
1º TRIMESTRE

Doação de
equipamentos
para atender
UPA de Sinop

Pagamentos
com cartões
de crédito
crescem 42%

A Secretaria de Saúde de 
Sinop recebeu a doação de 
três aparelhos eletrocar-
diogramas para reforçar 
os atendimentos à popu-
lação. A doação foi feita 
pela organização social de 
interesse público SITAWI, 
por meio do projeto social 
“Salvando Vidas” com par-
ceria do BNDS.         Página  - 4

Os pagamentos com car-
tões de crédito cresceram 
42,4% no primeiro trimes-
tre do ano em comparação 
com o período de janeiro 
a março de 2021, segundo 
balanço divulgado pela 
Associação Brasileira das 
Empresas de Cartões de 
Crédito e Serviços (Abecs). 
                               Página  -4
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ACIDENTE EM VÁRZEA

Fiança de
R$ 48,4 mil
a acusado de
matar duas
pessoas

O Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso determinou a soltura do mo-
torista Jeff erson Nunes Veiga, preso 
em fl agrante após o acidente que 
matou o motorista de aplicativo Igor 
Rafael Alves dos Santos Silva e a dia-
rista Marcelene Lucia Pereira, no dia 
8 de abril, na Avenida Filinto Müller, 
em Várzea Grande.          Página - 7
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Cerca de 200 famílias de catadores de recicláveis ganharam um emprego após Vár-
zea Grande fechar o lixão e criar aterros sanitários. O local deixou de receber mate-
riais desde o dia 6 e, com isso, os catadores fi caram sem renda.                         Página -7

Várzea Grande fecha lixão, mas 200
famílias de catadores ganham emprego

NOVA OPORTUNIDADE

SANTA CARMEM
R$ 43 MIL
INVESTIDOS EM
TABLETS PARA
A EDUCAÇÃO

TÉCNICAS DE
COMBATE AO
DESMATAMENTO
ILEGAL

TROCA DE EXPERIÊNCIAS
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DIVULGADA
TABELA BÁSICA
E REGULAMENTO
DA COMPETIÇÃO

                Página - 6

ESTADUAL SUB-20

12 de Maio de 2022 - Ano III - Edição 793 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br |  Fundado em 2019 

Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 19
QUINTA-FEIRA



Editorial

“

As pressões por um decreto legislativo destinado a 
barrar os reajustes autorizados das contas de luz neste ano 
—iniciadas com um texto que determina a providência no 
Ceará— ameaçam inaugurar um novo marco da irraciona-
lidade econômica no país.

A proposta do deputado cearense Domingos Neto 
(PSD) passou a tramitar em regime de urgência na Câma-
ra, com apoio de todos os partidos à exceção do Novo. Com 
sanha demagógica tão ampla, já se fala em estender o al-
cance do decreto, que não depende de sanção presiden-
cial, a todos os estados.

Se é fato que os aumentos previstos, alguns acima 
dos 20%, serão dolorosos para os consumidores, a inter-
venção demagógica e voluntarista dos parlamentares 
mostra o potencial de provocar um desastre maior e mais 
duradouro.

Não são apenas os resultados financeiros das distri-
buidoras de energia que estão em risco. O projeto atropela 
a Aneel, agência reguladora do setor à qual cabe a decisão 
sobre tarifas, e a segurança jurídica das concessões do se-
tor. Abre no país um precedente que será levado em conta 
por investidores de todas as áreas e atividades.

Afinal, se deputados e senadores pretendem interfe-
rir nas contas de luz, não haveria por que deixar de lado pe-
dágios, telefonia, água e esgoto, para citar apenas os casos 
de maior apelo em ano eleitoral.

Essa nem de longe é a única demonstração recente 
de irresponsabilidade do Congresso, que vai distribuindo 
benesses estimulado pela inapetência política e gerencial 
de Jair Bolsonaro (PL). Afora os esforços autônomos do 
Banco Central para conter a inflação, a agenda econômica 
está à deriva.

Sem resistência por parte do Planalto nem fonte defi-
nida de recursos, a Câmara aprovou na quarta-feira (4), por 
esmagadores 449 votos a 12, um piso salarial de R$ 4.750 
mensais para os enfermeiros, que vai à sanção de Bolsona-
ro. Os custos para estados, municípios e setor privado são 
objeto de estimativas um tanto desencontradas, na casa 
dos bilhões de reais.

No mesmo dia, o Senado aprovou uma emenda à 
Constituição, já promulgada, que estabelece remuneração 
mínima de dois salários mínimos, ou R$ 2.424 mensais, a 
agentes comunitários de saúde. A medida, que tramitou 
por 11 anos, consumirá R$ 3,7 bilhões ao ano dos cofres fe-
derais.

Não se espere prudência de um Congresso fragmen-
tado quando os piores exemplos vêm do Executivo —seja 
quando Bolsonaro ensaia intervir nos preços dos combus-
tíveis, seja quando a área econômica patrocina o enfraque-
cimento do teto para os gastos federais inscrito na Consti-
tuição.

O oportunismo, neste momento, é capaz de unir go-
vernistas e oposicionistas. As contas, pelo visto, só serão 
feitas em 2023.

Energia demagógica

Crédito: Divulgação
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Os custos para estados, municípios e setor 
privado são objeto de estimativas um tanto desen-
contradas, na casa dos bilhões de reais

“

A profissional de beleza, Yara Vanessa, foi surpreendida pela filha, Lívia, no 
momento de ir para a escola na segunda (9). A garotinha, 4 anos, tentou levar 
um dos cachorros dela, um pinscher de 30 dias, na mochila, para Escola Munici-
pal José Torquato da Silva. A mãe da garotinha disse que após fazer a mamadei-
ra para o cachorrinho, que se chama Billy, arrumou a filha e depois foi arrumar a 
si mesma. E que, enquanto isso, observou a menina brincando com o animal, e 
dizendo que iria levá-lo para a escola. “Escutei o barulhinho do zíper da mochila, 
e quis ver até onde ela ia. Quando saímos para fora, ela já estava chamando o 
pai para ir à escola. Nesse momento peguei o celular e fui gravar, perguntando 
ela onde ela iria levar o Billy. Pois tinha olhado na caminha dele, e ele não estava 
lá. Ela já estava lá na rua, em frente a minha casa, para entrar no carro”, afirmou 
a mãe. Após terminar de gravar, a mãe conta que a filha começou a chorar. Ela e 
o esposo disseram pra ela que o animal não podia ir à escola junto, mas que ele 
poderia acompanhá-la até o portão. E assim ocorreu e depois ele retornou para 
a casa. Aos poucos, conforme Yara, Lívia foi aceitando a situação.

Ranking dos Políticos - Facebook
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A maioria dos eleitores que vai votar em 
outubro não tinha nascido ou era muito jo-
vem para entender, que em 1985, quando 
Tancredo Neves foi eleito Presidente da Re-
pública, encerrava-se um período ditatorial 
de mais de 20 anos no Brasil.

No período posterior a essa ditadura mi-
litar a palavra mais lembrada pelos políticos 
em seus pomposos e vazios discursos era 
“democracia” e todos os candidatos que que-
riam ficar bem com o povo, diziam-se autên-
ticos democratas.

Daí a democracia foi caminhando sem 
contestações com Fernando Collor, Itamar 
Franco, Fernando Henrique, Lula, Dilma e Te-
mer a ponto de os brasileiros suporem que 
ela estava suficientemente cristalizada na 
sociedade e que não corria mais risco de ser 
questionada.

Mesmo nos momentos turbulentos, como 
foi a deposição do Collor, substituído por Ita-
mar Franco e no impeachment da Dilma, su-
cedida pelo vice Michel Temer, não se enxer-
gava o perigo da volta dos militares ao poder.

Também quando, através da Lava Jato, 
descobriu-se uma podridão encastelada 
nos três seguidos governos do PT, as coisas 
do ponto de vista político continuaram nor-
mais, sem se imaginar nenhuma ruptura 
democrática. Esses momentos foram muito 
graves, mas o povo continuava acreditando 
no poder do voto para alterar as coisas, não 
nas ações totalitárias. Tanto que nas campa-
nhas políticas para as eleições de 2018 a pa-
lavra “democracia” que reinara desenvolta no 
período pós-ditadura, perdeu a relevância. O 
importante não era mais exaltar a liberdade, 
pois esta parecia consolidada, mas combater 
a corrupção que se alastrara na sociedade.

Agora, nos discursos dos políticos, a pa-

lavra “corrupção” está perdendo a importân-
cia, sinal de que a ladroeira segue em queda, 
o que é, sem dúvida, mérito do atual governo.

Mas, em contrapartida uma outra palavra 
ganha força – “democracia”. Se ela está sen-
do lembrada com insistência é porque está 
ameaçada. A recorrência do Presidente – acei-
ta como normal por parte da população - em 
desmoralizar as instituições brasileiras, mostra 
o perigo que a liberdade está correndo.

A vítima predileta do Presidente é a Jus-
tiça Eleitoral, justo ela que é um dos pilares 
da democracia. Outra compulsão sua é des-
merecer a imprensa tradicional e livre, sem a 
qual não prospera a liberdade. Ameaça ainda 
descumprir determinações do Supremo, fin-
gindo desconhecer que, constitucionalmen-
te, o Supremo fala por último e que deve ser 
ouvido e acatado. Há um risco real de retro-
cesso institucional, agravado pelo apoio ao 
autoritarismo de parte da população. Até aqui 
não sabíamos que um grupo importante da 
sociedade brasileira (cerca de 1/3 dela), apre-
senta uma pré-disposição de ressuscitar a di-
tadura, alegando medo da volta da corrupção 
ou da instalação de um improvável regime 
marxista no País. Este grupo, estimulado pelas 
mídias sociais direcionadas, aprendeu com o 
bolsonarismo a menosprezar a imprensa pro-
fissional, a odiar o STF e a suspeitar da urna 
eletrônica. Estranho que a urna, presente nas 
eleições brasileiras desde 1996 sem nenhum 
problema, de repente caiu em descrédito só 
porque o Presidente invocou com ela. A se-
mente do autoritarismo está lançada. Pior, sob 
o aplauso inconsequente dos que não sabem 
o que é uma ditadura. Não sabem e nunca vão 
aprender porque, ignorando a grande impren-
sa nacional, se informam somente pelo What-
sApp, Instagram, Twitter e outras plataformas 
da mesma espécie.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁRIO 
E ESCRITOR

Retrocesso
RENATO DE PAIVA
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Depois eu apago
deixar para o próprio comunicador dar 
cabo em seus arquivos. O que eu preci-
so me apresso em copiar para outro lo-
cal antes de apagar a conversa, e estou 
tentando me habituar a isso.

Por enquanto a nova forma de inte-
ragir com os arquivos tem se mostrado 
interessante, tem me economizado tem-
po e meu celular está mais organizado. 
Acredito, sinceramente, que já deveria 

estar fazendo dessa forma 
há muito tempo, afinal, lá 
se vão mais de 10 anos de 
WhatsApp.

Acredito que tenhamos 
que nos adaptar sempre, 
buscando formas mais efi-
cientes de interagir com 

a tecnologia, afinal, ela está cada vez 
mais inserida em nossas vidas, e se não 
buscarmos nos organizar sempre, nos-
so tempo vai acabar sendo tomado por 
amenidades.

E a gente vai ficando 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 perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

É sempre importante tomar cuidado para não acabar apagando algo im-
portante dos arquivos dos comunicadores instantâneos que fazem parte 
ativamente de nosso dia a dia. Deixar que tais arquivos se acumulem 
para lidar com eles de uma vez só pode ser um grande erro, visto que, 
pelo volume, as margens de erros se tornam mais expressivas, e você 
pode acabar apagando algo importante e deixando no aparelho alguma 
coisa que não tenha utilidade alguma.

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

Incontestavelmente recebemos, to-
dos os dias, uma verdadeira enxurrada 
de arquivos pelo WhatsApp. Mensagens 
de bom dia, propagandas, vídeos de to-
dos os tipos, notícias reais e falsas e por 
aí vai. Isso faz com que uma quantidade 
expressiva de inutilidades se acumule 
no telefone.

Existem duas formas de se resolver 
a questão. A primeira delas é apagar as 
conversas deixando mar-
cada a opção para apagar 
as mídias. Isso faz com 
que tudo que está ali seja 
descartado. A outra pos-
sibilidade é apagar os ar-
quivos pelos gerenciado-
res do aparelho, sem que 
a exclusão faça isso automaticamente.

Eu sempre apago conversas des-
necessárias, mas, por vezes, preciso 
manter os arquivos. Isso fazia com que 
eu deixasse para apagar depois, o que 
fazia com que, em pouco tempo, uma 
quantidade enorme de arquivos se jun-
tasse por ali.

Para apagar era necessário cuida-
do, afinal, as chances de apagar algo 
importante em meio a tanto lixo eram 
imensas. Mesmo repetindo a tarefa com 
frequência lidar com esses arquivos 
passou a ser um inconveniente.

Mudei, então, de estratégia, e resolvi 

CLIC 
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Editorial

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

MALDITO
HOMEM-ARANHA
A retomada de crimes na modalidade “ho-

mem aranha” tem assustado moradores e mo-
bilizado síndicos em Cuiabá. Nesta terça (10), 
viralizou a imagem de um recado deixado pela 
síndica nas áreas comuns de um prédio na 
cidade, alertando moradores. No informe, ela 
relata que um prédio na rua de trás foi inva-
dido por um criminoso, que conseguiu ir até o 
11° andar. Ainda segundo o documento, outros 
dois prédios na Capital teriam sido invadidos 
até o 8° andar. Segundo a Polícia Civil, as inva-
sões estão sendo apuradas e o criminoso, que 
é habituado a esse tipo de prática, já foi iden-
tificado.

“DOENTE E MALDOSO”
O conselheiro do TCE Antônio Joaquim afir-

mou que o ex-governador Pedro Taques e o ex-
-procurador-geral da República Rodrigo Janot 
agiram como “deuses” ao afastá-lo do cargo em 
2017 para que não concorresse nas eleições de 
2018. A declaração foi dada após o MPF pedir o 
arquivamento de uma das denúncias que ense-
jaram o seu afastamento. “A injustiça é uma coi-
sa que dói de forma muito intensa. Quando você 
sabe que está sendo injustiçado por uma auto-
ridade irresponsável, com abuso de autoridade 
extrapolado. O Janot não se sentiu no direito de 
falar que ia dar um tiro do ministro Gilmar? Um 
homem desse é doente”, disse.

A semente do autoritarismo está lançada. Pior, sob o 
aplauso inconsequente dos que não sabem o que é uma 
ditadura



DA REPORTAGEM

A Secretaria de Edu-
cação e Cultura de Santa 
Carmem adquiriu na última 
semana 25 tablets, 10,1 polega-
das da marca Samsung, para 
serem usados na alfabetização 
de crianças. De acordo com a 
secretária Ivete Schneider Ber-
gamini, as ferramentas intuiti-
vas são utilizadas no processo 
de alfabetização de crianças 
do 1° e 2° anos.

“Os tablets foram com-
prados para instalar o pro-
grama do Alfa e Beto, que 
favorecem o aprendizado 
dos alunos. Os aplicativos ins-
talados, são a Ilha do Alfabeto 
que contempla Língua portu-
guesa e Tabuada na Fazenda 
que contempla matemática” 
explica Ivete.

Na Escola Municipal Sel-
vino Damian Preve, a coorde-
nadora do programa é a pro-

SANTA CARMEM

Prefeitura investe R$ 43 mil em
tablets para uso na alfabetização

Equipamentos são de última geração para contribuir com educação

Foto: Divulgação

fessora Sônia Maria Freire. Os 
tablets estão sendo utilizados 
na aplicação de testes uma 

vez por semana com duração 
de 20 a 30 minutos cada ativi-
dade.
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Gabinete de Gestão integrada avança 
na construção do Plano de Segurança
DA REPORTAGEM

O Gabinete de Gestão 
Integrada (GGI) apresentou, 
as linhas gerais do Planeja-
mento Estratégico de Se-
gurança das Eleições 2022. 
Para o total de 1.319 locais 
de votação em Mato Grosso, 
por exemplo, foi solicitada a 
presença de 2.638 profissio-
nais das forças de seguran-
ça, além de plano específico 
de segurança voltado aos 
locais de votação em terras 
indígenas e de difícil aces-
so e outras frentes de atu-
ação. Foram apresentadas 
as necessidades de atuação 
das forças de segurança no 
momento da votação, da 
apuração dos votos e em 
outras etapas importantes 
do processo eleitoral. Des-
sa forma, o plano geral está 
subdividido em oito etapas 
com planos de segurança 
específicos.De acordo com o 
planejamento, além de dois 
policiais militares por local 
de votação, serão dispostas 
equipes de campo com pa-
trulhas e atuação direta. As 
cidades com mais de 100 
mil eleitores (Cuiabá, Várzea 
Grande, Rondonópolis e Si-
nop) demandarão o envolvi-
mento de maior número de 
agentes de segurança nos 
locais de apuração, incluindo 
a atuação do corpo de bom-
beiros militares.

O coordenador do GGI 
e juiz auxiliar da presidên-
cia do TRE-MT, Dr. Bruno 

ELEIÇÕES 2022. Haverá atuação das forças de segurança no momento da votação e apuração dos votos
Foto: tRE-Mt

Mato Grosso possui mais de 1.400 locais de votação

D’Oliveira Marques, agrade-
ceu, em nome do presidente 
do Tribunal, desembargador 
Carlos Alberto Alves da Ro-
cha, o apoio prestado pela 
Polícia Militar e a Guarda 
Municipal de Várzea Grande, 
durante o fechamento de 
cadastro, especialmente, nos 
dias 03 e 04 de maio. O ma-
gistrado destacou ainda a 
importância do envolvimen-
to de todos, na tarefa de ga-
rantir eleições seguranças e 
transparentes. “Estamos em-
penhados em construir um 
plano de segurança para as 
Eleições 2022, eficaz e equi-
librado, respeitando a auto-
nomia das instituições, mas 
com foco no trabalho con-
junto. A segurança é nosso 
alvo principal, e essa missão 
precisa contar com a colabo-
ração de todos para que seja, 
ao fim, exitosa. É isso que to-
dos nós estamos buscando”.

Na reunião, o GGI de-
bateu também a consulta 
encaminhada pelo Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) aos 
Tribunais Eleitorais sobre a 
necessidade de uso das for-
ças armadas em ações de 
segurança ou no apoio lo-
gístico. O TRE-MT já solicitou 
aos juízes eleitorais que in-
formem esta necessidade, a 
fim de que a informação seja 
transmitida ao TSE ainda no 
mês de maio, após manifes-
tação das forças de seguran-
ça. Também foi solicitado 
às forças de segurança que 
definam a escala de policiais 
que atuarão na eleição, vi-

sando garantir a eles o exer-
cício de voto. O juiz membro 
substituto e presidente da 
Comissão de Segurança do 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso (TRE-MT), 
Sebastião Arruda, destacou 
a importância do planeja-

mento para o sucesso das 
eleições. “A segurança é 
uma preocupação central do 
Tribunal e condição funda-
mental para que o direito ao 
voto seja garantido a toda a 
população mato-grossense. 
Também nos preocupamos 

o objetivo é resguardar o direito à informação

SEM AVISO PRÉVIO

Projeto proíbe troca de 
medidores de energia
DA REPORTAGEM

Segue para a segunda 
votação à medida que pro-
íbe a troca de medidores e 
padrões de energia (mono-
fásico, bifásico ou trifásico), 
como de similares instala-
dos pelas concessionárias 
prestadoras de serviços es-
senciais ao fornecimento de 
energia elétrica, sem a devi-
da comunicação prévia ao 
consumidor. 

A proposta, do primei-
ro-secretário da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT), deputado Max Russi 
(PSB), foi apreciada na terça-
-feira (10) pela Comissão de 
Constituição de Justiça e 
Redação (CCJR).

Conforme o Projeto de 
Lei nº 1256/2019 de Max Rus-
si, o objetivo é resguardar 
o direito à informação aos 
consumidores e prevê a no-
tificação ao cliente pelo me-
nos 72 horas antes da exe-
cução do serviço, podendo a 
empresa fornecedora estar 
sujeita às penalidades pre-

vistas no Código de Defesa 
do Consumidor, assim como 
multas com valores dobra-
dos, caso haja reincidência. 
“Muitos consumidores recla-
mam das trocas dos medi-
dores ou padrões, muitas ve-
zes realizadas sem nenhum 
aviso. Precisamos evitar que 
haja abusos e até mesmo 
qualquer tipo de fraude, 
que possam acontecer em 
virtude dessas ações”, alega 
o deputado.

Caso seja sancionada, 
lei estará em conformidade 
com a Resolução nº 144, de 
9 de setembro de 2010 da 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL). 

A medida estabelece 
que o consumidor responsá-
vel pela unidade deverá ser 
previamente comunicado, 
por meio de correspondên-
cia específica, sobre a data e 
hora da substituição de me-
didores e padrões de ener-
gia, não obstante a conces-
sionária de energia não vem 
cumprindo a normativa.

Foto: Divulgação 

Foto: Divulgação

Sinop Energia foi a empresa responsável pela doação

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop recebeu a doação 
de três aparelhos eletrocar-
diogramas para reforçar os 
atendimentos à população. 
“Esses equipamentos, que 
devem contribuir e muito na 
prestação de serviços, aten-
derão a Unidade de Pronto 
Atendimento, a Policlínica 
Menino Jesus e, também, 
o Centro de Especialidades 
Médicas”, explicou o subse-
cretário de Saúde, Sadi de 
Oliveira.

A doação foi feita pela 
organização social de inte-
resse público SITAWI, por 
meio do projeto social “Sal-
vando Vidas” com parceria 
do BNDS. O projeto prevê 
a aquisição de bens e ser-
viços, como material pré-
-hospitalar, equipamentos 
e outros, necessários no en-
frentamento da Covid-19 e 
suas consequências.  As do-
ações são feitas às institui-
ções de saúde que atendem 
o SUS.

As doações formam 

uma verdadeira corrente do 
bem. Recentemente, o mu-
nicípio recebeu 30 oxíme-
tros de mesa, 60 oxímetros 
de pulso, 60 termômetros 
digitais de testa e 15 cilin-
dros de oxigênio medicinal 

MELHORIAS

Sinop: Saúde recebe doação de 
equipamentos para atender UPa

(10 m³) que foram distri-
buídos entre nas Unidades 
Básicas de Saúde do muni-
cípio.

Nesta remessa, a Sinop 
Energia foi a empresa res-
ponsável pela doação. Ela 

também foi a responsável 
por, no auge do enfrenta-
mento da Covid, doar uma 
usina de oxigênio, instalada 
na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) e, também, 
10 aparelhos respiradores.

com a segurança dos magis-
trados, servidores e colabo-
radores que trabalharão no 
dia da eleição. Tenho certeza 
que podemos contar com 
o empenho de todos nesta 
missão”.

Mato Grosso possui 

mais de 1.400 locais de vo-
tação, distribuídos em 57 
Zonas Eleitorais, 50 locais de 
votação em terras indígenas, 
114 locais de difícil acesso, 
nos seus 141 municípios, que 
totalizam mais de 900 mil 
km².



Sexto sorteio do ano será realizado nesta quinta 

Aumento está relacionado à expansão do comércio online, diz associação

Foto: Divulgação

Agência Brasil

A Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) realiza, nesta quinta-
-feira (12), às 9h, mais um sor-
teio do Programa Nota MT. 
Neste sorteio mensal irão 
concorrer as notas emitidas 
entre 1º e 30 abril. Será o 46º 
sorteio desde o lançamen-
to do programa, em 2019. O 
concurso vai sortear R$ 550 
mil em prêmios, sendo mil de 
R$ 500 e cinco de R$ 10 mil. 

Para o sorteio relativo ao 
mês de abril foram emitidos 
2.105.510 bilhetes. Desse total 
3.093 são relativos a bilhetes 
eletrônicos de passagens. 
Vão concorrer às premiações 
338.161 consumidores.

O sorteio ocorre na sala 
de reunião do Complexo 3, 
na sede da Secretaria de Fa-
zenda, e será transmitido ao 
vivo pelas redes sociais do 
Governo de Mato Grosso e da 
Sefaz. Os sorteios são realiza-
dos com base nas dezenas da 
Loteria Federal, da Caixa Eco-
nômica Federal.

Nos sorteios realizados 
este ano, 4.011 contribuin-
tes foram premiados, sendo 
4.006 nos quatro mensais e 
05 no especial de Carnaval. Já 
foram distribuídos em 2022, 
R$ 2,45 milhões em prêmios 
para os ganhadores e R$ 490 
mil para entidades sociais ca-
dastradas no Programa Nota 
MT e indicadas pelos con-
templados.

DA REPORTAGEM

O Conselho Monetá-
rio Nacional (CMN) aprovou, 
em reunião extraordinária, 
o aumento do prazo de pa-
gamento da contratação de 
crédito de custeio tomados 
por suinocultores. Com isso, 
os criadores terão dois anos 
para devolver os valores.

No entanto, há um limi-

DA REPORTAGEM

A Comissão Nacio-
nal de Bovinocultura de 
Corte da Confederação 
da Agricultura e Pecuária 
do Brasil (CNA) se reuniu 
nesta semana para dis-
cutir as ações prioritárias 
para o setor produtivo em 
2022. Esse foi o primeiro 
encontro sob o comando 
do novo presidente, Fran-
cisco Olavo de Castro.

“A Comissão é o fó-
rum de discussão de te-
mas fundamentais da pe-
cuária de corte nacional. 
Para este ano, nós separa-
mos os principais assun-
tos do setor e ficaremos 
atentos para defender o 
pecuarista de corte em 
qualquer instância e mo-
mento”, afirmou o presi-
dente. O plano de ação 
do colegiado foi apresen-
tado pelo assessor técni-
co da CNA, Rafael Ribeiro, 
e inclui a elaboração de 
uma proposta de iden-
tificação individual de 
bovinos, por meio de um 
Grupo Técnico de Rastre-
abilidade.

“A ideia é criar esse 
GT e reunir certificadoras, 
empresas de tecnologia 

e universidades para dis-
cussão de uma proposta 
de rastreabilidade e envio 
para o Ministério da Agri-
cultura, Pecuária e Abas-
tecimento (Mapa) validar 
e publicar”, disse Rafael. 
Outro tema prioritário é a 
retomada das discussões 
da proposta de Instru-
ção Normativa de classi-
ficação e tipificação de 
carcaça de bovinos. De 
acordo com o presidente 
da Comissão, Francisco 
Olavo, o debate sobre o 
tema se estende desde 
2016, quando um Grupo 
de Trabalho foi criado.

“Esse é um assunto 
de extrema importância 
para o setor e todos os 
envolvidos precisam es-
tar de acordo. Ainda não 
temos uma rotulagem 
padronizada no Brasil 
e precisamos dela para 
agregar valor ao produ-
to”, explicou. A sustenta-
bilidade da pecuária de 
corte brasileira também 
é um dos temas do plano 
de ação da Comissão Na-
cional. Dentre os objeti-
vos estão o levantamento 
e divulgação de dados so-
bre a sustentabilidade da 
cadeia produtiva.

SORTEIO

Nota MT distribuirá mais R$ 550
mil em prêmios nesta quinta

SOCORRO

Governo Federal aprova medida de 
auxílio para suinocultores

PARA ESTE ANO

CNA debate ações 
prioritárias para
a bovinocultura 
de corte

te para o benefício: apenas 
20% do valor contará com o 
prazo alongado. Os outros 
80% continuam com carên-
cia de um ano. A medida 
vale para contratos feitos até 
30 de dezembro deste ano.

Em abril, o Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (Mapa) soli-
citou ao Ministério da Eco-
nomia uma linha de crédito 

com condição especial para 
suinocultores. A ideia era a 
reativação da linha de re-
tenção de matrizes, porém 
com uma dilatação do pra-
zo de quitação. A ação tem 
um impacto mais abrangen-
te, pois não será necessário 
que o produtor comprove 
a retenção. De acordo com 
o Ministério da Economia, a 
mudança foi motivada pelo 

“contexto de baixos preços 
de venda e de altos custos 
de produção”. A pasta acre-
dita que “elevar de 1 para 2 
anos o prazo de reembolso 
do custeio possibilita aos 
suinocultores independen-
tes atenuar o impacto da 
redução de suas margens, 
dando-lhes tempo para ade-
quar seu plantel ao novo 
contexto do mercado”.

Foto: Flávio Costa/seFaz-Mt

Foto: Divulgação

Em discussão, ações prioritárias na bovinocultura 

Pagamentos com cartões de crédito crescem 42%

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Os pagamentos com 
cartões de crédito cresceram 
42,4% no primeiro trimestre 
do ano em comparação com 
o período de janeiro a março 
de 2021, segundo balanço 
divulgado pela Associação 
Brasileira das Empresas de 
Cartões de Crédito e Servi-
ços (Abecs). De acordo com a 
associação, foram movimen-
tados R$ 478,5 bilhões em 
pagamentos com cartões 
de crédito nos três primeiros 
meses do ano.

Os cartões de débito 
foram responsáveis por R$ 
235,4 bilhões em pagamen-
tos no primeiro trimestre, 
um aumento de 15,2% em 
relação ao mesmo período 
do ano passado. As transa-
ções com cartões pré-pagos 
somaram R$ 44,6 bilhões 
de janeiro a março, alta de 
148,4% em comparação com 
o primeiro trimestre de 2021.

O crescimento das 
transações de cartões de 
crédito está relacionado, se-
gundo a Abecs, à expansão 
do comércio online e tam-
bém ao controle da dissemi-
nação da covid-19 no país. “A 
própria [variante] Ômicron, 
quando teve uma melhora, a 
partir de fevereiro, os núme-
ros passaram a acompanhar 

o que seria uma normalida-
de da vida urbana”, ressaltou 
o presidente da associação, 
Rogério Panca.As compras 
pela internet tiveram alta de 
35,2% de janeiro a março em 
relação ao primeiro trimes-
tre de 2021, totalizando R$ 
162,4 bilhões. Do montante, 
R$ 157,9 bilhões foram mo-
vimentados com cartão de 
crédito, alta de 35,4%. Pan-
ca destacou ainda que o 
percentual de crescimento 
é muito alto devido à base 
baixa de comparação, que 
foi o início de 2021, quando 
a quarentena contra a pan-
demia de covid-19 provocava 
diversas restrições à ativida-
de econômica.

GASTOS NO
EXTERIOR
Com a reabertura, os 

gastos no exterior, impulsio-
nados pelas viagens, tam-
bém cresceram. No primeiro 
trimestre do ano, os brasi-
leiros gastaram, com cartão 
de crédito. fora do país, US$ 
849,7 milhões, uma alta de 
107,9%. Os gastos de estran-
geiros no Brasil, também 
com cartões de crédito, fica-
ram em US$ 665,5 milhões, 
um aumento de 64,5% em 
relação aos três primeiros 
meses de 2021.

Os pagamentos por 
aproximação cresceram 

1º TRIMESTRE. Cenário econômico adverso prejudica capacidade das famílias de manterem os pagamentos em dia

455,9% nos primeiros três 
meses do ano, respondendo 
pelo movimento de R$ 103,2 
bilhões, sendo R$ 58,1 bi-
lhões por cartão de crédito, 
R$ 28,4 bilhões por cartão de 
débito e R$ 16,7 bilhões por 
cartão pré-pago.

INADIMPLÊNCIA
A inadimplência dos 

usuários de cartão de crédito 
vem crescendo nos últimos 
meses e chegou a 5,8% em 
fevereiro. Segundo Panca, o 
cenário econômico adverso 
está prejudicando a capaci-

dade das famílias de mante-
rem os pagamentos em dia.

“Desemprego eleva-
do, inflação alta, taxa de ju-
ros elevada, isso tudo acaba 
provocando uma corrosão 
da renda das famílias”, enu-
merou, sobre as razões do 

aumento do percentual de 
pessoas com pagamentos 
em atraso.

Ele ponderou, no en-
tanto, que o patamar ainda 
está abaixo dos picos da sé-
rie histórica de inadimplên-
cia no país.
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CLOVIS ANTONIO BOTTON, CPF 284.090.000-91, Torna Público Que Requereu A 
Sama-Nova Mutum, As Licenças Ambientais LP LI LO Para A Atividade De “Arma-
zéns De Grãos” Na Propriedade Fazenda São José I, Localizada Na Rodovia MT 338 
km 68 + 18km a esquerda do lote B, Sob As Coordenadas Latitude 12°56’18.62”S, 
Longitute 56°33’31.67”O No Município De Nova Mutum - Mt. Não Foi Determinado 
Eia. (Geoambiental Topografi a, Georreferênciamento, AssessoriaAmbiental. - Www.
Geoambientalmt.Com.Br).

AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA 
LTDA, CNPJ nº 05.197.599/0016-03 FILIAL torna público que requereu a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente de Comodoro – MT a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para a atividade “Comércio 
Atacadista de Defensivos Agrícolas, com estruturas para setor administrativo e ar-
mazém (depósito) de produtos”, na Av. Victor Candeloro, Nº 373 W, Bairro Nova 
Vacaria, em Comodoro – MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

I E DOS SANTOS CNPJ: 17.274.563/0001-70. Torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente SEMA/MT a Licença por Adesão e Compromisso 
– LAC, para atividade de fabricação de móveis com predominância em madeira no 
Município de Várzea Grande – MT.

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra roubo 
Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 
70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 

VENDAS/
ALUGUEL

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.

O Sr. HUGO HENRIQUE GARCIA, inscrito no CPF sob o n° 283.536.968-60, pro-
prietário da Fazenda São Carlos da Vargem Comprida. Torna público que requereu 
perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a ampliação da Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes características: Município: Santa 
Rita do Trivelato – MT; Bacia Hidrográfi ca: Amazônia; Modalidade: Aspersão móvel 
por pivô Central. Captação: Ribeirão Moderno. Processo SAD 300730/2018. Não foi 
determinado a elaboração de EIA/RIMA.

BIOAGRO LABORATORIO DE PRODUTOS BIOLOGICOS LTDA, CNPJ: 
42.972.892/0001-32, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para fabricação de defensivos agrícolas, localizas na 
Rua Projetada 22, número 228, Bairro: Loteamento Cidade Alta, no município de 
Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

VITALE AGROFLORESTAL LTDA., CNPJ: 03.591.540/0008-51, localizada Estrada 
Municipal para ROD BR 163 nº SN - KM 921– Bairro SETOR INDUSTRIAL, CEP: 
78.510-000, Itaúba-MT Torna público que requereu a Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente – LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO (LAC) PARA PICADOR 
MÓVEL FLORESTAL, LOCALIZADO NA FAZENDA SANTA HELENA, ZONA RU-
RAL, SN, ITAÚBA, para atividade de COMERCIO ATACADISTA DE MADEIRA E 
PRODUTOS DERIVADOS (PICADOR MÓVEL FLORESTAL). Não EIA/RIMA..

FAGNER RODRIGUES GONCALVES 02349529118, CNPJ 43.004.818/0001-95, 
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 Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos, localizada na AV Idemar Riedi, 
N 2191, Verdes Campos, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

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

024/2022 

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público para conhecimento dos interessados, que do julgamento do certame Licitatório 
sob Modalidade Pregão Eletrônico nº 024/2022, cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE 
INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA IMPLANTAÇÃO DA FANFARRA, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA, MUNICIPIO DE COLIDER - MT, deliberou-se por julgar 
DESERTA o presente certame licitatório, tendo em vista não haver proposta e licitantes 
interessados na data designada. 

Colider/MT, 11 de maio de 2022. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
RESULTADO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 004/2022 

A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através da Comissão Permanente de Licitação, 
torna público o resultado do julgamento referente a Chamada Publica nº 004/2022, cujo 
objeto é a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do 
Empreendedor Familiar Rural, os quais serão destinados ao fornecimento de 
alimentação nas Instituições Educacionais de Educação Básica da Rede Pública de 
Ensino do Município de Colider/MT, por conta do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar – PNAE. Sagraram-se vencedores do processo os seguintes 
produtores: 

PRODUTORES – GRUPO IFORMAL  ITENS VLR TOTAL (R$) 

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA 
NOVA LTDA, inscrita no CNPJ 24.702.037/0004-72 1, 2, 3 e 4 47.120,00 

COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA TERRA 
NOVA LTDA, inscrita no CNPJ 24.702.037/0007-15 5 e 6 22.333,50 

Colider/MT, 11 de maio de 2022 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente da CPL 

Publique-se 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE REVOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 096/2021
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a REVOGAÇÃO do Pregão Eletrônico nº 
096/2021, que tem por objeto Contratação de empresa especializada na 
prestação de serviços de limpeza hospitalar para atender as necessidades 
da Secretaria Municipal de Saúde e suas Unidades. Motiva-se a 
REVOGAÇÃO para adequações no processo.
Campo Novo do Parecis, 11 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

MONARCA MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA,  CNPJ 
29.297.183/0001-30 , torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Renova-
ção da Licença de Operação, para atividade de Serviços de manutenção e repa-
ração mecânica de veículos automotores, instalada na Rua João Pedro Moreira de 
Carvalho, 2584, Setor Industrial, Sinop/MT, CEP: 78.557-137. Responsável Técnico: 
Eng. Agrícola-Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE ADIAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 001/2022
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o adiamento da sessão de abertura dos envelopes da 
licitação na modalidade de Tomada de Preços nº 001/2022, que tem como 
objeto a Contratação de empresa especializada para execução de obra de 
pavimentação asfáltica e drenagem de águas pluviais da estrada Nova 
República no Município de Marcelândia/MT, conforme Termo de convênio 
nº 883792/2019 da SUDAM, que ocorreria na data de 11 de maio de 2022 
às 08:00hrs, para o dia 12 de maio de 2022 às 14:00hrs, devido a um 
problema no servidor do departamento de Licitações. A abertura dos 
envelopes será na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos 
Três Poderes nº 777, Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, o edital 
completo encontra-se a disposição dos interessados no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-se.
Marcelândia/MT, 11 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE ADESÃO N° 006/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 064/2021

O SENHOR CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, 

Estado de Mato Grosso, torna público a quem possa interessar que após a 

análise detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, 

Adesão nº 001/2021 a favor da empresa AGROPECUARIA NOSSA 

SENHORA DA MEDALHA MILAGROSA LTDA, inscrita no CNPJ nº 

70.433.842/0001-12, objetivando a contratação de empresa especializada 

para executar os serviços de transferência de embriões bovinos com 

fornecimento de embriões para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Agricultura de Marcelândia/MT, através de Adesão na Ata de 

Registro de Preços nº 007/2021 proveniente do Pregão Eletrônico nº 

012/2021 – Secretaria de Estado de Agricultura Familiar, perfazendo o 

valor total de R$ 129.000,00 (cento e vinte e nove mil reais). P U B L I Q U E 

– S E. Marcelândia/MT, 11 de maio de 2022.

Celso Luiz Padovani

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA
EDITAL DE CHAMAMENTO

PARA CREDENCIAMENTO N° 003/2022
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2022

PROCESSO N° 041/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILANDIA -MT, 
através da Comissão Especial de Licitações, torna público para 
todos os interessados o Edital de Chamamento Público para 
CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS CULTURAIS, E 
PREMIAÇÃO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA 
MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, TERMOS E 
CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE EDITAL, TERMO DE 
REFERÊNCIA ANEXO I  DESTE INSTRUMENTO E 
CONFORME TERMO DE CONVENIO Nº. 1891/2021 SECEL. 
O presente Edital será para credenciamento de projetos 
culturais desenvolvidos pelos artistas que residem nesta 
municipalidade, o presente credenciamento irá selecionar os 
melhores projetos culturais com vistas à Premiação, na 
promoção de conteúdos culturais conforme as especificações e 
condições estabelecidas neste Edital, contemplando os pré-
requisitos e valores pré-fixados. O Credenciamento ocorrerá no 
período do dia 13/05/2022 à 20/05/2022 no horário:  das 07 h 
às11h e das 13h às 17h. Local das Inscrições: Sede da 
Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, localizada na Av. 
Brasil, S/N Cidade Nova, Nova Brasilândia - MT - CEP: 
78.860.00. HORÁRIO DE EXPEDIENTE. Os interessados 
poderão obter informações detalhadas no endereçamento 
supracitado, de segunda a sexta-feira, das 7:00h às 11:00 e 
13:00 h as 17:00h,  com a Comissão Especia l  de 
Credenciamento, na Secretaria Municipal Cultura e Turismo 
situada na Av. Brasil, S/N Cidade Nova, Nova Brasilândia - MT 
Centro, CEP: 78.860.00, Nova Brasilândia/MT, ou pelo telefone: 
(66) 98446-8515 e pelo site: www.novabrasilandia.mt.gov.br ou 
pelo e-mail: sec.culturnb@gmail.com.
Nova Brasilândia -MT, 11 de maio de 2022.

Claudiana Niedack de Moura
Presidente Comissão Especial

Portaria Nº. 171/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MARINGÁ
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2022
REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Nova Maringá, Estado de Mato 
Grosso, através de sua Pregoeira e Equipe de Apoio, instituída 
pela Portaria nº 006/2022/GAPRE, torna público para 
conhecimento de quantos possam interessar que fará realizar 
no dia 26/05/2022 as 08h00min(horário de Cuiabá/MT), em sua 
sede situada na Av. Amos Bernardino Zanchet, Centro, Fone: 
(66)98154-3919, CEP 78445-000, na cidade de Nova Maringá-
MT, Licitação na Modalidade Pregão Presencial, Menor Preço 
por Item com OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE 
C O N S T R U Ç Ã O  Q U E  S E R Ã O  U T I L I Z A D O S  N A S 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA MARINGÁ-MT, com 
recebimento e abertura das documentações e proposta, 
conforme especificado no Edital de Licitação n° 025/2022. O 
pregão presencial, encontra-se disponível aos interessados 
junto a comissão permanente de licitação no endereço 
s u p r a c i t a d o  e  s i t e 
http://www.novamaringa.mt.gov.br/Transparencia.
Nova Maringá - MT, 11 de maio de 2022.

Rosimeire Silva Souza
Pregoeira - Port. 006/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2022
O Município de Nova Mutum, comunica aos interessados que houve 
inclusão no item 9.24 e item 2.9 do anexo 02 do edital e fica prorrogado a 
data de abertura do certame para o dia 27/05/2022 às 09:00 horário de 
Brasília. Nova Mutum-MT, 11 de Maio de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 019/2022
Objeto: contratação de empresa para prestação de serviços de 
revitalização do canteiro central da Avenida dos Uirapurus ( trecho Avenida 
Mutum e Avenida dos Beija Flores ), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Data de Abertura: 30 de maio de 2022. Horário: 09:00 horas. Tipo: 
Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 11 de maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa 
para atender os serviços de publicação dos atos administrativos da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT no Diário Oficial da União (DOU) 
e em jornal de grande circulação no estado. Tipo: Menor preço por Item – 
Data de abertura: 25 de maio de 2022. Horário: 14:00 horas - Local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo email 
debora.licitacao@novamutum.mt.gov.br> ou telefone **65-3308.5400 - 
Horário de atendimento: Das 07h00min as 11h00min e das 13h00min as 
17h00mins. Nova Mutum – MT, 11 de maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 025/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 26 de maio de 2022 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRODUTORA DE EVENTOS PARA PRODUÇÃO DOS SHOWS ARTÍSTICOS 
E FORNECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO 
DO MUNICIPIO DE MATUPÁ/MT, SENDO QUE OS SERVIÇOS SERÃO PRESTADOS 
DIA 24/06/2022 (NOITE GOSPEL), 25/06/2022 (DESFILE MISS MATUPÁ) E 26/06/2022 
(GINCANA NO GINÁSIO DE ESPORTES)”. Maiores informações através do Edital nº. 
059/2022, que está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ 
e pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 11 de maio de 2022. ALEXSANDRA 
TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial –

PREVILUCAS - INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA

SOCIAL DOS SERVIDORES DE LUCAS DO RIO VERDE

RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 01/2022

RATIFICAÇÃO

Onde se lê:  Contratação de profissional qualificado com notória 

especialidade na área de Direito Previdenciário, para prestar 

serviços de consultoria na elaboração de estudos, palestras e 

cursos aos servidores municipais acerca da reforma 

previdenciária efetuada pela emenda Constitucional nº 

103/2019. Lê-se: Contratação de profissional qualificado com 

notória especialidade na área de Direito Previdenciário, para 

prestar serviços de assessoria na implementação da Reforma 

Previdenciária do Instituto Municipal de Previdência Social dos 

Servidores de Lucas do Rio Verde-MT. Onde se lê:  Sr. Bruno De 

Sá Freire Martins. Lê-se: Sr. Bruno Sá Freire Martins.

Lucas do Rio Verde-MT, 11 de maio de 2022.

Gilson Dotivo Garcia

Diretor Executivo

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AVISO DE RESULTADO DE HABILITAÇÃO E
DA ANÁLISE DA PROPOSTA DE PREÇOS
RDC PRESENCIAL - EDITAL N° 031/2022
PROCESSO N° SINFRA-PRO-2022/02950

OBJETO: Contratação de empresa de engenharia para 
execução dos serviços de construção de uma ponte de concreto 
sobre o Rio Natal, localizada na Rodovia MT-208, no município 
de Aripuanã/MT, com extensão de 51,35m e largura de 8,80m, 
totalizando uma área de 451,88m². A Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística, por meio da Comissão Permanente 
de  L i c i tação  –  CPL,  des ignada  pe la  Por ta r ia  n . 
004/2022/CGAB/SINFRA, publicada no DOE n.28181, de 
08/02/2022, página 16, torna público o resultado do julgamento 
da fase de habilitação, da qual a empresa Engeponte 
Construções Ltda. CNPJ: 05.369.365/0001-01 foi inabilitada. A 
íntegra do julgamento da fase de habilitação e da análise da 
proposta de preço, contendo os motivos de fato e de direito 
expostos pela comissão processante encontram-se insertos na 
Ata do Resultado do Julgamento da Habilitação e da análise da 
proposta de preços. A CPL comunica que os autos estão 
franqueados aos interessados de direito, para vistas, no prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, a partir desta publicação. Informações 
gerais: (65) 3613-0529 e-mail: cpl@sinfra.mt.gov.br.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.

Rogério Sebastião Magalhães
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SINFRA – MT
Visto: Marcelo de Oliveira e Silva

Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística
SINFRA - MT

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SINFRA - SECRETARIA DE ESTADO
DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

AVISO DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO
DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO - LI

A S I N F R A -  S e c r e t a r i a  d e  E s t a d o  d e 
Infraestrutura e Logística torna público que 
requereu junto à SEMA-MT a renovação da Licença 
de Instalação – LI - Processo nº 130664/2012, 
referente à pavimentação asfáltica de vias 
urbanas no Bairro Véu de Noiva; no município de 
Chapada dos Guimarães - MT.

Marcelo de Oliveira e Silva
Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES - VIRTUAL PROCESSO N.º 1014823-02.2021.8.11.0015Espécie: RECUPERAÇÃO 
JUDICIAL VALOR DA CAUSA: R$ 4.18.054,87 POLO ATIVO: ADONIRO CAPANEMA NETO (CPF 505.848.476.53), ADORINO CAPANEMA NETO (CNPJ 
41.599.623/0001-00), EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA – (CPF: 355.742.831-15), E EVANEI ALVES DO PRADO CAPANEMA – (CNPJ: 
41.593.370/0001-67). ADMINISTRADORA JUDICIAL: EX LEGE ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA, CNPJ n.º 26.149.662/0001-11, com endereço na Rua General 
Rabello, n. 166, Bairro Duque de Caxias CEP 78043-259 - Cuiabá – MT, telefone: (65) 3052-9778, email: contato@exladministracaojudicial.com.br, na pessoa de 
seu representante legal, BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA. PESSOAS AS SEREM INTIMADAS: CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 
FINALIDADE: CONVOCAR os credores e demais interessados para comparecerem e se reunirem em Assembleia Geral de Credores, a ser realizada de forma 
virtual, pela Empresa BRASIL EXPERT, pela plataforma de videoconferência BEX - Brasil Expert, no dia 14 de junho de 2022, com início às 14h (horário de Mato 
Grosso) em primeira convocação. Caso não haja quórum nesta ocasião, ficam os credores convocados para a realização da assembleia, em segunda convocação, 
a qual será instalada com a presença de qualquer número de credores, a ser realizada no dia 21 de junho de 2022, com início às 14h (horário de Mato Grosso), 
cuja ordem do dia será a APROVAÇÃO, REJEIÇÃO OU MODIFICAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL apresentado pelos recuperandos, o qual está 
disponível para consulta e obtenção de cópia nos autos do processo eletrônico (ids. n. 72035858 / 72035860, e 72333644) ou no site e escritório da Administradora 
Judicial, tudo em conformidade com os artigos 35, I, “a”, da Lei n.º 11.101/2005. Registre-se, também, que será objeto de pauta a pretensão de alienação do imóvel 
denominado “Fazenda Capanema”, nos termos da determinação do id n.º 82074223, dos autos da recuperação judicial. DECISÃO: (ID 82074223) Da Assembleia 
Geral de Credores: (...) 1. Do plano de recuperação judicial e da assembleia geral de credores: Diante das objeções apresentadas nos ids n.º 76558013 e n.º 
78304897, CONVOCO a assembleia geral de credores para deliberar sobre os termos do plano de recuperação, nos termos do art. 56 da Lei n. 11.101/2005. O ato 
será presidido pelo administrador judicial, o qual deverá seguir as normas contidas no art. 37 e seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Intime-se a administradora judicial 
para que indique data, horário e local para realização da assembleia geral de credores, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, expeça-se o edital de convocação da 
assembleia geral de credores, em conformidade com o disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, o qual deverá ser disponibilizado no sítio 
eletrônico da administradora judicial. Outrossim, deverão os recuperandos publicar o edital no órgão oficial e em jornais de grande circulação, no prazo de 05 
(cinco) dias. (...) c) Intime-se a administradora judicial para que indique data e local para realização da assembleia geral de credores, no prazo de 05 (cinco) dias. d) 
Após a indicação das datas pela administradora judicial, expeça-se o competente edital de convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o 
disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005. Outrossim, conste do edital que a pretensão de alienação do imóvel denominado “Fazenda 
Capanema” também será objeto de pauta na AGC. e) Expedido o edital, intimem-se os recuperandos para que promovam sua publicação no órgão oficial e em 
jornais de grande circulação, no prazo de 05 (cinco) dias. (...) DECISÃO ID 83609299 (...) Destarte, hei por bem em deferir tal pretensão, determinando que a 
assembleia geral de credores seja realizada de forma virtual, notadamente a fim de propiciar a participação de todos os credores ao ato. Ficam designadas as 
datas indicadas no id n.º 83094994, quais sejam, 14/06/2022 e 21/06/2022, para a primeira e segunda convocação, respectivamente. A administradora judicial deve 
informar a plataforma a ser utilizada para a realização da assembleia geral de credores; bem como prestar todas as demais informações que devem constar do 
edital de convocação, consoante o disposto nos artigos 2º e 3º, da Recomendação n.º 110/2021, do CNJ. Na sequência, expeça-se o edital de convocação da 
assembleia geral de credores, em conformidade com o disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, o qual deverá ser disponibilizado no sítio 
eletrônico da administradora judicial. No expediente deverá constar que será levada à votação no conclave a pretensão de alienação do imóvel denominado 
“Fazenda Capanema”, nos termos da determinação do id n.º 82074223. (...) ADVERTÊNCIAS: DO CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS CREDORES A Assembleia 
ocorrerá de forma virtual, através da Plataforma BEx https://agc.plataformabex.com.br/ sendo imprescindível que o Credor ou seu representante efetue sua 
habilitação da seguinte forma: Os Credores e/ou representantes de Credores deverão realizar seu pré-cadastramento por meio de e-mail a ser enviado para o 
seguinte endereço eletrônico juridico2@exladministracaojudicial.com.br até o dia 13.06.2022 (Primeira Convocação) e 20.06.2022 (Segunda Convocação), ambas 
até às 14 horas (24 horas de antecedência), com o assunto “Assembleia Geral de Credores – Adoniro Capanema Neto”, contendo as informações a seguir 
relacionadas: Para os Credores ou seus representantes que participarão da assembleia: - NOME; - CLASSE; - CPF – para cadastro; - E-MAIL – para recebimento 
das informações; - TELEFONE; É imprescindível que os Credores ou seus representantes, na mesma oportunidade, encaminhem os documentos (atos 
constitutivos, procurações qualificação/representação) que comprovem seus poderes, ou indiquem as folhas dos autos do processo em que eles se encontram. 
Caso o representante assista a diversos credores, este deverá indicar todos os dados de cada Credor (constantes na lista acima), e para a representação receberá 
apenas um login e senha, que possibilitará o acesso ao sistema para todos os Credores e posterior votação de forma individual de cada um de seus representados. 
Realizada a verificação, pela Administradora Judicial, a Plataforma BEx encaminhará, ao endereço indicado pelo solicitante, um e-mail contendo o login e senha 
para acesso à Plataforma BEx, bem como instruções para ingresso no ambiente virtual da AGC. Os Credores e representantes ficam advertidos de que o login e 
senha disponibilizados são pessoais e intransferíveis, sendo de responsabilidade do solicitante o sigilo e utilização da informação a partir do recebimento destes 
dados. O acesso para AGC na Plataforma BEx deverá ser realizado por “desktop” ou “notebook”. 7 – A admissão ocorrerá das 13:00hs às 14:00 do dia 14.06.2022 
(Primeira Convocação) e 21.06.2022 (Segunda Convocação), (01 hora antes do início da Assembleia), devendo cada Credor e representante promover sua 
admissão através de acesso ao site https://agc.plataformabex.com.br/. Para promover sua admissão, o Credor e/ou representante pré-cadastrado deverão acessar 
o site https://agc.plataformabex.com.br/ e então: - Preencher os dados de seu LOGIN e SENHA nos campos assim identificados (Ver ID 84379114). O acesso ao 
sistema e a participação na Assembleia Virtual são intuitivos, elaborados com a finalidade de simplificar a participação de Credores e representantes, que contam 
ainda com um tutorial de acesso encaminhado no mesmo e-mail de envio do login e senha de acesso. Finalizado o procedimento de admissão, terá início a 
Assembleia. DA ASSEMBLEIA VIRTUAL A Assembleia será transmitida ao vivo através do Canal Brasil Expert da Plataforma de Streaming YouTube. Durante a 
fase de deliberações o Presidente franqueará a palavra aos Credores, através de vídeo chamada e via chat de perguntas (ambas disponíveis na Plataforma BEx), 
as quais serão todas respondidas e posteriormente acostadas à ata. Finalizada a fase de deliberações, terá início a fase de votação, também via Plataforma BEx, 
quando os presentes serão instruídos a votar por meio da Plataforma, clicar no botão “REALIZAR VOTOS”. Computados os votos, o Administrador Judicial encerra 
a fase de votação, informando em seguida o resultado, promovendo o posterior encerramento da AGC. OUVINTES Os ouvintes interessados em assistir à 
Assembleia deverão acessar o link que será disponibilizado pela plataforma, referente à Primeira Convocação, a ser realizada no dia 14.06.2022 às 14:00 horas, 
tendo em vista que a Assembleia Geral de Credores será transmitida ao vivo pela plataforma digital de Streaming YOUTUBE. Em caso de não instalação da 
Assembleia Geral de Credores em Primeira Convocação, os interessados em assisti-la em segunda convocação, deverão, no dia 21.06.2022 às 14 horas acessar o 
link que será disponibilizado pela plataforma, no qual poderão acompanhar a transmissão ao vivo em segunda convocação, também pela plataforma digital de 
Streaming YOUTUBE. Do mesmo modo, nos casos que sejam a continuação de Assembleia, será o mesmo procedimento adotado nos parágrafos anteriores. 
SUPORTE Esta Administradora esclarece ainda que, caso o Credor ou representante tenha dificuldade no acesso durante o período de admissão ou ocorra a 
perda de conexão de qualquer credor ou representante durante a Assembleia e ocorrer qualquer dificuldade na reconexão ao conclave, terá à disposição o suporte 
da Plataforma BEx, através do Whatsapp: (11) 9-9810-4543 ou (11) 9-7186-5259. INFORMAÇÕES FINAIS É importante consignar que, uma vez realizada a 
habilitação dos Credores ou de seus representantes para participação na Assembleia Geral de Credores em Primeira Convocação (não instalada), não há 
necessidade de um novo cadastro. Em caso de não instalação da Assembleia Geral de Cred ores em Primeira Convocação, aqueles Credores ou seus 
representantes que não se habilitaram para a Assembleia em Primeira Convocação e pretendam participar da Segunda Convocação, a ser realizada no dia 
21.06.2022 às 14:00 horas de forma virtual, deverão efetuar as suas habilitações nos moldes do item: “DO CADASTRAMENTO PRÉVIO DOS CREDORES” até o 
dia 20.06.2022 às 14:00 horas (24 horas de antecedência). DO EXPOSTO, para fins de segurança quanto à condução da Assembleia que será empreendida, esta 
Administradora Judicial entende estar em consonância com o que reza a Lei n.º 11.101/2005 e atendem à especificidade e à complexidade do caso. Os credores 
poderão obter cópia do plano de recuperação judicial a ser submetido à deliberação na assembleia no processo judicial, nos ids. n. 72035858 / 72035860, e 
72333644 ou diretamente com a administradora judicial. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-
se o presente edital, que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, GENI RAUBER PIRES, Técnica Judiciária, digitei. SINOP / MT, 10 de 
maio de 2022. (Assinado Digitalmente) CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ



Peixe precisa vencer o Coritiba para seguir na
Copa do Brasil

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) 
divulgou o regulamento e a 
tabela básica do Campeona-
to Mato-grossense Sub-20, 
edição 2022. A abertura será 
no dia 28 ou 29. Devido as 
adequações no ano base e de 
idade dos atletas que irão dis-
putar a Copa São Paulo de Fu-
tebol Júnior do ano que vem, 
o Mato-grossense Sub-19 irá 
acompanhar essa alteração, e 
passará a ser Sub-20, já a par-
tir desta temporada.

A competição será dis-
putada por quatorze clubes, 
divididos em três grupos re-
gionalizados. Na 1ª fase, as 
equipes jogam entre si dentro 
dos seus respectivos grupos, 
em turno único. Os primei-
ros e segundos colocados, se 

MATO-GROSSENSE SUB-20

FMFMT divulga tabela básica
e regulamento da competição

classificam para a próxima 
fase. Confira os grupos: Grupo 
A: Campo Novo do Parecis, Lu-
verdense, Nova Mutum e Sor-
riso; Grupo B: Ação, Cáceres, 
Cacerense, Mixto e Operário 
F.C Ltda; Grupo C: Academia, 
Araguaia, Cuiabá, Paulistano 
e União.

Na 2ª fase, as equipes fa-
rão um hexagonal final, com 
todos jogando entre si, tam-
bém em turno único. Os cam-
peões dos seus grupos, terão 
o direito de realizar três parti-
das como mandantes. O pri-
meiro colocado do hexagonal, 
ficará com o título da catego-
ria. O campeão e vice, serão 
os representantes de Mato 
Grosso na Copa São Paulo de 
Futebol Júnior – Edição 2023. 
O campeão também estará 
garantido na Copa do Brasil 
Sub-20 do próximo ano.

Foto: Divulgação / São Paulo FC

Foto: Divulgação

NiKão em treino do São Paulo

Houve alteração quanto à nomenclatura: de sub-19 para sub-20

DA REPORTAGEM

O São Paulo se rea-
presentou na manhã desta 
terça-feira, dois dias depois 
do empate por 1 a 1 com o 
Fortaleza, no Castelão, pela 
quinta rodada do Brasilei-
rão. 

O técnico Rogério Ceni 
contou com a volta parcial 
do meia Nikão, que avan-
çou no tratamento para 
um trauma no tornozelo 
esquerdo e participou da 
primeira parte da atividade 
com o elenco.

O meio-campista An-
drés Colorado, que saiu de 
campo ainda no primeiro 
tempo em Fortaleza, ini-
ciou tratamento para dores 
na coxa direita. 

Ele é dúvida para o 
jogo de quinta-feira, às 
18h30, contra o Juventude, 
na Arena Barueri.

Além de Nikão, Ceni 
contou com o retorno do 

COPA DO BRASIL

São Paulo treina e tem volta de
Nikão; Andrés faz tratamento

zagueiro Miranda, que tra-
balhou durante todo o tem-
po com o grupo de atletas. 
O veterano se encontrava 
com dores no quadril. 

Após o aquecimento, 
o técnico Rogério Ceni co-
mandou um trabalho técni-
co, de enfrentamento, troca 
de passe e f inalização ao 
gol, em uma área delimita-
da do gramado.

Na sequência, já usan-
do toda a extensão do cam-
po, o treinador realizou um 
outro trabalho técnico, des-
ta vez com ajustes táticos, e 
utilizando 11 contra 11. 

Somado a Andrés Co-
lorado, o departamento 
médico do São Paulo tam-
bém foi ocupado por Tiago 
Volpi e Gabriel Sara. 

O goleiro faz trata-
mento para dores no om-
bro direito, enquanto o 
meio-campista se recupera 
de cirurgia no tornozelo di-
reito.

DA REPORTAGEM

O Santos iniciou a 
preparação para a decisão 
contra o Coritiba, pela ter-
ceira fase da Copa do Brasil. 
As equipes se enfrentam 
nesta quinta, às 20h30, na 
Vila Belmiro. Os paranaen-
ses venceram o primeiro 
duelo por 1 a 0.

O elenco treinou pela 
manhã, no CT Rei Pelé. A 
imprensa pôde acompa-
nhar o período final da ati-
vidade. Todo o grupo esteve 
no gramado e realizou uma 
atividade de movimenta-
ção. Estiveram fora o za-
gueiro Maicon e os atacan-
tes Jhojan Julio e Ângelo.

O defensor e o equato-
riano acompanharam esta 
parte do treinamento ao 
lado do gramado. O zaguei-
ro, que sentiu um descon-
forto no músculo posterior 
da coxa esquerda no treino 
do último sábado, realizou 

uma atividade leve e ain-
da é dúvida para a partida 
contra o Coritiba.

Já o retorno do atacan-
te Ângelo está praticamen-
te descartado. O camisa 11 
teve constatada uma lesão 
muscular na posterior da 
coxa direita após a partida 
contra o Unión La Calera, 
pela Copa Sul-Americana. 
O jogador realizou um tra-
balho específico com o pre-
parador f ísico. Ele passa por 
um período de reequilíbrio 
muscular e dificilmente es-
tará à disposição de Fabián 
Bustos.

Um provável Santos 
para a partida contra o Co-
ritiba é formado por: João 
Paulo; Madson, Maicon 
(Emiliano Velázquez), Edu-
ardo Bauermann e Lucas 
Pires; Rodrigo Fernández, 
Vinícius Zanocelo, Léo Bap-
tistão e Jhojan Julio; Ricar-
do Goulart e Marcos Leo-
nardo.

SANTOS

Ângelo treina
separado, e zagueiro 
Maicon é dúvida

Cruzeiro deve contar com Canesin 
no duelo decisivo contra o Remo
DA REPORTAGEM

Nesta quarta-feira, o 
Cruzeiro treinou na Toca da 
Raposa, com foco na pre-
paração física, para enfren-
tar o Remo, às 18h30, desta 
quinta (12). O destaque do 
dia foi o retorno de Filipe 
Machado para trabalho 
de transição do DM para o 
campo. Fernando Canesin, 
que vinha treinando desde 
semana passada, também 
esteve no gramado junto ao 
grupo e é esperado entre os 
relacionados para o jogo.

Canesin retornou aos 
treinos há sete dias e havia 
expectativa dele jogar na 
partida contra o Grêmio, 
pela Série B. Por opção da 
comissão técnica, ele não 
foi relacionado.

Ele foi liberado do de-
partamento médico e é 
esperado entre os relacio-
nados contra o Remo, prin-
cipalmente com a ausência 
de Neto Moura, que é des-
falque por já ter disputado a 
Copa do Brasil pelo Mirassol.

Além de Canesin estar 
100% fisicamente, há outro 
motivo para a escalação 
dele para o jogo. Na partida 
de ida, o substituto de Neto 
Moura foi outro meia arma-
dor, João Paulo, que segue 
em tratamento de contu-
são. Entretanto, naquela 
ocasião, o time jogava com 
três no meio e dois volan-
tes - Willian Oliveira e Pedro 

Castro.
Caso Pezzolano não 

entre com Fernando Ca-
nesin, uma outra opção é 
o meia Adriano. Alto e com 
características de um volan-
te, o jogador é muito utili-
zado pelo técnico como um 
meia armador. Ele cumpriu 
bem a função quando en-
trou em campo nos últimos 
jogos, sobretudo contra a 
Chapecoense.

Outra posição que tem 
mais de uma opção para a 
titularidade é a ala direita. 
O garoto Geovane Jesus foi 
quem começou por ali, con-
tra o Grêmio, mas não teve 
a mesma atuação ativa e 
eficiente da partida contra 
a Chapecoense. Rômulo o 
substituiu no segundo tem-
po e pode ser o titular pela 
direita na quinta-feira.

DE VOLTA
AOS TREINOS
Filipe Machado pode 

ficar à disposição do técnico 
Paulo Pezzolano em breve. 
Pelas redes sociais, o Cruzei-
ro anunciou que volante ini-
ciou a transição para a pre-
paração física nesta quarta.

Machado precisou pas-
sar por fisioterapia depois 
de sofrer um trauma no pé 
direito no dia 26 de março, 
durante a partida contra o 
Athletic pela semifinal do 
Campeonato Mineiro.

O departamento mé-
dico do Cruzeiro ainda con-

Foto: guStavo aleixo
COPA DO BRASIL. Meia é um dos prováveis substitutos de Neto Moura no meio-campo da equipe

ta com os meio-campistas 
Leo Pais e João Paulo. O 
uruguaio teve constatado 
um estiramento muscular 
na parte posterior da coxa 

Fernando Canesin participa de treino em campo, nesta terça-feira

esquerda na semana passa-
da e realiza tratamento na 
Toca da Raposa.

A situação de João 
Paulo, no entanto, é um 

pouco mais complicada. O 
jogador precisou passar por 
cirurgia no fim de abril para 
tratar uma lesão muscular 
na coxa direita.

 O atleta se recupera 
em casa e, de acordo com o 
Cruzeiro, ainda não há uma 
previsão para que ele volte 
à Toca.

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 12 de maio de 2022 06 | www.diariodoestadomt.com.br



DA REPORTAGEM

O Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso (TJMT) determi-
nou a soltura do motorista 
Jefferson Nunes Veiga, preso 
em flagrante após o aciden-
te que matou o motorista de 
aplicativo Igor Rafael Alves 
dos Santos Silva, 22 anos, e a 
diarista Marcelene Lucia Pe-
reira, 39, no dia 8 de abril, na 
Avenida Filinto Müller, em 
Várzea Grande, região metro-
politana de Cuiabá.

No entanto, a soltura só 
deve acontecer mediante o 
pagamento de fiança de R$ 

JUSTIÇA???

Justiça determina fiança de R$ 48,4 mil para 
acusado de matar duas pessoas em acidente

48.480 mil. 
A defesa do mecânico já 

pediu à Justiça a diminuição 
do valor da multa.

Jefferson é investigado 
por homicídio culposo na di-
reção de veículo automotor, 
qualificado por influência de 
álcool e lesão corporal. Os 
desembargadores acataram 
o argumento da defesa de 
que não há previsão legal de 
prisão preventiva para crimes 
dolosos.

O relator do caso, de-
sembargador Marcos Macha-
do, destacou que a prisão pre-
ventiva foi fundamentada na 

garantia da ordem pública e 
na gravidade do crime.

No entanto, lembrou 
que o mecânico de bicicletas 
é réu primário, não tem an-
tecedentes criminais, possui 
endereço fixo e o fato de não 
haver data estimada para a 
finalização do inquérito que 
apura o acidente. Com isso, 
concedeu o pedido de liber-
dade, mediante o pagamen-
to de fiança e determinou a 
suspensão da Carteira Nacio-
nal de Habilitação (CNH) do 
mecânico.

ACIDENTE

O veículo que provocou 
o acidente seguia no sentido 
Filinto Müller e perdeu o con-
trole. O carro invadiu o can-
teiro e passou para outro lado 
da pista, atingindo outro au-
tomóvel que estava na frente. 
O motorista é suspeito de em-
briaguez. 

Após ser preso em fla-
grante, ele foi encaminhado 
para a delegacia. Em seguida, 
o Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) determinou a 
prisão preventiva do suspei-
to. Segundo a Justiça, ele não 
teve direito à fiança no dia da 
prisão.
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Catadores de materiais recicláveis vão ganhar um emprego devido ao fechamento do lixão

DA REPORTAGEM
G1-MT

Cerca de 200 famílias 
de catadores de recicláveis 
ganharam um emprego 
após Várzea Grande fechar o 
lixão e criar aterros sanitários. 
O local deixou de receber 
materiais desde o dia 6 deste 
mês e, com isso, os catadores 
ficaram sem renda.

Um acordo entre a Pre-
feitura, quatro associações 
de catadores junto com o 
Grupo de Atuação Estratégi-
ca na Defesa dos Catadores 
de Recicláveis (Gaedic-Ca-
tadores) negociaram para 
solucionar o conflito após o 
município fechar o local. As 
negociações foram interme-
diadas pela Defensoria Pú-
blica.

Pelo acordo, cada uma 
das quatro associações pres-
tará serviços de coleta seleti-
va por um valor fixo, estabe-
lecido para cada uma para os 
próximos seis meses.

Além de definir o pre-
ço a ser pago pela prestação 
do serviço, também ficou 
acordado que os catadores 
receberão cestas-básicas em 
valor e número de itens de-
finidos. O auxílio alimentar 
será entregue para que as fa-
mílias se mantenham já que 
o lixão já deixou de receber 
mais materiais.

Além do acordo, a pre-
feitura viabilizará as licenças 
de operação para as asso-
ciações, equipamentos de 

Foto: Arquivo pessoAl

proteção individual (EPIs) 
para os catadores, capacita-
ção em cooperativismo e a 
contratação de pessoas que 

Várzea Grande fecha lixão, mas 200
famílias de catadores ganham emprego
NOVA OPORTUNIDADE. Catadores irão ter um salário fixo, além de receber cestas básicas e equipamentos de proteção individual

Foto: rAyAn nicAcio

DA REPORTAGEM

No dia 17 de maio, em 
1990, a Organização Mundial 
da Saúde (OMS) retirou a ho-
mossexualidade da Classifi-
cação Estatística Internacio-
nal de Doenças e Problemas 
Relacionados com a Saúde 
(CID).

A partir de então, a data 
ficou conhecida como Dia 
Internacional de Luta Contra 
a Homofobia. Visando dar 
visibilidade às outras identi-
dades que também sofrem 
preconceito e discriminação, 
surgiu um movimento ainda 
mais forte na luta contra as 
violações dos direitos LGBT, 
tornando crime a LGBTfo-
bia. Em Sorriso, a data será 
lembrada com a realização 
do 3º Fórum de Combate à 
LGBTfobia. O evento é pro-
movido pela Administração 
de Sorriso, por meio das se-
cretarias de Assistência So-

IGUALDADE
Sorriso promove 3º Fórum
de Combate à LGBTfobia

cial; Educação e Cultura; de 
Governo; e de Saúde e Sane-
amento; e conta com apoio 
da Câmara de Vereadores e 
da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB).

A programação terá iní-
cio às 13h, no Auditório Far-
roupilha, no Centro de Even-
tos Ari José Riedi, e contará 
com palestras sobre direitos 
humanos, prevenção à saú-
de, e a homofobia no con-
texto do direito brasileiro. Na 
oportunidade, também será 
abordado o trabalho social 
desenvolvido pelo Centro 
de Referência Especializado 
em Assistência Social (Creas) 
com vítimas de violação de 
direitos.

As vagas são limitadas e 
as inscrições são gratuitas e 
podem ser feitas pelo link ht-
tps://docs.google.com/forms/
d/e/1FAIpQLSeZRBE0PcP7tp
TA8a1yzRdZZaRAdZS085kp
HF-2dGFt98wC5w/viewform.

Evento será realizado no dia 17 de maio

Foto: DivulgAção

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Lucas 
do Rio Verde realiza no dia 25 
de maio a licitação, na mo-
dalidade Pregão Presencial, 
para contratar empresa res-
ponsável pela manutenção e 
melhorias na iluminação pú-
blica da cidade. Os trabalhos 
serão desempenhados nos 
períodos diurno e noturno.

De acordo com o edital 
n° 022/2022, para melhorar 
a iluminação, as áreas urba-
na e rural da cidade foram 
divididas em quatro lotes, 
possibilitando a contratação 
de uma ou mais empresas. 
Em cada lote, a equipe de-
signada será responsável 
pela substituição, por dia, de 
aproximadamente 25 pon-
tos (lâmpadas, reatores e ou-
tros).

Ainda conforme o edi-
tal, a contratada deverá rea-
lizar rondas pela cidade (vias 
públicas, praças e outros), 
para identificar os reparos e 
manutenções necessárias. 
O contrato para a execução 
dos serviços será de 12 me-
ses, contados a partir da as-
sinatura. O Pregão Presen-
cial será no dia 25, no Paço 
Municipal, com entrega de 

Outros 13 editais estão disponíveis no site da Prefeitura

L.R.VERDE

Licitação aberta visa melhoria
na iluminação pública de Lucas

envelopes e credenciamen-
to de 7h30 até 8h. Na sequ-
ência, o Departamento de 
Licitações e Contratos reali-
za a abertura das propostas.

Interessados em parti-

cipar do processo licitatório 
devem ficar atentos aos re-
quisitos e prazos do edital. 
Informações e dúvidas po-
dem ser sanadas com o De-
partamento de Licitações, 

de segunda a sexta-feira, no 
Paço Municipal, das 7h às 
12h, ou pelos telefones: (65) 
3549-8327 / 3549-8326 / 3549-
8325 e pelo e-mail: licitacao@
lucasdorioverde.mt.gov.br.

atuavam no lixão e que não 
tinham vínculo com asso-
ciações para o serviço de 
limpeza.

O acordo assinado ain-
da prevê a doação de maqui-
nários para dois locais que 
farão triagem, controle e ar-

mazenamento de material 
reciclado. E a documentação 
também será enviada para o 
Ministério Público para que 

integre o Termo de Ajusta-
mento de Conduta (TAC), as-
sinado pela prefeitura, após 
processo judicial.



MT apresenta técnicas de combate ao
desmatamento ilegal a outros estados
DA REPORTAGEM

Secretários de Estado de 
Meio Ambiente dos nove es-
tados da Amazônia legal ti-
veram um dia de imersão na 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema-MT), para 
conhecer de perto como fun-
ciona o combate ao desma-
tamento ilegal e incêndios 
fl orestais no órgão.

A agenda aconteceu nes-
ta semana como parte de um 
encontro de dois dias do Fó-
rum de Secretários da Força 
Tarefa de Governadores para 
Clima e Florestas (GCF-Task 
Force). O órgão ambiental 
de Mato Grosso apresentou 
a experiência e os resultados 
da implantação da Licença 
por Adesão e Compromis-
so (LAC), os investimentos e 
estratégias utilizadas para 
melhores resultados da fi s-
calização ambiental con-
tra desmatamento ilegal e 
incêndios, e os avanços no 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR).

“Os estados da Amazô-
nia têm muitos desafi os e 
oportunidades em comum. 
Mostramos nossos esforços 
para desburocratizar o licen-
ciamento, como amadurece-
mos a nossa fi scalização com 
o uso da tecnologia, e a res-
ponsabilização de infratores”, 
afi rma a secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti. Para o presiden-
te do Fórum, o secretário do 
Meio Ambiente do Amazo-
nas, Eduardo Taveira, é ne-
cessário ‘subir o tom’ contra 
o desmatamento ilegal, e 
isso deve ocorrer de modo 
integrado entre os estados e 
o Governo Federal. “Estamos 
em um momento em que 
manter as pautas e os com-
promissos que já avançaram 
é extremamente importante 
para construir agendas de 

Estado para o Meio Ambien-
te”, avalia.

O secretário de Estado do 
Desenvolvimento Ambiental 
de Rondônia, Marco Antonio 
Lagos, destaca que a troca de 
experiências do encontro foi 
importante para saber mais 
sobre as experiências exito-
sas dos estados vizinhos.

Durante a programação, 
os secretários visitaram o 
Centro de Comando da Fis-
calização da Sema-MT, local 
que reúne os profi ssionais 
que planejam as ações de 
fi scalização e operações in-
tegradas com outros órgãos. 
Também conheceram o pa-
norama do Cadastro Am-
biental Rural em Mato Gros-
so, e o Programa REM Mato 
Grosso (REDD para Pioneiros 
pela sigla em Inglês).

LICENÇA
Secretários conheceram 

o licenciamento criado em 
Mato Grosso para desburo-
cratizar o acesso à legalidade 
de mais de 100 empreendi-
mentos de baixo impacto. 
“Nosso tempo médio de aná-
lise em abril é de um dia, en-
quanto o tempo de resposta 
do empreendedor é de cinco 
dias. Invertemos a lógica do 
licenciamento em que antes 
o empreendedor tinha que 
aguardar muito tempo por 
uma licença”, afi rma a secre-
tária sobre a implementação 
da LAC. Esta modalidade foi 
criada em 2021 dentro do 
conjunto de ações para des-
burocratizar o licenciamento 
ambiental. Em Mato Grosso, 
a escolha de criação da LAC 
manteve a conferência de 
documentos por parte da 
Sema, ao invés de ser um 
processo totalmente auto-
mático. Isso possibilitou o 
apoio dos órgãos de contro-
le a esta modalidade, sem 
questionamentos legais.

TROCA DE EXPERIÊNCIAS. Evento faz parte do Fórum de Secretários da Força Tarefa de Governadores para Clima e Florestas
FOTO: SEMA-MT

Evento foi realizado nesta semana
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DURANTE 
A PANDEMIA 
DA COVID-19,
O GOVERNO DE MT 
CUIDOU DA 
POPULAÇÃO

INVESTINDO
NA SAÚDE.

Jessica Caroline de Alcantara
Médica Fisioterapeuta

Jurema Augusta da Cruz
Paciente

EM 45 DIAS, AUMENTOU 
EM 4 VEZES OS LEITOS 
DO HOSPITAL METROPOLITANO

NOVAS UTIs MÓVEIS 
E UTI AÉREA

605 LEITOS DE UTI EXCLUSIVOS 
COVID-19 EM TODO O ESTADO

MAIS DE 1 MILHÃO DE TESTES
PARA OS 141 MUNICÍPIOS

DISTRIBUIÇÃO DE VACINA
CONTRA A COVID-19 
PARA TODO O ESTADO

CENTRO DE TRIAGEM 
COVID-19 EM CUIABÁ:
MAIS DE 240 MIL ATENDIMENTOS

VERBA INDENIZATÓRIA PARA 
A LINHA DE FRENTE DA SAÚDE 
ESTENDIDA PARA 2022

m t . g o v . b r
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