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Pintado cobra maior atenção
do Cuiabá nas bolas paradas

Inconformado com a inefi ciência do Cuiabá em disputar bola 
aérea, o técnico Pintado culpou as bolas paradas do adversário para 
explicar a goleada por 4 a 1 sofrida para o Santos, pela quinta rodada 
do Brasileirão.                  Página - 6

DIVULGAÇÃO

O prefeito Roberto Dorner está em Santa Catarina conhecendo novas tecnologias na área de cons-
trução civil e do reaproveitamento de resíduos sólidos. O objetivo das visitas é trazer para Sinop 
novas tecnologias, que ofereçam formas mais sustentáveis e que tragam soluções para questões 
ambientais do município.         Página - 3

TECNOLOGIA

Prefeito conhece usina que reaproveita 
95% do lixo, e quer implantar em Sinop

Lafi n conhece
processo de
industrialização
do algodão
Outro prefeito que esteve 
no eixo Sul-Sudeste nestes 
últimos dias foi Ari Lafi n, de 
Sorriso. Ele visitou Jundiaí 
para conhecer o processo de 
industrialização do algodão, e 
percorreu outros municípios 
paulistas para apresentar a 
potencialidade de Sorriso, 
atraindo investidores da in-
dustrialização.            Página  -4
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Após a inauguração do novo setor de emergência do Hospital e Maternidade 
Dois Pinheiros, os diretores da instituição anunciaram na última semana a 
ampliação do hospital e a construção de mais uma unidade, o Hospital e Mater-
nidade Dois Pinheiros Aeroporto.                  Página - 7
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Editorial

“

Desde que começou a espalhar mentiras sobre as 
urnas eletrônicas, Jair Bolsonaro (PL) foi incapaz de apre-
sentar um fi apo de evidência que justifi casse suspeitas ou 
merecesse atenção das autoridades.

Foi assim quando anunciou ter provas de uma su-
posta fraude nas eleições de 2018, que teria impedido seu 
triunfo no primeiro turno da competição. Nada havia que 
comprovasse a patranha.

No ano passado, numa de suas infames transmissões 
na internet, ele chegou a apresentar vídeos amadores e 
planilhas falsas em circulação na internet para insistir na 
fantasia, novamente em vão.

Faz tempo que seu intento se tornou evidente. O pre-
sidente semeia a confusão para tumultuar o processo elei-
toral e abrir caminho para contestar o resultado das elei-
ções de outubro se ele for desfavorável às suas pretensões.

Não é outro o sentido de sua ofensiva mais recente 
contra a Justiça Eleitoral —e causa desalento adicional as-
sistir ao engajamento de representantes das Forças Arma-
das na pantomima encenada pelo mandatário irresponsá-
vel.

No início do ano, Bolsonaro anunciou que os militares 
haviam detectado vulnerabilidades nas urnas e alertado o 
Tribunal Superior Eleitoral. Divulgados os questionamen-
tos feitos e as respostas do TSE, verifi cou-se que não havia 
nada de errado com os sistemas.

O chefe do Executivo voltou à carga nos últimos dias 
com duas sugestões estapafúrdias, a criação de uma cen-
tral de apuração paralela para o Exército contar os votos e a 
contratação de uma empresa de auditoria por seu partido 
—que fará muito mal se embarcar em tal embuste— para 
analisar os sistemas da Justiça.

Como antes, não há nada que justifi que tais medidas. 
Usadas no Brasil há mais de 25 anos, as urnas eletrônicas 
são confi áveis e tornaram as eleições mais seguras.

O TSE tem aperfeiçoado os dispositivos que garan-
tem a segurança das máquinas e da contagem dos votos; 
vem também ampliando a transparência de seus procedi-
mentos. Foi sua a iniciativa de convidar um representante 
das Forças Armadas para a comissão que acompanha o 
processo neste ano. Ressalte-se que nenhuma das malu-
quices propostas pelo presidente fi gurou entre as suges-
tões apresentadas pelo general indicado para o grupo, o 
que torna ainda mais inusitada a participação dos milita-
res na tresloucada campanha bolsonarista contra o TSE.

Caberá ao tribunal responder às provocações com 
os instrumentos à sua disposição. A transparência de suas 
ações será essencial para consolidar a confi ança da popu-
lação nas urnas eletrônicas e responder de forma decisiva 
aos que insistem em apostar na bagunça.

Batalha por nada

Crédito: Reprodução
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Como antes, não há nada que justifi que tais 
medidas. Usadas no Brasil há mais de 25 anos, as 
urnas eletrônicas são confi áveis e tornaram as elei-
ções mais seguras

“

O professor de educação física Jefferson Sales Pereira da Silva, 40 anos, foi 
assassinado na porta de casa, domingo, na Avenida Cuiabá, no Centro de Dom 
Aquino. Ele foi executado com 14 tiros disparados por uma pistola nove milí-
metros. Uma testemunha relatou à PM que estava com o professor na porta 
de casa e que uma moto com dois homens se aproximou. Um deles desceu e 
questionou se o professor era o responsável pelo jogo de aposta. Com a afi rma-
tiva, o homem atirou por 14 vezes e fugiu. A polícia realizou um cerco na cidade, 
mas não conseguiu localizar os suspeitos e nem identifi cá-los. Segundo a PM, 
a testemunha relatou que, minutos antes do homicídio, o professor comentou 
que estaria sofrendo ameaças. No relato, a testemunha disse à polícia que o 
professor estava gerenciando apostas esportivas na cidade sem pagar ‘taxas’ 
aos membros de uma facção criminosa que atua dentro e fora dos presídios de 
Mato Grosso.
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Quem nunca tomou ou viu algum conhe-
cido tomar remédio por conta própria? Fazer 
uso de determinado medicamento que um 
parente, amigo ou vizinho indicou para tratar 
algum sintoma ou doença, apesar de parecer 
prático em primeiro momento, pode ser po-
tencialmente perigoso à saúde. Para alertar 
a população sobre este problema e os riscos 
que essa prática pode levar foi criado o Dia 
Nacional do Uso Racional de Medicamentos, 
comemorado no dia 05 de maio.

Sabemos que a automedicação é um há-
bito. Segundo dados do Conselho Federal de 
Medicina, 77% dos brasileiros fazem o uso de 
medicamentos sem qualquer orientação mé-
dica, e isso faz com que o Brasil seja o país 
que possui o maior índice de automedicação 
no mundo. Esse número é preocupante, pois 
apesar de as pessoas saberem que a prática 
é errada, pouca gente sabe dos riscos que es-
tão sujeitos ao se automedicar.

Dentre os riscos, a intoxicação é a mais 
perigosa. De acordo com o Sistema Nacional 
de Informações Tóxico-Farmacológicas, cerca 
de 30 mil casos de internação são registrados 
por ano no Brasil em decorrência de intoxi-
cação.

Os analgésicos, antitérmicos e anti-infl a-
matórios estão entre os que mais intoxicam 
e provavelmente também são os mais con-
sumidos por conta própria, ou você vai ne-
gar que nunca viu alguém pedir um remédio 
para aliviar uma dorzinha na cabeça ou nas 
costas? Apesar de os analgésicos, responsá-
veis por diminuir dores em geral, aparente-
mente serem “inocentes”, serem adquiridos 
facilmente nas farmácias e sem receita médi-
ca, se consumido de forma errada pode cau-
sar problemas renais e até Acidente Vascular 
Cerebral (AVC).

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa) calcula que 18% das mortes por enve-
nenamento no Brasil podem ser atribuídas à 
automedicação, e 23% dos casos de intoxica-
ção infantil estão ligados à ingestão acidental 
de medicamentos armazenados em casa de 
forma incorreta.

Para piorar, passamos por um período ex-
tremamente difícil. Com a pandemia, a auto-
medicação pode comprometer ainda mais a 
saúde, tornando a pessoa ainda mais vulnerá-
vel aos riscos. A busca desenfreada por trata-
mentos pode causar o uso abusivo de medica-
mentos na tentativa de prevenir ou intervir de 
alguma forma na doença e além de perigoso 
pode não ter o efeito esperado.

O uso de medicamentos que não são efe-
tivos é um grande fator de risco para a piora 
da saúde do paciente. É preciso que as pes-
soas busquem profi ssionais de saúde, espe-
cialmente farmacêuticos e médicos, quanto 
à efi cácia e à segurança de medicamentos a 
serem usados, pois o uso não orientado e sem 
a indicação correta, é extremamente perigoso. 
Nesse ponto, o papel dos profi ssionais da saú-
de é de suma importância na mediação e na 
orientação para o uso adequado de medica-
mentos, sobretudo no contexto atual.

Medicamento é coisa séria e deve ser utili-
zado nas doses, horários e pelo tempo indica-
do pelo médico. Não interrompa nem prolon-
gue o uso de remédios sem a orientação de 
um profi ssional. O acompanhamento médico 
é fundamental para o correto tratamento de 
qualquer problema de saúde.

ALTINO JOSÉ DE SOUZA É 
PRESIDENTE DO SINDICATO DOS 
ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS 
DE SAÚDE DO ESTADO DE 
MATO GROSSO (SINDESSMAT

Automedicação e os riscos à saúde

ALTINO JOSÉ DE SOUZA
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Gastando menos?
mudar para um plano com pacote de da-
dos maior.

Escolhi uma franquia quatro vezes 
maior que a anterior, com a certeza de 
que seria mais do que sufi ciente, só não 
imaginei que fosse tanto: após a mi-
gração e fazendo uso do plano maior, 
o mesmo uso que fazia antes passou a 
consumir menos volume de dados. Isso 

mesmo: considerando o consumo 
atual, meu plano anterior seria 
mais do que o sufi ciente, sobran-
do, ao mês, algo em torno de 
30% da franquia.

A conclusão que cheguei é 
que o consumo exagerado é uma 

forma de “forçar” o cliente a buscar um 
plano superior, mas isso, claro, não pas-
sa de uma “teoria da conspiração” que 
criei olhando os números do consumo. 
Mas, como falei no começo do texto, a 
última coisa que vou fazer é gastar tem-
po tentando “provar” alguma coisa para 
a operadora. Bora ser feliz com o plano 
novo.

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!

Existem incontáveis “teorias da conspiração” envolvendo operadoras de 
telefonia móvel e outras prestadoras de serviços tecnológicos, onde o 
usuário, por conta de manobras das mesmas, acaba se vendo obrigado 
a mudar de plano ou a conviver com limitações no serviço. Pouca coisa 
se comprova a respeito, mas, quando é com a gente, dá até vontade de 
acreditar...

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

O mundo da tecnologia é particu-
larmente curioso e, por vezes, basta 
um pouco de atenção para perceber 
algumas manobras estranhas por parte 
dos prestadores de serviços nesse seg-
mento. Infelizmente, em alguns casos, 
como o que vou relatar hoje, é melhor 
seguir em frente sem tentar identifi car 
responsabilidades ou explicações, visto 
que isso seria, basicamente, 
jogar tempo fora.

Alguns meses atrás mudei 
para um apartamento em cima 
da loja que gerencio. A conve-
niência do local é espetacular, 
e os aumentos de rendimentos 
envolvidos foram extremamente ex-
pressivos, trazendo um pacote comple-
to de satisfação.

Por conta das várias câmeras de se-
gurança do local e do tamanho do imó-
vel, por vezes acabo utilizando minha 
conexão 4G para acessar as imagens, 
quando estou em pontos do prédio 
onde o acesso de minhas redes wi-fi  
fi cam prejudicados. Isso me gerou uma 
grande surpresa: o pacote de dados do 
meu plano não era sufi ciente para o 
mês.

Como eu tenho acesso a redes sem 
fi o em praticamente todos os lugares 
que estou, mantinha um plano com 
pacote mediano (quase pequeno) de 
internet. Ao perceber a questão resolvi 

CLIC 
FINAL 

Diário do Estado de Mato Grosso

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39

Diretor-Geral
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação
Clemerson Mendes

Editor de Política
Clemerson Mendes

Diagramação e Artes
Thiago Slovinski

SINOP 
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

CUIABÁ
Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – 
Jardim das Oliveiras – Sinop-MT
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br

comercial@diariodoestadomt.com.br

redacao@diariodoestadomt.com.br

Fone: 66 3535-1000
 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

EXPEDIENTE

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!

TRANSMISSÃO

A Secretaria de Saúde confi rmou o primei-
ro caso de um morcego que portava o vírus 
da raiva, no Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio 
Verde. A Vigilância Sanitária emitiu alerta 
epidemiológico após a confi rmação. No muni-
cípio, não havia registros de raiva em morce-
go, tendo sido diagnosticado apenas um caso 
positivo de raiva em bovino no ano de 2019. De 
acordo com a Prefeitura, o morcego foi encon-
trado em uma residência no bairro. A análise 
do exame foi feita pelo Laboratório de Apoio à 
Saúde Animal, do Instituto de Defesa Agrope-
cuária (Indea-MT).

RAIVA POR
MORCEGO
A Secretaria de Saúde confi rmou o primeiro 

caso de um morcego que portava o vírus da rai-
va, no Bairro Pioneiro, em Lucas do Rio Verde. A 
Vigilância Sanitária emitiu alerta epidemiológi-
co após a confi rmação. No município, não havia 
registros de raiva em morcego, tendo sido diag-
nosticado apenas um caso positivo de raiva em 
bovino no ano de 2019. De acordo com a Prefeitu-
ra, o morcego foi encontrado em uma residência 
no bairro. A análise do exame foi feita pelo La-
boratório de Apoio à Saúde Animal, do Instituto 
de Defesa Agropecuária (Indea-MT).

Medicamento é coisa séria e deve ser utilizado nas do-
ses, horários e pelo tempo indicado pelo médico
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Os vereadores de Sinop 
se reuniram na sessão ordiná-
ria de segunda-feira (9) para 
analisar e votar três projetos 
de lei, todos do Poder Execu-
tivo, duas moções de aplauso, 
quatro requerimentos e 22 in-
dicações, além dos pareceres. 
Tudo o que estava em pauta 
foi aprovado.

Entre os projetos na or-
dem do dia estava o que cria 
o Conselho Municipal de Tu-
rismo (COMTUR), do Fundo 
Municipal de Turismo que, 
conforme a proposta, será vin-
culado à Secretaria de Desen-
volvimento Econômico. 

De acordo com o PL 
015/22, o conselho terá as fun-
ções consultiva e de assesso-

ramento, com as finalidades 
opinar, sugerir, indicar e pro-
por medidas e políticas que 
fomentem o desenvolvimento 
social, econômico, turismo e 
cultural do município.

Os quatro requerimen-
tos que foram votados e apro-
vados, cobram informações 
sobre o programa de robótica, 
como o número de kits com-
prados, bem como a relação 
das escolas beneficiadas, va-
lores pagos por kit e fonte de 
recursos para a compra; sobre 
os servidores responsáveis por 
dependentes com algum tipo 
de deficiência como cargos, 
salários e carga horária; sobre a 
aplicação da lei federal, Mens-
truação sem tabu, que trata 
sobre, entre outros temas, a 
distribuição de absorventes a 
alunas de baixa renda, mulhe-

SINOP

Câmara aprova criação do conselho que 
irá nortear diretrizes para o turismo

Aprovação do projeto de lei na sessão de segunda-feira

Foto: José RobeRto Gonçalves

res em situação de rua ou de 
vulnerabilidade social; e sobre 
a aplicação da lei federal que 

trata sobre o pagamento de 
precatórios do Fundef e Fun-
deb, aos professores.
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Prefeito visita usina que reaproveita 
95% do lixo, e quer implantar em Sinop
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O prefeito de Sinop, Ro-
berto Dorner, está em Santa 
Catarina conhecendo novas 
tecnologias na área de cons-
trução civil e do reaproveita-
mento de resíduos sólidos. O 
objetivo das visitas é trazer 
para Sinop novas tecnolo-
gias, que ofereçam formas 
mais sustentáveis, inovado-
ras e que tragam soluções 
para questões ambientais e 
do desenvolvimento urbano 
do município.

A comitiva, composta 
ainda pela secretária de Meio 
Ambiente, Ivete Mallmann, e 
pelo diretor da Prodeurbs, 
Miro Teodoro, visitou a usina 
Upgreen Ambiental, em São 
Bento do Sul, que atua com o 
processamento de resíduos 
sólidos, gerindo os recursos e 
transformando-os em novos 
produtos, com baixo impac-
to ambiental. Com a usina de 
reciclagem, 95% do lixo será 
reaproveitado e transforma-
do em diversos produtos.

Para Dorner, é impor-
tante conhecer projetos 
inovadores, que estão solu-
cionando questões impor-
tantes, como a destinação 
do lixo, que possam servir de 
modelo e ser implantados 
em Sinop. “Estamos olhan-
do novas tecnologias e no-
vos projetos. Estamos vendo 
aqui a maneira que é proces-
sado o lixo, de que maneira 
é feito, para levarmos isso a 
Sinop e fazermos nossa con-

TECNOLOGIA. Na usina, é feito o reaproveitamento da matéria orgânica e dos resíduos gerados
Foto: assessoRia

Do resíduo, sobra apenas um pequeno número de rejeitos

cessão do lixo no município”, 
pontuou.

Ivete explica que a tec-
nologia é diferenciada: é ofe-
recido o reaproveitamento 
da matéria orgânica e dos 
resíduos gerados, restando 
apenas um pequeno núme-
ro de rejeitos, para serem 
destinados ao aterro sanitá-
rio.

“É um grande ganho 
ao município, com a menor 
destinação de resíduos ao 
aterro sanitário. Uma reutili-
zação do material orgânico 
para geração de energia e 
ainda utilização do material 
que pode ser revertido para 
queima ou produção de no-
vos equipamentos. 

Ou seja, uma tecnolo-
gia interessante para o mu-
nicípio, respeitando o meio 
ambiente”.

O diretor da Usina Up-
green Ambiental, Alexandre 
Carvalho pontua que a maior 
motivação é a questão am-
biental, que gera economia. 
“O lixo também não é mais 
levado pela rodovia para ou-
tros locais, fica dentro da usi-
na, no município.

 Fomos buscar Sinop 
para ser, talvez, o próximo 
parceiro no projeto, pois é 
uma das regiões mais de-
senvolvidas no país. ‘Seu’ 
Roberto tem se mostrado 
interessado e quer que seja 
apresentado um projeto, de-
monstrando os benefícios”.

Além da visita à Usina, o 
gestor também fez uma visi-
ta técnica em um edifício, lo-

calizado em Tubarão, que foi 
construído com blocos em 
apenas 100 dias. 

As peças foram mon-
tadas em fábrica e já che-
garam ao canteiro de obras 

tema está sendo trabalhado em diversas frentes

SORRISO

Prefeitura convida
loteadores a  ajudar a 
evitar incêndios urbanos 
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Ontem 10 de maio foi 
marcada por mais um mo-
mento de “juntos somos 
mais fortes”. Desta vez, a 
Prefeitura buscou, junto a 
empresas loteadoras, apoio 
para evitar incêndios urba-
nos neste período em que 
a seca começa a se firmar e 
o risco de o fogo e a fuma-
ça tomarem conta da paisa-
gem fica maior.

Muitas vezes, o terreno 
comprado para “construir 
mais para frente” ou “deixar 
valorizar para vender” aca-
ba se tornando foco poten-
cial de incêndios na seca e 
foco potencial de dengue na 
chuva. “Este é um momento 
para estreitarmos laços, con-
versamos com os loteado-
res e pedirmos apoio a eles 
para que mantenham lim-
pas as áreas ainda não co-
mercializadas, e ainda que 
mantenham contato com os 
clientes no sentido de lem-
brar sobre a necessidade de 
manter igualmente limpos 
os terrenos já negociados”, 
contextualiza o prefeito de 
Sorriso, Ari Lafin.

“Momentos assim são 
muito importantes, pois tra-
zem clareza ao papel de cada 
um neste processo”, desta-
ca o empreendedor Marcos 
Calza. Presente à reunião, 
o vereador Zé da Pantanal 
também destacou que a 
ação proativa de lembrar os 
proprietários sobre a impor-
tância de cada um contri-

buir na limpeza traz ganhos 
a todos os envolvidos no 
processo. Manter a área com 
mato alto, além de compro-
meter a saúde e a segurança 
dos vizinhos pode também 
doer no bolso.  A multa por 
deixar o terreno sujo varia de 
acordo o tamanho da área 
(5 a 60 VRFs, ou R$ 481,50 a 
R$ 5.778,00). Além da multa, 
a Prefeitura faz a limpeza e 
cobra, do proprietário, a taxa 
de limpeza. 

Assim como a multa,o 
valor também varia em fun-
ção do tamanho do terreno, 
conforme prevê a Lei Com-
plementar 277/2018. Caso 
o terreno venha a sofrer al-
gum tipo de queimada, a 
multa mínima é de R$ 5 mil. 
Segundo o coordenador do 
Núcleo Integrado de Fiscali-
zação (NIF), Reinaldo Nunes, 
somente neste ano, mais de 
6 mil multas já foram aplica-
das.

O trabalho para que o 
período da seca seja livre de 
incêndios é feito em várias 
frentes. À medida que cabe 
ao secretário da Cidade, 
Ednilson Oliveira, manter o 
contato mais direto com os 
loteadores, em outra frente, 
ou célula, como definiu Ari, 
o secretário de Agricultura e 
Meio Ambiente (Sama), fala 
aos produtores rurais. É Mar-
celo Lincoln, inclusive que 
preside o Comitê Integrado 
de Prevenção e Combate a 
Incêndios Florestais e Urba-
nos, oficialmente criado no 
ano passado.
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A primeira reunião da Câmara Setorial temática
foi realizada na segunda

DA REPORTAGEM

As próximas ações a se-
rem realizadas pela Câmara 
Setorial Temática (CST) cria-
da com o objetivo de avaliar 
e propor medidas referen-
tes às concessões de serviço 
público de construção, ma-
nutenção e exploração de 
rodovias situadas em Mato 
Grosso foram definidas du-
rante reunião na segunda-
-feira (09).

Conforme o presiden-
te da CST, deputado Faissal 
(Cidadania), a comissão irá 
solicitar informações à Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra) 
acerca do número de pe-
dágios existentes em Mato 
Grosso e também cópias de 
todos os contratos de con-
cessões em vigor.

Serão requeridos ainda 
estudos de trafegabilidade 
feitos sobre os trechos para 
que a comissão possa ana-
lisar se o lucro e rentabili-
dade das praças de pedá-
gio estão corretos. Por fim, 

a comissão irá requisitar a 
designação de auditores do 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE) para realizar audi-
toria em todos os contratos 
de concessão.

Análise prévia realizada 
por Faissal acerca do contra-
to firmado com a empresa 
Via Brasil, no trecho do mu-
nicípio de Alta Floresta, teria 
apontado o descumprimen-
to de algumas cláusulas. 
Além disso, segundo ele, a 
dificuldade para disponibi-
lização de informações por 
parte da Agência Estadual 
de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados (Ager) 
estaria prejudicando o an-
damento dos trabalhos da 
comissão. “Pedimos infor-
mações à Ager, por exem-
plo, sobre o número de aci-
dentes, mas não obtivemos 
resposta. Está sendo muito 
dif ícil conseguir esses ma-
teriais”, relatou.

Faissal ressaltou ainda 
que vai pedir a inclusão na 
pauta de votação em Ple-
nário do Projeto de Lei (PL) 

CONCESSÕES

CSt das rodovias vai pedir
estudos dos pedágios em Mt

453/2019, de sua autoria, que 
foi apresentado em 2019 e 
estabelece a proibição da 
cobrança de pedágio antes 
da execução dos investi-
mentos definidos em con-
trato. “Vamos pedir o apoio 
de todos os deputados para 
tentar aprovar esse projeto”, 
frisou.

Por fim, o deputado 
comunicou que a CST irá in-
gressar como assistente em 

Ação Direta de Inconstitu-
cionalidade (Adin) propos-
ta pelo governo do estado. 
“Nós tomamos ciência de 
que o governo do estado 
entrou com uma Adin con-
tra os pontos de descanso 
para os caminhoneiros nas 
rodovias pedagiadas. En-
tão, vamos ter que ingressar 
nessa ação como Amicus 
Curiae para darmos a nossa 
opinião a respeito”, explicou.

prontas, com encanamento, 
fiação e até vidros. 

O intuito de Dorner é 

trazer essa tecnologia para 
Sinop e aplicar nas obras pú-
blicas do município.



Pesquisa da Serasa Experien ouviu 446 empreendedoras 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Agência Brasil

Quatro em cada dez 
mulheres brasileiras (40%) 
apontam a independência 
financeira como princi-
pal motivo para começar 
a empreender, revelou a 
pesquisa feita pela Serasa 
Experian. O segundo moti-
vo apontado pelas mulhe-
res para começar um ne-
gócio é a flexibilidade de 
tempo (29%), seguido por 
fazer o que acredita (24%), 
ter renda complementar 
(21%) e ganhar mais (20%).

A pesquisa também 
mostrou que 55% das mu-
lheres já conquistaram a 
independência financei-
ra e que mais da metade 
(57%) têm sua renda total 
proveniente do próprio ne-
gócio.

A pesquisa ouviu 446 
empreendedoras brasilei-
ras em janeiro e fevereiro. 
Foram entrevistadas só-
cias ou donas de micro, 
pequenas e médias em-
presas, empreendedoras 
individuais ou autônomas, 
trabalhadoras informais e 
profissionais liberais que 
trabalham por conta pró-
pria. Entre os desafios que 
a mulher encontra ao ter 
seu próprio negócio, estão 
o preconceito de fornece-
dores, parceiros e clientes 
e a dupla jornada de traba-
lho. As mulheres também 

DA REPORTAGEM

Acelerar o desenvolvi-
mento de novas tecnologias 
para o agronegócio é um 
dos objetivos do Progra-
ma de Inovação Aberta do 
AgriHub, que abriu novas 
chamadas para convocar 
startups a partir desta terça 
(10). O diretor-executivo do 
AgriHub, Otávio Celidonio, 
falou sobre o balanço do pri-

DA REPORTAGEM

Os preços da soja re-
gistraram baixa nos últi-
mos dias, segundo infor-
mações do Cepea. Entre 
29 de abril e 6 de maio, o 
Indicador CEPEA/ESALQ 
– Paraná caiu 0,9%, fe-
chando a R$ 189,44/saca 
de 60 kg na última sexta 
(6). O indicador ESALQ/
BM&FBovespa – Para-
naguá recuou 0,7%, a R$ 
193,91/sc de 60 kg no dia 6. 

De acordo com pesquisa-
dores do Cepea, a pressão 
veio da menor deman-
da externa, sobretudo da 
China, e da evolução na 
colheita na América do 
Sul. Além disso, o baixo 
volume negociado de ole-
aginosa da safra 2021/22 
do Brasil e a falta de es-
paço nos armazéns em 
grandes regiões produ-
toras do país vêm geran-
do expectativas de maior 
oferta no curto prazo.

PESQUISA

Independência financeira motiva 
40% das mulheres a empreenderem

TECNOLOGIA

AgriHub abre inscrições para
programa de inovação aberta

SOJA/CEPEA

Com avanço da 
colheita e baixa
demanda externa, 
preços recuam

dizem ter a sensação de 
receberem menos opor-
tunidades que os homens 
no mercado de trabalho.

“As mulheres encon-
tram no empreendedo-
rismo uma forma de em-
poderamento, e estar à 

meiro ano desse programa, 
o SEED INNOVATION, vol-
tado para buscar soluções 
para a cadeia de produção 
de sementes. “Estamos en-
cerrando esse ciclo que foi 
muito especial e iniciando 
uma nova jornada. Nesse 
primeiro programa, tivemos 
9 startups que participaram, 
de diversos segmentos”, diz.

O novo programa do 
AgriHub dessa vez traz ou-

frente de cargos de lide-
rança é um passo impor-
tante para a diminuição da 
desigualdade. No entanto, 
sabemos que se manter 
em um mercado competi-
tivo e desafiador exige pla-
nejamento, tempo e recur-

tras temáticas que estão 
correlacionadas com a pro-
dução agrícola como a ges-
tão de fertilidade do solo, 
análise do solo, tecnologia 
de aplicação, sustentabilida-
de, o operacional como um 
todo e outras vertentes que 
visam beneficiar o produtor 
rural brasileiro.

Celidonio também fa-
lou sobre o processo para 
as empresas que ainda não 

sos financeiros. Por isso, é 
fundamental que cada vez 
mais mulheres tenham a 
oportunidade de se prepa-
rar para ocuparem esses 
lugares”, disse o vice-pre-
sidente de PME da Serasa 
Experian, Cleber Genero.

são cadastradas no progra-
ma. “Basta preencher um 
cadastro, que não é demora-
do, e também preencher em 
quais desafios elas podem 
ajudar no desenvolvimento. 
Com isso, fazemos uma tria-
gem e depois selecionamos 
aquelas que irão participar 
da chamada aberta”, afirma. 
Saiba mais sobre as inscri-
ções no site https://agrihub.
com.br/.
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Saca fechou semana a R$ 189,44 

Lafin vai a SP conhecer processo
de industrialização do algodão
DA REPORTAGEM

Na última semana, o 
prefeito de Sorriso, Ari Lafin, 
esteve em Jundiaí/SP para 
conhecer o processo de in-
dustrialização do algodão. 
Ele deve percorrer outros 
municípios paulistas para 
apresentar a potencialidade 
de Sorriso, atraindo investi-
dores da industrialização.

A primeira agenda foi 
realizada na Indústria Uni-
versal Têxtil, uma empresa 
fundada em 1.953. Conforme 
o prefeito, na visita realizada 
foi possível verificar de perto 
o processo de industrializa-
ção da matéria-prima (o al-
godão), para a produção de 
fios e, consequentemente, 
peças de roupas.

“Encontramos um pro-
duto vindo de uma proprie-
dade do município de Sor-
riso, algodão de altíssima 
qualidade. Aqui nós estamos 
trazendo todo o nosso histó-
rico de produção e evolução 
da qualidade. A ideia é atrair 
indústrias não só para a cida-
de, mas para a região, poten-
cializando o Estado de Mato 
Grosso”, disse 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 região 
como lavoura e pecuária.

“Trazer investidores 
para que possam agregar 
valor já nos produtos de 
nossa terra, como soja, mi-
lho, 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 nos-
sa região, são sementes que 
nós estamos depositando 
em São Paulo”, finalizou Ari.

A comitiva também se 
reuniu com representantes 
da GOL Linhas Aéreas para 
buscar rotas alternativas de 
voos para o Aeroporto Re-
gional de Sorriso Adolino 
Bedin. A companhia opera 
atualmente no aeroporto da 
vizinha Sinop.

Ari Lafin esteve acom-
panhado da primeira-dama 
e secretária de Assistência 
Social, Jucélia Ferro, do se-
cretário de Desenvolvimento 
Econômico, Cláudio Oliveira 
e o adjunto da pasta, Van-
derly Gnoato.

SORRISO. Comitiva levou números para atrair indústrias do setor têxtil, corte de carnes e novas rotas de voos
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AGROVENCI – Comércio, Importação, Exportação e Agropecuária LTDA, CNPJ nº 
05.197.599/0001-19, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de De-
senvolvimento Agrícola e Meio Ambiente de Campo Verde – MT a renovação de sua 
Licença Ambiental de Operação para atividade “Comércio Atacadista de Defensivos 
Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo”, localizada Avenida Senador 
Atílio Fontana, nº 2530, Bairro Jardim Campo Verde, neste município. Não foi deter-
minado Estudo de Impacto Ambiental.

GDM GENETICA DO BRASIL S.A CNPJ Nº 07.007.165/0009-91 torna público que 
requer junto a SMMA/LRV, as Licenças Prévia e de Instalação para um pivô central 
com área total a ser irrigada de 80,75 hectares, localizada em propriedade rural 
denominada Fazenda São Francisco, situada na Zona Rural, no município de Lucas 
do Rio Verde/MT. Não foi realizado EIA/RIMA. 

AGROMAVE INSUMOS AGRÍCOLA, CNPJ n°07.534.739/0001-22, torna público 
que requer junto à SAMA, as Licenças Prévia e de Instalação, para atividade de 
depósito de sementes, com área a construir de 3.613,50 m², a ser instalada na Rua 
DR. Ari Luiz Brandão, n° 2000, loteamento Valo, Município de Sorriso – MT. Não foi 
realizado EIA/RIMA

 
41° TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 009/2022

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio 
de seu Presidente, Pascoal Alberton, torna público a ratifi cação do procedimen-
to de Inexigibilidade de Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa 
EDUARDO J F DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME com CNPJ nº 
23.339.774/0001-47, tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NAS ÁREAS DE OTORRINOLARIN-
GOLOGIA, NEUROLOGIA E CARDIOLOGIA, do respectivo chamamento público e 
do Anexo I do Edital nº 015/2022 da Chamada Pública n° 009/2022, que dispõe 
sobre credenciamento dos serviços por preço fi xo; conforme relacionado no ANEXO 
01, lote 01(PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA) , código do sistema 2163, 2230, 2164, 2165, 2173, 
4622 E 2169.

Peixoto de Azevedo/MT, 10 de maio de 2022.

PASCOAL ALBERTON
Presidente do CISVP

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

41 AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

INSCRIÇÃO N° 0041/2022 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa, 
EDUARDO J F DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME com CNPJ nº 23.339.774/0001-47, fora 
julgada APTA e HABILITADA ao EDITAL N° 015/2022 DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2022 para os serviços 
médicos, no segmento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de maio de 2022. 
 
 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO - Presidente - CPL 
 

 
 
 
MAX ALEI GOULART - Secretário Executivo–CISRVP CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 

DO 
“VALE DO PEIXOTO” 
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Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 
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INSCRIÇÃO N° 0041/2022 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa, 
EDUARDO J F DOS SANTOS SERVIÇOS MEDICOS EIRELI - ME com CNPJ nº 23.339.774/0001-47, fora 
julgada APTA e HABILITADA ao EDITAL N° 015/2022 DA CHAMADA PÚBLICA N° 009/2022 para os serviços 
médicos, no segmento de PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO NA ÁREA DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  
 

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de maio de 2022. 
 
 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO - Presidente - CPL 
 

 
 
 
MAX ALEI GOULART - Secretário Executivo–CISRVP 

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

004/2022 
 
A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o RESULTADO do julgamento da Tomada de Preços nº 004/2022, cujo 
objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE 
DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO 
MARIA ANTONIA, CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº 0263/2021 – SINFRA – MT, 
MUNICÍPIO DE COLIDER/MT. Sagrou-se vencedora do certame licitatório a empresa BR 
PAVING CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF nº 
15.264.721/0001-86, com valor total de R$ R$ 2.168.284,12 (dois milhões e cento e 
sessenta e oito mil, duzentos e oitenta e quatro reais e doze centavos). 

 
Colider/MT, 10 de maio de 2022. 

 
MARCIO ANTONIO DA SILVA  

Presidente da CPL 
 
Publique-se 

CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO
ÀSr. Wellington dos Santos Machea.  
Verifi camos ausência de Vossa Senhoria no local de trabalho de forma injusti-
fi cada ocorrendo desde a data de 04 de abril de 2022.
Sua ausência continuada e injustifi cada ao trabalho tem provocado inúmeras 
difi culdades e transtornos para a empresa e os demais colaboradores de seu 
setor.
Diante disso, vimos através desta notifi cá-lo a comparecer imediatamente e 
retomar suas funções.
Ressaltamos que o seu não comparecimento no prazo de 05 (cinco) dias ca-
racterizará abandono de emprego, ocasionando sua demissão por justa causa 
nos termos do artigo 482, alínea i, da CLT.
Sinop, 09 de maio de 2022.

Patrícia dos Santos Martinelli
Gerente Administrativo 

VALDECINO M DA LUZ EIRELI 11,12,13/05/2022.

ABBA BLOCOS E ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, CNPJ 45.846.272/0001-45, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades de Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção / Fabricação de estruturas pré-mol-
dadas de concreto armado, em série e sob encomenda / Fabricação de outros arte-
fatos e produtos de concreto, cimento, fi brocimento, gesso e materiais semelhantes, 
localizada na Rua das Aroeiras, N 327, Distrito de Boa Esperança, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

EXCELENCIA MÓVEIS E AMBIENTES PLANEJADOS INSCRITA NO CNPJ 
30.826.300/0001-95 TORNA-SE PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA MU-
NICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL (SEMMA), A 
LICENÇA PRÉVIA (L.P), A LICENÇA DE INSTALAÇÃO (L.I.) E LICENÇA OPERA-
CIONAL (L.O.), PARA A ATIVIDADE DE FABRICAÇÃO DE MÓVEIS COM PREDO-
MINÂNCIA EM MADEIRA, EM SINOP-MT, LOCALIZADO EM AVENIDA DAS SIBIPI-
RUNAS Nº 6739, PARQUE DAS ARARAS. FORA DETERMINADO O PROJETO DE 
CONTROLE AMBIENTAL DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS EXIGIDAS.

M.T RODRIGUES SILVA BEZERRA LTDA - CNPJ 45.946.263/0001-26, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável – SDS Sinop, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação para a atividade de Fabricação de artefatos de cimento para 
uso na construção, localizado na Rua Espanha, nº 31 – Bairro Jardim Europa, mu-
nicípio de Sinop/MT. Coordenadas geográfi cas do Empreendimento: 55°31’30,64”W, 
11°50’41,45”. Não foi determinado o EIA-RIMA.

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2022

O PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de Sorriso 
– MT, através dos Pregoeiros Ofi ciais da Prefeitura Municipal de Sorriso, torna Pú-
blico para o conhecimento dos interessados, a prorrogação da data de abertura e 
julgamento do Pregão Presencial nº 001/2022 que se realizará às 08:00 horas (Ho-
rário Ofi cial de Sorriso – MT), do dia 31 de Maio de 2022, na Sala de Licitações do 
Previso, localizado na Rua Alta Floresta, 53, Centro – Sorriso – MT, a abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2022, objetivando “Registro de Preços Para Futura 
e Eventual Contratação de Pessoa Jurídica especializada no fornecimento de licen-
ciamento de software para gerenciamento de Regime Próprio de Previdência Social, 
incluindo os serviços de conversão de dados, locação, implantação, manutenção 
mensal, treinamento, atualização e suporte técnico, conforme listados no termo de 
referência”. O julgamento da referida licitação será através de Menor Preço global. 
O Edital poderá ser obtido junto ao Previso, durante o horário normal de expediente 
ou através do site www.previsomt.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Comissão Permanente de Licitação, no Previso em horário normal de expe-
diente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3544-2845/3544-8796.  
Adélio Dalmolin – Diretor Executivo do Previso. Marisete M. Barbieri/Rob Edson l. Da 
Silva/Pregoeiros/Prefeitura de Sorriso – MT

V. BRANDALISE-ME, CNPJ. 11.313.029/0001-40. Torna público que requereu junto 
a SAMA/TAPURAH/MT Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento e 
Turismo, a Licença de Operação, para a atividade de Fabrica de Portas, localizada 
na Av das Flores, n 301, bairro São Cristovão, no município de Tapurah/MT. Não 
determinado EIA/RIMA.

A EMPRESA L T DE LARA CUNHA - ME, CNPJ: 13.314.643/0001-51, LOCALIZADA 
NA RUA DOS MOGNOS, S/N°, BAIRRO INDUSTRIAL, NO MUNICÍPIO DE TABA-
PORÃ /MT, VEM TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE), A LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA - LAS 
PARA ATIVIDADE DE SERRARIA COM DESDOBRAMENTO DE MADEIRA, NO 
MUNICÍPIO DE INTANHANGÁ/MT – NÃO EIA - RIMA. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
23/05/2022, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviço 
de Locação de Estruturas Temporárias para a Realização de Eventos, 
Serviços de Veiculação de Propaganda Volante em Carro de Som (com 
motorista e combustível) e demais serviços, visando atender as 
necessidades das Secretarias Municipais”, conforme especificações 
constante no Edital. Os interessados poderão obter o Edital através do site: 
h t t p : / / p o r t a l . p r e fi p i r a n g a d o n o r t e -
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx Também poderão 
solicitar o edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na 
Prefeitura Municipal, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira, 
( d a s  7 h  à s  11  e  d a s  1 3 h  à s  1 7 h )  e  a i n d a  n o  e m a i l : 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 10 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2022

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
25/05/2022, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios para as diversas secretarias 
do Município de Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações 
constantes no Edital. Esta licitação é exclusiva para a participação 
microempresas, empresas de pequeno porte e microempreendedores 
individuais. Os interessados poderão obter o Edital através do site: 
h t t p : / / p o r t a l . p r e fi p i r a n g a d o n o r t e -
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx Também poderão 
solicitar o edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na 
Prefeitura Municipal, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-Feira, 
( d a s  7 h  à s  11  e  d a s  1 3 h  à s  1 7 h )  e  a i n d a  n o  e m a i l : 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 10 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2022

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 002/2022, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n.° 012/2022, 
Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 10.024 de 20 de 
Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Complementar 
123/2006 e alterações e Decreto Municipal n.º 03/2010, de 04 de Janeiro 
de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Tanques para Armazenamento de Combustível para atender 
as Necessidades do Município de Ipiranga do Norte - MT”, conforme 
especificações constantes no Edital. Esta licitação é exclusiva para a 
participação microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais. Data para cadastro de proposta: a 
partir das 09:00 horas do dia 10/05/2022, a abertura de propostas será 
realizada dia 24/05/2022, às 08:00 horas, a sessão de disputa no dia 
24/05/2022, às 09h30min, horário de Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de 
Licitações do Brasil – BLL www.bll.org.br. O edital poderá ser obtido 
a t r a v é s  d o  s i t e  h t t p : / / p o r t a l . p r e fi p i r a n g a d o n o r t e -
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx e ainda poderá ser 
obtido através do e-mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. 
Informações na Comissão Permanente de Licitações, sito à Rua dos 
Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min (horário de Mato Grosso), exceto 
feriados, tel. (66) 3588-2000 e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 10 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO APOSTILAMENTO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2022

OBJETO: O objeto do presente Termo de Apostilamento consiste na 

alteração das fontes de recursos ao citado contrato, para que estas 

possam ser utilizadas para empenho das despesas referente a execução 

deste, nos valores abaixo especificados: Dotação informada: 142 

(33.90.39.00.00.00). Dotação a retificar: 140 (33.90.33.00.00.00). 

CONTRATADA: LG LOCADORA DE VEICULOS. CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. ATA ASSINATURA: 01/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 007/2022, cujo objeto é o Registro de Preços para 
futura e eventual aquisição de Parque Inflável para atender as ações 
realizadas pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, 
Habitação e Economia Criat iva da Prefei tura Municipal de 
Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a empresa: ECS COMERCIO E 
SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 22.607.948/0001-42, vencedora do 
item 02, com o valor total de R$ 25.298,00 (vinte e cinco mil, duzentos e 
noventa e oito reais); ITENS FRACASSADOS: 01, 03 e 04; VALOR TOTAL 
DA LICITAÇÃO: R$ 25.298,00 (vinte e cinco mil, duzentos e noventa e oito 
reais). Publique-se. Marcelândia/MT, 10 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 008/2022, cujo objeto é o Registro de preços para 
futura e eventual aquisição de kits Bebê, para atender as gestantes em 
situação de vulnerabilidade do município conforme a necessidade da 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Habitação e Economia 
Criativa de Marcelândia - MT. Sagraram-se vencedoras as empresas: 
MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, 
inscrita no CNPJ nº 26.148.070/0001-85, vencedora de 01 item, com o 
valor total de R$ 1.950,00 (um mil, novecentos e cinquenta reais); JOAO E 
MARIA ATELIE LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.449.716/0001-83, vencedora 
de 17 itens, com o valor total de R$ 24.065,00 (vinte e quatro mil, sessenta 
e cinco reais); VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 26.015,00 (vinte e seis 
mil e quinze reais). Publique-se. Marcelândia/MT, 10 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022
A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Presencial nº 026/2022, cujo objeto é a Contratação de empresa 
para fornecimento de estrutura, organização evento e realização da 
Expolândia que acontecerá nos dias 05 a 07 de agosto de 2022 no 
Município de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a empresa: ANDRÉ 
LUIZ MARTINS OLIVEIRA - RODEIOS, inscrita no CNPJ nº 
21.014.132/0001-42, vencedora do lote 01, com o valor total de R$ 
149.265,58 (cento e quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e cinco reais 
e cinquenta e oito centavos). Publique-se.
Marcelândia/MT, 10 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE ÁUDIO, VÍDEO E 
FOTO PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE IMPRENSA E MESAS 
DIGITAIS INTERATIVAS PARA ATENDER A SECRETARIA DE 
EDUCAÇÃO - Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por ITEM - 
Data de abertura: 25 de Maio de 2022. Horário: 10h00min - Local: 
www.bl l .org.br Edi tal  e anexos: Poderá ser obt ido no si te 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum-MT, 10 de Maio de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 017/2022
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS E ELETRÔNICOS PARA 
ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS - 
Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 
26 de Maio de 2022. Horário: 10h00min - Local: www.bll.org.br Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum-MT, 10 de Maio de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº 009/2022 

 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PALESTRAS TEMÁTICAS, 
CAPACITAÇÃO, CONSULTORIA E APOIO A IMPLANTAÇÃO DA SALA DO 
EMPREENDEDOR OU CAE DO MUNICÍPIO DE VERA - MT. 
  
Contratado: SERVIÇO DE APOIO AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS 
DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEBRAE/MT, inscrito no CNPJ nº 
03.534.450/0001-52. 
Valor global: R$ 34.842,50 (trinta e quatro mil, oitocentos e quarenta e dois 
reais e cinquenta centavos). 
Prazo de vigência do contrato: 07 (sete) meses, contados da data de 
assinatura do contrato; 
Fundamento Legal: Art. 75, XV, 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, 10 de maio de 2022. 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

ESCRITURAS
INFORMAÇÕES:

66 99901-5287
Falar com Priscila

L IBERADAS

Instituto de Mediação e Negociação Aplicada



O Atlético-MG foi o melhor mandante do Campeonato 
Brasileiro de 2021

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O Palmeiras não poderá 
contar com o atacante Wesley 
e o lateral-esquerdo Joaquín 
Piquerez nesta quarta-feira, 
quando o Verdão enfrenta 
a Juazeirense, em Londrina, 
pelo jogo de volta da terceira 
fase da Copa do Brasil.

Wesley testou positivo 
para Covid-19 depois de apre-
sentar sintomas gripais. O 
atacante foi isolado e seguirá 
protocolo de recuperação es-
tabelecido pelo clube.

Piquerez foi reavaliado 
pelo departamento médico 
e teve diagnosticada uma le-
são na coxa direita. O lateral, 
que foi substituído no segun-
do tempo da partida contra o 
Fluminense, pelo Brasileirão, 
iniciou tratamento na Acade-
mia de Futebol.

COPA DO PALMEIRAS

Wesley testa positivo para
Covid e desfalca o Palmeiras

O Verdão, ao menos, 
teve boas notícias no treino 
desta terça. Recuperados, o 

zagueiro Luan e o atacante 
Gabriel Veron participaram 
de parte do treinamento em 

campo comandado pela co-
missão técnica de Abel Fer-
reira.

Foto: assessoria

Foto: Cesar greCo

Cacerense e Primavera ficaram no empate sem gols

Wesley testou positivo para Covid e desfalca o time hoje

DA REPORTAGEM

O Mixto venceu o Si-
nop por 2 a 1, em jogo reali-
zado sábado (7), no Estádio 
Dutrinha. Toninho marcou 
os gols do Alvinegro, en-
quanto Juninho descontou 
para o Galo do Norte. Com o 
resultado, o Tigre soma sua 
segunda vitória, em dois jo-
gos. Na próxima rodada, o 
Mixto visita o Campo Novo 
do Parecis, em duelo direto 
pela vaga.

A equipe divide a lide-
rança do Grupo B em pon-
tos – mas perde no saldo de 
gols – com o Campo Novo 
(CNPar), que goleou o Pau-
listano por 6 a 0 (o mesmo 
placar de sua estreia dian-
te do Operário FC, que fol-
gou nessa rodada). Val Pa-
raíba (3), Abuda, Tayron e 
Reydnes f izeram os gols.

Pelo Grupo A, Cace-
rense e Primavera f icaram 
no empate em 0 a 0, no Es-

2ª DIVISÃO

Mixto vence Sinop e Campo Novo
faz outra vítima no Grupo B

tádio Geraldão. Já o Cáceres 
venceu o Araguaia, no Está-
dio Dito Souza, por 1 a 0, gol 
de Júlio Brasília. O Poconé 
folgou nesta rodada.

Com os resultados da 

DA REPORTAGEM

O Atlético-MG foi o 
melhor mandante do Cam-
peonato Brasileiro de 2021. 
Uma campanha massa-
crante, com 16 vitórias se-
guidas, que diretamente 
recolocou a taça de cam-
peão novamente no clube. 
É um cenário que serve de 
inspiração, mas também 
alerta para a atual campa-
nha do Galo.

Nas três primeiras ro-
dadas de mandante no 
Brasileiro de 2022, o Atlé-
tico tem uma vitória, um 
empate e uma derrota. Ou 
seja, já “perdeu” os mesmos 
cinco pontos da trajetória 
em casa dos pontos corri-
dos do ano passado. Ainda 
poderá repetir a campanha 
avassaladora de 2021, mas 
precisará ser perfeito daqui 
para frente.

No título nacional que 
encerrou jejum de 50 anos 
no clube, o Atlético che-
gou a empatar com Cha-
pecoense e perder para o 
Fortaleza, com uma vitó-
ria contra o São Paulo, nas 
três primeiras partidas de 
mandante em 2021. Depois, 
venceu todas as equipes 
em casa. Foram 52 pontos 
somados, em 57 disponí-

veis. O Flamengo, segundo 
melhor mandante do Brasi-
leiro de 2021, fez 40 pontos.

A derrota para o Amé-
rica-MG e o empate com o 
Coritiba foi no Estádio In-
dependência, que não é a 
casa propriamente dita do 
Galo desde 2020. O clube 
foi obrigado a deixar o Mi-
neirão nesses jogos, por 
conta de shows musicais 
no Gigante da Pampulha. 
E ainda ficará distante da 
Pampulha no sábado que 
vem, quando recebe o Atlé-
tico-GO também no Inde-
pendência.

Antes, porém terá o 
Bragantino em Bragança 
Paulista, nesta quarta-fei-
ra, em jogo adiantado da 
7ª rodada. Na data original 
dessa partida, o Galo irá vi-
sitar o Brasiliense pela volta 
da terceira fase da Copa do 
Brasil.

Em Bragança, o Galo 
irá defender um retros-
pecto atual de nove jogos 
sem perder como visitante 
em 2022. São sete vitórias 
e dois empates (Del Valle 
pela Libertadores, e Goiás 
no Brasileirão). No Brasilei-
ro de 2021, o Atlético tam-
bém foi o melhor visitante, 
com 32 pontos, um ponto a 
mais que o Flamengo.

COMO MANDANTE

Atlético-MG já “perde” 
mesmo nº de pontos 
do Brasileiro de 2021

Pintado cobra maior atenção
do Cuiabá nas bolas paradas
DA REPORTAGEM

Inconformado com a 
ineficiência do Cuiabá em 
disputar bola aérea, o técni-
co Pintado culpou as bolas 
paradas do adversário para 
explicar a goleada por 4 a 1 
sofrida para o Santos, pela 
quinta rodada do Brasilei-
rão.

“As bolas paradas fo-
ram decisivas. O Santos teve 
competência de ter feito os 
gols. Temos que melhorar 
na bola parada. Fica a sen-
sação pra mim de que não 
foi um jogo pra um resulta-
do tão elástico como esse”, 
afirmou Pintado.

Nos últimos quatro jo-
gos, o Cuiabá sofreu quatro 
gols de bola parada - escan-
teio ou falta. Um contra o Ri-
ver Plate-URU, outro diante 
do Racing e dois para o San-
tos. Neste último, os gols 
ocorreram quando a parti-
da estava empatada.

“A estatística não dá 
pra modificar e nem inter-
pretar. Sofremos mais gols 
de bola parada. Temos que 
estar mais atentos, traba-
lhar e disputar mais essa 
bola. Precisamos corrigir 
isso urgentemente”, dispa-
rou o técnico.

Além desse retrospec-
to em bolas paradas, a de-

fesa também não tem se 
comportado bem. Nesse 
mesmo recorte de quatro 
jogos, foram nove gols so-
fridos. Média superior a dois 
gols por partida. Essa derro-
ta fez o Cuiabá seguir com 
sete pontos, caindo para a 
11ª colocação no Brasileirão.

O Cuiabá agora bus-
ca quebrar essa incômoda 
sequência de quatro jogos 
sem vencer – um empate e 
três derrotas, com nove gols 
sofridos no período – nesta 
quarta-feira (11), às 21h, con-
tra o Atlético-GO.

Após empate em 1 a 1 
no jogo de ida, em Goiânia, 
avança às oitavas de final da 
Copa do Brasil quem vencer 
a partida de hoje na Arena 
Pantanal. Em caso de novo 
empate, a decisão vai para 
os pênaltis.

ATLÉTICO-GO
O rival Atlético-GO 

também não vem de um 
bom resultado. No fim de 
semana, foi derrotado pelo 
Goiás, no clássico local, por 
1 a 0. O atacante argentino 
Diego Churín não poderá 
atuar nesta partida porque 
já defendeu o Grêmio na 
atual edição da Copa do 
Brasil. Em contrapartida, o 
lateral-direito Dudu, desfal-
que no clássico, não tem le-

Foto: Divulgação

COPA DO BRASIL. Em goleada sofrida para o Santos, dois gols vieram de lances de bola parada

são e deve ser relacionado.
De Cuiabá, o Atlético-

-GO parte direto para Belo 

Ironicamente, gol do Cuiabá foi feito pelo alto, por Alesson 

Horizonte. No sábado, o 
Dragão enfrenta o Atlético-
-MG pela sexta rodada da 

Série A. 
O meia Jorginho não 

poderá jogar contra o Galo 

porque está suspenso no 
Brasileirão pelo acúmulo de 
três cartões amarelos.

3ª rodada, a classif icação 
f icou a seguinte: no Gru-
po A, Poconé e Cacerense 
têm 4 pontos, seguidos de 
Araguaia e Cáceres com 3, 
e Primavera com 2. Na cha-

ve B, Campo Novo e Mixto 
dividem a liderança com 6 
pontos, Sinop e Operário FC 
têm 3, enquanto o Paulis-
tano é lanterna sem ponto 
algum.

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 11 de maio de 2022 06 | www.diariodoestadomt.com.br



DA REPORTAGEM

A Artista plástica Rita Xi-
menes, que retrata nas obras 
o período de queimadas do 
Pantanal de Mato Grosso, foi 
convidada para expor as ar-
tes do período em um evento 
internacional, em Nova York, 
nos Estados Unidos. Encan-
tada pelo Pantanal, a artista 
expressa com as tintas a pre-
ocupação com os danos cau-
sados ao bioma pelas quei-
madas.

Rita domina técnicas va-
riadas, como a xita, feita em 

RETRATA O PANTANAL

Artista plástica vai expor suas 
obras em evento internacional

tecido, e a xilogravura, que 
usa blocos de madeira para 
imprimir os desenhos. “Quan-
do você olha a obra, ela vai ter 
a mesma linguagem e iden-
tidade, tanto na estamparia 
quanto na pintura ou um 
quadro”, disse a artista plás-
tica.

A partir de uma obra 
criada para arrecadar fundos 
e ajudar o Pantanal na época 
das queimadas intensas, em 
2020, que a Rita foi reconheci-
da. Neste mês, ela fez a estreia 
no ‘House Of Yes, um evento 
em Nova York.

“Devido à preocupação 
com o Pantanal no período 
da queimada eu fiz uma rifa 
de uma arte feita em um pa-
pel especial. A gente adqui-
riu um valor bom na obra e 
várias pessoas começaram a 
olhar”, contou.

Em 2020 o Pantanal 
bateu recorde em queima-
das. Foram mais de 22 mil 
focos ativos. O período retra-
tado pela artista chamou a 
atenção da curadora Angéli-
ca Walker que viu nas obras 
da Rita a sensibilidade com 
o meio ambiente. “Eu achei 

que a Rita com as cores, com o 
vermelho, cores mais escuras 
do lugar do verde e do colo-
rido no Pantanal, trouxe para 
o público americano o que 
aconteceu com o bioma”. Para 
a curadora, essa foi apenas a 
primeira de muitas outras ex-
posições que Rita fará nos Es-
tados Unidos. “Com certeza, a 
Rita vai estar presente justa-
mente por esse amor que ela 
tem com o Pantanal e vai ser 
uma satisfação muito grande 
poder trazer essa obra colori-
da para a gente que fala tanto 
para a nossa alma”, contou.
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Hospital vai oferecer tecnologia, maior capacidade de atendimento e novo centro de oftalmologia

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Após a inauguração do 
novo setor de emergência 
do Hospital e Maternidade 
Dois Pinheiros, os diretores 
da instituição anunciaram 
na última semana a amplia-
ção do hospital e a constru-
ção de mais uma unidade, o 
Hospital e Maternidade Dois 
Pinheiros Aeroporto.

A ampliação visa au-
mentar a capacidade de in-
ternação em 100%, para isso 
a instituição vai oferecer 26 
novos leitos hospitalares e 
20 novos leitos de UTIs e 10 
novas salas para o Centro Ci-
rúrgico. O novo hospital será 
construído na MT-222, próxi-
mo ao Aeroporto de Sinop, 
o contará com todas as ope-
rações e qualidade no aten-
dimento já oferecidos pelo 
Dois Pinheiros.

“Nós acreditamos nes-
sa expansão porque a região 
está se desenvolvendo e a ci-
dade está crescendo. 

Ou seja, o Dois Pinhei-
ros está se antecipando para 
manter a qualidade no aten-
dimento, antes do aumento 
da demanda. 

Queremos continuar 
com o compromisso de ofe-
recer saúde de qualidade e 
incentivar inovações”, desta-
cou o médico e diretor geral, 
Jorge Yanai.

A obra ganhará uma 
amplitude de 30 mil m², tec-

Foto: AssessoriA

nologias ligadas à medicina, 
especializações intensifica-
das e sustentabilidade. “O 
Dois Pinheiros já é uma ins-
tituição com a maioria das 
especialidades, então deci-
dimos apostar também em 
tecnologia sustentável. 

Essa unidade deverá ter 
a maior parte da sua energia 
sustentada por painéis so-
lares, além de um conceito 
com áreas verdes e amplas 
dentro da estrutura hospita-
lar. 

O que vai proporcionar 
ainda mais tranquilidade 
para os nossos pacientes e 
profissionais”, afirmou o di-
retor técnico, Douglas Yanai.

Entre os serviços pre-
sentes na estrutura estão a 
capacidade de oferecer mais 
Unidades de Terapia Inten-
siva (UTIs), área exclusiva 
dedicadas à oftalmologia, 
maternidade, com um setor 
especializado em saúde da 
criança, incluindo UTI neona-
tal e pediátrica.

“Nós vamos trabalhar 
para ter o melhor da tecnolo-
gia e da medicina mantendo 
o bom atendimento e a ca-
racterística do hospital de ser 
próximo do paciente. O que 
a gente prevê é um aumen-
to das várias especialidades 
com técnicas mais moder-
nas, o que proporciona maio-
res resultados com menos 
risco para o paciente”, con-
cluiu a diretora administrati-
va da instituição, Anna Yanai.

Dois Pinheiros lança nova unidade
e aposta na expansão do município
SINOP. Hospital vai oferecer tecnologia, maior capacidade de atendimento e novo centro de oftalmologia

Foto: João Felipe

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Nesta quarta (11), o Sho-
pping Sinop receberá o co-
quetel de lançamento do li-
vro “Além da Moda”. A obra 
pertence ao renomado escri-
tor Reginaldo Fonseca, e traz 
a sua experiência vivenciada 
em 30 anos, com desfiles e 
consultorias que já foram re-
alizados em Paris, Londres, 
Portugal, Itália, entre outros.

O evento inicia às 
19h30, é gratuito, aberto para 
o público e será realizado 
dentro da loja Grupo Vianor-
te no Shopping Sinop. Além 
da participação do escritor, 
o bate-papo contará com a 
presença das influenciado-
ras Caroline Milhorança e 
Thaís Mayara Leite Milhoran-
ca. “Reginaldo é referência 
internacional quando fala-
mos em moda e no signifi-
cado real que ela provoca. 
O nosso objetivo como sho-
pping é proporcionar expe-

REGINALDO FONSECA
Consultor de moda
internacional Lança novo
livro no Shopping Sinop

riências únicas para nossos 
visitantes e nada mais único 
do que a presença de um 
grande escritor que mostra 
a autoestima através do esti-
lo”, ponderou o coordenador 
de marketing do shopping, 
Marcos Venício. O autor é 
conhecido por participar de 
grandes eventos internacio-
nais como o Arab Fashion 
Week, em Dubai e o Angola 
Fashion Week, em Luanda, 
além de ser especialista e 
pioneiro no conceito de des-
files dentro dos shopping 
centers brasileiros. “Já ad-
mirava muito todo o traba-
lho que ele já vem fazendo e 
acho muito importante con-
seguir conscientizar as pes-
soas sobre a real função da 
moda, porque é uma forma 
de se expressar e sentir bem. 
Muitas vezes ela é vista como 
fútil, mas acredito que com 
esse bate-papo podemos 
mostrar que ela vai muito 
além”, pontuou Caroline.

Autor participou de eventos internacionais em
Dubai e em Luanda

Foto: AssessoriA

DA REPORTAGEM

Música, artes plásticas, 
literatura, gastronomia. No 
sábado (14), a partir das 17h, 
a Casa Cuiabana abre as 
portas para o Cuiabá Under-
ground, evento que reúne 
artistas e produtores cultu-
rais de várias frentes de atu-
ação. A entrada custa R$ 25 
na portaria.

O primeiro encontro 
desde o início da pandemia 
contará com apresentações 
das bandas Tonelada, Dyng 
Order, Makaira e Introspecto, 
além de feira de variedades, 
exposições e praça de ali-
mentação.

“A ideia é disseminar 
a cultura underground e 
mostrar que o underground 
abrange todas as artes, vai 
muito além da música. E a 
Casa Cuiabana é um centro 
cultural que sempre acolheu 
o underground cuiabano, 
desde os anos 90”, explica 
Aldivan Farias Assad, o Jaca-
ré, um dos organizadores do 
evento.

O evento, que estava 
programado para ocorrer 
antes da chegada da pan-

Casa Cuiabana fica na Av. General Valle, 181, bairro Bandeirantes

NO SÁBADO

Cuiabá Underground terá shows, 
exposições e feira gastronômica

demia, teve que ser adiado 
inúmeras vezes. O Cuiabá 
Underground tem o intui-
to de apresentar a arte un-
derground para um público 
mais jovem, explica Jacaré.

“Queremos atrair a 
atenção das novas gerações 
e apresentar o underground 

cuiabano. Por isso, começa 
cedo e termina cedo, não 
passará das 23h. É um bom 
momento para nos reunir-
mos e a Casa Cuiabana é o 
lugar certo. Nos intervalos 
dos shows teremos sorteios. 
Vamos sortear uma tatua-
gem do Beto Morales, uma 

diária, com almoço e direito 
a acompanhante, no Lago do 
Manso e uma mensalidade 
na Escola de Música Bateras 
Beat”, adianta.

A Casa Cuiabana está 
localizada na Avenida Gene-
ral Valle, nº 181, bairro Bandei-
rantes.



Governador autoriza licitação de
escola indígena e assina convênios
DA REPORTAGEM

Em comemoração ao ani-
versário de 40 anos de eman-
cipação política e administra-
tiva de Juína, o governador 
Mauro Mendes assinou oito 
convênios para obras de in-
fraestrutura, e autorizou o 
processo licitatório da Escola 
Estadual Indígena Enawenê-
-Nawê, localizada na região.

Mauro ainda assinou a or-
dem de serviço para a cons-
trução do Hospital Regional 
de Juína e vistoriou as obras 
de restauração de 106 km da 
MT-170, no trecho que liga Ju-
ína a Castanheira, que rece-
beram investimentos de R$ 
48,3 milhões.

No canteiro das obras do 
hospital, o governador ressal-
tou a importância das medi-
das enérgicas adotadas pelo 
Estado no início da gestão, 
em 2019, e destacou que fo-
ram elas que possibilitaram 
que, nos anos seguintes, o 
Governo pudesse fazer im-
portantes investimentos em 
todos os municípios.

“Nesses 3 anos e 4 me-
ses, conseguimos fazer uma 
grande virada de página nes-
se Estado. O que estamos 
fazendo aqui hoje, no dia do 
aniversário de Juína, são im-
portantes investimentos, as-
sim como nos 141 municípios. 
São hospitais sendo construí-
dos, rodovias. Os investimen-
tos que estão acontecendo 
vão trazer muita coisa boa 
nos quatro cantos de Mato 
Grosso”, pontuou Mauro.

Além do Hospital Re-
gional, que vai atender as 
demandas de alta e média 
complexidade da Saúde de 
toda a região noroeste, o go-
vernador ainda assinou con-
vênios para a construção de 
107 unidades habitacionais, 
em parceria com a MT Par, 
ao custo de R$ 1,605 milhão, 

e autorizou convênios para 
a pavimentação de mais de 
70 km de estradas em cinco 
bairros da cidade, por meio 
da Secretaria de Infraestru-
tura e Logística (Sinfra).

“Com esses convênios, 
nós podemos colocar o di-
nheiro que iria para o asfalto 
em um novo posto de saúde, 
uma reforma de creche… A 
gente consegue melhorar a 
estrutura do município, por-
que o senhor nos dá esse aval 
e essa garantia de que os 
recursos vão vir. Só estamos 
conseguindo fazer bons tra-
balhos porque a gente sabe 
da certeza de que no final 
do mês, no final da semana, 
o recurso do Estado vem”, re-
conheceu o prefeito de Juína, 
Paulo Veronese.

No município, o governa-
dor também assinou o termo 
de entrega de três patrulhas 
mecanizadas, oito resfria-
dores de leite, 215 sêmen 
convencional, 50 prenhezes 
e 500 toneladas de calcá-
rio para o fortalecimento da 
agricultura familiar, e a aber-
tura do processo licitatório 
para a construção da Escola 
Estadual Indígena Enawenê-
-Nawê.

Com investimento de R$ 
3.328.324,58, a unidade será 
construída no projeto padrão 
de construção de escola indí-
gena e deverá atender cerca 
de 600 alunos, entre ensino 
fundamental, ensino médio e 
Educação de Jovens e Adul-
tos (EJA).

CONVÊNIOS
O governador autorizou a 

obra de pavimentação, dre-
nagem pluvial, calçadas e 
sinalização na estrada que 
liga ao IFMT/Campus Juína, 
com investimento de R$ 1,7 
milhão, em parceria dos se-
nadores Jayme Campos e 
Wellington Fagundes.

JUÍNA. Novos investimentos contemplam áreas de infraestrutura, educação, saúde e agricultura familiar
FOTO: MAYKE TOSCANO

Também foram autoriza-
das obras de asfaltamento 
em cinco bairros do muni-
cípio: no São José Operário 
serão 2,7 km de asfalto, com 
convênio firmado na ordem 
de R$ 344.168,53. Já no Mó-
dulo V, setor E, deverão ser 
asfaltados 8,1 km, com inves-
timento de R$ 1.156.220,90. 
Também foi firmado convê-
nio para asfaltamento de 26,7 

km no Módulo V, Setor F, ao 
custo de R$ 3.121.241,02.

Por sua vez, no Bairro 
Palmiteira serão 10,9 km de 
asfaltamento, com investi-
mento de R$ 1.467.014,85. O 
Estado também investe R$ 
254.929 para a reforma do 
Ginásio Egnaldo Mendonça. 
Todos esses convênios foram 
firmados em parceria com o 
senador Carlos Fávaro.

O Bairro Padre Duílio 
também deverá receber pa-
vimentação. A autorização 
para convênio, em parceria 
com o deputado federal Jua-
rez Costa, também foi assina-
da, com investimento de R$ 
3.909.643,41.

Castanheira também foi 
contemplado com autoriza-
ção de convênio de R$ 3 mi-
lhões para conservação de 

asfaltamento do município. 
Acompanham o governa-

dor Mauro Mendes durante 
agenda em Juína os senado-
res Jayme Campos e Welling-
ton Fagundes, a suplente de 
senador Margareth Buzetti, 
os deputados federais Neri 
Geller e Valtenir Pereira, e os 
deputados estaduais Elizeu 
Nascimento, Dilmar Dal Bos-
co e Xuxu Dal Molin.

Convênios são na casa de R$ 19 milhões com a Prefeitura de Juína 
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