municipal de General Carneiro, Estado de Mato Grosso, no uso de 
suas atribuições e, RESOLVE:R E S O L V E: Art. 1º DESIGNAR os senho-
res AGLEIDISTELY ALMEIDA CAPELI LOPES, MARIANA MAUERVERCK 
VIEIRA e JANY OLIVEIRA SANTOS ESTIGLAR, para sob a presidência do 
primeiro, constituírem PAD (Processo administrativo), com sede em General 
Carneiro-MT, incumbida de apurar, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, os 
possíveis descumprimento de TAC, cometidas pela Empresa Cadtec 3D Trei-
namentos, projetos e obras, inscrita no CNPJ: 11.291.278/0001-81 vencedora 
do processo licitatório 011/2019 na modalidade tomada de preços 02/2019. 
Art. 2º Todos os servidores desse município devem colaborar com a Comissão 
constituída.Art. 3.º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 
revogadas as disposições em contrário.  Registre-se, publique-se e cumpra-
-se.  General Carneiro, 11 de Abril de 2022. 

MARCELO AQUINO
Prefeito Municipal

DELTA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 31.886.912/0001-36, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel – SDS Sinop, a Renovação de Licença de Operação (RLO) e Alteração de razão 
social de (Agroverde Agronegócios e Logística LTDA – CNPJ 07.632.515/0003-15) 
para (DELTA DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ 31.886.912/0001-36), que desenvolve 
a atividade de Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes 
e corretivos do solo, localizado na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nº 1225 
A – Bairro Industrial, município de Sinop/MT. Coordenadas geográfi cas do Empreen-
dimento: 55°30’05,05”W, 11°53’14,00”. Não foi determinado o EIA-RIMA.

A Empresa BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS CANELLO LTDA, CNPJ: 
45.823.426/0001-83 localizada na Chácara 04, S/N, Zona Rural no município de 
Itaúba/MT torna público que requereu junto à Secretaria Estadual do Meio Ambiente 
– SEMA/MT a Licença Prévia – LP - Licença de Instalação – LI - Licença de Opera-
ção - LO. Não foi determinado EIA/RIMA.

RAFAEL FERREIRA DA SILVA - CPF 032.671.541-03, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável – 
SDS Sinop, a Renovação de Licença de Operação (RLO) para atividade de Re-
condicionamento e recuperação de motores para veículos automotores, localizado 
na Rua Vila Rica, nº 251 – Bairro Residencial Vila Rica, município de Sinop/MT. 
Coordenadas geográfi cas do Empreendimento: 55°28’59,2”W, 11º49’27,2”. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.

163 MADEIRAS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 17.206.117/0001-29, localizada Rua 
Francesco Matarazzo, nº 1777, Industrial Leonel Bedin, no município de Sorriso / 
MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a Licença Ambiental Simplifi cada 
(LAS), para a atividade de Serraria sem desdobro de madeiras (Benefi ciamento de 
Madeiras). Não 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) 

VENDAS/
ALUGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2022 

 
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 027/2022; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO DE PASSEIO PARA O PSF BOM JESUS E 01 (UM) 
VEÍCULO PICK-UP PARA O PSF NOVA GALILEIA PARA ATENDER A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT - CONVENIO MS Nº 
13861.260000/1210-03; ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 18/05/2022 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, 05 de maio de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022 – 

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 COLÍDER – MT 
AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022 

 
O Sr. HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, Prefeito Municipal de Colider, Estado de Mato 
Grosso, comunica a quem possa interessar que após a análise detalhada dos elementos 
constantes dos autos, RATIFICOU, conforme disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com 
fulcro no Artigo 25, Inciso I da Lei Federal 8.666/93 e alterações, a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO a favor da empresa M. S. DIAGNÓSTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
00.970.175/0003-93, objetivando a contratação de empresa para realização de 
manutenção corretiva no equipamento de Hematologia KX 21N da marca 
Sysmex/Roche e para fornecimento de Kits/Reagentes e insumos de laboratório 
para o equipamento analisador Cobas C111 da marca Roche, ambos aparelhos 
pertencentes ao Laboratório da Secretaria Municipal de Saúde de Colider/MT, 
perfazendo o valor total da contratação em R$ 791.064,00 (setecentos e noventa e um 
mil, sessenta e quatro reais). Tal contratação justifica-se em virtude da citada empresa ser 
a única empresa credenciada e autorizada prestar assistência técnica e a distribuir dos 
produtos e reagentes de equipamentos da marca ROCHE no Estado de Mato Grosso e 
Mato Grosso do Sul, o que torna inviável a abertura de um processo licitatório e 
impossibilita a competitividade. 
 

Colider/MT, 05 de maio de 2022. 
 

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO 
Prefeito Municipal 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE ADESÃO Nº 007/2022 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº 070/2022 
 

O Excelentíssimo Sr. HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO, Prefeito Municipal de Colider, 
Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa interessar que após a análise 
detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, o processo de Adesão nº 
007/2022 em favor da empresa REAVEL VEICULOS EIRELLI – CNPJ-30260.538/0001-
04, com sede na Rua C 180, nº 176, Quadra 617 lote 19/20 Sala 04, Bairro Nova Suíça na 
Cidade de Goiânia - GO, objetivando a contratação da empresa para AQUISIÇÃO DE 01 
VEÍCULO TIPO FURGÃO- COMBUSTÍVEL DIESEL PARA AUXILIAR NO TRABALHOS 
DE ENTREGA DE MERENDA E DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
EDUCAÇÃO DE COLÍDER- MT, perfazendo o valor total de R$ 279.0000,00 (duzentos e 
setenta e nove mil reais). A referida contratação será através de adesão à Ata de Registro 
de Preços nº 019/2022, proveniente do Pregão Presencial nº 003/2022 da Prefeitura 
Municipal de Barra do Bugres - MT. 
 

Colíder/MT, 05 de maio de 2022. 
 

HEMERSON LOURENÇO MÁXIMO  
Prefeito Municipal 

 
P U B L I Q U E – S E 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
RESULTADO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS Nº 

002/2022 
 
A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o RESULTADO do julgamento da Tomada de Preços nº 002/2022, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA 
GERAL E CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA NA ESCOLA ESTADUAL 
PALMITAL, NA COMUNIDADE MARCO DE CIMENTO, NO MUNICÍPIO DE 
COLIDER/MT. Sagrou-se vencedora do certame licitatório a empresa J. M. S. 
ENGENHARIA E ARQUITETURA EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 32.238.535/0001-91, 
com valor total de R$ 2.028.460,93 (dois milhões, vinte e oito mil, quatrocentos e sessenta 
reais e noventa e três centavos). 
 

Colider/MT, 03 de maio de 2022. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA  
Presidente da CPL 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através do 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na 
licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 011/2022, destinado a 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
equipamentos de informática, teve como vencedoras as empresas: 
STUDIO COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMATICA 
EIRELI, com valor total de R$ 173.700,00 (cento e setenta e três mil e 
setecentos reais), OLMI INFORMATICA LTDA - EPP, com valor total de R$ 
21.274,00 (vinte e um mil e duzentos e setenta e quatro reais), FERRARI 
CELL LTDA - EPP, com valor total de R$ 25.200,00 (vinte e cinco mil e 
duzentos reais), MMO INFORMATICA LTDA, com valor total de R$ 
113.715,20 (cento e treze mil e setecentos e quinze reais e vinte centavos), 
REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMERCIO DE MINAS GERAIS 
LTDA, com valor total R$ 109.200,00 (cento e nove mil e duzentos reais), 
DISTRIBUIDORA PRIMAVERA DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E 
REFRIGERACAO EIRELI com valor total R$ 22.155,00 (vinte e dois mil e 
cento e cinqüenta e cinco reais), SEGINFO COMERCIO & SERVIÇOS 
EMPRESARIAIS EIRELI - ME com valor total de R$ 131.169,40 (cento e 
trinta e um mil e cento e sessenta e nove reais e quarenta centavos), 
MASTER SOLUCOES INFORMATICA LTDA com valor total de R$ 
151.589,71 (cento e cinqüenta e um mil e quinhentos e oitenta e nove reais 
e setenta e um centavos), CONNECTGOV LTDA com valor total de R$ 
933.569,50 (novecentos e trinta e três mil e quinhentos e sessenta e nove 
reais e cinqüenta centavos), ESFERA PRESTACAO DE SERVICOS E 
COMERCIO LTDA, com valor total de R$ 291.479,20 (duzentos e noventa 
e um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e vinte centavos), F 
BORGES EQUIPAMENTOS EIRELI com valor total R$ 19.500,00 
(dezenove mil e quinhentos reais), DLB COMERCIO DE PRODUTOS DE 
INFORMATICA EIRELI com valor total de R$ 27.842,40 (vinte e sete mil e 
oitocentos e quarenta e dois reais e quarenta centavos), LEILA ALVEZ 
CORDEIRO LUSA com valor total de R$ 209.388,00 (duzentos e nove mil e 
trezentos e oitenta e oito reais), METDATA TECNOLOGIA DA 
INFORMACAO EIRELI, com valor total de R$ 82.999,80 (oitenta e dois mil 
e novecentos e noventa e nove reais e oitenta centavos), RCC 
COMÉRCIO DE ELETRÔNICOS LTDA com valor total de R$ 159.821,25 
(cento e cinqüenta e nove mil e oitocentos e vinte e um reais e vinte e cinco 
centavos), TAVARES E CAETANO LTDA com valor total de R$ 54.600,00 
(cinqüenta e quatro mil e seiscentos reais), VANGUARDA INFORMATICA 
LTDA com valor total de R$ 169.030,40 (cento e sessenta e nove mil e trinta 
reais e quarenta centavos), GIFER COMERCIO IMPORTACAO E 
EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA com valor 
total de R$ 313.500,00 (trezentos e treze mil e quinhentos reais). Campo 
Novo do Parecis-MT, 05 de maio de 2022.

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro



Felipão é anunciado pelo Athletico

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Jefferson Savarino se 
despediu publicamente 
do Atlético-MG na noite de 
quarta, dias após ele ter sido 
vendido de volta ao Real Salt 
Lake, da MLS (EUA), por US$ 
2,5 milhões (R$ 12 milhões). 
O venezuelano publicou 
mensagem nas redes so-
ciais.

“Foram seis troféus que 
desfrutamos e muitos bons 
momentos juntos, dos quais 
saio feliz por ter dado tudo 
por este clube”, escreveu. A 
última partida do jogador 
foi um “adeus” em grande 
estilo, ainda que não se sou-
besse que ali era a despe-
dida em campo. Diante do 
Coritiba, o Atlético empatou 
em 2 a 2, com dois gols de 
Savarino. O meia-atacante 
deixa o Galo com 21 gols em 

FORTALEZA

Savarino se despede: “Saio feliz 
por ter dado tudo por este clube”

99 jogos. Voltará aos Esta-
dos Unidos, de onde saiu 
por US$ 2 milhões no início 
de 2020, comprado quando 

o Galo era treinado por Rafa-
el Dudamel, seu compatrio-
ta. No Atlético, Savarino ven-
ceu a Copa do Brasil 2021, o 

Campeonato Brasileiro 2021, 
a Supercopa do Brasil 2022, 
além de três troféus do Mi-
neiro: 2020, 2021 e 2022.

Foto: Divulgação
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Evento marca a inauguração da pista dentro do Aeroporto de 
Santo Antonio do Leverger

Jogador retorna ao Real Salt Lake, após negociação de 2,5 milhões de dólares

DA REPORTAGEM

Os amantes do au-
tomobilismo já têm com-
promisso marcado para o 
sábado (7). O Aeroporto de 
Santo Antônio do Leverger 
será palco da Arena Panta-
nal Speed Racing, evento 
de arrancada que marca a 
inauguração da 1ª Pista No-
-Prep construída no Brasil. 
Os portões serão abertos às 
14h.

Clube Cuiabá Racing, 
organizadora do evento, 
aposta que a competição 
pode transformar o auto-
mobilismo em Mato Gros-
so. A pista Arena Pantanal 
Speed Racing foi construí-
da dentro dos parâmetros 
da federação nacional, com 
800m de comprimento por 
12m de largura.

O objetivo é sediar 
também provas de Drift e 
Kart, além de shows musi-

NESTE SÁBADO

Arena Pantanal Speed Racing
terá provas de arrancada

cais. A área comporta mais 
de 30 mil pessoas simul-
taneamente, com amplo 
estacionamento, e vai re-
presentar um dos maiores 
centros de entretenimento 
automobilístico de Mato 
Grosso.

O empresário Valdi-
ney Mauro de Souza, mais 
conhecido como “Ney da 
Mineração”, próprietário do 
Aeroporto de Santo Antô-
nio do Leverger e do avião 
restaurante, fala sobre a ex-
pectativa em sediar o even-
to.

“Estamos muito ani-
mados com esse grande 
evento com nomes da ar-
rancada nacional. Espera-
mos a participação de mais 
de 200 pilotos e um grande 
público em torno de 5 a 8 
mil pessoas. Esse é o pri-
meiro de muitos eventos 
que vão gerar emprego, 
renda e turismo para nossa 

DA REPORTAGEM

Novo técnico, Felipão 
terá a missão de reorgani-
zar o rumo do Athletico na 
temporada. O técnico de 
73 anos pode dar certo no 
clube rubro-negro? O que 
esperar do comandante no 
Furacão?

O comandante do 
pentacampeonato do Bra-
sil substitui Fábio Carille, 
demitido após a goleada 
de 5 a 0 sofrida para o The 
Strongest. Luiz Felipe Sco-
lari tem seu último trabalho 
em 2021, na campanha do 
rebaixamento do Grêmio à 
Série B.

O Athletico começou o 
ano em baixa e já teve três 
trocas de treinador: Jaime 
Freitas (aspirantes) e Alber-
to Valentim e Carille (princi-
pal). Também teve reestru-
turação no departamento 
de futebol. Paulo Autuori, 
Ricardo Gomes, Fernando 
Yamada e Carlinhos Neves 
já saíram. Restou apenas 
Alexandre Mattos.

Dentro de campo, a 
equipe rubro-negra tam-
bém coleciona frustrações. 
O Athletico foi vice da Re-
copa Sul-Americana, caiu 
na semifinal do Parana-
ense para o rival Coritiba, 
é lanterna no grupo B da 

Libertadores, está na ter-
ceira fase da Copa do Brasil 
e ocupa a 16ª colocação na 
Série A.

“O último trabalho re-
levante de Felipão no Brasil 
foi no Palmeiras. As passa-
gens por Cruzeiro e Grêmio 
foram curtas e frustrantes, 
e em nenhum desses clu-
bes o experiente treinador 
plantou sementes de um 
jogo mais atualizado, com 
traços semelhantes ao que 
se vê no mais alto nível 
mundo afora. Isso não signi-
fica que o Athletico não po-
derá ser competitivo com 
alguém tão acostumado 
a vitórias, mas indica uma 
mudança de rota num clu-
be que tentou investir em 
treinadores de novas meto-
dologias, ainda que menos 
conhecidos, e agora se vol-
ta ao maior dos figurões em 
atividade. De qualquer for-
ma, tomara que o Athleti-
co não chegue a nenhuma 
conclusão definitiva daqui 
a 21 dias”, destacou o jorna-
lista Alexandre Lozetti.

O Athletico volta a 
campo contra o Ceará no 
sábado (7), às 19h30, na Are-
na da Baixada, pela 5ª roda-
da do Brasileirão. Na Liber-
tadores, o Furacão recebe 
o Libertad na quarta-feira 
(18), às 18h, em casa.

XERIFÃO

Felipão vai 
dar certo no 
Athletico?

Mister quer voltar ao Flamengo
e quer proposta “até o dia 20”
DA REPORTAGEM

Um dos grandes no-
mes da história recente do 
Flamengo, Jorge Jesus está 
de férias no Brasil e quer re-
tornar ao clube. Quem afir-
ma é o próprio treinador, 
que garantiu esperar até o 
próximo dia 20 por propos-
ta do time carioca em en-
trevista ao colunista Renato 
Mauricio Prado, do “UOL”, 
divulgada na manhã desta 
quinta-feira (5).

Pelo Flamengo, “Mis-
ter” viveu um ano mágico 
em 2019 e conquistou Cam-
peonato Brasileiro, Liberta-
dores, Supercopa do Brasil, 
Recopa Sul-Americana e 
Campeonato Carioca. “Que-
ro voltar, sim. Mas não de-
pende só de mim. Posso es-
perar até pelo menos o dia 
20. Depois disso, tenho que 
decidir minha vida”, disse 
Jesus.

Desde que deixou o 
Benfica, no fim de 2021, Jor-
ge Jesus não assumiu o co-
mando de nenhum clube. 
Pouco antes de deixar o clu-
be de Lisboa, o português 
foi sondado pelo Flamen-
go. Mas, no momento que 
saiu, o Rubro-Negro já havia 
fechado com Paulo Sousa, 
atual técnico.

No início do ano, ele 
foi alvo do Atlético-MG, mas 
as negociações não foram 

adiante. Recentemente, Je-
sus foi especulado no Fe-
nerbahçe, da Turquia. Mas 
nenhuma decisão deve ser 
tomada antes do fim das 
férias, de acordo com o pró-
prio técnico.

No dia 13 de abril, com 
a viagem de Jesus ao Brasil 
programada, o Paulo Sousa 
se manifestou diante das 
especulações envolvendo 
uma possível volta do ex-
-treinador da equipe. Ele 
ficou desconfortável com 
campanhas e até mesmo 
com o noticiário envolven-
do o treinador compatriota 
e afirmou em coletiva: “Te-
mos que entender que é 
normal que os torcedores 
tenham simpatia por al-
guém, o que não é normal 
é ter uma certa direção pas-
sional por A ou B, por treina-
dor A ou jogador B. Isso não 
me parece respeitoso mes-
mo por vocês (imprensa). 
Mas a nós não afeta. Somos 
um grupo que deixou claro 
desde o início com a ideia 
de jogo”.

Na última quinta-feira, 
sob o comando de Paulo 
Sousa, o Flamengo empa-
tou em 2 a 2 com o Talleres, 
em Córdoba, pela fase de 
grupos da Libertadores.

A missão do Fla na 
fase de grupos da Liberta-
dores está muito bem en-
caminhada. Líder do Grupo 

Foto: Divulgação

FURA OLHO?. Treinador está no Brasil a passeio e revelou desejo de voltar ao clube

H com 10 pontos, a equipe 
tem três de vantagem so-
bre o Talleres e seis em re-
lação ao terceiro colocado, 

Um dos grandes nomes da história recente do Flamengo
o Universidad Católica-CHI, 
situação esta que deixa pra-
ticamente selada uma das 
duas vagas para as oitavas 

de final. O Flamengo volta a 
jogar no próximo domingo, 
desta vez pelo Campeona-
to Brasileiro. O duelo com 

o Botafogo será no Estádio 
Mané Garrincha, em Bra-
sília. A bola rola a partir de 
10h.

região”, disse o empresário.
A Arena Pantanal Spe-

ed Racing terá, além das 
provas de arrancada, uma 
ampla praça de alimenta-
ção e espaço kids. Os in-
gressos já estão à venda 
nos valores de R$ 50 (arqui-
bancada), R$ 150 (Área Vip) 

e R$ 4 Mil (Camarote). Os 
bilhetes podem ser com-
prados no site da You Got 
Ticket ou nas lojas F. Cell 
(Shoppings Estação, Panta-
nal, Três Américas, Goiabei-
ras e VG), na Amparo Brasil 
(CPA, Porto e Cristo Rei) e 
Grupo Prime (Porto).
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DA REPORTAGEM

A Secretaria Estadual de 
Saúde (SES-MT) inaugurou, 
em Sinop, o complexo regula-
dor da Macrorregião Norte de 
Mato Grosso. A unidade fun-
cionará no Escritório Regional 
de Saúde. O complexo ficará 
responsável pela regulação 
dos pedidos de procedimen-
tos ambulatoriais e hospitala-
res eletivos e urgentes de 36 
municípios da macrorregião 
Norte. As solicitações serão 

REGIÃO NORTE

SES inaugura complexo regulador
que vai atender 36 municípios

encaminhadas para os hos-
pitais que atendem via Siste-
ma Único de Saúde (SUS) do 
Estado. Atualmente, existem 
seis macrorregiões no Estado. 
“Estamos trabalhando para 
modernizar os serviços do ór-
gão estadual de modo a faci-
litar o atendimento de quem 
está na ponta e mais precisa 
desse avanço. Então, com o 
atendimento descentraliza-
do, as demandas são direcio-
nadas com mais eficácia e 
agilidade”, disse a secretária 

executiva da SES, Deisi Boca-
lon. A secretária adjunta de 
Regulação da SES, Fabiana 
Bardi, explica que o objetivo 
é descentralizar o serviço da 
Central Estadual de Regula-
ção e fortalecer as centrais 
de regulações que já funcio-
nam nos Escritórios Regio-
nais de Saúde. “A maioria das 
demandas está concentra-
da na baixada cuiabana, por 
meio da Central Estadual de 
Regulação. Com essa nova 
unidade, o principal benefi-

ciado é o paciente que contará 
com mais celeridade na busca 
por vagas”, pontua Fabiana.

Antes, o médico regula-
dor da região ficava disponível 
24h à distância para realizar os 
atendimentos. Com a imple-
mentação da Central de Vagas 
do Complexo Regulador, os 
médicos reguladores realiza-
rão atendimento presencial 
24h. Além de médicos, ainda 
integram a equipe enfermei-
ros e profissional administra-
tivo.
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Cerca de 4 mil farmácias no Brasil funcionam sem a presença integral de
um farmacêutico 

ELENILDO SANTOS
Elenildosantos513@gmail.com

É notável que no Brasil 
irregularidades em setores 
farmacêuticos tem cresci-
do desenfreadamente, isso 
se dá na maioria das vezes 
devido à ausência de fisca-
lização nesses estabeleci-
mentos, e devido ao gran-
de índice de consumo de 
medicamentos no país, o 
que desperta cada vez mais 
aqueles que são ambiciosos, 
os quais abrem suas firmas 
de forma ilegal para vende-
rem esses medicamentos.

Em alguns estados do 
país, o índice de irregulari-
dades é alto, e o que mais 
chama a atenção são as in-
frações relacionadas à obri-
gatoriedade da presença de 
profissionais com formação 
em farmácia dentro da loja. 
De acordo com o Censo De-
mográfico Farmacêutico 
2021, estudo desenvolvido 
pelo instituto de pesquisa 
e pós-graduação para far-
macêuticos (ICTQ), e o con-
selho federal de farmácias, 
hoje o Brasil apresenta uma 
farmácia para cada 3,3 mil 
habitantes, e está entre os 
dez países que mais con-
somem medicamentos no 
mundo. 

Segundo levantamen-
to, o Brasil tem cerca de 98 
mil estabelecimentos re-
gistrados em conselhos re-
gionais, sendo que, destes, 

Foto: Divulgação

89.879 são drogarias e far-
mácias, desse contingente, 
35% das farmácias (aproxi-
madamente 27 mil estabe-
lecimentos), em determi-
nado horário do dia ou da 
semana funcionam sem a 
presença de um farmacêu-
tico, técnico responsável.

Destas, cerca de 4.862 
farmácias e drogarias no 
Brasil funcionam sem a pre-
sença integral de um farma-
cêutico técnico responsá-
vel. Além da irregularidade 
relacionada a presença do 
farmacêutico, as mesmas 
também cometem outras 
infrações que as tornam ir-
regulares. 

Entre elas estão: fun-
cionar apenas com o pro-
tocolo e sem a licença sa-
nitária emitida pelo órgão 
de vigilância sanitária local; 
prestar serviços farmacêu-
tico sem a supervisão do 
profissional graduado em 
farmácia; dispensação de 
antibióticos sem o recei-
tuário médico; e medica-
mentos de controle especial 
sendo dispensados sem a 
autorização ou supervisão 
do farmacêutico. 

O mesmo acontece 
com relação à medicamen-
tos injetáveis, tendo em vis-
ta também a intercambia-
lidade ilegal dos mesmos 
e sem o conhecimento do 
paciente.

Um farmacêutico, que 
pediu para não ser identi-

Ausência de farmacêutico presente
é uma das irregularidades no setor
FALTA FISCALIZAÇÃO. É obrigatória – e nem sempre cumprida – a presença do profissional em todas as farmácias

ficado, disse à reportagem 
que existem diversas ir-
regularidades cometidas 
diariamente – e com certa 
frequência – nos estabele-
cimentos farmacêuticos de 
Sinop.

“Acredito que as inú-
meras irregularidades co-
metidas diariamente são 
reflexo do aumento desen-
freado de estabelecimen-
tos farmacêuticos, o que 
gera uma grande pressão 
para realização de vendas, 
mudando o foco de esta-
belecimento de saúde para 
comercio varejista o que 
acaba incentivando a ‘em-
purroterapia ‘. E com a 
ausência dos profissionais 
farmacêuticos nos esta-
belecimentos, balconistas 
tendem a fazer mais uso da 
empurroterapia”, denun-
ciou.

A ‘empurroterapia’ 
mencionada pelo farma-
cêutico é uma   prática ir-
regular segundo a ANVISA, 
na qual tende a convencer 
o cliente a comprar mais 
medicamentos do que o 
necessário e/ou fazer a in-
tercambialidade (troca de 
medicamentos) ilegal dos 
mesmos para ganharem 
mais dinheiro. 

É, portanto, uma prá-
tica abusiva vedada pelo 
Código de Defesa do Con-
sumidor o fornecedor 
aproveitar da ignorância 
do consumidor, tendo em 

vista sua idade, sua saúde, 
conhecimento ou condição 
social, para lhe oferecer seus 
produtos ou serviços.

“O que pode resultar 
em intoxicação ou reação 
inesperada por uso exa-
gerado de medicamentos, 
afirmou o farmacêutico, res-
ponsável técnico por uma 
das redes de farmácias em 
Sinop.

Nossa fonte disse ainda 
que muitas farmácias e dro-
garias em Sinop funcionam 
em tempo integral apenas 
com balconistas no atendi-
mento durante o período de 

férias de alguns farmacêu-
ticos que são responsáveis 
pelo estabelecimento.

Tais práticas acima 
mencionadas, ocorrem não 
apenas em farmácias e dro-
garias das grandes cidades, 
mas também na zona rural, 
lugares onde a presença da 
vigilância sanitária órgão 
responsável por diminuir 
ou prevenir riscos à saúde 
e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes  do 
meio ambiente da produ-
ção da circulação de bens e 
da prestação de serviços de 
interesse da saúde, não são 

frequentes ou não vistoriam 
de forma alguma, o índice 
de farmácias nesse luga-
res têm crescido alarman-
temente, pois muitos se 
aproveitam da precariedade 
dos que ali residem e da au-
sência de fiscalização, para 
montarem seus estabele-
cimentos de forma ilegal e 
venderem medicamentos 
por valores absurdos e mui-
tas vezes sem conhecimen-
to algum acerca dos mes-
mos e da saúde.

(Elenildo Santos é aca-
dêmico de Jornalismo no 
Unifasipe)

DA REPORTAGEM

Uma mulher morreu e 
o marido ficou ferido em um 
engavetamento na BR-163 
na quarta-feira (4). A Ford 
Courier em que estavam foi 
prensado entre uma carreta 
e um caminhão-tanque no 
km 873 da rodovia federal, 
em Sinop. Segundo a polí-
cia, o motorista foi resgata-
do consciente das ferragens 
pelo Corpo de Bombeiros e 
foi levado para atendimen-
to no Hospital Regional de 
Sinop.

A mulher que morreu 
foi identificada como Tatiani 
Dal Canton e o marido que 
ficou ferido é Lucas Estefa-
nelo dos Santos.

Uma carreta estava 
parada na rodovia desde o 
início da tarde por conta de 
um problema mecânico, um 
guincho auxiliava no traba-
lho e o tráfego estava em 
modalidade pare e siga. Se-
gundo a polícia, uma outra 
carreta com placa do Merco-
sul parou e ligou o pisca aler-

SINOP

Carro fica prensado 
entre carreta e
caminhão-tanque
e mulher morre

ta ao observar o veículo que 
estava com problema.

A polícia informou que 
o carro de passeio também 
estava parado atrás dessa 
segunda carreta quando o 
caminhão-tanque, com pla-
ca de Matupá, não freou a 
tempo, bateu atrás do carro 
e o prensou contra a carreta 
da frente.

O casal estava com o 
cinto de segurança dentro 
do veículo de passeio. Com o 
impacto, o carro ficou pren-
sado entre duas carretas e o 
marido e a mulher ficaram 
presos nas ferragens. 

A mulher morreu no lo-
cal e o marido foi levado para 
Sinop.

O motorista do cami-
nhão-tanque e da carreta 
que estava parada não tive-
ram ferimentos. Com o im-
pacto o carro ficou totalmen-
te destruído. 

A Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) e a Perícia Téc-
nica e Identificação Oficial 
(Politec) estiveram no local e 
investigam o acidente.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Dando sequência à ro-
dada de conversa com os 
presidentes e representantes 
de bairros, a Administração 
Municipal ouviu e apresentou 
as demandas para os bairros 
Menino Deus, Jardim das Pal-
meiras, Pioneiro, Alvorada e 
Jardim Primaveras. 

O encontro ocorreu no 
Parque de Exposições Rober-
to Munaretto.

Essa foi a terceira reu-
nião realizada este ano pela 
Prefeitura de Lucas do Rio 
Verde com os presidentes, 
tendo a participação dos se-
cretários e vereadores, que 
aproveitaram o momento 
para discutir soluções a curto, 
médio e longo prazo para os 
problemas apresentados.

“Esse é o nosso pro-
pósito, ouvir os moradores 
para entender quais são as 
prioridades, anotar tudo isso. 
Algumas respostas já pude-
ram ser dadas de imediato e, 
quanto às demais demandas, 
que demoram mais um tem-
po, essas serão respondidas 
nos próximos dias”, garantiu 
o prefeito de Lucas do Rio 
Verde, Miguel Vaz.

São 25 bairros e todos os representantes serão ouvidos

Casal ficou preso nas ferragens e a mulher não resistiu

L.R.VERDE

Prefeitura discute melhorias em 3ª
reunião com presidentes de bairros

Foto: Rayan nicacio

Foto: Fabiano MaRques/só notícias

Representando os mo-
radores, participaram da reu-
nião o presidente bairro Me-
nino Deus, Henrique Pelissari, 
a presidente do bairro Jardim 
das Palmeiras, Loreni Sera-

fin, o presidente do bairro 
Jardim Primaveras, Evandro 
Chitolina, o vice-presidente 
do bairro Alvorada, Alberto 
Leichweis, e a presidente do 
bairro Pioneiro, Izana Zanar-

do.
Atualmente, o município 

luverdense possui 25 bairros e 
todos os representantes serão 
ouvidos, conforme cronogra-
ma da Prefeitura.



Governo inaugura primeiro
trecho do asfalto da MT-129
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so inaugurou nesta semana 
o primeiro trecho da pavi-
mentação da MT-129, em 
Gaúcha do Norte. A obra foi 
realizada pela Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra-MT) em par-
ceria com a Associação dos 
Usuários da Rodovia MT-129 
e Extensão (AMEX).

O trecho inaugurado pelo 
governador Mauro Mendes 
tem 39,59 km de extensão e 
recebeu um investimento de 
R$ 31.128.105,86 do Governo 
do Estado e representa mais 
um passo no sonho de Gaú-
cha do Norte de ter uma via 
de acesso asfaltada.

O governador Mauro 
Mendes falou sobre as di-
ficuldades que a falta de 
asfalto representa para as 
pessoas de uma cidade, que 
sofrem para se locomover. 
“Estamos investindo nas 
pessoas, no progresso, no 
desenvolvimento. Fico muito 
feliz em ver o que o Governo 
de Mato Grosso está conse-
guindo fazer”, disse.

Durante a visita ao mu-
nicípio, o governador anun-
ciou que a licitação para a 
pavimentação de outro tre-
cho da rodovia será realizada 
nesta quinta-feira (05) e o Es-
tado projeta um investimen-
to de R$ 61,8 milhões para 
essa obra. Um chamamento 
público também está aberto 
para pavimentar outro tre-
cho, em um investimento de 
R$ 48,5 milhões da Sinfra-
-MT.

Para o presidente da 
Amex, Ari Prado, a ligação as-
fáltica é um sonho antigo. “Já 
estamos 40 km mais perto 
de concretizar nosso sonho 
e isso só se fez possível com 

a organização da sociedade 
civil com o Governo de Mato 
Grosso. O asfalto é sinônimo 
de melhoria, de qualidade 
de vida, de segurança na es-
trada, ganhos econômicos e 
melhor logística”, afirmou.

O secretário de Infraes-
trutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, destacou que os 
recursos para  a realização 
dessas obras já estão garan-
tidos. “Este é um governo 
diferenciado que vem e não 
traz promessas, já traz recur-
sos. Esperamos que muito 
em breve tenhamos aqui 
maior produção, melhor es-
coamento e que Gaúcha do 
Norte tenha grande desen-
volvimento”, afirmou.

O senador Wellington 
Fagundes destacou os in-
vestimentos realizados pelo 
Estado na região e o desen-
volvimento que o asfalto 
irá trazer. “Quem tem terra 
aqui, não venda e quem qui-
ser comprar, que compre 
logo, porque essa é uma das 
regiões que mais vai se valo-
rizar no Brasil, graças a essa 
parceria do Governo do Esta-
do”, disse.

O deputado estadual Max 
Russi destacou que Mato 
Grosso vive um novo mo-
mento, graças a uma gestão 
séria. “Aqui existe uma par-
ceria que tem dado certo”, 
disse. O prefeito de Gaúcha 
do Norte, Voney Goulart 
agradeceu o esforço do Go-
verno do Estado e da Amex 
para levar o asfalto até a ci-
dade.

O governador Mauro 
Mendes cumpriu agenda na 
região de Paranatinga. Mais 
cedo, ele assinou a ordem de 
serviço e vistoriou as obras 
de pavimentação da MT-130, 
na região do distrito de San-
tiago do Norte.

GAÚCHA DO NORTE. Trecho tem 39,59 km de extensão e recebeu um investimento de R$ 31.128.105,86 do Governo do Estado
Foto: Secom-mt

Trecho representa sonho de Gaúcha do Norte de ter uma via de acesso asfaltada 
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