
VAI PARA SANÇÃO

ANTT garante
celeridade
para relicitar
trecho da BR-163
A ANTT recebeu representantes da 
OAB-MT. A ANTT prestou informações 
atualizadas sobre os trâmites neces-
sários para relicitação da concessão 
administrada pela empresa Rota do 
Oeste, no trecho da BR-163, entre Sinop 
e Itiquira, na divisa com o Mato Grosso 
do Sul.                                      Página  -7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

US$ 8,1 BILHÕES

Balança
comercial
registra
superávit

A balança comercial brasi-
leira registrou superávit de US$ 
8,14 bilhões em abril, informou a 
Secretaria do Comércio Exterior, 
do Ministério da Economia. Os 
bens exportados somaram US$ 
28,9 bilhões e os bens importa-
dos, US$ 20,7 bilhões.  Página - 4

Assembleia aprova projeto que pune
assédio moral no serviço público

A Assembleia Legislativa aprovou o Projeto de Lei nº 832/2019, que previne e pune o 
assédio moral no serviço público em todos os poderes. O texto prevê as penalidades 
de advertência, suspensão, destituição de cargo em comissão ou de função comis-
sionada, e demissão, variando de acordo com a gravidade do ato.                    Página -3

RESIDENCIAL FLORENÇA

Nesta semana, a obra de adequação e modernização viária da rotatória no cruzamento das ave-
nidas Bruno Martini com Magda Pissinati, no Residencial Florença, recebeu a imprimação.  
                             Página-7
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Rotatória recebe imprimação

08 DE MAIO

Dia das Mães! MÃE É SABEDORIA E 
FORÇA, SINÔNIMO 
DE AMOR E ZELO!
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Editorial

“

Dados do Instituto Brasileiro de Economia, da FGV, 
mostram que o investimento público continua defi nhan-
do. No ano passado, a taxa em todos os níveis de governo, 
incluindo estatais, recuou para 2,05% do Produto Interno 
Bruto, ante 2,68% em 2020. Trata-se do segundo patamar 
mais baixo da série histórica iniciada em 1947.

No caso da administração federal, a taxa fi cou em 
apenas 0,26% do PIB, a pior em 17 anos. Mesmo as estatais 
aportaram apenas 39,7% do volume que constava em seu 
planejamento, muito abaixo do padrão de 90%. A principal 
retração se deu na Petrobras, que agrega o maior volume 
de recursos.

Nos governos estaduais, o quadro foi algo melhor, 
com alta de 0,4% para 0,58% do PIB de 2020 a 2021. Nesse 
caso houve certa sobra de recursos, em razão do cresci-
mento acelerado da arrecadação que decorreu da infl ação, 
fenômeno que deve permanecer neste ano. Já nos muni-
cípios, houve queda de 0,81% para 0,55% do produto no 
período.

Cabe notar que no governo federal os números in-
cluem as emendas parlamentares ao Orçamento, que têm 
crescido nos últimos anos —especialmente as emendas 
de relator, as verbas nebulosas sob o controle das lideran-
ças do centrão, que passaram a representar uma parcela 
elevada dos recursos.

O problema, além da queda dos montantes, é que a 
qualidade dos investimentos é declinante. Sem planeja-
mento claro, a destinação do dinheiro passa a seguir di-
tames políticos, em geral distantes de critérios de efi ciên-
cia e racionalidade. Têm sido numerosos os exemplos de 
obras mal conduzidas, que se tornam esqueletos inacaba-
dos nos rincões do país, resultado de clientelismo político 
—ou, nas piores hipóteses, de corrupção.

Perde-se, assim, outro grande papel que deve ser 
desempenhado pelos investimentos públicos: mobilizar o 
setor privado em aportes complementares num encade-
amento virtuoso que eleve o potencial de crescimento do 
país.

Já o caso das estatais é intrigante. As empresas hoje 
estão mais saneadas e com maior espaço de caixa.

Mais desembolsos, de todo modo, nem sempre sig-
nifi cam melhor uso das empresas, como se verifi cou nos 
anos em que a Petrobras embarcou em projetos perdulá-
rios, ao custo de maior dívida.

As boas notícias passam a depender de maior parti-
cipação privada, como no caso do saneamento, cujas con-
cessões tem atraído recursos que carregam o potencial de 
fi nalmente erradicar o défi cit de acesso a água e esgoto 
que ainda atinge milhões de brasileiros.

É inegável que o setor público precisa ter mais pro-
tagonismo. Retomar a capacidade de investir, porém, de-
pende de equilíbrio orçamentário que só virá com refor-
mas.

Obras em declínio

Crédito: Reprodução
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Têm sido numerosos os exemplos de obras 
mal conduzidas, que se tornam esqueletos inaca-
bados nos rincões do país, resultado de clientelis-
mo político —ou, nas piores hipóteses, de corrupção

“ Um acidente entre uma Honda CBR 1000 e uma carreta deixou um morto 
em Sorriso. A colisão aconteceu no cruzamento da Avenida Blumenau com a 
Rua Lupicínio Rodrigues. O motociclista teve várias fraturas, foi socorrido em 
estado gravíssimo e encaminhado ao Hospital Regional. Entretanto, pouco de-
pois, faleceu. Vagner Merquides Fernandes tinha 46 anos. A versão apurada é 
que a carreta bitrem seguia pela Lupicínio Rodrigues, quando o motociclista 
que seguia pela avenida acabou colidindo no semirreboque. Com o impacto, a 
motocicleta fi cou bastante danifi cada na parte frontal, saindo o pneu da roda. 
Não houve danos na carreta. A PM esteve no local para apurar a dinâmica do 
acidente e um boletim de ocorrência deve ser registrado.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Nosso país tem inúmeros problemas so-
ciais; dentre eles podemos refl etir sobre o 
sistema educacional defi ciente, que não con-
segue disponibilizar o mesmo nível de edu-
cação para todas as crianças e adolescentes 
em idade escolar, tendo como consequência 
uma má formação intelectual e contribuindo 
assim para a perpetuação das desigualdades 
sociais, econômicas e culturais. Desse siste-
ma educacional defi ciente advém a causa de 
quase todos os problemas da nação.

Como se não bastasse a dimensão do pro-
blema, ainda temos que cotidianamente lidar 
com o desemprego, violência difusa, escas-
sez de moradias, saúde precária e ausência 
de saneamento básico.

Todas estas questões problemas, de al-
guma forma estão relacionadas com as de-
fi ciências do nosso sistema educacional que 
não é bom o sufi ciente no sentido de exercer 
o papel transformador da realidade social do 
país.

Sempre digo que, se resolvêssemos o pro-
blema da educação, os demais problemas, 
seriam também resolvidos; sabido é que os 
países desenvolvidos em algum momento 
de sua história investiram quantias vultosas 
do seu Produto Interno Bruto em políticas 
educacionais e diferentemente do que faz 
o Brasil, investiram na educação básica, ou 
seja, nas séries iniciais, dando condições ele-
mentares para que o indivíduo ao chegar na 
fase adulta, tenha conhecimento para buscar 
um espaço no mercado de trabalho, ou numa 
universidade de qualidade.

Vale refl etir sobre o problema da crimina-
lidade, que de fato evidencia a falta de um 
projeto educacional que capacite o indivíduo 
para as possibilidades que a vida possa vir a 

lhe oferecer; nosso sistema prisional é habita-
do por pessoas com baixa formação escolar; e 
essa lacuna na formação do indivíduo, talvez 
seja um dos fatores que contribua nas más es-
colhas ou escolhas não racionais por parte do 
indivíduo.

Segundo dados do Departamento Peni-
tenciário Nacional – DEPEN, “dos mais de 700 
mil presos em todo o país, 8% são analfabetos, 
70% não chegaram a concluir o ensino funda-
mental e 92% não concluíram o ensino médio. 
Não chega a 1% os que ingressam ou tenham 
um diploma do ensino superior”. Os dados di-
zem muito sobre os efeitos perversos de um 
sistema educacional falido, que não funciona.

Óbvio que não estou afi rmando ou suge-
rindo, que necessariamente as pessoas com 
pouca escolarização sejam violentas; entretan-
to, uma hipótese a ser levantada é que, talvez 
se essas pessoas encarceradas por condutas 
criminosas tivessem recebido educação de 
qualidade, qual seria a real probabilidade de 
elas terem escolhido outras alternativas de 
vida?

É uma refl exão sobre a necessidade de o 
Brasil melhorar seu sistema de educação bá-
sica, com o objetivo de salvar da criminalidade 
as gerações futuras.

Nas últimas décadas nossos governantes 
fi zeram muito mal ao Brasil. O resultado é essa 
sociedade amedrontada pela violência, des-
crente na efi ciência das instituições do Estado 
e sem esperança de dias melhores.

Não há receitas prontas de como resolver 
todos os problemas do país; mas começar re-
solvendo o problema da educação, pensando 
em colher frutos com responsabilidade a lon-
go prazo, penso que seria uma escolha racio-
nal, um caminho, uma esperança de um futu-
ro melhor.

JOEL MESQUITA É SOCIÓLOGO E 
ESCRIVÃO DE POLÍCIA CIVIL

Problemas Sociais do Brasil

JOEL MESQUITA
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Simplesmente, mãe!
mãe não é uma pessoa aversa à tecno-
logia, mas alguém que não gosta de ser 
que esses recursos tomem o controle da 
vida. Doutora em educação e dona de 
um instituto de pós graduação à distân-
cia, ela convive diariamente com diver-
sas formas de tecnologia, se mostrando 
muito hábil no uso da esmagadora maio-
ria dos recursos que utiliza diariamente.

Tudo isso, porém, não faz com que ela 
veja uma mensagem no WhatsApp 
de forma imediata ou que atenda 
o telefone sempre que você ligar. 
Mas pode ter certeza: se você es-
tiver precisando, ela move céus e 
terras para ajudar.

Minha mãe tem uma infi nida-
de de histórias, de lutas, de par-

ticularidades, de sucessos e fracassos, 
assim como, provavelmente, todas as 
mães. São essas particularidades que 
fazem com que cada mãe seja diferente, 
especial, sem perder uma essência cole-
tiva de proteção, de preocupação com os 
fi lhos. No fi m das contas, é impossível 
explicar o que existe por trás dessa pa-
lavra, então melhor dizer que ela é, sim-
plesmente, mãe!

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 quiser!

Meus mais sinceros parabéns à todas as mães de verdade, sejam bioló-
gicas ou não. A fi gura da mãe é extremamente em nossas vidas e, por 
vezes, é incorporada por avós, tias, irmãs, madrinhas, vizinhas e tantas 
outras pessoas que abraçam essa causa e fazem a diferença na vida de 
uma criança. Não apenas hoje, mas todos os dias são seus!

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

Me lembro como se fosse hoje da re-
sistência da minha mãe a ter um celular. 
Ela afi rmava que era coisa para quem 
precisava ser localizado em qualquer 
lugar e a qualquer hora, e esse não era 
o caso dela. Com muita persistência fi ze-
mos com que ela aceitasse seu primeiro 
aparelho que, na primeira oportunidade, 
ela passou para frente.

Algum tempo depois a necessidade 
fez com que ela se rendesse, de 
fato, ao celular, mas com o de-
vido alerta de que não viveria 
em função do aparelho, deixan-
do claro que esse vício ela não 
teria. É, meus amigos, foi longe 
para que ela se tornasse uma 
pessoa “localizável” através do 
telefone móvel.

Mesmo quando seu aparelho estava 
em situação precária ela foi resisten-
te à uma eventual troca, dizendo que o 
investimento era desnecessário. Preci-
samos comprar outro aparelho sem que 
ela soubesse para que, sem muita alter-
nativa, a troca fosse realizada.

Usar o WhatsApp foi outro passo in-
teressante, visto que estar extremamen-
te “acessível” nunca soou como uma boa 
ideia para ela. E nem deveria ser, afi nal, 
com tanta conectividade, o sossego vai 
embora, sem contar que muita gente 
não percebe que você trabalha, descan-
sa, vive, e fi ca querendo incomodar com 
mensagens nos horários mais impró-
prios.

Não, meus queridos leitores, minha 
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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!

EX-SECRETÁRIO
PRESO

Os quase 600 kg de cocaína escondidos na 
fuselagem de um jato que iria para Portugal, 
no ano passado, estavam divididos em table-
tes com diversas marcas e grifes. Vários ta-
bletes estavam com carimbo da marca de luxo 
italiana Bottega. Outros estavam marcados 
com a logomarca da Adidas, Nike, Louis Vit-
ton e GL&CH. O carregamento de cocaína foi 
descoberto porque o jato Falcon fretado pelos 
acusados de tráfi co internacional apresentou 
problemas elétricos numa escala em Salvador, 
rumo a Portugal. A PF foi acionada e começa-
ram as investigações da Operação Descobri-
mento, que prendeu 7 – entre eles os mato-
-grossenses Nilton Borgato, ex-secretário, 
e Rowles Magalhães - e cumpriu mais de 40 
mandados de busca e apreensão.

DE NOVO?!
O deputado federal José Medeiros foi um dos 

12 parlamentares a votar contra o projeto que 
institui o piso salarial de enfermeiros, técnicos 
de enfermagem e parteiras. Após o voto, Medei-
ros, lógico, foi massivamente criticado pela ca-
tegoria nas redes sociais. Ele então emitiu uma 
carta afi rmando ter votado favorável ao projeto 
e culpando o placar da Câmara. “Registrei voto 
‘sim’, mas no sistema aparece registrado o voto 
‘não’”, escreveu o parlamentar na carta. Se está 
sendo sincero ou não, é difícil saber. Mas em 
dezembro do ano passado, quando votou a favor 
da criação do fundão eleitoral de R$ 5,7 bilhões, 
ele foi massacrado nas redes e se saiu com uma 
desculpa esfarrapada, dizendo que errara na 
hora de apertar o botão de votação.

É uma refl exão sobre a necessidade de o Brasil melhorar 
seu sistema de educação básica, com o objetivo de salvar 
da criminalidade as gerações futuras



DA REPORTAGEM

Dando sequência à ce-
lebraçA Assembleia Legislati-
va aprovou o Projeto de Lei nº 
832/2019, do deputado estadu-
al Lúdio Cabral, que previne e 
pune o assédio moral no servi-
ço público em todos os poderes 
de Mato Grosso.

O texto prevê as penali-
dades de advertência, suspen-
são, destituição de cargo em 
comissão ou de função comis-
sionada, e demissão, variando 
de acordo com a gravidade do 
ato, que será apurada por meio 
de processo administrativo dis-
ciplinar (PAD). Agora o projeto 
será enviado para sanção do 
governador.

“O assédio moral é uma 
das principais causas de ado-
ecimento de servidores. Esse 
projeto foi elaborado a várias 

mãos, em diálogo com entida-
des que representam o serviço 
público, com estudiosos. Foi 
muito importante ter apoio dos 
deputados para aprovar essa 
proposta, e agora esperamos 
que o governador sancione, 
para assegurar aos servidores 
públicos um dispositivo legal 
que seja instrumento de defesa 
diante de situações de assédio 
moral no ambiente de traba-
lho”, disse Lúdio.

O projeto aprovado ca-
racteriza como assédio moral 
diversos atos de desrespeito e 
discriminação. Entre eles, des-
qualificar, reiteradamente, a 
autoestima ou a imagem de 
agente público, subestimar 
publicamente as aptidões e 
competências, submetê-lo a si-
tuação vexatória, fomentar bo-
atos inidôneos e comentários 
maliciosos, além de valer-se de 

VAI PARA SANÇÃO

Assembleia aprova projeto que pune
assédio moral no serviço público

Projeto prevê medidas de prevenção ao assédio moral 

Foto: Divulgação

cargo ou função comissionada 
para induzir ou persuadir agen-
te público a praticar ato ilegal, 
entre outros. A proposta de 
Lúdio prevê também a criação 

de comissões de conciliação 
e medidas preventivas, como 
cursos para prevenir e extinguir 
práticas inadequadas, debates 
e palestras.
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Projeto de lei incentiva doação
de medula óssea em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

De autoria do deputa-
do estadual João Batista do 
Sindspen (PP), o Projeto de 
Lei nº 624/2020, que incenti-
va campanhas de doação de 
medula óssea nas salas de 
cinemas, foi aprovado em 2ª 
votação, durante a sessão or-
dinária dessa semana na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT).

João Batista frisou que 
a divulgação nos cinemas do 
estado chama a atenção do 
público para o assunto que é 
considerado de alta relevân-
cia na área da saúde. “O pro-
jeto de lei se espelha em ou-
tras iniciativas, que contam 
com o apoio e o envolvimen-
to da população, a exemplo 
das campanhas de preven-
ção ao câncer, como Outu-
bro Rosa e Novembro Azul. 
Segundo o Hemocentro, a 
probabilidade de achar um 
doador compatível no Brasil 
é de um para cada cem mil 
cadastrados. Por isso, preci-
samos cada vez mais investir 
em campanhas publicitárias 
de incentivo à doação de 
medula óssea, sensibilizando 
a população quanto à neces-
sidade de aumentar o cadas-
tro de doadores”, argumen-
tou o deputado.

No documento consta 
ainda que se a proposta for 
sancionada pelo governo, a 
campanha deverá ser trans-
mitida simultaneamente 
na linguagem de sinais e a 

SOCIAL. Em MT o MT Hemocentro registrou 277.241 doadores voluntários nos últimos três anos
Foto: Divulgação

A proposta passou em segunda votação em plenário 

vinculação deve ocorrer no 
momento dos trailers, antes 
do início de cada filme. “As 
empresas que administram 
as salas de cinemas no Es-
tado de Mato Grosso ficam 
obrigadas a disponibiliza-
rem espaço antes do início 
dos filmes ou sessão para 
publicidade de campanha 
de incentivo ao cadastro de 
doadores de medula óssea 
no Estado de Mato Grosso. O 
MT-Hemocentro juntamen-
te com a Secretaria Adjunta 
de Comunicação do Esta-
do de Mato Grosso ficarão 
responsáveis pela criação 
do material de divulgação e 
campanha publicitária a ser 
exibido. O descumprimen-
to da presente lei ensejará a 
aplicação de multa no valor 
de 100 (cem) Unidades Pa-
drão Fiscal - UPF/MT. Esta lei 
entrará em vigor 90 (noven-
ta) dias após sua publicação”, 
conclui trecho do projeto de 
lei.

Atualmente, no Brasil, 
há 5.304.714 pessoas cadas-
tradas no Registro Nacional 
de Doadores Voluntários de 
Medula Óssea (Redome). Em 
Mato Grosso, esse número é 
de 66.671 pessoas voluntárias 
à doação. Em Mato Grosso, 
o MT Hemocentro registrou 
277.241 cadastros de doado-
res voluntários nos últimos 
três anos. 

Quanto aos doadores 
de sangue, onde a popula-
ção é de aproximadamente 
3,5 milhões de habitantes, 

cerca 25 mil pessoas se can-
didatam à doação a cada 
ano.

Quer ser um doador 
de Medula Óssea? - Para ser 
um doador de medula ou de 

comitiva do Ministério da Agricultura embarcou para
Jordânia, Egito e Marrocos

FORNECIMENTO

Brasil negocia compra 
de fertilizantes 
DA REPORTAGEM

Uma comitiva do Minis-
tério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) 
iniciou, ontem (6), missão 
para Jordânia, Egito e Marro-
cos. O grupo se reunirá com 
representantes de empresas 
privadas e de governos des-
ses três países para tratar 
sobre o fornecimento de fer-
tilizantes e a ampliação de 
investimentos no Brasil.

Na Jordânia, o princi-
pal tema será o fornecimen-
to de fertilizantes à base de 
potássio. No Egito, o foco 
serão os nitrogenados, e em 
Marrocos, os fosfatados. O 
retorno da comitiva ao Brasil 
está previsto para o dia 14 de 
maio.

A agenda na Jordânia, 
que começa hoje (7), prevê 
reuniões com diretorias de 
importantes empresas pro-
dutoras de potássio, como 
a Arab Potash Company 
(APC), que produz mais de 
2,4 milhões de toneladas por 
ano, e a Jordan Phosphate 
Mining Company (JPMC), 
com capacidade de produ-
ção superior a 7 milhões de 
toneladas por ano.

Também estão previs-
tas reuniões do ministro bra-
sileiro da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento, Marcos 
Montes com seu homólogo 
da Jordânia, Khaled Musa 

Henefat, e com o ministro 
da Indústria, Comércio e 
Abastecimento, Youssef Al-
-Shamal.

Na segunda-feira (9), a 
delegação do Mapa chega 
ao Cairo, onde o ministro 
Marcos Montes deverá se 
reunir com o vice-ministro 
da Agricultura, Moustafa El 
Sayeed, e com o ministro do 
Abastecimento, Aly Al Mo-
selhy. A delegação do Mapa 
participa do Fórum Brasil – 
Egito: Oportunidades no co-
mércio bilateral, promovido 
pela Câmara de Comércio 
Árabe-Brasil.

Também estão previs-
tas reuniões com represen-
tantes do setor de fertilizan-
tes e de proteína animal. A 
comitiva chega ao Marrocos 
na próxima quinta-feira (12), 
onde há previsão de uma 
reunião com o Ministro da 
Agricultura, Mohammed 
Sadiki, além de uma visita à 
usina de Jorf Lasfar da Com-
panhia Office Chérifien des 
Phosphates (OCP). A em-
presa estatal é atualmente a 
maior fornecedora de fósfo-
ro para o Brasil.

Marrocos é o segundo 
maior produtor mundial de 
fertilizantes fosfatados, res-
ponsável por cerca de 17% da 
produção global. Em 2021, o 
Brasil importou mais de US$ 
1,6 bilhão em fertilizantes do 
Marrocos.

Foto: valter Campanato

Foto: rÔmalo BeSSa

A comitiva apresentou números para atrair indústrias do 
setor têxtil

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, esteve na cidade 
de Jundiaí, em São Paulo, 
para conhecer o processo 
de industrialização do al-
godão. Ele deve percorrer 
outros municípios paulistas 
para apresentar a potencia-
lidade de Sorriso, atraindo 
investidores da industriali-
zação.

Lafin está acompa-
nhado da primeira-dama 
e secretária de Assistência 
Social, Jucélia Ferro, do se-
cretário de Desenvolvimen-
to Econômico, Cláudio Oli-
veira e o adjunto da pasta, 
Vanderly Gnoato. A primeira 
agenda foi realizada na In-
dústria Universal Têxtil, uma 
empresa fundada em 1.953.

Conforme o prefeito, 
na visita realizada foi possí-
vel verificar de perto o pro-
cesso de industrialização da 
matéria-prima (o algodão), 
para a produção de fios e, 

consequentemente, peças 
de roupas. “Encontramos 
um produto vindo de uma 
propriedade do município 
de Sorriso, algodão de al-
tíssima qualidade. Aqui nós 
estamos trazendo todo o 
nosso histórico de produção 
e evolução da qualidade. A 
ideia é atrair indústrias não 
só para a cidade, mas para 
a região, potencializando o 
Estado de Mato Grosso”, dis-
se o prefeito.

Além da visita à empre-
sa do setor têxtil, a comitiva 
busca atrair novos negócios 
de industrialização para Sor-
riso, potencializando aquilo 
que já é produzido na re-
gião como lavoura e pecuá-
ria. “Trazer investidores para 
que possam agregar valor já 
nos produtos de nossa terra, 
como soja, milho, algodão, 
carne bovina, aves e suínos. 
Desta forma, vamos nos 
reunir com uma empresa 
voltada ao corte de carnes, 
deixando bem claro que a 
produção está em nossa re-

SORRISO

Prefeito conhece processo de 
industrialização do algodão

gião, são sementes que nós 
estamos depositando em 
São Paulo”, finalizou Ari.

Ontem (6) a comitiva 
se reuniu com represen-

tantes da Companhia Gol 
Linhas Aéreas, para buscar 
rotas alternativas de voos 
para o Aeroporto Regional 
de Sorriso Adolino Bedin.

sangue, procure Hemocen-
tro e faça seu cadastro. A uni-
dade está localizada na Rua 

13 de junho, n° 1.055, e funcio-
na de segunda a sexta-feira, 
das 7h30 às 17h.



Volume de vendas deve chegar a R$ 14,4 bilhões 

balança comercial brasileira registrou superávit de US$ 8,14 bi em abril 

FOTO: AGÊNCIA BRASIL

DA REPORTAGEM

O volume de vendas 
do comércio varejista para 
o Dia das Mães deverá che-
gar a R$ 14,42 bilhões, uma 
queda de 1,8% em relação 
à movimentação f inancei-
ra real, isto é, descontada 
a inflação, do ano anterior, 
segundo estimativas da 
Confederação Nacional do 
Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo (CNC). Em 2021, o 
volume de vendas chegou a 
R$ 14,68 bilhões.

A estimativa leva em 
conta a inflação elevada e os 
juros em alta, avaliou hoje 
(5), em entrevista à Agência 
Brasil, o economista da CNC 
Fabio Bentes, responsável 
pela pesquisa.

“Não poderia ser dife-
rente, diante das condições 
atuais de consumo, quando 
a gente está com uma in-
flação de dois dígitos já há 
algum tempo, taxas de juros 
no maior patamar dos últi-
mos cinco anos e a gente 
tem um rendimento médio 
da população apresentando 
queda real de 6%, segundo 
pesquisa do Instituto Brasi-
leiro de Geograf ia e Estatís-
tica (IBGE)”, disse Bentes.

“Não daria para espe-
rar crescimento diante des-
sas condições. Ainda que se 
considere a reabertura total 
do comércio, o consumi-
dor está com o bolso ainda 
prejudicado pela inflação 
alta, juros em alta e, princi-
palmente, pela questão do 
mercado de trabalho, que 
precisa ser melhor endere-
çada”, completou o econo-
mista.

Apesar da redução 
projetada para a data, o 
número é superior aos R$ 
8,8 bilhões registrados em 
2020, no auge da pandemia 
de covid-19, quando grande 
parte dos estabelecimentos 

DA REPORTAGEM

O ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquer-
que, disse que até 2031, a 
energia solar deve ser res-
ponsável por 17% da matriz 
brasileira. De acordo com o 
ministro, atualmente as fon-
tes fotovoltaicas correspon-
dem a 7,7% da eletricidade 
gerada no país.

“No ano passado, a ge-
ração distribuída no Brasil 
foi a quarta em crescimento 
no mundo, superada apenas 
por países como Estados 
Unidos, China e Índia. Eu 
acho que nós estamos mui-
to bem posicionados”, acres-
centou o ministro ao falar na 
abertura de um seminário 
promovido pela Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel).

A geração distribuída 
é a forma de produção de 
energia feita, em geral, pe-

los próprios consumidores, 
como as residências ou em-
presas que possuem placas 
para geração de energia so-
lar.

Em relação a energia 
eólica, Bento Albuquerque 
explicou que a previsão é 
manter ao longo da próxima 
década o percentual de 11% 
de presença na matriz ener-
gética do país. “A geração 
eólica cresceu 330% desde 
2014. E é atualmente res-
ponsável por mais de 11% da 
nossa matriz elétrica”.

Albuquerque confir-
mou que deve acontecer em 
junho o leilão de concessão 
para construção de linhas e 
instalações de transmissão 
de energia. Serão leiloados 
13 lotes que abrangem 13 es-
tados, com uma previsão de 
R$ 15,3 bilhões em investi-
mentos e a instalação de 4,5 
mil km em linhas de trans-
missão.

INFLAÇÃO ALTA

Volume de vendas para o
Dia das Mães cai, diz CNC

ATÉ 2031

Energia solar 
deve responder
por 17% da 
matriz brasileira

estava fechada. “O varejão 
do Dia das Mães estava fe-
chado, em maio de 2020, e 
a gente estava lutando para 
criar condições de reabertu-
ra”, lembrou Fabio Bentes.

“Em 2021, o cenário 
já era melhor e, em 2022, 
apesar de a pandemia ain-
da existir, ela está mais en-
fraquecida. O problema é 
a conjugação de fatores de 
consumo, que não têm sido 
favoráveis para a expansão 
das vendas”, completou 
Bentes.

VARIAÇÃO
POSITIVA
A pesquisa da CNC re-

vela que, pela primeira vez, 
nenhum dos 26 itens que 
compõem a cesta de bens 
e serviços avaliados deverá 
ter retração, na comparação 
com o ano anterior. A varia-
ção média desses itens, da 

ordem de 10,6%, deverá ser 
a maior da série histórica 
iniciada em 2013, pressiona-
da pela inflação corrente. Os 
itens medidos pelo Índice 
de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA-15), acumula-
do em 12 meses, destacam 
as variações nos preços de 
eletrodomésticos, como re-
frigeradores (+27,8%) e fo-
gões (+24,9%). Do mesmo 
modo, itens de mobiliário 
associados à data comemo-
rativa também tendem a 
apresentar variação signif i-
cativa (+19,4%), o que deve-
rá desestimular a busca por 
esses produtos, especial-
mente considerando a ten-
dência recente de elevação 
do custo do crédito.

Levantamento efetua-
do pela Associação Nacional 
dos Executivos de Finanças 
(Anefac) identif icou que, 
em maio de 2021, a taxa de 

juros básica da economia 
brasileira estava em 3,5% 
ao ano. Dez meses depois, 
os juros básicos já se situ-
avam em 11,75% ao ano. No 
mesmo período, a taxa mé-
dia de juros das principais 
operações de crédito saltou 
de 5,88% ao mês (ou 98,5% 
ao ano) para 6,57% ao mês 
(ou 145,9% ao ano). O ramo 
de vestuário, calçados e 
acessórios, que costuma 
responder pela maior fatia 
das vendas, deve seguir li-
derando este ano, com pre-
visão de faturamento de R$ 
6,69 bilhões, avanço de 1,4% 
em relação ao registrado no 
ano passado. Por outro lado, 
os segmentos de utilidades 
domésticas e eletroeletrôni-
cos (R$ 2,33 bilhões) e mó-
veis e eletrodomésticos (R$ 
2,29 bilhões) devem apre-
sentar quedas de 9,3% e 
9,5%, respectivamente.

FOTO: DIVULGAÇÃO
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Geração eólica cresceu 330%, diz ministro de Minas e Energia 

Balança comercial registra
superávit de US$ 8,1 bilhões
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A balança comercial 
brasileira registrou superá-
vit de US$ 8,14 bilhões em 
abril, informou a Secretaria 
do Comércio Exterior, do 
Ministério da Economia. Os 
bens exportados somaram 
US$ 28,9 bilhões e os bens 
importados, US$ 20,7 bi-
lhões.

Em termos de valor ex-
portado, foi o maior já regis-
trado para o mês de abril em 
toda a série histórica. Mes-
mo assim, o superávit ficou 
menor do que em abril do 
ano passado, quando regis-
trou US$ 10 bilhões. Um dos 
fatores que impulsionaram 
o resultado no mês passa-
do foi o aumento de quase 
20% no preço dos produtos 
exportados pelo país, prin-
cipalmente as commodities 
agrícolas. Em termos de vo-
lume de produtos exporta-
dos, houve uma queda de 
8% nos embarques.

No acumulado do ano 
até abril, as exportações to-
talizam US$ 101,185 bilhões e 
as importações, US$ 81,238 
bilhões, com saldo positivo 
de US$ 19,947 bilhões, va-
lor 10,5% maior do que o do 
mesmo período do ano pas-
sado. De janeiro a abril des-

te ano, a corrente de comér-
cio (soma das exportações e 
importações) ficou em US$ 
182,424 bilhões, 25,5% supe-
rior ao mesmo quadrimes-
tre de 2021.

SETORES
Comparado com abril 

do ano passado, houve cres-
cimento no valor das expor-
tações da agropecuária, que 
registrou 12,7% (US$ 48,73 
milhões). Os produtos com 
as maiores variações posi-
tivas no preço foram milho 
não moído, com 655,4% de 
aumento (US$ 10,43 milhões 
na média diária), café não 
torrado, com aumento de 
53,8% (US$ 12,51 milhões na 
média diária), trigo e cen-
teio, com 359.555,5% de au-
mento (US$ 2,90 milhões 
na média diária) e soja, com 
7,1% (US$ 23,52 milhões na 
média diária).

A indústria de transfor-
mação registrou crescimen-
to de 35% nas exportações 
em abril, na comparação 
com abril do ano passado, 
totalizando US$ 202,31 mi-
lhões a mais no valor em-
barcado.

Os produtos com maior 
destaque no setor foram óle-
os combustíveis de petróleo 
(57,2% com aumento de US$ 
23,76 milhões na média di-

EM ABRIL. Saldo foi impulsionado pelo aumento de preço nos produtos importados
ária); carne bovina fresca, 
refrigerada ou congelada 
(72,1% com aumento de US$ 
21,56 milhões na média diá-
ria); farelos de soja e outros 
alimentos para animais (ex-
cluídos cereais não moídos), 
farinhas de carnes e outros 
animais (55,4% com aumen-
to de US$ 18,58 milhões na 
média diária); e carnes de 
aves e suas miudezas co-
mestíveis, frescas, refrige-
radas ou congeladas (44,1% 
com aumento de US$ 12,07 
milhões na média diária). Na 
indústria extrativa, houve 
queda de US$ 34,02 milhões 
(10,2%) na comparação com 
abril de 2021. Em relação às 
importações, houve cresci-
mento de 33% na compra 
de produtos agropecuários 
(US$ 6,31 milhões); cresci-
mento de 58,1% da compra 
de produtos da indústria ex-
trativa (US$ 27,52 milhões) 
e aumento de 35,5% nas 
aquisições de produtos da 
indústria de transformação 
(US$ 257,56 milhões), com-
parados a abril de 2021.

ESTIMATIVA
O Ministério da Eco-

nomia manteve a previsão 
de que o superávit comer-
cial este ano será de US$ 
111,6 bilhões. As projeções 
do governo são de que as 

exportações somem US$ 
348,8 bilhões, alta de 24,2% 
na comparação com o ano 

passado (US$ 280,8 bilhões), 
e que as importações de 
produtos somem US$ 237,2 

bilhões, uma alta de 8,1% 
em relação 2021 (US$ 219,4 
bilhões).
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AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2022.

CONCORRÊNCIA Nº 002/2022.
EMPREITADA GLOBAL

TIPO DE JULGAMENTO:  MENOR PREÇO GLOBAL

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação, torna público que fará realizar no dia 09 
de JUNHO   de  2022, às 09h00min (horário local), na sala da Comissão Per-
manente de Licitações, situada na Rua 13 de maio, S/N Referencia: “ao lado 
da Heureca Contabilidade”,, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião 
para realização da CONCORRÊNCIA PUBLICA  Nº 002/2022,  EMPREITADA 
GLOBAL,  DO TIPO DE JULGAMENTO  MENOR PREÇO    GLOBAL, de 
acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis 
no setor de licitação da Prefeitura Municipal de Confresa, situada na Rua 13 de 
maio, S/N Referencia: “ao lado da Heureca Contabilidade”, Centro, Confresa-
-MT ou no site  www.confresa.org  ou  pelo e-mail licitaconfresa@hotmail.com  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECU-
ÇÃO DE OBRAS DE ENGENHARIA NA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA COM 
T.S.D. EM DIVERSAS RUAS E AVENIDAS NO MUNICIPIO DE CONFRESA-
-MT, CONFORME OPERAÇÃO DE CREDITO 0.1.0754- CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL-CEF-, RECURSOS DO FINISA FIRMADO ENTRE PREFEITURA 
DE CONFRESA-MT E CAIXA ECONOMICA FEDERAL-CEF.

CONFRESA-MT, 06 de MAIO de  2022.
______________________________   

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE DA CPL
Portaria nº 002/2022

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N°078/2022.

TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2022.

A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através da Comissão Per-
manente de Licitação, torna público que fará realizar no dia 26 de MAIO de 
2022, às 09h00min, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada 
na Rua 13 de maio S/N ao lado da Heureka Contabilidade, Centro na cida-
de de Confresa-MT, a Reunião para realização da TOMADA DE PREÇOS N° 
006/2022, Tipo: Empreitada pelo Menor Preço Global de acordo com as Leis 
em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departa-
mento de Licitações e Contratos no endereço citado acima e no site www.con-
fresa.mt.gov.br no link do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, 
pelo e-mail: licitaconfresa@hotmail.com.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECU-
ÇÃO DE TERRAPLANAGEM DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, 
E DRENAGEM SUPERFICIAL NO SETOR SANTA LUZIA II, NO MUNICIPIO 
DE CONFRESA – MT

Confresa-MT, 06  de MAIO de 2022.
___________________________    

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PRESIDENTE DA C.P.L.
PORTARIA N° 002/2022.

 EDITAL DE INTIMAÇÃO SOBRE A RELAÇÃO DE CREDORES E SOBRE A 
APRESENTAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL EXPEDIDO 
POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO GIOVANA PASQUAL 
DE MELLO PROCESSO n. 1020035-04.2021.8.11.0015 Valor da causa: R$ 
37.731.918,31 ESPÉCIE:  [Recuperação judicial e Falência, Concurso de 
Credores]->RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129) POLO ATIVO: Nome: MATO-
SUL TRANSPORTES LTDA Endereço: Rua de Acesso, Santa Clara, SORRI-
SO - MT - CEP: 78895-182 POLO PASSIVO: Nome: CREDORES Endereço: 
desconhecido PROCESSO n.º 1020035-04.2021.8.11.0015. Valor da Causa: 
R$ 37.731.918,31 ESPÉCIE: Recuperação Judicial POLO ATIVO: MATOSUL 
TRANSPORTES LTDA (CNPJ 08.346.620/0001-99) PESSOAS AS SEREM 
INTIMADAS: CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS ADMINISTRA-
DORA JUDICIAL: AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, CNPJ n.º 
25.313.759/0001-55, com endereço na Avenida Dr. Hélio Ribeiro, n.º 525, Ed. 
Helbor Dual Business, sala 2401, Alvorada, Cuiabá/MT, telefone: (65) 2136-
2363 e (65) 99816-6362, email: aj1@aj1.com.br FINALIDADE: INTIMAR OS 
INTERESSADOS, acerca da Lista de Credores apresentada pelo Administra-
dor Judicial, abaixo transcrita, advertindo-os, na forma do art. 8º da LRF, do 
prazo de 10(dez) dias para apresentação de impugnações sobre eventual au-
sência de crédito, manifestando-se contra a legitimidade, importância ou clas-
sificação do crédito relacionado. AS IMPUGNAÇÕES DEVEM SER DISTRI-
BUIDAS INCIDENTENTALMENTE AO PROCESSO DA RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL. INTIMAR OS CREDORES E INTERESSADOS acerca da apresen-
tação do Plano de Recuperação Judicial, que se encontra no ID 75362651 do 
processo, junto ao PJE, devendo os mesmos observar fielmente o prazo de 30 
(trinta) dias para manifestação de eventual objeção, conforme dispõe o artigo 
55 da Lei nº 11.101/2005. RESUMO DA DECISÃO ID 49724944: “(...) Expeça-
-se edital, contendo aviso aos credores sobre o recebimento do plano de recu-
peração judicial e do prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de eventual 
objeção ao plano, a contar da publicação do edital (artigos. 53 e 55, da Lei 
11.101/2005). No mesmo edital, intimem-se acerca da relação de credores de 
que trata o art. 7º, §2º, da Lei, consignando-se que o Comitê, qualquer credor, 
o devedor ou seus sócios poderão apresentar impugnação contra a relação de 
credores do administrador judicial, no prazo de 10 (dez) dias, nos termos do 
art. 8º, da LRF.” Decisão proferida em 18/04/2022 (id. 82504701) RELAÇÃO 
DE CREDORES DA ADMINISTRADORA JUDICIAL SEPARADA POR CLAS-
SES: QUIROGRAFÁRIO: Abastecedora De Combustiveis Pablo Ltda, R$ 
34.288,34; Abastecedora De Combustiveis Santa Rita Ltda, R$ 5.754,25 ; 
Aguia Branca Comercio De Combustiveis Ltda, R$ 2.245,23 ; Aguilera Comer-
cial Distribuidora De Autopecas Ltda, R$ 44.762,07 ; Aproms - Ass Postos 
Comb Rodov De Mato Grosso Do Sul, R$ 318.092,70 ; Ar Comercio De Com-
bustiveis Eireli, R$ 6.370,79 ; Arcomar-Assoc. Revend. Combustiveis De Ma-
ringa E Regiao, R$ 78.163,34 ; Asfrete Servicos de Apoio Administrativo e 
Operacional LTDA, R$ 60.330,03 ; Atlantico Comercio De Combustiveis Ltda, 
R$ 4.740,26 ; Auto Pecas Shigenaga Ltda, R$ 1.805,90 ; Auto Posto Canela 
Ltda - Posto Nd, R$ 6.963,16 ; Auto Posto Catarinense Ltda, R$ 3.196,95 ; 
Auto Posto Gallo Ltda, R$ 22.279,73 ; Auto Posto Lozzi Ltda, R$ 2.672,11 ; 
Auto Posto Masut Viii, R$ 40.725,25 ; Auto Posto Paulistao De Santa Fe Do Sul 
Ltda, R$ 12.048,42 ; Banco Daycoval S.A, R$ 1.786.719,73 ; Banco Do Brasil, 
R$ 403.587,01 ; Banco Itau S.A., R$ 230.189,21 ; Banco Safra S A, R$ 
1.283.421,45 ; Banco Santander (Brasil) S.A, R$ 173.436,86 ; Boa Vista Co-
mercio De Combustiveis Ltda, R$ 3.130,05 ; Cadore Bidoia & Cia Ltda, R$ 
7.791,62 ; Cagk Comercio De Materiais Eletricos Ltda, R$ 1.656,33 ; Caixa 
Economica Federal, R$ 5.619.704,80 ; Centro Oeste Comercio De Lubrifican-
tes Sa, R$ 11.152,21 ; Cerradus Comercio De Pneus Ltda, R$ 70.757,75 ; 
Com. Combustivies E Lubrificantes Mr Ltda, R$ 5.845,95 ; Comagran Mato 
Grosso Comercial Ltda, R$ 4.843,64 ; Comercial Amazonia De Petroleo Eireli, 
R$ 5.119,61 ; Comercio De Combustiveis Toscan Ltda, R$ 2.090,75 ; Conti-
nental Do Brasil Produtos Automotivos Ltda, R$ 69.518,04 ; Coopercarga S.A, 
R$ 77.887,63 ; Cunhados Com De Auto Pecas Ltda, R$ 6.481,50 ; Delrey 
Distribuidora De Auto Pecas Eirel, R$ 2.037,77 ; Dimbo Distribuidora De Auto 
Pecas Ltda, R$ 6.221,23 ; Dipecarr Distribuidora De Pecas E Acessorios Para 
Carretas Ltda, R$ 2.188,75 ; Distribuidora Automotiva S.A., R$ 5.740,92 ; Dru-
govich Atacado De Autopecas Ltda, R$ 20.718,98 ; Drugovich Auto Pecas 
Ltda, R$ 2.217,49 ; Eletrica Serpal Ltda, R$ 3.829,77 ; Equipecas Distribuidora 
De Pecas Ltda, R$ 31.601,96 ; Extra Recapagens e Pneus Ltda, R$ 91.223,10 
; Fortbras Autopecas S.A, R$ 6.041,93 ; Granlider Transportes E Agenciamen-
to De Cargas Ltda, R$ 12.924,58 ; H. N.  Auto Posto Ltda, R$ 18.939,64 ; Itai-
tuba Auto Posto Ltda, R$ 26.915,86 ; J A Sobral & Cia Ltda, R$ 134.434,58 ; J 
F Ferramentas Ltda, R$ 2.782,12 ; L. M. Comercio De Ferragens Ltda, R$ 
1.284,60 ; Locatelli Derivados De Petroleo Ltda, R$ 1.180,31 ; Macedo E Sou-
za Ltda - Decio Ituiutaba, R$ 49.645,86 ; Magnum Distribuidora De Pneus S.A, 
R$ 17.675,76 ; Masut Auto Posto Ltda, R$ 198.200,91 ; Mirian Miritituba Auto 
Posto Ltda, R$ 26.623,84 ; Mirian Auto Posto Ltda, R$ 15.969,81 ; Mirian Cuia-
ba Auto Posto Ltda, R$ 15.730,28 ; Mirian Matupa Auto Posto Ltda, R$ 
21.572,20 ; Multiplike Fundo De Investimento Em Direitos Creditorios, R$ 
2.693.422,81 ; Multiseg Comercio De Informatica E Telecomunicacoes, R$ 
812,65 ; Nj  Veiculos, R$ 1.596,81 ; O. Montagna  Cia Ltda, R$ 3.757,06 ; Oli-
veira Comercio De Derivados De Petroleo Ltda, R$ 63.535,99 ; Ouro Verde 
Comercio De Combustiveis Ltda, R$ 39.530,34 ; Oxigenio Dois Irmaos Ltda, 
R$ 979,53 ; Pacaembu Autopecas Ltda, R$ 22.381,21 ; Pemaza Centro-Norte 
S.A, R$ 911,00 ; Phj Comercio De Combustivel Ltda, R$ 270.813,53 ; Pneus 
Via Nobre Ltda, R$ 73.830,57 ; Posto Aldo Ltda, R$ 211.116,00 ; Posto De 
Combustiveis Conquista Ltda, R$ 4.073,39 ; Posto De Combustiveis Sabia 
Ltda, R$ 56.599,35 ; Posto Neropolis Ltda, R$ 10.198,49 ; Posto Sao Roque 
Ltda, R$ 36.516,38 ; Posto Sete Milhas Ltda, R$ 2.740,84 ; Posto Tabocao Vi 
Ltda, R$ 6.942,28 ; Posto Trevo Macedo Combustiveis Ltda, R$ 15.174,31 ; 
Rede De Postos Marajo Aparecida De Goiania Ltda, R$ 3.628,73 ; Rede De 
Postos Marajo Couto Magalhaes Ltda, R$ 832,50 ; Rede De Postos Marajo 
Cuiaba Ltda, R$ 8.899,57 ; Rede De Postos Marajo Grande Cuiaba Ltda, R$ 
17.941,08 ; Rede De Postos Marajo Varzea Grande Ltda, R$ 26.029,69 ; Rede 
Posto America Dado 1 Ltda, R$ 49.639,51 ; Renascenca Auto Posto Ltda, R$ 
17.469,31 ; Rodep Com. Combustivel E Transporte Ltda, R$ 15.845,32 ; Rodo-
bras Combustiveis Ltda, R$ 16.245,08 ; Rodoeste - Implementos De Transpor-
te Ltda, R$ 6.427,22 ; Rota 020 Combustiveis Ltda, R$ 5.256,21 ; Rota Oeste 
Veiculos Ltda, R$ 1.056,37 ; S Gomes Ferreira Eireli, R$ 8.061,31 ; S.C Auto 
Posto Ltda, R$ 5.122,99 ; Samar Comercial Agricola Ltda, R$ 1.218,46 ; Sergio 
De Carli & Cia Ltda, R$ 19.305,29 ; Shaullin Transportador Revendedor Reta-
lhista Ltda, R$ 80.234,98 ; Sk Automotive Distribuidora De Autopecas Ltda, R$ 
1.917,84 ; Sousa Comercio De Produtos Automotivos Ltda, R$ 2.608,77 ; Tires 
Distribuidora De Pneus Ltda, R$ 427.300,15 ; Titon Com. De Combustiveis 
Ltda, R$ 3.309,61; Transportadora Batista Duarte Ltda, R$ 17.702.965,66 ; 
Transportes Estradeiro Ltda, R$ 3.452,58 ; Trr Rio Bonito Transportador Re-
vendedor E Retalhista De Petroleo Ltda, R$ 149.879,78 ; Unifort Ltda, R$ 
2.347,80 ; Vieira & Pizzoli Vieira Ltda, R$ 260.869,61 ; Wm Comercio De Lu-
brificantes Ltda - Comercial Mariano, R$ 10.251,50 ; Xaxim Comercio De Com-
bustiveis Ltda, R$ 2.828,30 ; Zafalon - Auto Posto Sede Alvorada Ltda, R$ 
928,12; ME/EPP: Af Alinhamentos Ltda, R$ 3.551,08; Auto Eletrica Eurotech 
Ltda, R$ 6.818,50 ; Auto Molas Distribuidoras De Pecas Eireli, R$ 34.496,90 ; 
Auto Posto Brambila, R$ 4.959,20 ; Auto Posto Caminhoneiro Ltda, R$ 
61.102,17 ; Auto Posto Charrua Ltda, R$ 18.500,94 ; Auto Posto Nicolodi V, R$ 
44.346,40 ; Auto Posto Serrano Ltda, R$ 16.471,75 ; Auto Tintas Sorriso Ltda, 
R$ 3.205,62 ; Capital Distribuidora De Pecas Para Veiculos Ltda, R$ 56.374,96 
; Carrocerias Nova Prata Ltdacarrocerias Nova Prata Ltda - Me, R$ 8.082,30 ; 
Centro Oeste Auto Refrigeracao Eireli, R$ 771,00 ; Cleiton Francisco Walker, 
R$ 910,01 ; Copecal Distribuidora De Auto Pecas Ltda Me, R$ 4.465,28 ; 
Dankar Comercio De Pecas Ltda, R$ 7.897,93 ; E. M. Forca Diesel Ltda, R$ 
14.229,96 ; Epi Mt Comercio De Ferramentas E Equipamentos De Protecao 
Ltda, R$ 760,08 ; Euro Truck Parts Comercio De Pecas Eirelli, R$ 8.629,36 ; 
Gislaine Aparecida Padilha Rabel, R$ 690,56 ; Globo Rolamentos E Pecas 
Ltda, R$ 2.072,47 ; Guaranta Ar Condicionado Eireli, R$ 8.368,25 ; Hiper Truck 
Parts Comercio Automotivo Eireli’, R$ 3.467,21 ; J. C. De Matos Junior Eireli, 
R$ 10.168,54 ; J.M Posto De Molas E Distribuidora De Pecas Ltda, R$ 
4.158,98 ; Jeova Jireh Com. E Rec. De Pneus Ltda, R$ 62.946,77 ; Jk Embre-
agens Ltda - Me, R$ 874,75 ; Jmp Comercio De Pecas Eireli, R$ 2.044,32 ; Jna 
Distribuidora De Pecas Automotivas Ltda, R$ 7.798,52 ; Jotage Comercio De 
Auto Pecas Ltda, R$ 5.675,85 ; Katiane Silveira Vaz Eireli, R$ 1.007,00 ; Luan 
Cesar Derkoski, R$ 535,05 ; M M Nogueira Tosta, R$ 6.118,77 ; Mahle Grande 
Parada Comercio De Combustiveis Ltda, R$ 3.831,91 ; Md Comercio De Com-
bustiveis Ltda, R$ 4.296,64 ; Mecatronica Preco Justo Mecanica, R$ 19.821,66 
; Melgaco Distribuidora De Pecas E Acessorios Ltda, R$ 732,74 ; Milano Co-
mercio Varejista De Amilano Com.Varejista De Autopecas Eireli, R$ 2.096,11 ; 
Mirian Itaituba Auto Posto Ltda, R$ 65.059,85 ; Monteiro Tornearia E Usinagem 
Ltda, R$ 8.519,59 ; Moreira Bezerra E Ducatti Ltda, R$ 11.255,94 ; Mt Brasil 
Comercio De Pecas Eireli, R$ 5.042,61 ; Mt Brasil Express Ltda, R$ 6.205,65 
; Mtr Embreagens Ltda, R$ 2.291,53 ; Paranagua Fretes - Cobranca E Asses-
soria Ltda, R$ 44.072,09 ; Passos E Passos Radiadores Ltda, R$ 1.358,71 ; 
Pletsch & Cia Ltda , R$ 904,73 ; Posto Tigre Comercio De Combustiveis Ltda, 
R$ 7.789,93 ; Posto Trevao Cachoeira Da Serra Ltda, R$ 188.894,47 ; Pro-
-Info Energia Ininterrupta E Informatica Eireli, R$ 371,33 ; R F Radiadores E 
Hidraulica Ltda, R$ 994,08 ; Rede America De Combustiveis Jk Ltda, R$ 
22.749,09 ; Referencia Distribuidora De Auto Peas Ltda, R$ 6.710,80 ; Roma 
Comercio De Combustiveis Ltda, R$ 8.515,17 ; Rosul Distribuidora De Auto 
Pecas Ltda, R$ 35.518,22 ; Rustk Comercio De Pecas Para Veiculos Ltda, R$ 
3.436,63 ; Saldanha Ar Condicionado Ltda, R$ 1.143,93 ; Scanvolvo Auto Pe-
cas Eireli, R$ 2.769,83 ; Sirleide Pereira Passos, R$ 3.991,11 ; So Freios Co-
mercio De Pecas E Servicos Ltda, R$ 475,56 ; Sonho Verde Combustiveis 
Ltda, R$ 12.708,48 ; Sr Sao Paulo Comercio Varejista De Combustveis Ltda, 
R$ 89.882,63 ; Super Grao Comercio De Cereais Ltda, R$ 58.201,63 ; Vicente 
Valvulas E Pecas Eireli, R$ 1.389,95 ; Vilanova E Silva Ltda - Viladiesel Co-
mercio De Pecas, R$ 2.651,30 ; Vitoria Comercio De Pecas Eireli, R$ 314,97; 
TOTAL DOS CRÉDITOS CONSTITUÍDOS EM MOEDA NACIONAL (REAIS - 
R$): R$34.525.780,17 ADVERTÊNCIAS: FICAM TODOS ADVERTIDOS DO 
PRAZO LEGAL DE 10 (DEZ) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE, 
PARA, QUERENDO, APRESENTAR IMPUGNAÇÃO JUDICIAL EM FACE DA 
RELAÇÃO DE CREDORES, INCIDENTALMENTE AO PROCESSO DE RE-
CUPERAÇÃO JUDICIAL, NOS TERMOS DO ART. 8º E SEGUINTES DA LEI 
11.101/2005. A documentação que fundamentou a elaboração da aludida rela-
ção encontra-se à disposição dos credores, recuperanda e do Ministério Públi-
co, perante a Administradora Judicial. Os interessados deverão fazer solicita-
ção prévia através do e-mail: matosul@aj1.com.br, indicando os documentos 
que pretendem ter acesso, de modo que sejam disponibilizados, se possível, 
também de forma eletrônica. Demais disso, quaisquer questionamentos e dú-
vidas poderão ser esclarecidos por e-mail, telefone ou pessoalmente, no escri-
tório da Administradora Judicial, neste último caso, através de agendamento 
prévio. AJ1 ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL, pessoa jurídica de direito privado, 
está sediada na Av. Dr. Hélio Ribeiro, 525, Ed. Helbor Dual Business Office & 
Corporate, 24º andar, salas 2401/2402, Alvorada, em Cuiabá/MT, CEP 78.048-
848, telefone: (065) 2136-2363, Cuiabá/MT, com funcionamento das 09h00min 
às 12h00min e 13h00min às 18h00min, de segunda à sexta-feira. A relação de 
credores ora publicada pode ser encontrada também no site: www.aj1.com.br, 
assim como as fichas técnicas de análise com o parecer administrativo das 
habilitações e divergências apresentadas. TAMBÉM FICAM TODOS ADVER-
TIDOS, CONFORME DISPOSTO NO ARTIGO 55 DA LEI 11.101/2005, DO 
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA PUBLICAÇÃO DESTE EDI-
TAL, PARA APRESENTAREM NOS AUTOS DO PROCESSO DE RECUPE-
RAÇÃO JUDICIAL SUAS OBJEÇÕES AO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDI-
CIAL APRESENTADO PELA RECUPERANDA, cuja cópia também poderá ser 
obtida no site: www.aj1.com.br. E, para que chegue ao conhecimento de todos 
e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente edi-
tal, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
Laura Joanir Costa Leite Rondon, Técnica Judiciária, digitei. Sinop - MT, 4 de 
maio de 2022. (Assinado Digitalmente) CLARICE JANETE DA FONSECA OLI-
VEIRA Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

VOLMAR LODI E OUTRA, devidamente inscrito no CPF 503.181.609-00, torna pú-
blico que requer junto a SEMA o pedido de Licença de Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação (LP/LI/LO), para a atividade de Ponto de Abastecimento 
com Tanque Aéreo de uso próprio, localizado na Fazenda Vô Amantino localizada 
na Estrada Leonilda S/N, Zona Rural, Município de Sinop – MT. Não Foi Realizado 
o EIA / RIMA.

O Sr. JACÓ LAVINSKY, CPF n.º 053.771.700-59, torna público que requereu junto à 
SEMA/MT – Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso a Autorização 
de Exploração Florestal (AEF) do LOTES 62 E 63, localizado no município de SI-
NOP/MT, para atividade de Plano de Exploração Florestal – PEF.

BLOCOFORT LTDA, CNPJ 45.979.644/0001-01, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-
VEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação e a Licença de Operação, 
para atividade de Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção, ins-
talada na Avenida Projetada 03, 868, Quadra 12, Lotes 09,10,11,Sala B, LIC Sul, 
Sinop/MT, CEP: 78.558-514. Responsável Técnico: Eng. Agrícola-Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, inscrita sob o CNPJ 15.024.003/0001-32. Tor-
na-se público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop o pedido de Licença de Operação (LO) para Pavimentação 
Asfáltica parcialmente das ruas Valentin Dalastra, Porto Alegre, Rua Projetada 01 
e Rua Belo Horizonte, município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. 
(FONE 66 9.9971-1848).

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0142-48 torna público que 
irá requerer a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, (LAC) Licença 
por Adesão e Compromisso para o empreendimento de Comércio Atacadista de De-
fensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de Solo localizado na Avenida 
Perimetral Leste, S/N, Núcleo Colonial Rio Ferro, Município de Feliz Natal/MT.  Não 
foi solicitado estudo de impacto ambiental.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, inscrita sob o CNPJ 15.024.003/0001-32. Tor-
na-se público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop o pedido de Licenças Ambientais (LP, LI e LO) para Pavimen-
tação Asfáltica parcialmente do Chácaras São Cristóvão e  parcial da Estrada Alzira, 
município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FONE 66 9.9971-1848).

A C.Vale Cooperativa Agroindustrial, CNPJ: 77.863.223/0178-59 torna público que 
irá requerer a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Sama), Sorriso – 
MT, Renovação Licença de Operação para o empreendimento de CNAE: 46.32.0/01 
Comércio Atacadista de Cereais e Leguminosas Beneficiados, localizado na Rodo-
via MT 404, Km 56, S/N, São Luiz Gonzaga. Município de Sorriso - MT. Não foi 
solicitado Estudo de Impacto Ambiental

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 

VENDAS/
ALUGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 

013/2022  
 
A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 013/2022, Tipo 
MENOR PREÇO POR LOTE, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE LAUDOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO 
TRABALHO, MUNICIPIO DE COLIDER-MT. Sagrou-se vencedora a seguinte empresa: 
 

EMPRESA LOTE  VALOR TOTAL 

ROBSON RICARDO CRUZ SILVA - ME , inscrita 
no CNPJ/MF nº 26.059.886/0001-32 ÚNICO   R$ 31.000,00 

 
 

Colider/MT, 06 de maio de 2022. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – LEILÃO Nº 001/2022 - TIPO – VENDA 

 
Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 004/2022, torna Público para conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08h30min. (Horário Local), do dia 25 de Maio 
de 2022, a abertura do Leilão nº 001/2022, do tipo Maior Lance por Item, para 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS À ADMINISTRAÇÃO 
MUNICIPAL, conforme descrito no Edital e seus anexos. O edital completo 
poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, (Serviços on-
line – Portal Transparência – Publicações) ou ainda na Prefeitura Municipal de 
Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 
1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07h00min. às 13h00min. Informações poderão ser obtidas 
pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com; 

Vera – MT, 06 de abril de 2022. 
JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 

Presidente da CPL – Portaria nº 004/2022 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal 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 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2022, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 
8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições 
estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor 
Preço Por Item para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL 
NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO DE PORTA AUTOMATIZADA NO 
ACESSO CENTRAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30 (treze horas e 
trinta minutos) do dia 24 de maio de 2022, na sala de Licitações, no Paço 
Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no 
endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico 
https://www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, ou ainda, solicitado através do e-
mail licitacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br. Maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de maio de 2022. 
THIAGO PEREIRA DA SILVA 

Pregoeiro 

LEILÃO DE EDIFICAÇÃO
COML./RES. EM SINOP/MT

DE 02 PAVS. C/ 804M², terreno c/

720m², Av. das Embaúbas, 2.097.

INICIAL 2.337.832,00

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9339

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

 

 AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 024/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica a todos os 
interessados que realizará no próximo dia 23 de maio de 2022 às 14h30min (Horário de 
Brasília/DF) por meio do site www.bllcompras.org.br o “PREGÃO ELETRÔNICO PARA 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/APARELHOS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
ACADEMIAS AO AR LIVRE PARA AS COMUNIDADES RURAIS O MUNICIPIO DE 
MATUPÁ CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 2063-2021 CELEBRADO ENTRE A 
SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER (SECEL) DO MATO 
GROSSO E O MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. A inserção das propostas será até as 13:00 
horas do dia 23/05/2022 (Horário de Brasília/DF). Maiores informações através do Edital 
nº. 055/2022, que estará disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e www.bllcompras.org.br ou deve ser 
solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura 
Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 
07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 06 de maio de 2022. ALEXSANDRA TOSTA 
BATISTA - Pregoeira Oficial - 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 025/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica a todos os 
interessados que realizará no próximo dia 24 de maio de 2022 às 14h30min (Horário de 
Brasília/DF) por meio do site www.bllcompras.org.br o “PREGÃO ELETRÔNICO 
SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA 
DE 3M³ E 4M³ DO TIPO PAPA ENTULHO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. A inserção das propostas será até as 13:00 horas do dia 
24/05/2022 (Horário de Brasília/DF). Maiores informações através do Edital nº. 056/2022, 
que estará disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e 
www.bllcompras.org.br ou deve ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br 
ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, 
fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 06 de maio de 2022. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº 008/2022 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO MUNICIPAL, PARA CARGOS 
EFETIVOS DO QUADRO DE SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE VERA – 
MT. 
Contratada: S. O S. ASSESSORIA CONTÁBIL E ADMINISTRATIVA LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 03.190.857/0001-00. 
Valor global: R$ 29.500,00 (vinte e nove mil e quinhentos reais). 
Prazo de vigência do contrato: 120 (dias) dias, contados da data de 
assinatura do contrato; 
Fundamento Legal: Art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133/2021. 
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos da Lei nº 
14.133/2021, e alterações posteriores e de conformidade com o Parecer 
Jurídico e demais documentos anexos ao processo. 
 

Vera - MT, 06 de maio de 2022. 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 08/2022 – 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 25 de maio 2022 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICOS E 
EXECUTIVOS VISANDO A IMPLANTAÇÃO DE PRAÇA NA ÁREA DENOMINADA ÁREA 
VERDE, DO BAIRRO ZH2-004 (CIDADE ALTA) EM ATENDIMENTO AS 
NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE MATUPÁ-MT -MT. Maiores Informações através do 
Edital nº. 057/2022, que está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ 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, 06 de maio de 2022. ALEXSANDRA 
TOSTA BATISTA - Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 

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) 



Federação chilena de futebol faz denúncia contra 
o lateral Castillo

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Luan está fora do Goi-
ás. De acordo com o clube, o 
próprio atacante pediu para 
sair após alegar “problemas 
familiares”. A solicitação foi 
acatada pela diretoria esme-
raldina, que aceitou rescindir 
contrato com o jogador de-
pois de três meses. Luan, de 
31 anos, foi contratado no iní-
cio da temporada como um 
dos principais reforços do 
Goiás para 2022. No entanto, 
o atacante, que se destacou 
com a camisa do Atlético-
-MG, não conseguiu se fir-
mar no time. Ao todo, foram 
apenas 12 jogos pelo Goiás, 
seis como titular. Luan, que 
voltou ao Brasil após dois 
anos no Japão, não marcou 
gols pelo Verdão. O contrato 
dele com o clube iria até o 
fim do Campeonato Brasi-

PROBLEMAS FAMILIARES

Goiás rescinde contrato com o
atacante Luan após três meses

leiro. A rescisão foi divulgada 
pelo Verdão com uma breve 
nota em seu site: “O atle-

ta Luan não faz mais parte 
do elenco do Goiás Esporte 
Clube. O jogador alegando 

problemas familiares pediu 
desligamento do clube e foi 
atendido pela diretoria”.

Foto: RicaRDo DuaRte/Divulgação

Foto: Divulgação

Alan Patrick e Taison em treino do Inter 

Jogador teria alegado “problemas familiares” e pediu desligamento

DA REPORTAGEM

O problema de Taison 
é mais grave do que se su-
punha. O capitão do Inter 
f icará afastado por mais 
três semanas em razão de 
lesão na coxa esquerda. 
A indicação veio do pró-
prio técnico Mano Mene-
zes após o empate em 1 a 1 
com o Guaireña, na noite de 
quinta, pela Sul-Americana.

O camisa 7 f icou fora 
dos treinos da semana. Na 
quarta, antes da viagem 
da delegação ao Paraguai, 
o clube informou que es-
tava com um desconforto 
na coxa esquerda. Porém, a 
assessoria de imprensa do 
clube também confirmou 
a informação depois da en-
trevista do treinador.

Sincero, Mano falou 
sobre o período em que 
Taison estará fora e ainda 
fez uma revelação. O clube 

INTER

Taison segue como desfalque
por mais três semanas

dará atenção especial para 
tentar minimizar os proble-
mas recorrentes. O capitão 
esteve fora de aproxima-
damente 40% das partidas 
desde quando voltou ao 
Beira-Rio.

“Infelizmente, o Taison 
(f icará) três semanas fora. 
Não queríamos falar antes 
do jogo, mas esta é a previ-
são do departamento mé-
dico. Ele não pode entrar 
em campo sem totais con-
dições”, disse Mano.

Sem Taison, Mano terá 
que escolher se mantém 
Mauricio ou promove a es-
treia de Alan Patrick já en-
tre os titulares no f inal de 
semana. O meia contratado 
junto ao Shakhtar não está 
inscrito na Sul-Americana.

Com o empate, o In-
ter soma seis pontos e está 
em segundo lugar no Gru-
po E da Sul-Americana por 
ter menos gols marcados 

DA REPORTAGEM

A federação de fute-
bol do Chile (ANFP) en-
viou uma denúncia contra 
o jogador Byron Castillo e 
a federação equatoriana 
de futebol à Comissão de 
Disciplina da Fifa. O Chile 
sustenta que houve o uso 
de certidão de nascimento 
falsa, falsa declaração de 
idade e falsa nacionalidade 
por parte do lateral-direito.

O Chile demanda que 
a seleção do Equador per-
ca os pontos dos oito jogos 
das eliminatórias sul-ame-
ricanas que Castillo partici-
pou — e que os adversários 
ganhem os três pontos das 
partidas. Isso levaria a sele-
ção chilena à Copa do Mun-
do de 2022, no Catar.

“Entendemos, com 
base em todas as informa-
ções e documentos com-
pilados, que os feitos são 
demasiado graves e devem 
ser investigados a fundo 
pela Fifa. Existem inúme-
ras provas de que o jogador 
nasceu na Colômbia, na ci-
dade de Tumaco, no dia 25 
de julho de 1995, e não em 
10 de novembro de 1998, na 
cidade equatoriana de Ge-
neral Villamil Plavas”, afir-
mou a ANFP.

A federação chilena 
de futebol também afirma 
que uma comissão investi-
gadora da federação equa-
toriana concluiu que Cas-
tillo era colombiano, depois 
de observar possíveis irre-
gularidades existentes em 
registros de jogadores do 
Equador.

Em março do ano 
passado, o vice-presidente 
da federação equatoriana 
(FEF), Carlos Manzur, su-
geriu que poderia haver 
algum tipo de problema 
com a documentação de 
Castillo. Um mês depois, a 
Justiça local concedeu um 
documento comprovando 
as informações de sua iden-
tidade.

A FEF divulgou um co-
municado no qual garante 
que todas as convocações 
do jogador foram legais. A 
federação se colocou à dis-
posição da Fifa para qual-
quer esclarecimento. A se-
leção chilena terminou as 
Eliminatórias em 7ª, com 19 
pontos. O Equador ficou na 
4ª posição, com 26. 

Como Castillo não en-
frentou Peru nem Colôm-
bia, essas duas seleções, 
que acabaram em 5º e 6º 
lugares, não ganhariam 
pontos.

IRREGULARIDADES

Chile entra com 
ação na Fifa para
assumir lugar do 
Equador na Copa

Shopping vira salvação para pagar 
dívida que supera R$ 550 milhões
DA REPORTAGEM

O discurso está con-
creto na direção do Atlético-
-MG. O balanço financeiro 
de 2021 foi apresentado ao 
conselho e à torcida. Apesar 
do superávit, o Galo convive 
com dívida bilionária. Uma 
parte considerável (38%) é 
onerosa, com juros/encar-
gos/multas, e a solução en-
contrada é vender os 49,9% 
do Diamond Mall, shopping 
center localizado ao lado da 
sede do clube.

Tudo isso, entretanto, 
depende de uma aprecia-
ção do Conselho Delibera-
tivo, assim como aconteceu 
no processo de venda dos 
50,1% do Diamond em 2017, 
para a construção da Are-
na MRV. Uma nova reunião 
do Conselho, com tal tema 
específico, ainda será mar-
cada.

O Atlético reduziu a 
sua dívida líquida (dívida 
total, “bruta”, menos o que 
o clube tem em caixa) para 
R$ 1,18 bilhão ao fim de abril. 
Mas, na demonstração do 
perfil da dívida no balanço, 
os 38% de “dívida onerosa” 
são fatiados em cima do 
endividamento bruto, que 
atingiu R$ 1,47 bilhão em 
dez/2021. Portanto, o “débi-
to podre” do Galo, de forma 
bruta, está na casa dos R$ 
558 milhões.

O Diamond Mall, por 
sua vez, foi avaliado em R$ 
728 milhões ao fim do ano 
passado, um “valor justo uti-
lizando-se o Método de Ca-
pitalização de Renda, com 
base em laudo de avaliação 
elaborada pela empresa 
COLLIERS INTERNACIONAL 
DO BRASIL”. Houve incre-
mento de R$ 8 milhões no 
valor do Diamond em rela-
ção a 2022.

O Galo detém pouco 
menos da metade. Os 49,9% 
do clube representam R$ 
363 milhões. Não é possível 
atacar toda a dívida onero-
sa. Entretanto, há espaço 
para repactuação desses 
problemas, com descontos 
e renegociações, por exem-
plo.

“Qual a solução mais 
rápida? Alienar o Diamond 
Mall. A gente acha que entre 
o valor da venda, renegocia-
ção com credores, juros que 
não serão mais pagos, é um 
valor muito expressivo. Se 
tirarmos os juros, estamos 
falando em algo próximo a 
R$ 400 milhões”, comenta 
Rafael Menin, VP do Conse-
lho e membro do órgão co-
legiado.

A grande preocupação 
do clube, porém, está em 
estancar a sangria. Afinal, 
essa dívida onerosa gerou 
R$ 87 milhões de despesas 
financeiras só em 2021. Em 

Foto: Divulgação

ATLÉTICO-MG. Dívida com juros/encargos/multas corroeu R$ 87 milhões só em 2021
outras palavras, o Galo pre-
cisou pagar uma média de 
R$ 7,2 milhões de juros/en-
cargos por mês. Valor que, 
segundo Menin, poderia ser 
investido no futebol.

“O que a gente brinca 
aqui é que a venda do Dia-
mond Mall permitirá que 
o Atlético possa ter três, 
quatro, cinco jogadores, do 
quilate de um Hulk. Hoje a 
gente paga ao banco o que 
poderíamos pagar de re-
forço para o nosso elenco”, 
afirmou.

Se o Atlético dissipar a 
dívida de curto prazo, que 
gera muitos encargos, en-
tão irá conviver com proble-
mas bem mais pacíficos. O 
restante do endividamento 
se refere a empréstimos dos 
apoiadores e investimento 
em atletas (não onerosa), 
Profut/Parcelamento de 
impostos, e receitas anteci-
padas (acordo com Ricardo 
Guimarães/Família e Super-
mercados BH).

No caso do acordo com 
Ricardo Guimarães, o Atléti-
co explicou que retirou R$ 
65 milhões da dívida líquida 
do clube, pois esse valor de-
vido ao ex-presidente será 
pago por meio de espaço 
para patrocínio. Veja os de-
talhes aqui. Outros R$ 12 mi-
lhões foram abatidos da dí-
vida em acordo semelhante 

Direção quer vender 49,9% do Diamond Mall, que vale R$ 363 milhões
com o Supermercados BH.

Por fim, o Galo retirou 
do PROFUT o parcelamento 
de dívidas não previdenci-

árias. Emigrou para o PER-
SE (Programa Emergencial 
de Retomada do Setor de 
Eventos), e teve R$ 51 mi-

lhões reduzidos. 
O saldo restante, de R$ 

115 milhões, foi parcelado 
em 145 vezes.

que o Guaireña (6 a 5). Na 
próxima rodada, recebe o 
Independiente Medellín. A 
partida ocorre no dia 17 de 
maio, às 18h15, no Beira-Rio.

No domingo, o Colora-
do volta a concentrar forças 
no Brasileirão. Enfrenta o 
Juventude, às 18h, no Alfre-
do Jaconi, pela 5ª rodada.
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DA REPORTAGEM

Empresa interessada na 
construção do Hospital Re-
gional de Tangará da Serra se 
classificou em mais uma eta-
pa da licitação da obra. O pro-
cesso licitatório ainda está em 
trâmite na Secretaria Estadu-
al de Saúde e será concluído 
após análise dos recursos in-
terposto pelas empresas des-
classificadas. A construção do 
hospital está estimada em R$ 

TANGARÁ DA SERRA

Empresa é classificada para
concorrência da obra do HR

117,2 milhões e contará com 
aproximadamente 17 mil m².

Conforme o Aviso de Re-
sultado publicado no Diário 
Oficial foi classificada a em-
presas Lotufo Engenharia e 
Construções LTDA. As empre-
sas desclassificadas do cer-
tame têm um prazo de cin-
co dias úteis, entre 6 e 12 de 
maio, para interpor recurso.

Os motivos das desclas-
sificações das demais empre-
sas estão elencados na Ata de 

continuação - julgamento da 
proposta de preço, que está 
disponível aos interessados 
na Coordenadoria de Aqui-
sições da Superintendência 
de Aquisições e Contratos da 
SES, no horário de expedien-
te. 

O documento também 
ficará disponível no Portal de 
Aquisições.

O Hospital Regional 
de Tangará da Serra contará 
com 111 leitos de enfermaria 

e 40 UTIs, entre adultas, pe-
diátricas, neonatal e unidade 
semi-intensiva neonatal, para 
atendimento na média e alta 
complexidade.

A unidade de Saúde 
também vai ter 10 consultórios 
médicos, 2 consultórios para 
atendimento a gestantes, 6 
salas de centro cirúrgico, além 
de espaços para banco de san-
gue, banco de leite materno 
e realização de exames, como 
tomografia e colonoscopia.
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BR-163 passará por relicitação um farmacêutico 

DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Agência Nacional de 
Transportes Terrestres (ANTT) 
recebeu representantes da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB) do Mato Grosso. 
A ANTT prestou informações 
atualizadas sobre os trâmites 
necessários para relicitação 
da concessão administrada 
pela empresa Rota do Oeste, 
no trecho da BR-163, entre Si-
nop e Itiquira, na divisa com o 
Mato Grosso do Sul.

“Estamos dando a má-
xima celeridade a todo esse 
processo para a relicitação da 
BR-163. Essa é uma rodovia de 
grande relevância para toda a 
logística do setor do agrone-
gócio e para toda a popula-
ção mato-grossense. Agrade-
ço à presença dos membros 
da OAB-MT pela contribuição 
e estamos sempre à disposi-
ção”, disse o diretor-geral da 
Agência, Rafael Vitale.

“A comissão da OAB-
-MT para a BR-163 atua desde 
2020, para atender aos inte-
resses da sociedade mato-
-grossense. É fundamental 
ampliar a segurança da rodo-
via, por meio de novas obras, 
principalmente duplicações 
de pistas. Por isso, buscamos 
a ANTT”, concluiu a presiden-
te Gisele Cardoso. O diretor-
-geral aproveitou a ocasião 
para anunciar que foi criado 
o escritório regional da ANTT, 
a ser instalado em Cuiabá. 

Foto: Divulgação

“Queremos nos aproximar 
dos ativos das fiscalizações e 
dos usuários, para tratar to-
das as demandas locais com 
eficiência e agilidade”, enfa-
tizou Vitale. Segundo a ANTT, 
o termo aditivo do contrato 
(documento que lista as res-
ponsabilidades da atual con-
cessionária, Rota do Oeste, 
durante o período de tran-
sição, e a transferência da 
concessão) está em fase final 
de elaboração pelo Conselho 
do Programa de Parcerias de 
Investimento – PPI. Poste-
riormente, o processo segue 
para assinatura do decreto 
presidencial, e a agência ini-
ciará todos os trâmites para o 
leilão que escolherá a próxi-
ma concessionária da BR-163 
em Mato Grosso.

CONTRATO
O contrato da BR-163 foi 

iniciado entre 2013 e 2014. No 
final de 2021, a Rota do Oes-
te entrou com o pedido de 
devolução amigável do con-
trato, que é regido pela Lei 
13.448/2017. A rodovia BR-163 
é responsável pelo escoa-
mento da maioria dos produ-
tos do agronegócio do país. 
A estimativa é de que 14 mi-
lhões de toneladas de produ-
tos transitem este ano pela 
rodovia. Entretanto, o pedá-
gio continua sendo cobrado 
em todas as praças instala-
das ao longo do trecho entre 
Sinop e a divisa com Mato 
Grosso do Sul.

Diretor da ANTT garante celeridade 
para relicitar trecho da BR-163
SINOP A ITIQUIRA. Um dos objetivos também é definir uma nova concessionária

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Nesta semana, a obra 
de adequação e moderni-
zação viária da rotatória no 
cruzamento das avenidas 
Bruno Martini com Mag-
da Pissinati, no Residencial 
Florença, recebeu a aplica-
ção do impermeabilizante, a 
chamada imprimação. Esse 
trabalho foi realizado pela 
equipe da própria Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos.

Com essa etapa, os tra-
balhos seguem para finaliza-
ção, o que deve acontecer na 
próxima semana. “Já finali-
zamos a etapa de imperme-
abilização. Agora, é aguardar 
o material ser absorvido para 
que sigamos com a aplica-
ção da camada asfáltica. 
Acreditamos que na próxi-
ma semana já entregaremos 
essa obra para Secretaria de 
Trânsito, para seguir com a 
adequação final”, explicou o 
secretário Remídio Kuntz.

Terminada a parte da 

SINOP

Rotatória no
Florença recebe 
imprimação

camada asfáltica, a equipe 
de pintura da Secretaria de 
Trânsito e Transporte Urbano 
deverá fazer as devidas sina-
lizações horizontais. “Antes 
de liberarmos para uso defi-
nitivo, nossa equipe fará as 
devidas sinalizações na rota-
tória para que o condutor ao 
passar por essa nova via, sai-
ba como proceder e não haja 
conflito”, comentou o gestor 
da pasta, major Joubert Sa-
cramento.

A obra de adequação 
faz parte do pacote de mo-
dernização iniciado ano pas-
sado pela Secretaria de Trân-
sito. “Estamos promovendo 
algumas melhorias no trân-
sito para que consigamos re-
duzir o número de acidentes. 
Essa é mais uma obra de mo-
dernização. 

Ano passado, também 
em parceria com a [secreta-
ria de] Obras, fizemos as me-
lhorias no viaduto central e 
hoje já conseguimos ver que 
o trabalho deu certo”, finali-
zou o secretário do Trânsito.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A pista de caminhada da 
Avenida Estados Unidos, em 
Vera, está sendo toda pinta-
da e sinalizada. O meio-fio da 
avenida também está sendo 
pintado, e a ciclovia na lateral 
da pista revitalizada. Além da 
pintura, a grama também foi 
cortada e suas sobras foram 
recolhidas.

Todo este trabalho é re-
alizado para que a pista seja 
inaugurada oficialmente e 
entregue a população veren-
se no dia 13 de maio, dia em 
que Vera comemora seus 36 
anos de emancipação políti-
co-administrativa.

Este trabalho foi reali-
zado por uma equipe da Se-
cretaria de Obras, e as tintas 
utilizadas foram doadas à 
Prefeitura pelo Ministério Pú-
blico, que as recebeu através 
de transações penais no ano 
de 2020 e 21. 

Outras obras também 
serão inauguradas no dia 13. 
Toda a população está convi-
dada a acompanhar as inau-
gurações e lançamentos de 
obras, e participar das festivi-
dades de aniversário de Vera, 
que começam domingo (8). Ciclofaixa na lateral da pista também foi toda revitalizada 

Rotatória fica no cruzamento das avenidas Bruno Martini 
com Magda Pissinati

VERA

Pintura da pista de caminhada na Av.
Estados Unidos está na reta final

Foto: Divulgação
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Santa Rita do Trivelato recebe mais
de R$ 167 milhões de investimentos
DA REPORTAGEM

O Governo do Estado 
está investindo mais de R$ 
167 milhões para o desen-
volvimento de Santa Rita do 
Trivelato e região, por meio 
de obras de infraestrutu-
ra, ações sociais e culturais, 
bem como melhorias na 
área da educação.

Entre os maiores investi-
mentos estão os realizados 
pela Secretaria de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra), 
para asfaltamento de cerca 
de 160 quilômetros de es-
trada na MT-140, em trechos 
que vão de Santa Rita do Tri-
velato a Planalto da Serra.

A obra de asfaltamento 
da rodovia foi dividida em 
seis lotes, dos quais qua-
tro compreendem o muni-
cípio de Trivelato. Juntos, 
os quatro correspondem 
a um investimento de R$ 
152.547.374,00. Todas as 
obras já foram contratadas. 
Um outro lote, que compre-
ende o Distrito de Boa Espe-
rança, recebe o investimento 
de R$ 15.953.186,19. Já o sexto 
lote fica em Planalto da Ser-
ra. A Sinfra também executa 
a construção de uma ponte 
de concreto sobre o Rio Teles 
Pires VI, na MT-140, ao valor 
de R$ 6,5 milhões.

Dentre os investimen-
tos que já foram entregues 
estão o repasse de três con-
vênios firmados com o mu-
nicípio, sendo um para a 
substituição da ponte de 
madeira no Rio Beija Flor, no 
valor de R$ 494.647,05, outro 
para compra de lama asfálti-
ca para a Comunidade Paco-
val, no valor de R$ 309.911,73, 
e outro para Perfuração de 
poços tubular, de R$ 86 mil.

Por meio da Secretaria 
de Estado de Agricultura Fa-
miliar (Seaf), o Governo do 
Estado também enviou um 
caminhão, um resfriador de 
leite e 300 toneladas de cal-
cário para o desenvolvimen-
to da agricultura familiar na 
região.

EDUCAÇÃO
Durante a pandemia, a 

Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seduc) também re-
passou ajuda de custo para 
que professores da rede es-
tadual pudessem contratar 
serviços de internet para as 
aulas online. 

Outros investimentos 
da pasta envolvem, ainda, 
a aquisição de um veículo 
para a Secretaria de Educa-
ção, cuja compra está em 
licitação, e de um micro-ôni-
bus e um ônibus para trans-
porte escolar.

A Escola Estadual Cân-
dido Portinari, localizada no 
município, também foi con-
templada com novos apare-
lhos de ar condicionado e a 
construção de uma quadra 
poliesportiva. Juntos, os in-
vestimentos da Seduc ultra-
passam R$ 6,5 milhões.

SAÚDE
Na área da Saúde, o Es-

tado tem auxiliado o muni-
cípio na reabilitação de pes-
soas com deficiência, com 
o investimento de R$ 23 mil 
para equipar as unidades 
descentralizadas de aten-
dimento. O recurso busca 
fortalecer o serviço ofertado 
aos pacientes da Rede Mu-
nicipal de Saúde. Além disso, 
também foram repassados 
R$ 757.834,75 via Fundo Es-
tadual de Saúde para o Fun-

GOVERNO DO ESTADO. Pontes de concreto e asfaltamento de rodovia são algumas das ações executadas
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do Municipal de Saúde.
SOCIAL E
CULTURAL
Por meio da Secretaria de 

Estado de Assistência Social 
e Cidadania (Setasc), o Go-

verno de Mato Grosso inves-
tiu mais de R$ 441 mil em 
ações sociais no município. 
Foram distribuídas 2,3 mil 
cestas básicas, 1.120 coberto-
res e 31 filtros de barro, a fim 

de garantir acesso à água fil-
trada por famílias em situa-
ção de vulnerabilidade.

Também foram repassa-
dos R$ 88,1 mil, como trans-
ferência de renda, para 62 

famílias de Santa Rita do 
Trivelato. O governo ainda 
investiu R$ 233,4 mil em ati-
vidades culturais no muni-
cípio, por meio do edital MT 
Afluentes.

Município está recebendo obras de infraestrutura 
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