
POLÍCIA FEDERAL

Governo zera
imposto de
importação
de alimentos
O Governo Federal anunciou que 
vai zerar a alíquota do imposto de 
importação de sete categorias de 
produtos alimentícios. A decisão 
foi tomada pelo Comitê-executivo 
de Gestão da Câmara de Comércio 
Exterior (Gecex/Camex), do Minis-
tério da Economia.                    Página  -4
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MESMO CLASSIFICADO

Fla não sabe
o que fazer
com a bola

O objetivo de classifi cação 
para as oitavas de fi nal da Copa 
do Brasil foi alcançado, mas o 
Flamengo - mais uma vez - fi cou 
longe de ter um desempenho 
consistente na vitória por 2 a 0 
sobre o Altos. De bom, só a volta 
em bom nível de Rodrigo Caio 
e o início de trajetória de Victor 
Hugo.        Página - 6

Grupo que movimentou R$ 
154 mi com o tráfi co de 
drogas é alvo de operação
A Polícia Federal defl agrou, na manhã desta quinta, a Opera-
ção Mãe-Terra contra um grupo envolvido em importação e 
comercialização ilegal de agrotóxicos de origem estrangeira. 
O grupo movimentou R$ 154 milhões no esquema. Quatro 
mandados de busca e apreensão, expedidos pela Justiça Fe-
deral de Sinop foram cumpridos em endereços residenciais 
e comercial localizados em Sorriso e Lucas do Rio Verde.  
                  Página -7

SINOP

A Prefeitura de Sinop tem realizado um trabalho de orientação e fi scalização, para regularizar a 
atividade de comércio e prestação de serviços ambulantes no município. O trabalho é realizado 
por uma força tarefa envolvendo os departamentos de Vigilância Sanitária e Tributação.   Página -7
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Fiscalização
do comércio
ambulante

L.R.VERDE
LANÇADO
PROGRAMA
DIÁLOGOS
SOCIOEMOCIONAIS

ESTIAGEM
PROVOCA
PERDAS DE
40% DA SAFRA

ÁGUA BOA
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R$ 157 MI
PARA REGIÃO
DE PRIMAVERA
E CAMPO NOVO
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Editorial

“

Um estudo publicado quinta (5) pela Organiza-
ção Mundial da Saúde procura fornecer um retrato 
mais fi el —e estarrecedor— da tragédia provocada 
pela pandemia de Covid-19 no mundo.

Segundo o órgão da ONU, cerca de 15 milhões 
de pessoas morreram, direta ou indiretamente, em 
razão da doença nos anos de 2020 e 2021. Trata-se 
de quase o triplo dos números ofi ciais (5,4 milhões), 
o que dá uma ideia da subnotifi cação na maior par-
te dos países.

Para chegar a esse dado, a OMS utilizou uma 
métrica conhecida como excesso de mortalidade, 
isto é, a diferença entre a quantidade de mortes 
durante a pandemia e a que deveria ocorrer em 
circunstâncias normais, considerados o padrão dos 
anos anteriores.

Embora a maior parte desses óbitos tenha 
sido causado diretamente pela Covid, os cálculos 
incluem também pessoas que morreram devido a 
complicações provocadas pela doença ou porque 
possuíam outras enfermidades, mas não puderam 
receber o tratamento adequado devido à sobrecar-
ga dos sistemas de saúde.

Para oferecer o quadro mais acurado possível, 
o esforço estatístico considerou ainda as mortes es-
peradas que deixaram de ocorrer por causa das res-
trições da pandemia, como redução de acidentes 
de trânsito e o isolamento que impediu mortes por 
gripe e outras doenças infecciosas.

Quase um terço de todos esses óbitos (4,7 mi-
lhões) se deu na Índia, o que faz do país o líder, em 
números absolutos, do ranking da subnotifi cação. 
No fi m do ano passado, o cômputo fornecido pelo 
governo indiano era de pouco mais de 480 mil ca-
sos fatais.

Proporcionalmente, contudo, a diferença mais 
expressiva entre o excesso de mortalidade e as esta-
tísticas ofi ciais ocorreu no Egito —quase 12 vezes o 
contabilizado pelas autoridades.

No Brasil, o estudo da OMS aponta uma dife-
rença de 74 mil óbitos ante as cifras ofi ciais (620 mil 
no fi nal de 2021), perfazendo a marca de quase 700 
mil mortes.

Não resta dúvida de que o resultado poderia 
ser diferente se não fosse a trágica gestão de Jair 
Bolsonaro (PL), cujo governo empenhou-se em sa-
botar todas as formas de prevenção da doença. A 
realidade estimada pela OMS traz, para cada país, 
ensinamentos que deveriam ser absorvidos para as 
crises que virão no futuro.

O tamanho da pandemia

Crédito: Divulgação
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Proporcionalmente, contudo, a diferença mais 
expressiva entre o excesso de mortalidade e as es-
tatísticas ofi ciais ocorreu no Egito —quase 12 vezes 
o contabilizado pelas autoridades

“ Uma operação da Polícia Federal cumpriu ontem quatro mandados de bus-
ca e apreensão, expedidos pela Justiça Federal de Sinop, contra investigados 
por importação e comercialização ilegal de agrotóxicos de origem estrangeira. 
Três ordens foram cumpridas em casas e comércios de Sorriso e uma em Lucas 
do Rio Verde. As investigações da operação ‘Mãe-Terra’, segundo a PF, inicia-
ram a partir de denúncias que apontavam um homem como um dos principais 
contrabandistas de agrotóxicos de Sorriso e região. Fiscalizações realizadas pelo 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) nos últimos meses 
identifi caram agrotóxicos ilegais em propriedades rurais atribuídas aos inves-
tigados.

Ranking dos Políticos - Facebook
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A Constituição do Império do Brasil, promul-
gada em 1824, previa no seu art. 5º que a religião 
católica apostólica romana era a religião do Impé-
rio, sendo permitido às demais crenças apenas o 
culto doméstico.

Uma das grandes conquistas republicanas foi, 
um século depois da Revolução Francesa, a se-
paração entre a Igreja e o Estado. Quando se ob-
serva, ainda hoje, religiões sendo invocadas como 
pretexto para confl itos geopolíticos na Ásia, na 
África ou na antiga Iugoslávia, compreende-se o 
extraordinário avanço alcançado em nosso país, 
cujo povo tem muita e múltiplas fés convivendo 
em ambiente de tolerância e respeito mútuos.

Exatamente por isso, devem ser registradas 
e condenadas as diversas atitudes que, iniciando 
por confundir a coisa pública com a fé religiosa, 
introduzem o gérmen da intolerância religiosa na 
atividade política.

Refi ro-me, explicitamente, às tentativas de 
formação de “bancadas religiosas” nas casas le-
gislativas e até ao ensaio de lançamento de can-
didaturas a cargos majoritários com o selo do fun-
damentalismo.

Nada contra o fato de parlamentares que co-
mungam da mesma fé se encontrarem para orar 
e refl etir. É até natural, se a sua fé for sincera, que 
compartilhem de um conjunto de princípios éti-
cos e de valores morais que, no momento da to-
mada de decisões sobre certas questões, como o 
aborto ou a pena de morte, transcendem as fron-
teiras ideológicas e partidárias.

Tudo, porém, contra fazer da profi ssão de fé 
religiosa um argumento eleitoral, reduzindo a su-
blime mensagem do Evangelho ao oportunismo 
de um panfl eto e fazendo do Criador um cabo 
eleitoral.

Nada contra a ativa participação de religio-
sos na vida pública. É um direito que lhes assiste, 
como a todos os cidadãos. Não, contudo, no inte-
rior dos templos e casas de oração. Ministros reli-
giosos não têm o direito de transformar altares e 
púlpitos em palanques.

Até porque espaços dedicados ao louvor e à 

pregação da mensagem religiosa não são apropria-
dos para o debate pluralista, indispensável à demo-
cracia. Como argumentar racionalmente acerca da 
“origem divina” atribuída a uma determinada can-
didatura? A disputa eleitoral não pode converter-se 
em guerra santa.

Já basta a sanha mercadológica de certas sei-
tas que, no vácuo de uma fi scalização democráti-
ca efi ciente, utilizam os veículos de comunicação 
eletrônica para agredir, difundindo calúnias e pre-
conceitos contra outros segmentos religiosos. O 
inaceitável chute na imagem católica de Nossa Se-
nhora Aparecida é repetido quase diariamente por 
apóstolos do ódio contra o espiritismo e contra as 
religiões de origem africana, sem, no entanto, pro-
vocar reações de quem deveria zelar pela liberdade 
religiosa.

Como se sabe, a lei exige que a programação 
das emissoras de rádio e televisão assegure, entre 
outros, o respeito aos valores éticos e sociais da 
pessoa e da família, inclusive os de suas crenças, 
sejam elas quais forem.

A intolerância religiosa, como a racial, tem que 
ser combatida incessantemente. A fé que arranca 
tantos brasileiros dos vícios e do desespero, trans-
formando positivamente suas vidas, reconstruindo 
famílias e pregando amor e fraternidade entre os 
homens, não pode ser objeto da manipulação de 
sacerdotes inescrupulosos e de aventureiros de to-
dos os quadrantes políticos.

No art. 95 daquela Constituição imperial, es-
tabelecia-se que somente os que professassem a 
religião do Estado e tivessem quatrocentos mil réis 
de renda líquida poderiam ser eleitos deputados.

Os que hoje aspiram a ingressar na vida pública 
deverão também, além de superar o poder econô-
mico de muitos candidatos, ter que se submeter a 
novos autos-de-fé? Em célebre passagem evangé-
lica, Jesus expulsou os vendilhões do templo. Não 
seria o tempo de que seus fi éis expulsassem tam-
bém os demagogos e os oportunistas?

Prezado(a) leitor(a): esse artigo foi publicado 
pela primeira vez no jornal O Globo em 09/11/1999. 
Na sua opinião, continua pertinente?

LUIZ HENRIQUE LIMA É PROFESSOR 
E AUDITOR SUBSTITUTO DE 
CONSELHEIRO DO TCE-MT

Demagogia a caminho do altar

LUIZ HENRIQUE LIMA
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E o cabo novo também não funciona...
tivo. Passei, então, a suspeitar do cabo, 
visto que a única vez que me lembro de 
ter precisado dele não obtive sucesso (e 
acabei culpando o dispositivo, por não 
acreditar que o cabo pudesse estar com 
problema).

Resolvi comprar um cabo novo. Por 
sorte encontrei o mesmo com facilida-
de em uma grande loja de produtos de 
informática da minha cidade. Cheguei 

animado e, nada. O compu-
tador simplesmente infor-
mava que não conseguia 
reconhecer o dispositivo 
USB conectado.

Suspeitando que algo 
estivesse errado pequei 
dois cabos USB que tinha 
em casa, cortei, emendei e 
deixei com as duas pontas 

iguais. Adivinha? Isso mesmo, funcio-
nou muito bem, mostrando que, além 
do cabo que eu já tinha em casa, o novo 
também não funcionou como deveria.

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!

Não é a primeira vez que um cabo novo me deixa na mão. Infelizmente, 
hoje em dia, é difícil encontrar cabos de marcas realmente confi áveis. 
Por mais que a maioria normalmente funcione a contento, é sempre 
importante pensar duas vezes (e testar outros cabos) antes de condenar 
um dispositivo ou mesmo de fi car “batendo cabeça” para resolver pro-
blemas de falta de comunicação via cabo. Coisas do mundo moderno...

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

Recentemente uma queda de ener-
gia fez parar um aparelho de TV Box que 
tenho. Utilizo o mesmo em uma TV que 
não é smart, com a fi nalidade de usar 
aplicativos, como o YouTube, além de 
servir, para raros momentos em que se 
dedica tempo para isso, como videoga-
me com jogos antigos.

Ao chegar, fi m da tarde, observei que 
estava com o LED indicando estar liga-
do, mas não gerava ima-
gem. Reiniciei e o infeliz 
simplesmente não saiu 
mais da tela inicial, com 
a indicação do Android. 
Comecei, então, a buscar 
formas de resolver o pro-
blema.

Após tentar fazer um 
hard reset (procedimen-
to feito usando alguma combinação de 
teclas que a maioria dos aparelhos mo-
dernos têm, para situações emergen-
ciais) segui com o mesmo problema. 
Em algumas pesquisas descobri que era 
possível resolver a questão gravando 
novamente o sistema no aparelho, atra-
vés do computador. Para tanto é neces-
sário um cabo USB com as duas pontas 
iguais (no padrão que vai no computa-
dor). Fui caçar em minhas coisas anti-
gas e, teoricamente por sorte, achei um 
cabo.

Tentei de diversas maneiras, e o 
computador simplesmente não perce-
bia que eu estava conectando o disposi-
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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!

EX-PREFEITO
DE CHAPADA
Morreu na quarta-feira (11), aos 85 anos, o 

ex-prefeito de Chapada dos Guimarães, Urso-
lino Pereira de Freitas. Ursolino governou a 
cidade turística entre os anos de 1977 e 1983. 
O governador Mauro Mendes (União Brasil) 
e o atual prefeito de Chapada, Osmar Froner 
(MDB), lamentaram a perda. A Prefeitura Mu-
nicipal decretou luto de três dias pela morte 
do ex-gestor.

ISENÇÃO
DO IR
Laudo pericial realizado pelo ex-deputado 

José Riva concluiu que ele não possui doença 
que justifi que a concessão de isenção do Im-
posto de Renda na aposentadoria que recebe 
da Assembleia Legislativa. O laudo foi apresen-
tado pelo Governo do Estado na ação em que 
o ex-parlamentar busca o direito de ser isento 
do imposto por conta de um câncer na tireoide.  
Segundo o laudo, assinado pela médica perita 
Mara Graça dos Santos Mello, José Riva teve o 
câncer em 2000, foi tratado e, portanto, não é 
mais portador da doença. O ex-deputado recebe 
pensão parlamentar no valor R$ 25,3 mil. Desse 
valor, R$ 6 mil são descontados a título de Im-
posto de Renda. A ação tramita na 4ª Vara Espe-
cializada da Fazenda Pública de Cuiabá.

Tudo, porém, contra fazer da profi ssão de fé religiosa um 
argumento eleitoral, reduzindo a sublime mensagem do 
Evangelho ao oportunismo de um panfl eto e fazendo do 
Criador um cabo eleitoral



DA REPORTAGEM

Na última terça-feira (10), 
o prefeito de Santa Carmem, 
Rodrigo Frantz (PSD), realizou 
a entrega de um ônibus esco-
lar de modelo FLY10. 

O veículo que capacida-
de para 52 estudantes e conta 
também com lugar tanto para 
motorista quando para um 
auxilia, servirá para atender 
aos estudantes da área rural 
do município.

A secretária de educa-
ção, Ivete Schneider Bergami-
ni comentou da importância 
da chegada do novo veículo 
à frota escolar de Santa Car-
mem e que ele dará muita 
tranquilidade aos estudantes. 
“Sabemos que temos muitos 
ônibus novos, porém as linhas 
diárias são longas e aumen-

tam o desgaste dos veículos, 
por isso esse ônibus dará tran-
quilidade, pois é um veículo 
novo, grande, com capacida-
de de nos atender e garantir a 
qualidade do nosso transporte 
escolar” explica.

O ônibus FLY 10 foi adqui-
rido no valor de R$ 474.300,00, 
deste valor R$250.000,00 
de emenda parlamentar do 
senador Jayme Campos e 
R$224,300 de recursos pró-
prios da Prefeitura de Santa 
Carmem.

Já o prefeito Rodrigo 
Frantz que vem se empe-
nhado na renovação da frota 
escolar, disse que a aquisição 
de novos veículos garante 
economia na manutenção e 
qualidade no transporte dos 
alunos. “Queremos oferecer o 
melhor em educação, nos ni-

SANTA CARMEM

Prefeitura entrega mais um 
ônibus ao transporte escolar

Veículo ajudará a reforçar a frota do transporte escolar de 
Santa Carmem

Foto: AssessoriA

velar pelo que há de melhor, 
modernizando, ampliando e 
construindo e aquisição de ve-

ículos novos para o transporte 
faz parte do nosso planeja-
mento” pontuou.
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Deputados aprovam empréstimo 
de U$ 40 milhões para Mt
DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso apro-
vou em primeira votação, na 
quarta-feira (11), o Projeto de 
Lei 431/2022, que autoriza o 
Poder Executivo a contratar 
operação de crédito externo 
junto ao Banco Internacional 
para a Reconstrução e De-
senvolvimento (BIRD), com 
a garantia da União. O PL, 
aprovado com voto contrário 
dos deputados Lúdio Cabral 
(PT), Valdir Barranco (PT) e 
Ulysses Moraes (PTB), autori-
za a operação de crédito até 
o valor de US$ 40 milhões 
de dólares, no âmbito da li-
nha de crédito do Programa 
de Sustentabilidade Fiscal, 
Eficiência, e Eficácia do Gas-
to Público dos Estados e do 
Distrito Federal – Pró-Gestão.

O artigo 1º cita que os 
recursos são destinados a 
promover a melhoria da ad-
ministração das receitas e da 
gestão fiscal, orçamentária e 
patrimonial da administra-
ção, por meio de ações que 
visem a redução e a raciona-
lização do gasto público com 
resultados perenes, de modo 
a contribuir para a susten-
tabilidade fiscal do Estado 
de Mato Grosso, observada 
a legislação vigente, em es-
pecial as disposições da Lei 
Complementar 101, de 4 de 
maio de 2000.

Em justificativa, o go-
verno destaca que os es-
forços de ajuste fiscal e de 

LINHA DE CRÉDITO. PL autoriza o Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Banco Internacional
Foto: JLsiQUeirA

apenas três deputados votaram contrários ao Pl

modernização administra-
tiva, somados a um sistema 
totalmente integrado, possi-
bilitou, além da diminuição 
do endividamento público, 
aumento das receitas, cum-
primento das metas fiscais 
vigentes, metas de dívida 
e resultado nominal. “Em 
virtude desses resultados 
positivos é extremamente 
importante que o estado 
continue no caminho de 
melhorar e racionalizar a sua 
gestão fiscal, orçamentária e 
patrimonial, principalmen-
te resolvendo as ineficiên-
cias setoriais e aumentando, 
dessa forma, a eficiência e 
eficácia do gasto. O gover-
no mostra que a exemplo 
de outros estados brasileiros, 
Mato Grosso foi impactado 
pela pandemia da covid-19, 
o que foi aliviado pelo paco-
te de ajuda fiscal do governo 
federal.

“A fim de obter susten-
tabilidade fiscal de médio e 
longo prazo a partir de 2021, 
o Estado deverá continuar 
adotando reformas estru-
turais, assim como ampliar 
a capacidade de financiar a 
oferta de bens e serviços pú-
blicos com recursos próprios 
e com recursos de operações 
de créditos”. 

Segundo governo, pro-
jeções realizadas em parce-
ria com o banco Mundial, via 
desenvolvimento de uma 
modelagem fiscal, “sugerem 
que o desenvolvimento da 
gestão fiscal, orçamentária 

e patrimonial, se faz primaz 
para garantir a sustentabili-
dade das contas do Estado 
em médio e longo prazos, 
além de possibilitar o au-

mento da capacidade de 
investimento com recursos 
próprios e mediante opera-
ções de crédito com garan-
tias da União”.

Parceria vai beneficiar famílias que sonham
com a casa própria

ALTO ARAGUAIA

Governo e prefeitura
assinam  convênio
construir casas populares
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes e o prefeito de Alto 
Araguaia, Gustavo Melo, as-
sinaram convênio para a 
construção de 100 casas po-
pulares no município, com 
investimentos na ordem de 
R$ 12 milhões. 

A assinatura ocorreu na 
manhã de ontem (11), no Pa-
lácio Paiaguás, em Cuiabá, e 
também contou com a pre-
sença do deputado estadu-
al Max Russi, do prefeito de 
Torixoréu, Thiago Timo, e do 
secretário de Estado de In-
fraestrutura, Marcelo de Oli-
veira. “O Governo vai repas-
sar R$ 6 milhões e o prefeito 
Gustavo mais R$ 6 milhões. 
E isso vai beneficiar a popu-
lação de baixa renda, para 
essas pessoas realizarem o 
sonho da casa própria, que 
é um sonho que, com muita 
alegria, vamos ajudar mui-
tos mato-grossenses a rea-
lizarem. Essa obra faz parte 
do projeto que tem sido li-
derado com muito carinho 
pela minha esposa Virginia”, 
afirmou o governador, ao 
ressaltar que outras milha-
res de casas populares estão 
sendo construídas em par-
ceria com outros municípios 
de Mato Grosso.

O prefeito Gustavo 
Melo explicou que o municí-
pio ainda possui um déficit 
muito grande de habitação 
e essa parceria com o gover-
nador vai beneficiar as famí-
lias mais carentes. “A partir 
de agora, com a assinatura 
desse convênio, vamos en-
caminhar para a licitação, 
fazer a contratação para que 
possamos iniciar o mais rá-
pido possível a construção 
dessas casas e auxiliar as 
famílias que mais precisam. 
Agradeço ao governador e à 
primeira-dama Virginia pela 
sensibilidade, que atende-
ram ao nosso pedido”, pon-
tuou.

O grande volume de 
investimentos e parcerias 
do Governo de Mato Grosso 
com os municípios foi des-
tacado pelo deputado Max 
Russi. Em Alto Araguaia, por 
exemplo, obras estruturan-
tes aguardadas há décadas 
estão sendo tocadas pelo 
Estado, como o asfalto novo 
na MT-100 e a ponte sobre 
o rio Ariranha. “O Governo 
vem fazendo asfalto, pontes, 
mas principalmente esse 
projeto social que tem um 
alcance muito importante. É 
um investimento nas pesso-
as”, finalizou.

Foto: ChristiAno AntonUCCi
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objetivo é fortalecer a humanização nas escolas com apoio 
dos institutos ayrton Senna e BRF

DA REPORTAGEM

Visando desenvolver 
habilidades socioemocionais 
dos estudantes, incentivan-
do o protagonismo na cons-
trução e na realização de 
projetos de vida, a Secretaria 
de Educação de Lucas do Rio 
Verde buscou parceria com o 
Instituto Ayrton Senna para 
o lançamento do Programa 
Diálogos Socioemocionais.

Para apresentação do 
cronograma de ações, edu-
cadores da rede municipal 
se reuniram no auditório da 
Prefeitura para melhor co-
nhecimento.

O programa atende 
todos os alunos matricula-
dos no ensino fundamental 
– anos finais da rede muni-
cipal – e professores. Especi-
ficamente em Lucas do Rio 
Verde, serão 150 professores 
participando das capacita-
ções, que atuam nas esco-
las: São Cristóvão, Fredolino 
Vieira Barros, Eça de Queirós, 
Menino Deus, Olavo Bilac e 
Cecília Meireles. Já os alunos, 

2.163 estudantes do 6º ao 9º 
ano do ensino fundamental.

Para apresentação do 
programa, o sociólogo Hel-
ton Souto Lima, gerente do 
Núcleo de Integração de 
Soluções Educacionais do 
Instituto Ayrton Senna, com 
sede em São Paulo, esteve 
presente.

“É um trabalho atrela-
do e articulado com o currí-
culo da escola. A ideia é que 
as disciplinas, como língua 
portuguesa, matemática, 
história, geografia, os pro-
fessores possam também, 
dentro desse processo, de-
senvolver todo um trabalho 
voltado para o desenvolvi-
mento de competências, 
como o engajamento com 
o outro, amabilidade, auto-
gestão, autodeterminação. O 
objetivo é que esse trabalho 
promova uma educação que 
seja cada vez mais integral 
para os estudantes de Lucas 
do Rio Verde”, resume Hel-
ton. O Programa Diálogos 
Socioemocionais tem apoio 
financeiro do Instituto BRF.

L.R.VERDE

Educação lança Programa
Diálogos Socioemocionais

O governo observa que 
o aperfeiçoamento da arre-
cadação e a melhor gestão 
de custos tende a equilibrar 
as finanças do Estado possi-

bilitando a destinação de um 
maior volume de recursos 
para manter a atualização 
dos sistemas da administra-
ção pública.



Alta decorre da expansão do algodão, trigo e milho 

 Impacto com a renúncia tributária pode chegar a R$ 700 mi até o final do ano 

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) 
estima uma safra recorde 
de cereais, leguminosas e 
oleaginosas para este ano: 
261,5 milhões de toneladas. 
A previsão é do Levantamen-
to Sistemático da Produção 
Agrícola (LSPA), realizado em 
abril, o que aumentou em 1% 
o cálculo feito na pesquisa 
de março. Caso a previsão se 
confirme, o Brasil encerrará 
o ano com uma expansão de 
3,3% (ou 8,3 milhões de tone-
ladas a mais) na safra, em re-
lação a produção do ano pas-
sado. A área colhida deve ser 
4,9% maior do que a de 2021.

A alta de 2022 em re-
lação a 2021 decorre da ex-
pansão esperada de 11,6% no 
algodão herbáceo em caroço 
(com safra de 6,5 milhões de 
toneladas), de 1,4% para o tri-
go (safra de 7,9 milhões) e de 
27,5% para o milho (safra de 
111,9 milhões). Paralelamen-
te, há projeção de queda de 
12,2% para a soja (com safra 
estimada de 118,5 milhões) e 
de 8,5% para o arroz em casca 
(safra de 10,6 milhões).

OUTRAS LAVOURAS
Além dos cereais, le-

guminosas e oleaginosas, a 
pesquisa também faz esti-
mativas para outros produtos 
importantes. São esperados 

DA REPORTAGEM

O custo elevado dos 
fertilizantes e as incertezas 
quanto à disponibilidade e 
entrega do produto, causam 
apreensão no setor produti-
vo, em Mato Grosso. De acor-
do com os dados do Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), os agri-

DA REPORTAGEM

O Banco do Brasil 
(BB) teve lucro líquido 
ajustado recorde de R$ 
6,6 bilhões no primeiro 
trimestre de 2022, um 
crescimento anual de 
34,4% e 11,5% maior que 
o do quarto trimestre de 
2021.

De acordo com o BB, 
o resultado do período 
é explicado pelo cresci-
mento do crédito, com 
performance positiva em 
todos os segmentos, pelo 
crescimento da margem 
financeira bruta e pelo 
bom desempenho das 
receitas de prestação de 
serviços.

“O lucro recorde pelo 
quinto trimestre conse-
cutivo demonstra nosso 
compromisso com a origi-
nação de negócios robus-
tos, controle de custos, 
proximidade com nossos 
clientes, aceleração da 
nossa transformação di-
gital e geração de impac-

tos sociais e ambientais 
positivos para toda socie-
dade”, diz o presidente do 
Banco do Brasil, Fausto 
Ribeiro.

A carteira de crédi-
to ampliada atingiu R$ 
883,5 bilhões em mar-
ço de 2022, evolução de 
16,4% na comparação 
com março de 2021 e 1% 
na comparação com de-
zembro do ano passado.

A carteira Pessoa 
Física cresceu 14,9% em 
março deste ano em re-
lação ao mesmo período 
do ano passado. O crédito 
consignado subiu 12,1% e 
o cartão de crédito 54,1%. 
O empréstimo pessoal 
cresceu 33%.

A carteira do agrone-
gócio em março de 2022 
atingiu R$ 255 bilhões, 
crescimento de 28,2% na 
comparação com março 
de 2021. O destaque ficou 
com custeio agropecuá-
rio (+47,8%) e linhas de in-
vestimento agropecuário 
(+68,7%).

NESTE ANO

IBGE estima safra recorde de
261,5 milhões de toneladas

AGRICULTORES PREOCUPADOS

MT: custo elevado e incerteza da
disponibilidade dos fertilizantes

NESTE ANO

BB tem lucro 
recorde de R$
6,6 bilhões no 1º 
trimestre

aumentos para as safras de 
cana-de-açúcar (19%), café 
arábica (16,7%), café canepho-

cultores ainda precisam 
comprar cerca de 30% dos 
fertilizantes necessários para 
a próxima safra. Em alguns 
municípios do estado, esse 
volume é maior. Cerca de 70% 
dos fertilizantes ainda preci-
sam ser comprados.

O presidente do Sindi-
cato Rural de Água Boa, falou 
sobre a dificuldade dos pro-

ra (3,3%), laranja (2%) e bana-
na (1,5%). Segundo o IBGE, 
são estimadas quedas nas 

dutores. “Com a alta dos ferti-
lizantes, os agricultores estão 
com dificuldade para admi-
nistrar esse momento. A difi-
culdade de crédito, também é 
algo que os preocupa já que, 
os bancos ainda não libera-
ram os valores”, afirma.

Para esclarecer algumas 
questões, o consultor agronô-
mico, Leandro Zancanaro, ex-

safras de mandioca (-2,7%), 
tomate (-7,8%), uva (-12,2%) e 
batata-inglesa (-5,5%).

plicou sobre a importância de 
conhecer o perfil do solo para 
os produtores e agricultores. 
“Precisa de um bom diagnós-
tico, só que ele não é feito só 
com as informações de hoje, 
mas sim com a de muitos 
anos atrás. Invista no básico 
bem feito, naquilo que fun-
ciona e dá resultado. O que 
for duvidoso, elimine”, diz.
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Resultado do período é explicado pelo crescimento do crédito 

Para conter inflação, governo zera
imposto de importação de alimentos
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O Governo Federal 
anunciou que vai zerar a alí-
quota do imposto de importa-
ção de sete categorias de pro-
dutos alimentícios. A decisão 
foi tomada pelo Comitê-exe-
cutivo de Gestão da Câmara 
de Comércio Exterior (Gecex/
Camex), do Ministério da Eco-
nomia.

Em coletiva de imprensa 
para detalhar as medidas, o 
secretário-executivo da pasta, 
Marcelo Guaranys, disse que o 
objetivo da medida é conter o 
avanço da inflação no país.

“Sabemos que essas me-
didas não revertem a inflação, 
mas aumentam a contestabi-
lidade dos mercados. Então, o 
produto que está começan-
do a crescer muito de preço, 
diante da possibilidade maior 
de importação, os empresá-
rios pensam duas vezes antes 
de aumentar tanto o produ-
to. Essa é a nossa lógica com 
esse instrumento”.

Em abril, o Índice Na-
cional de Preços ao Consumi-
dor Amplo (IPCA), que mede 
a inflação oficial, fechou em 
1,06%. Foi o índice mais alto 

para um mês de abril desde 
1996 (1,26%). Segundo o Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), que calcula 
o IPCA, a inflação acumulada 
em 12 meses está em 12,13%.

Segundo secretária da 
Câmara de Comércio Exterior, 
Ana Paula Repezza, a redução 
de impostos entraram ontem 
em vigor e valem até o dia 31 
de dezembro deste ano. Os 
produtos alimentícios que ti-
veram a alíquota de importa-
ção totalmente zeradas são: 
carnes desossadas de bovino, 
congeladas (imposto era de 
10,8%); pedaços de miudezas, 
comestíveis de galos/galinhas, 
congelados (imposto era de 
9%); farinha de trigo (impos-
to era de 10,8%); outros trigos 
e misturas de trigo com cen-
teio, exceto para semeadura 
(imposto era de 9%); bolachas 
e biscoitos, adicionados de 
edulcorante (imposto era de 
16,2%); outros produtos de pa-
daria, pastelaria, indústria de 
biscoitos, etc. (imposto era de 
16,2%) e milho em grão, exceto 
para semeadura (imposto era 
de 7,2%).

O Ministério da Econo-
mia informou que o impac-
to com a renúncia tributária 

TUDO CARO!. Carnes, farinha de trigo e biscoitos estão entre os produtos afetados
pode chegar a R$ 700 mi-
lhões até o final do ano. Não 
há necessidade de compen-
sação fiscal, por se tratar de 
um imposto regulatório, e não 
arrecadatório.

“O imposto de importa-
ção tem uma função que não 
é arrecadatória, a função dele 
é de regulação de mercado. 
O motivo por trás é a regula-
ção do mercado, seja para um 
lado, seja para o outro”, ex-
plicou o secretário-executivo 
adjunto da Camex, Leonardo 
Diniz Lahud.

OUTRAS
REDUÇÕES
Além de zerar a alíquota 

de importação de produtos 
alimentícios, a Camex tam-
bém reduziu ou zerou o im-
posto sobre outros produtos 
importados. Dois deles são 
insumos usados na produção 
agrícola. O ácido sulfúrico, 
utilizado na cadeia de fertili-
zantes, teve alíquota de 3,6% 
de imposto zerada. Já o man-
cozebe, um tipo de fungicida, 
teve o imposto de 12,6% para 
4%.

Foram reduzidos ainda 
os impostos de dois tipos de 
vergalhão de aço, atendendo 

a um pleito do setor de cons-
trução civil, e que já estava 
sob análise no Ministério da 
Economia. Esses vergalhões, 
que tinham imposto de im-
portação de 10,8%, agora vão 

pagar 4%.
“A característica mais 

importante desses pleitos e 
que os diferenciam dos plei-
tos relacionados a alimentos, 
é que este é um pleito que vi-

nha sendo analisado tecnica-
mente no ministério há pelo 
menos oito meses”, justificou 
Ana Paula Repezza, sobre a 
redução na tarifa de importa-
ção dos vergalhões de aço.
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CONVOCAÇÃO PARA RETORNO AO TRABALHO
ÀSr. Wellington dos Santos Machea.  
Verificamos ausência de Vossa Senhoria no local de trabalho de forma injusti-
ficada ocorrendo desde a data de 04 de abril de 2022.
Sua ausência continuada e injustificada ao trabalho tem provocado inúmeras 
dificuldades e transtornos para a empresa e os demais colaboradores de seu 
setor.
Diante disso, vimos através desta notificá-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.

SONHO MADEIRAS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 42.264.186/0001-36, localizada no 
município de Sinop / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a RENOVA-
ÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de serraria com desdobro de 
madeiras. Não EIA/RIMA.

LUCAS DE S. MACHADO & EDER KOZAK LTDA, inscrita sob CNPJ nº 
34.134.099/0001-36, localizada Rua Tom Jobim, nº 394, Nova Prata, no município 
de Sorriso / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação(LI) e Licença de Operação (LO), para a atividade de Serraria 
sem desdobro de madeiras (Beneficiamento de Madeiras). Não EIA/RIMA.

SORRISO DO NORTE BENEFICIAMENTO E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 
inscrita sob CNPJ nº 37.497.195/0001-37, localizada Rua do Bosque, s/nº, Chácara 
08, Zona Rural, no município de Sorriso / MT, torna público que requer junto a SEMA/
MT, a Licença Ambiental Simplificada (LAS) para a atividade de Serraria sem desdo-
bro de madeiras (Beneficiamento de Madeiras). Não EIA/RIMA.

DJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 
34.938.358/0001-81, localizada Avenida dos Pioneiros, s/nº, Setor Industrial, no 
município de Marcelândia / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a Re-
novação da Licença de Operação (LO) para a atividade de Serraria com Desdobro 
de Madeiras e Serraria sem desdobro de madeiras (Serraria e Beneficiamento de 
Madeiras). Não EIA/RIMA.

AGROVENCI - COMERCIO, IMPORTACAO, EXPORTACAO E AGROPECUARIA 
LTDA, CNPJ nº 05.197.599/0017-86, torna público que requereu junto à Secreta-
ria de Estado de Meio Ambiente SEMA – MT a Licença Ambiental por Adesão e 
Compromisso – LAC, para atividade: “Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas, 
Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo”, localizado na Rodovia Senador Roberto 
Campos MT121, KM 0,5, nº 1209 A, Lote 1050, Distrito 5, Setor 25, Quadra 19, 
município de Diamantino – MT. Não foi determinado Estudo de Impacto Ambiental.

PANIFICADORA E MERCADO DO ALEMAO EIRELI, CNPJ 40.300.414/0001-50, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de Fabricação 
de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria, loca-
lizada na AV Brasil, N 1316, Distrito Boa Esperança do Norte, Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RUBENS PERGO E OUTROS – CPF n° 188.352.529-20, torna público que reque-
reu junto à Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). A 
Licença Ambiental – Modalidade: Licença por Adesão e Compromisso - LAC, para a 
atividade: Armazéns gerais (emissão de warrants), localizado na Rodovia MT 220, 
Km 70, Zona Rural, município de Tabaporã-MT.

RUBENS PERGO - FAZENDA MATÃO I, II E III inscrito no CPF sob o nº.188.352.529-
20, torna público que requereu junto a SEMA/MT - Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente, Cadastro de Uso Insignificante de Água Subterrânea para o Poço Tubular, 
situado Rodovia MT 220, Km 70, Zona Rural, Tabaporã/MT.

JD ELETRO COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA, CNPJ: 
15.304.608/0001-87, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP) e de Instalação 
(LI), para as atividades de: 33.13-9-01 - Manutenção e reparação de geradores, 
transformadores e motores elétricos; 33.14-7-04 - Manutenção e reparação de com-
pressores; 33.14-7-11 - Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para 
agricultura e pecuária; 33.14-7-99 - Manutenção e reparação de outras máquinas 
e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente. Endereço: 
Rua Tangará, lote 08, quadra 20, Bairro Industrial 1º Etapa.  Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

AGNA KARINE FREIRE DA SILVA - CPF: 986.321.592-91, torna público que reque-
reu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
a Atividade de estética e outros serviços de cuidados com a beleza, localizado na 
Avenida Rotary Club, Nº 765 – Bairro Jardim Tropical, município de Sorriso/MT. Co-
ordenadas geográficas do Empreendimento: 55°43’46,47”W, 12°33’45,03”S. Não foi 
determinado o EIA/RIMA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 06.116.723/0028-57, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente SEMA – MT a Licença 
Ambiental por Adesão e Compromisso – LAC, para atividade: “Comércio Atacadista 
de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do Solo”, localizado na 
Rodovia Senador Roberto Campos MT121, KM 0,5, nº 1209 B, Lote 1050, Distrito 
5, Setor 25, Quadra 19, município de Diamantino – MT. Não foi determinado Estudo 
de Impacto Ambiental.

A empresa ELAINE E. D. GUIMARÃES & CIA LTDA, inscrita no CNPJ 
08.747.611/0001-00, torna público que requereu a Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico Meio Ambiente e Turismo SEDEC o Licenciamento Ambien-
tal, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
funcionamento do empreendimento que tem como atividade principal Transporte ro-
doviário de produtos perigosos, localizado na Rua das Castanheiras nº 400 Bairro 
Centro, Cidade de Guarantã do Norte/MT. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Am-
bientais – fone (65) 993102092 (66) 999850609.

MINERAÇÃO COITÉ ENERGIA LTDA, portador do CNPJ 17.997.373 /0001-81, tor-
na público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT, a Licença Operação - LO  da Central Geradora Hidrelétrica – Cibe, com potência 
instalada de 0,8 MW, situada na zona rural do município de Poxoréo – MT. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental. I9 Engenharia e Gestão Ambiental (66) 
99632-6668.

ARLETE INES ZAGO BARBOSA, brasileira, casada, empresária, residente e domi-
ciliado na Avenida Natalino João Brescansin, 3002, Apartamento 602, Residencial 
Alphaville, em Sorriso, MT, portador do RG 11666340 SJ/MT e do CPF 384.496.091-
00, torna público que requereu à SEMA (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), 
o pedido de Autorização de Exploração Florestal, para a atividade de extração de 
produtos madeireiros, no Plano de Exploração Florestal (PEF), referente a Fazenda 
Buriti Jarinã, localizada no Município de Peixoto de Azevedo, MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.

MADEIREIRA EL CAMINO EIRELI, CNPJ. 26.538.462/0001-50. Torna público que 
requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Renovação de 
LO – Licença de Operação de uma Serraria com Desdobramento e Beneficiamento 
de Madeira, localizada no município de Tabaporã/MT. Não determinado EIA/RIMA.

CAMP OLEO SINOP LTDA, CNPJ 46.196.923/0001-61, torna público que requereu 
a Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação para Coleta e Armazenamento de Óleo Vegetal Usado, situado 
na Av. Jacarandás, 4206, St. Industrial Norte, Sinop-MT. (GUARA CONSULTORIA 
LTDA-66.98111.5993)

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, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

ATO NORMATIVO Nº 491 DE 12 DE MAIO DE 2022 
 
 

“DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR DA CONSULTA 
ESPECIALIZADA DE UROLOGIA QUE ATENDE NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, E DÁ OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS”. 
 
 
PASCOAL ALBERTON, Presidente do Conselho Diretor do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, Estado de Mato Grosso, no uso das atribuições que lhe são 
conferidas pelo Estatuto do CISVP, e considerando: 

 
Considerando o termo de Compromisso e Parceria, celebrado entre a Secretaria 

Estadual de Saúde de Mato Grosso (SES/MT), Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo e o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto (CIS do Vale do Peixoto) com as finalidade de 

estabelecer as ações e compromissos das referidas instituições na organização e qualificação do Hospital 

Regional de Peixoto de Azevedo no sistema regionalizado de saúde, conforme princípios e diretrizes do 

Sistema Único de Saúde do Estado de Mato Grosso; 

 

 Considerando o artigo 20 do estatuto do Consórcio Intermunicipal de Saúde da 

Região do Vale do Peixoto;  

 

Considerando a Ata n° 006/2021 do Conselho Diretor e Técnico da eleição do 

Presidente do CISVP para o Biênio 2021-2022, em atendimento ao artigo 13 do estatuto do Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto;  

 

Considerando a necessidade de estabelecer os mesmos valores a serem praticados para 

as consultas especializadas, incluindo a urologia, nos pacientes que são atendidos no Hospital Regional de 

Peixoto de Azevedo.  

 

RESOLVE 
 

Art. 1º - Fixar a consulta médica especializada em urologia, no mesmo valor já 
praticado nas consultas de Neurologia, Cardiologia e Otorrinolaringologia nos pacientes que são 
atendidos no Hospital Regional de Peixoto de Azevedo conforme detalhado no quadro abaixo: 

 

DESCRIÇÃO DA ESPECIALIDADE 
VALOR 

ATUALIZADO 
HORÁRIO DE 

ATENDIMENTO 
 
Consulta Médica em Urologia 

 
R$ 150,00 

Conforme demanda das Centrais 
municipais de Regulação, 
registradas através do SISREG 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através do 
seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que na 
licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 029/2022, destinado a 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de material 
betuminoso, teve como vencedoras as empresas: EMAM EMULSÕES E 
TRANSPORTES com valor total de R$ 9.921.000,00 (nove milhões e 
novecentos e vinte e um mil reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 12 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2022
Recebimento das propostas: a partir do dia 13 de maio de 2022, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 25 de 
maio de 2022, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de abertura 
das propostas: dia 25 de maio de 2022, às 09:00 horas. (horário de Brasília 
- DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 25 de maio de 2022, às 
09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: Aquisição de um 
caminhão Pipa, conforme Convênio: 896959/2019, firmado entre o 
Ministério de Desenvolvimento Regional e o Município de Campo Novo do 
P a r e c i s .  L O C A L  D A  R E A L I Z A Ç Ã O  D O  C E R T A M E : 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 
3382 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 12 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 
AVISO DE ADESÃO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO DE ADESÃO N° 005/2022 

O MUNICÍPIO DE IPIRANGA DO NORTE – MT, torna público para conhecimento dos interessados, que aderiu a Ata de Registro de Preços nº 
153/2021, oriunda do Pregão Presencial nº 038/2021 promovido pela Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, visando a “Contratação de Empresa 
Especializada para Prestação de Serviço de Publicações de Matérias em jornal de Circulação Estadual (Mato Grosso), do Município de Ipiranga do 
Norte-MT”, de acordo com a legislação específica vigente. CONTRATADA: empresa K3 COMÉRCIO VAREJISTA DE JORNAIS REVISTAS E OUTRAS 
PUBLICAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n.° 03.238.987/0001-75, situada na Av. Damien Biancardini, n.° 22, 
Quadra 128, Bairro Parque Cuiabá, no município de Cuiabá – MT, CEP: 78.095-308, neste ato representada por seu sócio/administrador JOÃO 
BATISTA ARAÚJO, inscrito no CPF sob n° 276.479.861-04 e RG sob nº 1502599 SSP/GO. VALOR: O valor global da referida adesão atinge o 
montante de R$ 37.200,00 (trinta e sete mil e duzentos reais), sendo que foi aderido o seguinte item: 
ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. VALOR UNIT. VALOR TOTAL 

01 
SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE PUBLICAÇÕES EM JORNAL 
DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO (ESTADO 
DE MATO GROSSO), EM PRETO E BRANCO. 

CM/COLUNA 4.000 R$ 9,30 R$ 37.200,00 

Ipiranga do Norte-MT, 12 de Maio de 2022. 
Orlei José Grasselli - Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO

AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0139/2021

OBJETO: Pelo presente Termo Aditivo, as partes supra identificadas, de 

comum acordo, resolvem prorrogar o prazo de vigência mencionado na 

Cláusula Quarta e aditar o valor mencionado na Clausula Segunda do 

contrato administrativo nº 0139/2021, que tem como o objeto o seguinte: 

Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de software 

de sistema de nota fiscal eletrônica e malha fiscal, de interesse da 

Secretaria Municipal de Administração e Finanças, em atendimento ao 

Decreto Federal 10.540/2020, e nota técnica 019/2021 da CNM. 

CONTRATADA: ÁGILI SOFTWARE BRASIL LTDA. CONTRATANTE: 

MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT. VALOR DA ADIÇÃO: R$ 10.500,00. 

DATA ASSINATURA: 12/05/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
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 reaviso 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, tendo em vista que a primeira sessão não teve participantes, 
sendo necessário a remarcação do processo, que ocorrerá dia 02 de junho 
de 2022 às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global. O Edital Completo estará disponível aos interessados 
de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, 
Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou ainda no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-se.
Marcelândia/MT, 12 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO N° 006/2022 - 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 006/2022, cujo objeto é o Registro de preços para 

futura e eventual aquisição de Instrumentos Musicais para atender a 

Secretaria de Esporte, Cultura e Lazer do Município de Marcelândia/MT, 

nos termos do Convênio nº 1885-2021 da Secretaria de Estado de Cultura, 

Esporte e Lazer SECEL. Sagraram-se vencedoras as empresas: NOTA 

DEZ COMERCIO E SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.897.763/0001-80, vencedora de 05 itens, 

com o valor total de R$ 6.926,90; ASSIS VAZ INSTRUMENTOS 

MUSICAIS EIRELI, inscrita no CNPJ nº 01.721.415/0001-17, vencedora 

de 03 itens, com o valor total de R$ 938,00; QUASAR BRASIL 

INSTRUMENTOS MUSICAIS  LTDA,  i nsc r i t a  no  CNPJ  n º 

28.453.974/0001-40, vencedora de 07 itens, com o valor total de R$ 

38.250,00; ITEM FRACASSADO: 05; VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 

46.114,90 (quarenta e seis mil, cento e quatorze reais e noventa centavos). 

Publique-se. Marcelândia/MT, 12 de maio de 2022.

Raphaella Espindola Benicio

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2022

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o reaviso da licitação na modalidade de Tomada de Preços 
nº 002/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para execução de construção do Laboratório Municipal 
anexo ao Hospital Municipal Maria Zélia no Município de Marcelândia/MT, 
tendo em vista que a primeira sessão não teve participantes, sendo 
necessário a remarcação do processo, que ocorrerá dia 01 de junho de 
2022 às 14:00 horas (Horário de Mato Grosso). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global. O Edital Completo estará disponível aos interessados 
de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, 
Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou ainda no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-se.
Marcelândia/MT, 12 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 003/2022

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o reaviso da licitação na modalidade de Tomada de Preços 
nº 003/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de reforma e ampliação da Escola 
Municipal Curumim, localizada na Comunidade Bom Jaguar no Município 
de Marcelândia/MT, conforme Termo de Convênio nº 1836/2021 SEDUC, 
tendo em vista que a primeira sessão não teve participantes, sendo 
necessário a remarcação do processo, que ocorrerá dia 31 de maio de 
2022 às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global. O Edital Completo estará disponível aos interessados 
de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, 
Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou ainda no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-se.
Marcelândia/MT, 12 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2022

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o reaviso da licitação na modalidade de Tomada de Preços 
nº 004/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de reforma do prédio e da quadra 
poliesportiva da Escola Estadual Pedro Bianchini no Município de 
Marcelândia/MT, conforme Termo de Convênio nº 1832/2021 SEDUC, 
tendo em vista que a primeira sessão não teve participantes, sendo 
necessário a remarcação do processo, que ocorrerá dia 31 de maio de 
2022 às 14:00 horas (Horário de Mato Grosso). TIPO DE LICITAÇÃO: 
Menor Preço Global. O Edital Completo estará disponível aos interessados 
de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 horas às 17 horas, na Sala de 
Licitações da Prefeitura, localizada na Rua Dos Três Poderes nº 777, 
Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou ainda no site: 
www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-se.
Marcelândia/MT, 12 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
REAVISO DE LICITAÇÃO DESERTA
TOMADA DE PREÇOS N° 005/2022

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Comissão 
Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento dos 
interessados, o reaviso da licitação na modalidade de Tomada de Preços 
nº 005/2022, que tem como objeto a Contratação de empresa 
especializada para execução de obra de reforma da Escola Estadual Paulo 
Freire localizada no Município de Marcelândia/MT, conforme Termo de 
Convênio nº 1830/2021 SEDUC, tendo em vista que a primeira sessão não 
teve participantes, sendo necessário a remarcação do processo, que 
ocorrerá dia 01 de maio de 2022 às 08:00 horas (Horário de Mato Grosso). 
TIPO DE LICITAÇÃO: Menor Preço Global. O Edital Completo estará 
disponível aos interessados de 2ª a 6ª feira das 07 horas às 11h e das 13 
horas às 17 horas, na Sala de Licitações da Prefeitura, localizada na Rua 
Dos Três Poderes nº 777, Centro, CEP. 78.535-000 - Marcelândia-MT, ou 
ainda no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitações). Publique-
se. Marcelândia/MT, 12 de maio de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DO PREGÃO ELETRONICO N° 028/2021 - SRP
Objeto:  Registro de Preços para futura e eventual aquisição de grama 
Esmeralda para atender a demanda das Secretarias Municipais de 
Marcelândia-MT, Ata de Registro de Preços: 028/2021. Empresa 
vencedora: GRAMEIRA SINOP LTDA. Valor: R$ 321.470,50 (trezentos e 
vinte e um, quatrocentos e setenta reais e cinquenta centavos). Data da 
assinatura: 14/04/2022. Vigência: 14/04/2023. A ARP completa está à 
disposição dos interessados no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: 
Licitação).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

DO PREGÃO ELETRONICO N° 010/2022 - SRP
Objeto:  Registro de preços para futura e eventual aquisição de Cestas 
Básicas para atender famílias vulneráveis usuárias do Sistema Único de 
Assistência Social – SUAS, do Município de Marcelândia/MT. Ata de 
Registro de Preços: 029/2022. Empresa vencedora: COMERCIAL LUAR 
EIRELI. Valor R$ 206.852,80 (duzentos e seis mil, oitocentos e cinquenta e 
dois reais e oitenta centavos). Data da assinatura: 14/04/2022. 
Vigência:14/04/2023. A ARP completa está à disposição dos interessados 
no site www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação).

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATOS DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - ABRIL DE 2022

EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 031/2022
OBJETO: CONTRATADA: MACROPEÇAS MULTIMARCAS E 
COMERCIO DE CAMINHÕES E ÔNIBUS EIRELI. CONTRATANTE: 
MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT no valor de R$ 13.524,64 (treze mil, 
quinhentos e vinte e quatro reais com sessenta e quatro centavos). 
PRAZO DE VIGÊNCIA  31/08/2022. DATA ASSINATURA: 13/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 032/2022

OBJETO: aquisição de pneus para reposição nos veículos: CAMINHÃO 
BASCULANTE VW24.220 / CAMINHÃO VW 26.280 / CAMINHÃO 
BASCULANTE ATRON / CAMINHÃO BASCULANTE VW 31.320 / 
CAMINHÃO BASCULATE VW 31.320 / CAMINHÃO BASCULANTE VW 
31.320 com placas: NPM7747 – QBS3I39 – QBI7045 – AST4B06 – 
ASU7E58 – ASR8J15, de interesse da Secretaria Municipal de Obras, 
Mobilidade e Serviços Urbanos, conforme abaixo descrito e proposta do 
PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2022. CONTRATADA: CRISTIANO 
RODRIGUES GONCALVES. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT no valor de R$ 58.840,00 (cinquenta e oito mil, 
oitocentos e quarenta reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  31/08/2022. DATA 
ASSINATURA: 14/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 033/2022

OBJETO: aquisição de pneus, Câmaras de ar e protetores para reposição 
nos veículos, caminhões e máquinas de diversas Secretarias do Município 
de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do PREGÃO 
ELETRONICO Nº 003/2022. CONTRATADA: PNEUAR COMERCIO DE 
PNEUS LTDA, CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT no 
valor de R$ 45.860,00 (quarenta e cinco mil, oitocentos e sessenta reais). 
PRAZO DE VIGÊNCIA  31/08/2022. DATA ASSINATURA: 18/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 034/2022

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS 
ESPORTIVOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA/MT, conforme 
abaixo descrito e proposta do PREGÃO ELETRONICO Nº 005/2022. 
CONTRATADA: ARAGÃO BRINQUEDOS E ARTIGOS ESPORTIVOS 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA–MT no valor de 
R$ 11.816,00 (onze mil, oitocentos e dezesseis reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA  30/08/2022. DATA ASSINATURA: 19/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 035/2022

OBJETO Contratação de empresa para prestação de serviços de apoio 
técnico e análise técnica, assessoria e consultoria envolvendo a área 
administrativa, contábil, Financeira, Planejamento e prestação de contas 
de interesse da Secretaria Municipal de Administração e finanças do 
Município de Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do 
Pregão Presencial nº 011/2022. CONTRATADA: SANTOS E BENASSI 
LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT no valor de 
R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais), PRAZO DE VIGÊNCIA  
20/04/2023. DATA ASSINATURA: 20/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 036/2022

OBJETO Aquisição de Bermudas, Shorts Saia, Tênis com Cadarço e Tênis 
com Velcro para Uniformes Escolares de interesse da secretaria Municipal 
de Educação do Município de Marcelândia-MT, através de Carona a ARP 
nº 08/2021 do Pregão Presencial 07/2021. CONTRATADA: WR 
CALÇADOS EIRELI. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – 
MT no valor de R$ 167.394,20 (cento e sessenta e sete mil, trezentos e 
noventa e quatro reais com vinte e quatro centavos. PRAZO DE VIGÊNCIA  
31/12/2022. DATA ASSINATURA: 25/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 037/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada na locação de veículos 
utilitários do tipo pick up intermediário para atender a demanda da 
secretaria municipal de obras, mobilidade e serviços urbanos do município 
de Marcelândia MT, conforme abaixo descrito e proposta do Processo de 
Dispensa de Licitação nº 010/2021. CONTRATADA: LG LOCADORA DE 
VEICULOS. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE MARCELÂNDIA – MT no 
valor de R$ 14.000,00 (quatorze mil reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  
30/08/2022. DATA ASSINATURA: 28/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 038/2022

OBJETO: credenciamento de empresa prestar serviços de locação de 
máquinas para manutenção das estradas do Município de 
Marcelândia/MT, conforme abaixo descrito e proposta do Credenciamento 
nº  001/2022.  CONTRATADA :BADU TERRAPLANAGEM E 
T R A N S P O RT E S  LT D A .  C O N T R ATA N T E :  M U N I C Í P I O  D E 
MARCELÂNDIA – MT no valor de R$ 1.120.254,00 (um milhão, cento e 
vinte mil e duzentos e cinquenta e quatro reais). PRAZO DE VIGÊNCIA  
17/04/2023. DATA ASSINATURA: 28/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 039/2022

OBJETO: credenciamento de empresas especializadas para prestação de 
serviços médicos de urgência e emergência para atender no período 
diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria 
Zélia no município de Marcelândia - MT, conforme abaixo descrito e 
proposta do Credenciamento nº 004/2021. CONTRATADA: CORPUS 
MEDICINA DO TRABALHO LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR DO CONTRATO: 86.666,40 (oitenta e seis 
mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta centavos). PRAZO DE 
VIGÊNCIA  19/12/2022. DATA ASSINATURA: 29/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 040/2022

OBJETO: credenciamento de empresas especializadas para prestação de 
serviços médicos de urgência e emergência para atender no período 
diurno e noturno em sistema de plantões de 12 horas, no Hospital Maria 
Zélia no município de Marcelândia - MT, conforme abaixo descrito e 
proposta do Credenciamento nº 004/2021. CONTRATADA: LENÇONE 
SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE 
MARCELÂNDIA – MT. VALOR DO CONTRATO: R$ 324.999,00 (trezentos 
e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e nove reais). PRAZO DE 
VIGÊNCIA  19/12/2022. DATA ASSINATURA: 29/04/2022.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 020/2022
Objeto: contratação de empresa para construção de quadra coberta com 
vestiário na escola do Bairro Flamboyants, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 31 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 licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 12 de maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2022
Objeto: Registro de preço visando a futura e eventual contratação de 
serviços de hospedagem no Município de Nova Mutum, para atender as 
necessidades das Secretarias municipais. Tipo: Menor preço por Item – 
Data de abertura: 27 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 às 11h00min e das 13h00min às 
17h00mins. Nova Mutum – MT, 12 de maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CREDENCIAMENTO N° 003/2022
O MUNICIPIO DE NOVA MUTUM, com interesse da Secretaria Municipal 
de Cidadania e Assistência Social, torna público para conhecimento dos 
interessados para credenciamento de empresas para prestação de 
serviços funerários, para atendimento às famílias e/ou indivíduos em 
situação de vulnerabilidade social e/ou financeira, conforme Lei Municipal 
de benefícios eventuais nº 1885/2015. Os interessados deverão 
apresentar a documentação para habilitação e proposta de preço até o 
prazo de 12 (doze) meses contados da última publicação. O Edital 
completo poderá ser retirado no Departamento de Licitação, localizada na 
sede administrativa da Prefeitura Municipal de Nova Mutum - MT, com 
endereço na Avenida Mutum, Nº 1.250 N, B. Jardim das Orquídeas, em 
Nova Mutum - MT, Fone (65) 3308-5400 das 07:00 h às 11:00 h e das 13:00 
h às 17:00 h e no site: www.novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum - MT, 12 de maio de 2022.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 014/2022
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, julgada no dia 12 de Maio 2022, com início às 
10:00, tendo como objeto registro de preço para aquisição de materiais 
para demarcação e sinalização das vias públicas municipais, para atender 
às necessidades do departamento de trânsito da Secretaria Municipal de 
Administração. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 194394, 
194397, 227774, 821933, 824370, 824371, 826868, VIA PARANÁ 
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TINTAS EIRELLI - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 34.216.708/0001-04 no valor de R$ 324.560,00; Item 
842574, SERRANA VIARIA COMERCIO EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 41.976.238/0001-34 no valor de R$ 60.000,00; Item 842568, M7 
TECIDOS E ACESSORIOS LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o número 
12.383.275/0001-30 no valor de R$ 26.999,70; Itens 824378, 842539, 
IMPACTO INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 08.952.092/0001-11 no valor de R$ 11.719,70; Item 
842572, ELAINE APARECIDA SAVEGNAGO MARTINELLI inscrita no 
CNPJ sob o número 35.411.366/0001-38 no valor de R$ 17.750,00; Itens 
185919, 842569, COMERCIAL E DISTRIBUIDORA PIANCO LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 21.668.414/0001-63 no valor de R$ 2.827,50; Itens 
13986, 220485, 842525, 842573, 842577, 842578, 842579, A. PEREIRA 
LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO inscrita no CNPJ sob o número 
29.567.496/0002-42 no valor de R$ 16.834,50; Itens 842576, 842580, A S 
SANTOS & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
00.113.059/0001-96 no valor de R$ 227.600,00. Não houve interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 12 de Maio de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2022

O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 12 de Maio de 2022, com 

início às 09:00hs, tendo como objeto o registro de preços para futura e 

eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a alimentação 

escolar da rede municipal de ensino da zona urbana/rural e aquisição de 

carga de gás liquefeito de petróleo (glp). Das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 827350, 827351, 827352, 827356, 829311, 829315, 

829320, 829337, 829339, 829341, 829349, 829358, 829368, 829378, 

829387, 829401, 831224, 831239, 831469, 833028, 838895, 838901, 

838903, 839871, 841757, 841759, 841761, 841771, 841774, SILVANA 

PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 

21.044.415/0001-37 no valor de R$ 52.341,35; Itens 17761, GARANTIA 

COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. inscrita no CNPJ sob o número 

05.945.825/0005-26 no valor de R$ 17.775,00; Itens 835598, E. M. EHRIG 

& CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 07.131.187/0009-69 no valor 

de R$ 2.520,00; Itens 9226, 833160, 833161, VELOZ GÁS COMERCIO 

VAREJISTA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 37.594.142/0001-34 no 

valor de R$ 139.660,00. Foram fracassados os itens: 17021, 823696, 

830832, 838087. Os representantes assinaram a ata renunciando a 

intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 12 de Maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro



Pintado comandou o Cuiabá em 21 jogos: 11 vitórias, 5 
empates e 5 derrotas

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Danilo foi a principal no-
vidade na convocação da se-
leção brasileira para os amis-
tosos contra Coreia do Sul e 
Japão, em junho. Com apenas 
21 anos, o meio-campista do 
Palmeiras engrossa a lista de 
estreantes com a amarelinha 
neste ciclo de Copa do Mun-
do, iniciado em 2018. Ele é o 
48º novato chamado pelo téc-
nico Tite desde o Mundial da 
Rússia.

Hoje cotado para ir à 
Copa do Catar e na mira de 
clubes da Europa, Danilo viu 
sua carreira decolar num cur-
to espaço de tempo. A badala-
ção é algo novo para o garoto 
que disputou a segunda divi-
são do Campeonato Baiano, 
amargou a reserva na base do 
Palmeiras e pensou em desis-
tir do sonho de ser jogador de 
futebol.

Natural de Salvador, 
Danilo chamou a atenção do 
Palmeiras quando tinha 17 
anos e estava no Cajazeiras, 
da segunda divisão estadual. 
Antes, já tinha sido dispensa-
do pelo Bahia, quando pen-
sou em seguir outro caminho, 
longe dos campos.

Emprestado ao Verdão 
em 2018, ele foi atacante, late-
ral-esquerdo e meia antes de 
se firmar como volante. Nes-
se período, viu alguns com-
panheiros de sub-20 serem 
promovidos ao elenco profis-
sional e ele não. A história co-
meçou a mudar no segundo 
semestre de 2020...

“Ninguém tinha passa-
do nada do Danilo para a gen-
te. Eu morava praticamente 
no CT e, certo dia, o Wesley 
Carvalho, treinador do sub-20, 
estava dando um treino. Eu 
sempre acompanhava, já tí-
nhamos puxado alguns joga-

SERÁ QUE VAI?

A trajetória de Danilo, o 48º
novato de Tite no ciclo de Copa

dores para o time profissional, 
mas continuei observando de 
perto para ver se tinha mais 
alguém. Foi quando vi o Da-
nilo jogar, e me impressionou 
muito a dinâmica dele, o jeito 
que dominava, que combatia 
o adversário, os passes verti-
cais. Era um atleta diferente”, 
conta Maurício Copertino, 
que na época era auxiliar do 
técnico Vanderlei Luxembur-
go e hoje comanda o Asa de 
Arapiraca, time que disputa a 
Série D.

“Quando acabou o trei-
no, fui falar com o Wesley e 
perguntei quem era aquele 
volante canhoto. Ele disse: ‘É 
o Danilo, era meia esquerda, 
mas como vocês chamaram 
o Gabriel Menino e o Patrick 
de Paula para a equipe prin-
cipal, estou tentando adaptar 
alguns jogadores para ver se 
consigo encontrar um subs-

tituto’. Combinei com o Van-
derlei e marcamos um treino 
com ele para o dia seguinte. 
Deu dois minutos, e o Luxem-
burgo veio falar comigo: ‘O 
Danilo não desce mais para o 
sub-20’”.

A estreia na equipe prin-
cipal do Palmeiras acontece 
em 6 de setembro daque-
le ano, contra o Bragantino. 
Desde então, ele disputou 
mais 104 jogos com a camisa 
alviverde, faturou cinco títulos 
e foi eleito o terceiro melhor 
jogador do último Mundial de 
Clubes.

O desempenho de Da-
nilo diante do Chelsea, nos 
Emirados Árabes, impressio-
nou a comissão técnica da 
Seleção, que o tem no radar 
há quase um ano. Neste perí-
odo, o meio-campista foi ob-
servado por Tite e auxiliares 
em diversas ocasiões, tanto 

presencialmente quanto pela 
TV. A capacidade de atuar 
como primeiro ou segundo 
volante, a intensidade que 
imprime com e sem a bola e 
as qualidades técnicas foram 
algumas das virtudes que o 
credenciaram a estar no gru-
po canarinho.

Dono de 80% dos di-
reitos econômicos do meio-
-campista, o Palmeiras sabe 
que será difícil segurá-lo até 
o fim do contrato, em 2026. 
Até pouco tempo atrás, a di-
retoria alviverde não aceitava 
abrir negociações para ven-
der a joia por menos de 15 
milhões de euros (cerca de R$ 
81 milhões na cotação atual). 
O ótimo desempenho neste 
ano aliado à convocação para 
a Seleção devem valorizar o 
atleta ainda mais. Uma even-
tual ida para a Copa do Catar, 
então...

Foto: Divulgação

Convocado para amistosos, meia do Palmeiras pensou em desistir da carreira

DA REPORTAGEM

O técnico Pintado foi 
demitido do Cuiabá. A dire-
toria tomou a decisão após 
a eliminação para o Atléti-
co-GO na terceira fase da 
Copa do Brasil, nos pênaltis, 
em plena Arena Pantanal.

O treinador fez 21 jo-
gos pelo Dourado, sendo 
11 vitórias, cinco empates 
e cinco derrotas. Pintado 
foi campeão estadual, mas 
acumulou eliminações na 
Sul-americana e Copa do 
Brasil O time mato-gros-

sense está há cinco jogos 
sem vencer, com três derro-
tas e dois empates. Na Sé-
rie A, ocupa a 11ª colocação, 
com sete pontos em cinco 
rodadas.

Sem contar o Estadu-
al, a partir das disputas do 
Brasileirão, Sul-Americana 
e Copa do Brasil, o Doura-
do teve três vitórias, cinco 
derrotas e três empates. O 
auxiliar-fixo da casa, Luiz 
Fernando Iubel, assume in-
terinamente até a contrata-
ção de um novo profissio-
nal.

CURTA PASSAGEM

Cuiabá demite
Pintado após
eliminação na
Copa do Brasil

Mesmo classificado, Flamengo parece 
não saber o que fazer com a bola
DA REPORTAGEM

O objetivo de classi-
ficação para as oitavas de 
final da Copa do Brasil foi 
alcançado, mas o Flamengo 
- mais uma vez - ficou lon-
ge de ter um desempenho 
consistente na vitória por 
2 a 0 sobre o Altos, quarta-
-feira, em Volta Redonda. 
De bom, só a volta em bom 
nível de Rodrigo Caio e o 
início de trajetória de Victor 
Hugo.

Com muitos desfal-
ques, Paulo Sousa fez uma 
escalação alternativa e 
poupou alguns jogadores, 
como David Luiz e Bruno 
Henrique. A formação foi di-
ferente, mas o problema é 
bastante conhecido. O time 
teve dificuldades para furar 
o bloqueio do adversário.

O Flamengo terminou 
o jogo com 60% de posse 
de bola, mas criou pouco e 
finalizou menos do que o 
Altos - oito contra nove. A 
torcida em Volta Redonda 
ficou insatisfeita com o de-
sempenho e vaiou o time 
em alguns momentos. Pau-
lo Sousa foi hostilizado e 
ficou claro que a paciência 
dos rubro-negros está em 
baixa.

A entrada de Pedro no 
intervalo no lugar de Thia-
go Maia deu mais presença 
ofensiva ao Flamengo, que 
criou algumas chances. O 
primeiro gol, marcado por 
Gabigol em cobrança de 
pênalti, começou em uma 
cobrança rápida de falta de 
Gomes, e Lázaro foi derru-
bado dentro da área.

As entradas de Arras-
caeta e Victor Hugo tam-
bém deram mais armas ao 
time, que aumentou o pla-
car com a joia, que comple-
tou 18 anos e fez seu primei-

ro gol no profissional.
“É uma equipe em re-

construção, com ideias no-
vas. Sempre que temos a 
capacidade ou a disponibi-
lidade de termos todos os 
jogadores disponíveis para 
podermos recriar dentro 
daquilo que é o nosso mo-
delo de jogo, há muito mais 
estabilidade. Em termos 
desses mesmos processos 
ou em termos de jogo. Há 
uma exigência muito gran-
de da torcida do Flamengo, 
e é nessa exigência que te-
mos de continuar a traba-
lhar para ganhar e conven-
cer”, disse Paulo Sousa.

RODRIGO
CAIO
Junto com Victor 

Hugo, Rodrigo Caio foi a 
grande notícia do Flamen-
go. Depois de cinco meses 
de uma recuperação com-
plicada de um problema no 
joelho, o zagueiro voltou ao 
time e teve uma boa atua-
ção nos 45 minutos em que 
ficou no campo.

Com técnica apura-
da, Rodrigo foi soberano 
em suas ações defensivas, 
e também arriscou subidas 
ao ataque para tentar sur-
preender o Altos, que ficou 
fechado em seu campo. Dos 
53 passes que deu, o zaguei-
ro errou apenas um. A ex-
pectativa é de que ele faça 
um retorno gradual e aos 
poucos tenha condições de 
atuar os 90 minutos.

E o Flamengo vai pre-
cisar dele. A vitória sobre 
a Altos e classificação na 
Copa do Brasil ainda não 
foram capazes de realinhar 
a sintonia do time com os 
torcedores. 

Sábado, a equipe en-
frenta o Ceará, em Fortale-
za, pelo Brasileiro.

Foto: gilvan De Souza
COPA DO BRASIL. Apesar da vitória, time finaliza menos do que o Altos

Rodrigo Caio é procurado por Gabigol para o abraço do primeiro gol do Flamengo
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DA REPORTAGEM

A Polícia Federal defla-
grou, na manhã desta quin-
ta (12), a Operação Mãe-Terra 
contra um grupo envolvido 
em importação e comerciali-
zação ilegal de agrotóxicos de 
origem estrangeira. O grupo 
movimentou R$ 154 milhões 
no esquema. Quatro man-
dados de busca e apreensão, 
expedidos pela Justiça Fede-
ral de Sinop foram cumpridos 
em endereços residenciais e 
comercial localizados em Sor-
riso e Lucas do Rio Verde.

MÃE TERRA

Polícia faz ação contra tráfico de
agrotóxico que movimentou R$ 154 mi

As investigações inicia-
ram a partir de denúncias que 
apontavam um dos suspeitos 
como um dos principais con-
trabandistas de agrotóxicos 
de Sorriso e região. Em fisca-
lizações realizadas pelo Minis-
tério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento (Mapa) fo-
ram identificados agrotóxicos 
ilegais em propriedades ru-
rais atribuídas aos investiga-
dos.

Informações obtidas 
pelo COAF (Conselho de Con-
trole de Atividades Financei-
ras) confirmaram a existência 

de grande movimentação 
bancária suspeita na conta 
dos investigados.

A Justiça Federal au-
torizou a quebra de sigilo 
bancário e foi possível cons-
tatar que os suspeitos de 
comercializar fertilizantes 
ilegalmente importados mo-
vimentaram, em apenas dois 
anos, R$ 154 milhões.

Segundo a Polícia Fe-
deral, do total movimentado, 
grande parte, sem identifica-
ção de origem e destino para 
pessoas que já responderam 
pelo crime de transporte e 

uso ilegal de defensivos agrí-
colas. O próximo passo da PF 
será determinar quem são os 
fornecedores nos países fron-
teiriços, a estrutura logística 
utilizada para o transporte e os 
destinatários. 

Os suspeitos poderão 
responder pelos crimes pre-
vistos nos artigos 56 da Lei 
9.605/98, com pena de 01 a 
04 anos de reclusão, e multa, 
e art. 15 da Lei 7.802/89, com 
pena de 02 a 04 anos de re-
clusão,  multa, dentre outros 
crimes que serão apurados no 
curso das investigações.
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Para o pleno funcionamento é preciso que os proprietários retirem alvarás de funcionamento

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
tem realizado um trabalho 
de orientação e fiscalização, 
para regularizar a atividade 
de comércio e prestação de 
serviços ambulantes no mu-
nicípio. 

O trabalho é realizado 
por uma força tarefa envol-
vendo os departamentos de 
Vigilância Sanitária e Tribu-
tação, em cumprimento a lei 
166/2018 e a apontamentos 
do Ministério Público Esta-
dual.

Desde o início da ges-
tão, é feito um o trabalho 
orientativo, para oportunizar 
aos comerciantes, prazo para 
regularização de seus comér-
cios ambulantes. Para o ple-
no funcionamento, é preciso 
que os proprietários retirem 
alvarás de funcionamento, 
liberação da Vigilância Sani-
tária e não desenvolvam as 
atividades em locais não au-
torizados pelo município.

Nesta semana, além 
das notificações aplicadas, 
um local foi interditado para 
funcionamento, por estar 
com irregularidades. 

A secretária de Planeja-
mento, Finanças e Orçamen-
tos, Adriana Casturino, ressal-
ta que só serão interditados, 
os comércios irregulares que 
foram notificados por várias 
vezes, mas não providencia-

Foto: Divulgação

rem a documentação neces-
sária para a regularização.

“O objetivo não é impe-
dir o trabalho, mas sim que 
todos estejam regularizados 
com alvará de funcionamen-
to e liberação da Vigilância 
Sanitária, para oferecer segu-
rança à população no comér-
cio de alimentos. 

O que nós queremos 
é que esses trabalhadores 
se regularizem, assim como 
todo e qualquer comércio 
que arca com seus impostos 
regularmente”, pontuou.

A secretária comple-
menta: “São pontos que já 
foram notificados por inú-
meras vezes. Nós estamos 
cumprindo determinações 
legais. 

Queremos que esses 
comerciantes realmente te-
nham alvará da Vigilância 
Sanitária, para vender ali-
mentos. 

Que esses alimentos 
tenham procedência e ofere-
çam segurança para os con-
sumidores”.

Para os empreendedo-
res que necessitam de auxí-
lio na formalização, a Secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico (SEDEC) possui 
o Centro de Atendimento 
Empresarial (CAE), que pres-
ta serviços de informações e 
orientações sobre o registro 
e legalização de empresas, 
além de contribuir com os 
empresários sobre linhas de 

Prefeitura fiscaliza cumprimento
da lei no comércio ambulante
SINOP. Força tarefa orienta e fiscaliza atividade dos ambulantes no município

Foto: assessoria

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Mais de 200 tartarugas 
foram soltas durante opera-
ção da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema-
-MT) no Parque Estadual do 
Araguaia, em Novo Santo 
Antônio. A fiscalização acon-
teceu após a Sema receber 
denúncia sobre irregularida-
des no local. A ação resultou 
na apreensão de 250 kg de 
pirarucu, duas embarcações 
de alumínio, dois motores 
rabeta e três tarrafas. 

As tartarugas liberta-
das estavam presas dentro 
de sacos que seriam usados 
para transportá-las para fora 
da Unidade de Conservação 
Integral.

“Nesta época que inicia 
o período da seca dos rios é 

NO ARAGUAIA

Sema solta mais de 200
tartarugas resgatadas
em parque estadual

que se começa a caça de tar-
taruga e a pesca de pirarucu. 
O parque é uma área de 223 
mil hectares, o que dificulta 
o monitoramento intensivo, 
mas mantemos uma fiscali-
zação de rotina e contamos 
com o apoio da população 
para denúncia”, afirma o ge-
rente do Parque Estadual do 
Araguaia, Davilas Cavalcante.

Os pescados foram do-
ados para o Centro de Refe-
rência em Assistência Social 
(CRAS) de São Felix do Ara-
guaia e Novo Santo Antônio. 
A operação foi coordenada 
pela Gerência do Parque Es-
tadual do Araguaia no muni-
cípio de Novo Santo Antônio, 
com apoio da Polícia Militar 
Ambiental e da Coordenado-
ria de Fiscalização de Fauna 
da Sema.

Ação resultou na apreensão de 250 kg de pirarucu,
embarcações, motores rabeta e tarrafas

Foto: Divulgação

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

No dia 14 de maio, o 
Shopping Sinop receberá um 
evento geek dedicado para 
os entusiastas de animes e 
elementos da cultura pop. A 
1ª etapa do Circuito Cosplay 
Otaku Sinop será realizada na 
praça de alimentação, a par-
tir das 16h, com júri técnico às 
18h30 e desfile às 19h30.

O evento é gratuito e 
aberto ao público. 

As inscrições seguem 
até sexta (13) e podem ser re-
alizadas por meio do What-
sApp (66) 9920-0494. “Essa 
forma de arte possibilita des-
pertar a atenção de jovens e 
adultos ao redor do mundo. 

E se chama atenção de 
forma positiva, nós traremos 
para o Shopping Sinop”, pon-
tuou o coordenador de ma-
rketing do shopping, Marcos 
Venício.

O Otaku Sinop surgiu 
em 2013, foi idealizado e or-
ganizado por Barbara Keiko 
Cavaglieri, o principal obje-
tivo do evento é despertar o 
interesse na comunidade. “O 
Circuito Cosplay surgiu como 
uma forma de incentivo. Para 
mostrar que essa arte não 
tem idade, eu por exemplo, 

Inscrições podem ser feitas até sexta

NESTE SÁBADO

Shopping Sinop recebe o 1º
Circuito Cosplay Otaku Sinop

tenho 28 anos e participo 
desses eventos. 

É uma coisa divertida, 
que nós fazemos para ale-
grar e dar visibilidade para 
toda a comunidade”, afirmou 
Barbara.

Em cada etapa do con-

curso os participantes pon-
tuam: o primeiro colocado 
ganha 4 pontos, o segundo 
ganha 3, o terceiro 2 e o res-
tante apenas 1 ponto, refe-
rente à participação.

Ao final, toda a pon-
tuação é somada e os três 

primeiros colocados gerais 
do Circuito são premiados. 
“O foco do nosso evento é a 
diversão, mesmo que ainda 
não tenha o cosplay comple-
to, convidamos para que ve-
nham ao shopping se diver-
tir”, concluiu a organizadora.

crédito e fomento, nos seg-
mentos de prestação de ser-
viços, comércio e indústria.

O atendimento é gratui-
to. 

O cidadão pode procu-

rar a Secretaria municipal de 
Desenvolvimento Econômi-
co que fica localiza na Ave-

nida das Itaúbas, 3257, setor 
comercial ou pelo telefone 
(66) 3520-7585.



Mauro assina R$ 157 milhões para
região de Primavera e Campo Novo
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes está passando pelos 
municípios de Primavera do 
Leste, Campo Novo do Pa-
recis e Sapezal, entre ontem 
(12) e hoje (13), para vistoriar 
obras e lançar mais de R$ 157 
milhões em investimentos 
para as regiões.

Ontem, em Primavera do 
Leste, com vistoria no anda-
mento da construção da Es-
cola Técnica Estadual, cujas 
obras estão na reta final. No 
local, Mauro Mendes assinou 
convênios destinando mais 
de R$ 47 milhões em investi-
mentos para a região.

Em um dos convênios, o 
Governo do Estado vai des-
tinar R$ 2,2 milhões para a 
construção do novo quartel 
do Corpo de Bombeiros Mi-
litar de Primavera do Leste, 
com contrapartida de R$ 1,1 
milhão da Prefeitura. A Polí-
cia Militar também será be-
neficiada com convênio no 
valor de R$ 4 milhões para 
um novo quartel.

Ainda foi autorizada a li-
citação para asfalto novo de 
18,9 km na MT-334/338, no 
entroncamento da MT-453 
até a Colônia Russa. Serão 
investidos R$ 17,9 milhões na 
obra.

Outra melhoria da malha 
asfáltica é a assinatura de 
convênio para restauração 
das MTs 448 e 486, do en-
troncamento da MT-130 até o 
fim da pavimentação. Nestas 
obras, serão aportados R$ 12,1 
milhões.

Ainda na infraestrutura, 
foram firmados convênios 
para a construção de pon-
tes sobre os rios Sapé, Café, 
Sangradorzinho, Culuene e 
15 de Agosto, com repasse do 
Estado na ordem de R$ 11,7 
milhões. Primavera do Leste 
também terá convênio para a 

construção de 1.696 unidades 
habitacionais.

Já Poxoréu e Dom Aqui-
no serão beneficiados com 
convênios para melhorias 
nas vias urbanas. Poxoréu re-
ceberá R$ 851,2 mil do Esta-
do para conservação de ruas 
com lama asfáltica, enquanto 
Dom Aquino terá aporte de 
R$ 2,2 milhões para fazer as-
falto novo em diversas ruas. 
O Governo também fará en-
trega de ônibus escolares a 
municípios da região.

AGENDA DESTA
SEXTA-FEIRA
Na manhã desta sexta (12), 

às 9h30, Mauro Mendes che-
ga a Campo Novo do Parecis 
e inspeciona as obras de re-
cuperação da MT-358 e, após, 
as instalações de uma algo-
doeira. A partir das 14h30, na 
Câmara, será assinado um 
termo de parceria para regu-
larização fundiária e novos 
convênios para Campo Novo 
do Parecis e Brasnorte.

Em um deles, o Governo 
vai repassar R$ 3,1 milhões 
para a prefeitura de Campo 
Novo do Parecis asfaltar e 
fazer drenagem na Avenida 
Frei Galvão e na Linha Santa 
Maria, na zona rural, englo-
bando 13,4 mil m². O con-
vênio também conta com 
emendas do deputado fede-
ral Neri Geller.

A Prefeitura de Brasnorte 
também será contemplada 
com convênio para asfalta-
mento dos bairros Renascer, 
Jardim das Oliveiras, Bela 
Vista, Arco Íris e Parque das 
Nações. Serão investidos R$ 6 
milhões nas obras, que tam-
bém contam com emendas 
do senador Carlos Fávaro.

Outro convênio em bene-
fício da população de Bras-
norte será a construção do 
aeródromo. O governador vai 
destinar R$ 5 milhões para a 

VISTORIANDO OBRAS. Governador vai autorizar asfalto novo em rodovias, pontes e pavimentação urbana
FOTO: DIVULGAÇÃO

obra. Às 17h, Mauro Mendes 
encerra a agenda no auditó-
rio da Prefeitura de Sapezal, 
com a destinação de recur-
sos para a malha asfáltica da 
região.

Na ocasião, será autoriza-
da a licitação da restauração 
de 103,8 km da MT-235, entre 
Campo Novo do Parecis e Sa-
pezal. O Estado vai investir R$ 
83,1 milhões nessa obra. Mais 

R$ 8,1 milhões serão destina-
dos para a recuperação de 
45,6 km da MT-388 e outros 
R$ 12 milhões para asfalto 
novo em 50 km de estradas 
rurais.

Para a habitação, será fir-
mada parceria para a cons-
trução de 184 unidades ha-
bitacionais em Sapezal, bem 
como para a infraestrutura 
do empreendimento.

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 13 de maio de 2022 08 | www.diariodoestadomt.com.br


	13052022-PG-01
	13052022-PG-02
	13052022-PG-03
	13052022-PG-04
	13052022-PG-05
	13052022-PG-06
	13052022-PG-07
	13052022-PG-08

