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NETFLIX

Lua de Mel com a Minha Mãe:
onde foi gravado o fi lme?

O catálogo de fi lmes de comédia da Netfl ix já ganhou um novo 
queridinho: Lua de Mel com a Minha Mãe é o novo longa espanhol 
que tem conquistado o coração do público. Contando a história 
peculiar de um homem abandonado no altar, o fi lme também chama 
atenção pelas paisagens paradisíacas da viagem da dupla.    Página-7

DIVULGAÇÃO

Após o fi m do período de chuvas, os pecuaristas de Mato Grosso come-
çam a confi nar os bovinos para garantir o ganho de peso antes do abate. 
Os animais fi cam até 100 dias em confi namento comendo em torno de 
cinco vezes ao dia.             Página -4

PECUÁRIA

Pecuaristas começam confi namento 
após fi m do período chuvoso em MT

Alerta para
pesca e
navegação no
entorno da
UHE Sinop
Para assegurar o bem-
-estar de pescadores e 
atividades de lazer nas 
proximidades da Usina 
Hidrelétrica (UHE) Sinop, 
a Sinop Energia adota uma 
série de cuidados. Entre 
as medidas de segurança 
estão placas de sinalização 
e uma boia que determina 
o limite de aproximação da 
barragem.                   Página  -8

CONTA DE LUZ

O senador Fábio Garcia propôs nesta semana um debate com diretores da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), sobre a utilização de crédito tri-
butário no valor de R$ 60 bilhões para amortecer a elevação do preço da conta 
de luz no país.                     Página -3
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CRÉDITO TRIBUTÁRIO

AGROSSILVIPASTORIL
EMBRAPA
VOLTARÁ A
RECEBER
ESTUDANTES

“NOITES SEM
DORMIR APÓS
O PÊNALTI
PERDIDO”

PABLO/ATHLETICO
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ELETRIZANTE
MINISSÉRIE
CHEIA DE
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Editorial

“

Com a inflação em alta, sem sinais de reversão pró-
xima, e riscos recessivos, os principais bancos centrais do 
mundo enfrentam o maior desafio das últimas décadas.

O cenário, já difícil, foi agravado pelo novo choque 
de preços de matérias-primas provocado pela guerra na 
Ucrânia e pela política de controle da Covid-19, que acen-
tuam a escassez de suprimentos em várias cadeias pro-
dutivas.

A reação das autoridades monetárias tem sido ele-
var os juros, num contexto em que crescem os perigos 
para a atividade econômica. É uma mudança em relação 
ao padrão observado desde os anos 1990, quando a ame-
aça mais evidente era a deflação e havia espaço para es-
tímulos monetários.

O dilema fica evidente no caso do Fed, o banco cen-
tral americano. Na reunião deste mês, a instituição elevou 
sua taxa básica em 0,5 ponto percentual, para o intervalo 
de 0,75% a 1% ao ano.

Longe de significar um ajuste pontual, a sinalização 
é que será necessária uma sequência de aumentos, que 
poderão levar rapidamente o custo do dinheiro nos EUA 
para mais de 3% anuais.

Além da inflação, que lá chegou a 8,5% nos últimos 
12 meses, o Fed se defronta com um possível aquecimen-
to excessivo do mercado de trabalho, como legado dos 
estímulos adotados durante a pandemia.

Com alta de 5,6% dos salários em 12 meses, a ame-
aça é a de um processo inflacionário mais duradouro. 
Os mercados financeiros internacionais sentem o golpe, 
apresentando a maior retração desde a crise financeira 
de 2008.

Tal como no resto do mundo, a inflação tampouco 
dá sinais de arrefecimento no Brasil. Com os choques em 
combustíveis e alimentos, além da retomada dos ser-
viços, as projeções para o IPCA, índice de referência do 
Banco Central, em 2022 continuam a subir —de 5% no 
início do ano para 7,9% hoje.

Daí a decisão do Banco Central de elevar a Selic em 
1 ponto percentual, para 12,75% ao ano. A instituição in-
dica que o ciclo de aperto está avançado, mas ainda vê 
pressões pela frente. Não se descarta que a taxa básica se 
aproxime de 13,5% até meados do ano.

O arrocho não impediu uma ligeira melhora das 
expectativas para o crescimento econômico neste 2022, 
hoje em torno de 0,7%, em boa parte devido às vantagens 
do setor exportador —que tem proporcionado expressi-
vos saldos comerciais. Ademais, o dólar em patamares 
menos elevados tende a facilitar o controle da inflação.

Permanece, porém, a incerteza em relação à política 
econômica deste e do próximo governo, uma vez que as 
manifestações de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da 
Silva (PT), até agora, não são claras nem animadoras.

Na incerteza, aperto
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Longe de significar um ajuste pontual, a sinali-
zação é que será necessária uma sequência de au-
mentos, que poderão levar rapidamente o custo do 
dinheiro nos EUA para mais de 3% anuais

“

Duas pessoas morreram em um acidente envolvendo um carro e uma car-
reta na quinta (12), na BR-070, conhecida como Rodovia dos Imigrantes, em 
Cuiabá. As duas vítimas fatais estavam no carro. Já o motorista do veículo de 
carga saiu ileso e assinou um termo de recusa de encaminhamento médico. 
De acordo com a Rota do Oeste, a batida ocorreu no km 510 da rodovia, por 
volta das 4h. A equipe de resgate foi acionada e constatou a morte dos dois 
ocupantes do carro ainda no local do acidente. A perícia técnica também esteve 
no local e autorizou a remoção das vítimas e dos veículos da pista por volta das 
7h. As causas do acidente ainda serão investigadas. Segundo a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), a rodovia chegou a ser bloqueada nos dois sentidos, mas foi 
liberada às 8h. A polícia informou que, apesar da liberação, há cerca de 12 km de 
congestionamento sentido norte e 14 km sentido sul.

Ranking dos Políticos - Facebook
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As barreiras que nos afrontam diariamente são 
como as asas de um intrépido pássaro a nos levar 
ao encontro do destino. Não que ele, o destino, 
seja certo e inevitável ou mesmo que devemos a 
ele esperar.

Penso nele como uma plataforma, um plano 
de vida consciente ou inconsciente do qual o li-
vre arbítrio poderá lançar-se, como a precipitar-se 
dum abismo, tendo como forças antagônicas a 
gravidade e o calor, o vento e a vontade, a cora-
gem e o desconhecido.

Pela verve jornalística de Terésio Bosco conhe-
cemos a saga de um caminhar. Conta-nos que um 
menino, então com doze anos, estava sempre a 
sentir o peso da incompreensão e do desamor de 
seu irmão mais velho, Antonio, de dezenove anos 
de idade.

Antonio não aceitava trabalhar na roça e, após 
as jornadas diárias extenuantes e implacáveis que 
se submetia, vir o pequeno João na disposição da 
leitura de um livro. Em seguida ao pão da ceia no-
turna, regada a palavras pesadas, grita ferozmen-
te – ainda jogo esse livro no fogo.

A caridosa mãe Margarida, fazendo jus ao 
nome de caro e especial significado (pérola), apar-
teou – João trabalha como os outros, se depois 
quiser ler, o que você tem com isso? Em fugaz res-
posta, movido pela ilimitada audácia dos ignoran-
tes, Antonio responde – Tenho sim, senhora! Por-
que sou eu que “toco” esta joça pra frente.

Dou um duro danado na roça e não tenho 
nenhuma vontade de sustentar um senhorzinho. 
Após, ainda agrediu o pequeno João, ocasionando 
a atuação severa da ironia.

O coração de mãe está sempre a protagoni-
zar as mais variadas formas de clamor, renúncia e 
desprendimento. Observando a resposta de João 
ao irmão, firme e de ruminadas palavras, e como 
quem embala a tristeza com o manto da resigna-
ção, chamou o pequeno para uma conversa a se-
lar destinos.

Firme como a descortinar a verdade, após 
uma noite em pensamentos e orações, ilumina-

da pelo dever de fazer o melhor julgamento e por 
cobro à situação e evitar o pior, percebeu, naquele 
fatídico instante, que o mal existe para reverenciar 
o amor, sendo este muito mais resoluto e absoluto. 
Disse ao pequeno – Joãozinho, é melhor você dei-
xar esta casa.

Antonio não pode mais vê-lo e um dia pode 
machucá-lo gravemente. Guardou na alma o que 
lhe restava para viver, a súplica.

O pequenino pôs-se a caminhar e, de caminha-
da em caminhada, ganhou o mundo. Foi trabalhar 
com uma generosa família, longe dos seus, apren-
dendo as lições necessárias na consolidação de um 
Santo.

João se tornou Dom Bosco, padroeiro de mui-
tos, inclusive da capital do Brasil. Reverenciado por 
outro Santo, João Paulo II, que o proclama, em 1989, 
“pai e mestre da juventude”.

Por conhecer onde estava o mal e de sua ne-
cessidade, o Nazareno já adiantava aos apóstolos 
que dali, de seus mais próximos seguidores, sairia 
a desonra, que o levaria a cumprir a sagrada Escri-
tura. Se o mal existe e cumpre seus desígnios, é no 
amor que se encontra seu infortúnio, sua derroca-
da, extinção.

Aquela mãe julgou com sabedoria, sabia que a 
perdição de um lhe devia estar próxima, sob sua vi-
gilância, pois o então porta voz do amor, encarnado 
no pequeno João, era mais forte a ganhar as bata-
lhas futuras que a vida sempre reserva no mundão 
de infinitas interações e provas.

Qual seria o destino de Antonio, solto, sozinho, 
senão o castigo da solidão e miséria? As ovelhas 
desgarradas devem ser motivo de compaixão e não 
de ódio. Recuperá-las é dever de todos os cristãos.

A humanidade, em seu estágio atual, não assi-
na as atas ignóbeis, as maledicências do corpo sem 
alma. Há busca de crescimento pessoal e espiritual. 
A alteridade exige o respeito e a calmaria de liber-
dade de vida. E o que resta é a certeza de que os 
que assim não se adaptarem terão destino piedo-
so, ficarão renegados a ficar sob a vista da mãe de 
Antonio, também a de João. É por aí...

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO É 
PROFESSOR DE FILOSOFIA

Viver melhor
GONÇALO ANTUNES DE BARROS
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Adianta ter o recurso?
recebeu ajuda de terceiros para ativar 
o dispositivo, e nem ela nem essa pes-
soa se lembram os dados utilizados no 
cadastramento da conta. Em outras pa-
lavras: não se recordam os dados neces-
sários para fazer o rastreamento.

Por mais que os dispositivos contem 
com mecanismos de segurança, rastreio 
e tudo mais, temos que fazer a nossa 
parte. É fundamental registrar, em local 

seguro, os dados de acesso 
à conta utilizada no apa-
relho, pois é justamente 
com ela que você vai con-
seguir rastrear ou mesmo 
ter facilidades ao trocar 
de dispositivo. Acreditar 
que vai “lembrar” os dados 
passa longe de ser uma 
boa ideia, visto que a baixa 

frequência com que se utiliza tal infor-
mação ajuda a fazer com que os dados 
caiam no esquecimento.

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!

Conhecer e saber utilizar os recursos de segurança dos dispositivos 
tecnológicos é algo fundamental para poder contar com seus benefícios 
se algo de errado acontecer. Deixar para pensar nisso apenas quando o 
aparelho não está mais com você é algo insano, e as chances de sucesso 
ao utilizar tais ferramentas cai drasticamente. Dedique um tempo a esse 
aprendizado, se você vier a precisar vai agradecer por isso.

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

Todo mundo sabe que a Apple é lí-
der em tecnologia há muito tempo, não 
é mesmo? Não é à toa que seus dis-
positivos são referência e enfrentam, 
sozinhos, a concorrência da soma de 
todas as demais marcas. Isso, por si só, 
já mostra até para quem não conhece a 
história e o peso da marca que se trata 
de algo realmente expressivo.

Entre os tantos recursos mundial-
mente reconhecidos dos 
dispositivos da Apple 
está a localização. Ras-
trear um iPhone roubado, 
por exemplo, é uma tarefa 
com muito mais chances 
de sucesso que rastrear 
um Android. Para o ladrão 
existem outros “pesade-
los”, como o desbloqueio, 
igualmente mais complexo do que se 
comparado aos demais dispositivos. 
Isso faz com que os dispositivos da mar-
ca, quando roubados ou furtados, sejam 
desmontados e destinados ao uso de 
peças no mercado negro.

Mas não adianta ter recursos pode-
rosos e não saber usar. Recentemente 
acompanhei o caso de uma pessoa que 
teve seu iPhone roubado, situação que 
se tornou ainda mais desesperadora 
pelo fato estar pagando as primeiras 
parcelas do aparelho.

A primeira coisa que me veio à men-
te, claro, foi a possibilidade de rastre-
amento. A pessoa, então, me disse que 
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REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

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

CONTRATO
DE 1 ANO
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso publi-

cou um extrato de um contrato com a empresa 
Contemporânea Engenharia Ltda para manu-
tenção da cobertura do Fórum da Comarca de 
Sinop. O extrato foi publicado no Diário Oficial 
da última sexta-feira (6). O valor do contrato é 
de R$ 1,8 milhão e o prazo de vigência é de 12 
meses após a assinatura do contrato.

R$ 310 MIL
POR DANOS
Um grupo de amigos do jornalista Rubens 

Valente está fazendo uma campanha de arreca-
dação de dinheiro para ajudá-lo a pagar R$ 310 
mil em indenização ao ministro do STF Gilmar 
Mendes. Valente, que atualmente é colunista 
do UOL, atuou na imprensa de Cuiabá nos anos 
90. Ele foi condenado por citar fatos da vida do 
ministro no livro “Operação Banqueiro”, que tem 
como personagem principal Daniel Dantas, pre-
so em 2008 pela Operação Satiagraha. Gilmar 
alega que teve a honra atingida pelo livro.

Dou um duro danado na roça e não tenho nenhuma von-
tade de sustentar um senhorzinho. Após, ainda agrediu 
o pequeno João, ocasionando a atuação severa da ironia



DA REPORTAGEM

O senador Fábio Garcia 
(União Brasil) propôs nesta se-
mana um debate com diretores 
da Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel), sobre a utiliza-
ção de crédito tributário no valor 
de R$ 60 bilhões para amortecer 
a elevação do preço da conta de 
luz no país. A discussão teria lu-
gar em audiência pública na Co-
missão de Infraestrutura (CI) do 
Senado.

Em pronunciamento no 
Plenário, ele explicou que esse 
crédito se refere à incidência in-
devida do ICMS na base de cál-
culo da contribuição do PIS/Co-
fins, na conta de luz paga pelos 
consumidores. 

Para Fábio Garcia, não é 
justo que os consumidores pa-
guem uma conta de luz que 
atinge preços ‘inaceitáveis’, se 

existe esse valor nas mãos das 
distribuidoras de energia.

“Para que a gente saia do 
debate raso e venha com uma 
solução prática, um dinheiro que 

VALORES

Garcia defende amortecer conta de 
luz com recursos de crédito tributário

Crédito de R$ 60 bilhões para amortecer elevação do preço da conta de luz

Foto: Divulgação

existe na mesa, que pertence 
aos consumidores de energia 
elétrica brasileiros, que pode 
muito contribuir para a redução 
do preço da energia elétrica no 

Brasil”.
Segundo Fábio Garcia, re-

centemente, a Aneel autorizou 
o aumento de 22% no preço da 
energia elétrica em Mato Grosso.
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liminar bloqueia bens do 
espólio de ex-prefeito
DA REPORTAGEM

A Justiça acolheu pedido 
liminar efetuado pelo Ministé-
rio Público do Estado de Mato 
Grosso e determinou a indis-
ponibilidade de bens no valor 
de R$ 630 mil do espólio de 
Hermes Lourenço Bergamim, 
ex-prefeito de Juína. A medida 
visa assegurar o ressarcimen-
to aos cofres públicos caso o 
acusado seja condenado por 
ato de improbidade adminis-
trativa, ao final da ação. O ex-
-gestor faleceu em novembro 
de 2018. 

Segundo o MPMT, no ano 
de 2016 o ex-prefeito rescindiu 
indevidamente contrato fir-
mado com a empresa Proje-
tus Engenharia e Construções 
Ltda, que tinha por objeto a 
prestação de serviços de obras 
e engenharia para a implanta-
ção e construção de um Siste-
ma de Tratamento de Esgoto 
no município, com recursos 
oriundos de convênio federal 
do Programa de Aceleração 
de Crescimento (PAC) firmado 
com a Funasa. 

Consta na ação que após 
três prorrogações contratuais, 
o setor jurídico da Prefeitura 
Municipal emitiu parecer re-
comendando a rescisão unila-
teral do contrato com a aplica-
ção das sanções cabíveis, pois 
a contratada, mesmo notifi-

JUÍNA. Por improbidade administrativa, Justiça confiscou R$ 630 mil de bens deixado por Bergamim
Foto: assessoria

o ex-gestor faleceu em novembro de 2018

cada para retomar a execução 
da obra, manteve-se inerte. O 
MPMT alega, no entanto, que o 
gestor deixou de aplicar multa 
pela inexecução dos serviços 
de engenharia.  Argumenta 
ainda que a rescisão unilateral 
se fundamentou em motiva-
ção inverídica. “O réu permitiu 
o abandono da obra sem qual-
quer nova licitação ou cuida-
dos com a fiscalização do local, 
permitindo não só a impuni-
dade da contratada – vez que 
não aplicou a multa contratu-
al – como também o desper-
dício de recursos destinados, 
além das indesejáveis conse-
quências à comunidade local 
ocasionadas pela ausência de 
estrutura de saneamento ade-
quado”, diz um trecho da ação.  
Além de contrariar o parecer 
jurídico, no tocante à aplica-
ção da multa, o MPMT enfatiza 
na ação que o ex-prefeito foi 
alertado pelo fiscal de obras 
sobre a situação de abandono 
da obra e dos prejuízos que 
seriam causados em caso de 
rescisão contratual e se a obra 
ficasse sem fiscalização con-
tínua para proteção e manu-
tenção dos serviços até então 
executados.  O valor da indis-
ponibilidade de bens inclui 
a multa que deveria ter sido 
aplicada e o montante decor-
rente da depredação da obra 
ocasionada pelo abandono.

Receita pública teve incremento de 20,05% em 2021

AVALIAÇÃO POSITIVA

Governo cumpre metas 
fiscais e alcança o
equilíbrio econômico
DA REPORTAGEM

O secretário de Estado 
de Fazenda, Fábio Pimenta, 
apresentou o relatório das 
metas fiscais referentes ao 
3º quadrimestre de 2021. Os 
dados evidenciaram que 
as medidas adotadas nos 
últimos anos pelo Governo 
de Mato Grosso resultaram 
no equilíbrio fiscal e econô-
mico, e no aumento de in-
vestimentos com recursos 
próprios que beneficiam o 
cidadão em todas as áreas. 

A apresentação ocor-
reu de forma virtual, duran-
te audiência pública para 
a Comissão de Fiscaliza-
ção e Acompanhamento 
da Execução Orçamentária 
(CFAEO), da Assembleia Le-
gislativa (ALMT). Os dados 
apresentados estão dispo-
níveis no site da Sefaz. “Com 
essa apresentação, ficou de-
monstrado as medidas to-
madas na gestão fiscal nos 
últimos anos conduziram o 
Estado ao equilíbrio fiscal. 
Todo esse trabalho realiza-
do para melhorar a receita e 
controlar os gastos públicos 
fez com Mato Grosso atin-
gisse o patamar de 15% em 
investimentos com relação 
a receita corrente líquida. 
Investimentos em saúde, se-
gurança, educação, obras e 
também no social”, afirma o 
secretário Fábio Pimenta.

De acordo com os da-
dos apresentados na au-
diência pública, a receita 
total no ano 2021 foi de R$ 
28.595,06 bilhões, regis-
trando um crescimento de 
20,05% em relação a 2020, 
quando a receita foi de R$ 

23.819,63 bilhões. O aumen-
to foi registrado, também, 
na receita tributária que 
teve uma variação positiva 
de 38,29%, passando de R$ 
15.652,09 bilhões em 2020 
para R$ 21,645,01 bilhões em 
2021.

O aporte dessa maior 
arrecadação permitiu que 
houvesse um aumento de 
40,54% no repasse aos 141 
municípios. Só em relação 
ao Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) - principal fonte de 
arrecadação própria – fo-
ram repassados R$ 4.632,07 
bilhões em 2021, 46,04% a 
mais que os R$ 3.171,84 bi-
lhões transferidos em 2021.

Em relação ao ICMS, 
houve um incremento na 
arrecadação dos setores da 
agropecuária que aumen-
tou 60% em relação ao ter-
ceiro quadrimestre 2020, 
comércios e serviços que 
cresceu 46% e a indústria 
que teve aumento de 59%. 
Esse crescimento colocou o 
Estado na posição de maior 
produtor de etanol de milho, 
em virtude de políticas pú-
blicas de incentivo fiscal. As 
exportações também regis-
traram uma alta de 18% no 
mesmo período. Já os inves-
timentos no estado de Mato 
Grosso chegaram a quase 
R$ 4 bilhões e passaram a 
representar 15,18% da receita 
corrente liquida, mais que o 
dobro de 2020 quando era o 
equivalente a 7%. Esses re-
cursos foram aplicados em 
ações e obras em todas as 
áreas e para todas as regiões 
de Mato Grosso.

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Não existe previsão legal de cobrança

DA REPORTAGEM

Em segunda votação, 
a Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT) aprovou 
o Projeto de Lei 897/2021. O 
texto é de autoria do depu-
tado estadual Faissal Calil 
(Cidadania) e é mais uma 
forma de vetar a cobrança 
do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) sobre a energia solar, 
por não haver qualquer ato 
de mercancia que propor-
cione um fato gerador tribu-
tário.

Faissal explicou que 
não existe previsão legal de 
cobrança do ICMS sobre a 
energia fotovoltaica e o pro-
jeto foi aprovado por unani-
midade pelos seus colegas 
de Parlamento. O deputado 
estadual explicou ainda que 
até mesmo a cobrança rela-
tiva à tarifa de uso do siste-
ma de distribuição de ener-
gia elétrica (TUSD) não deve 
ser considerada.

“Não ocorre a incidên-
cia tributária de ICMS sobre 
energia solar, pois se trata 
de um empréstimo gratuito, 
como aponta a Lei Federal 
14.300/2022, não represen-
tando qualquer ato de mer-
cancia. É impossível cobrar 
qualquer imposto, pois não 
há circulação de mercado-
ria e você está consumindo 
seu próprio produto. Este é, 
inclusive, o entendimento da 
Justiça sobre o tema”, afir-
mou.

O projeto de lei, que 
agora seguirá para sanção 
do governo do estado, é 
mais uma tentativa do par-
lamentar em defender e in-
centivar formas de energia 
limpa, como a energia solar. 
Faissal já apresentou diver-
sas proposições no Legisla-
tivo estadual baseados no 
tema, visando permitir que 
os mato-grossenses tenham 
acesso a alternativas mais 
baratas e limpas de energia 
elétrica.

SEM IMPOSTO

Veto a iCMS de energia solar 
é aprovado pela assembleia



Estudantes voltam à unidade em junho 

Os bois passam pelo confinamento após o período de chuvas em MT 

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM

Após dois anos com o 
programa de visitas escola-
res suspenso em função da 
pandemia, a Embrapa Agros-
silvipastoril, em Sinop, voltará 
a receber estudantes de ensi-
no fundamental na Semana 
de Meio Ambiente, de 6 a 10 
de junho. As escolas interes-
sadas em participar devem 
preencher formulário no site 
www.embrapa.br/agrossilvi-
pastoril/visitas. Podem parti-
cipar turmas de 4º a 7º ano 
de escolas públicas ou priva-
das. As vagas são limitadas.

A programação das vi-
sitas conta com uma apre-
sentação sobre o trabalho 
desenvolvido pela instituição 
e uma visita guiada às trilhas 
ecológica e tecnológica. Na 
vitrine de tecnologias da Em-
brapa, os alunos podem ver 
e aprender sobre a produção 
sustentável de alimentos por 
meio de sistemas de integra-
ção lavoura-pecuária-floresta 
(ILPF) e dos sistemas agro-
florestais. Eles aprendem 
também sobre a importância 
da conservação do solo e da 

DA REPORTAGEM

Pesquisadores da Em-
brapa Meio Ambiente (SP), da 
Universidade Federal de São 
Carlos (UFSCar) e da Escola 
Politécnica da Universidade 
de São Paulo (Poli-USP) desen-
volveram uma série de novos 
algoritmos que aprimoram a 
classificação de imagens de 
satélite.

Um dos principais di-
ferenciais é a facilidade em 
processar imagens multies-
pectrais (com várias bandas) 
conferindo medidas quantita-
tivas e qualitativas aos alvos na 

DA REPORTAGEM

A estiagem está afetan-
do lavouras de milho em pra-
ticamente todas as regiões do 
Mato Grosso. Um dos muni-
cípios mais atingidos é Água 
Boa, no Médio Araguaia, onde 
os produtores estimam que 
as perdas já ultrapassam os 
40% de quebra.

Conforme reportagem 
da Aprosoja MT, na Agropecu-
ária Jerusalém, não chove há 
mais de 30 dias, afetando mi-
lhares de hectares com milho, 
que sofreu com stress hídrico 
nas fases de desenvolvimento 
de enchimento de grão.

Mesmo que chova, a 
situação das lavouras já é ir-
reversível. Para amenizar os 
prejuízos, na Agropecuária Je-
rusalém, a massa verde será 
utilizada para fazer silagem. 
“Plantamos até o dia 21 de fe-
vereiro e, desde então, só cho-
veu 200 mm. Vamos fazer si-
lagem, mas não será um baita 
produto”, disse o agrônomo 
Felipe Zmijervski. Conforme o 
delegado do núcleo da Apro-

soja de Água Boa, Marcos Ber-
tol, a quebra na safra de milho 
em Água Boa, que alcançou 
50 mil hectares plantados, já 
supera os 40%. “Foi uma safra 
complicada, com problemas 
na colheita da soja e agora es-
tiagem na safrinha. Teve áre-
as que pegaram mais chuvas, 
mas no geral a quebra será 
superior a 40%”, acredita.

O vice-presidente da 
Aprosoja, Lucas Costa Beber, 
disse que muitas empresas 
estão estimando uma gran-
de produção, o que não con-
diz com a realidade. “A gente 
sabe da quebra no milho, que 
sofre com mais de 20 dias 
sem chuva em muitas regi-
ões. Mesmo que chova agora, 
o prejuízo já é grande”, colo-
cou. Já o presidente da enti-
dade, Fernando Cadore, pede 
para que os produtores res-
pondam o questionário que 
está no site da Aprosoja, sobre 
a real situação das lavouras. 
“Vai lá, responde às perguntas 
do questionário pra gente ter 
um apanhado da realidade”, 
pediu.

AGROSSILVIPASTORIL

Embrapa voltará a receber visitas
escolares na Semana do Meio Ambiente

SATÉLITE E DRONES

Novos algoritmos facilitam
o processamento de imagens

ÁGUA BOA

Estiagem já 
provoca perdas
superiores a 40% 
na safra

água.
Na trilha ecológica, lo-

calizada em meio a uma área 
de preservação permanente, 
os alunos aprendem sobre a 
ecologia, o papel das áreas 
protegidas e sobre a conser-
vação de fauna e flora.

A visita tem duração de 
cerca de duas horas e meia, 
e as escolas interessadas de-
vem providenciar o transpor-
te até a Embrapa.

O programa Embrapa & 
Escola visa levar informações 
sobre a pesquisa agropecuá-
ria e sobre a produção de ali-
mentos para estudantes de 
ensino fundamental e médio 
em todos os locais onde há 
Unidades da Embrapa. Em 
Sinop, as visitas escolares 
são concentradas em duas 
semanas do ano. Uma é na 
Semana de Meio Ambiente, 
em junho, e outra é na Sema-
na Nacional de Ciência e Tec-
nologia, em outubro. Para as 
visitas desde ano, a Embrapa 
conta com apoio da Ecoarts, 
uma das parceiras da empre-
sa em projetos de pesquisa li-
gados à restauração florestal 
e às florestas de alimentos.

superfície terrestre de forma 
mais simplificada do que mé-
todos de classificação tradicio-
nais.

As medidas disponíveis 
permitem avaliar e comparar 
os graus de complexidade de 
diferentes alvos e são funda-
mentadas em um conceito-
-chave da chamada Ciência 
dos Sistemas Complexos: a 
entropia informacional.

“As medidas baseadas 
na entropia informacional per-
mitem calcular a diversidade 
de informações presentes em 
imagens de sensores remo-
tos e, assim, mensuram dire-

tamente as relações entre os 
alvos, e a sua utilização para 
processamento de imagens é 
algo ainda pouco explorado”, 
destaca o pesquisador da Em-
brapa Luiz Eduardo Vicente.

Vicente explica que em 
métodos tradicionais básicos, 
como índices espectrais, é 
possível detectar a maior ou 
menor presença de biomas-
sa aérea vegetal utilizando 
sensores orbitais tradicionais, 
como os da série Landsat, 
hoje amplamente disponí-
veis. Entretanto, os algoritmos 
propostos vão além, e forne-
cem medidas que ajudam a 

mapear os níveis de alteração 
oriundos das mudanças nos 
estádios (diferentes fases) da 
vegetação.

Algo que seria obtido 
apenas por processamentos 
mais complicados e demora-
dos. É possível, por exemplo 
gerar os chamados mapas de 
complexidade, nos quais áreas 
de transição entre diferentes 
tipos de estádios de vegetação 
ou cultivos são delimitados, 
implicando detecção da pre-
sença de reboleiras de pragas, 
no caso da soja, por exemplo, 
ou processos de regeneração 
ou degradação da vegetação.

FOTO: ASSESSORIA

FOTO: REPRODUÇÃO

Safra de milho está comprometida em Água Boa 

Após fim do período de chuvas,
pecuaristas começam confinamento
DA REPORTAGEM
G1-MT

Após o fim do período 
de chuvas, os pecuaristas de 
Mato Grosso começam a con-
finar os bovinos para garan-
tir o ganho de peso antes do 
abate. Os animais ficam até 
100 dias em confinamento 
comendo em torno de cinco 
vezes ao dia.

Na fazenda do pecua-
rista Fábio Neves que fica em 
Rondonópolis, cerca de 10 mil 
animais ficam confinados. Se-
gundo o pecuarista, no ano 
passado a média foi a mesma 
e ele pretende manter neste 
ano.

“Nós compramos bezer-
ros no período da desmama e 
criamos esses animais a par-
to durante seis a oito meses. 
Depois trazemos para o con-
finamento e ficam por volta 
de dois anos. Cada animal fica 
por mais ou menos 100 dias”, 
contou.

A alimentação na fazen-
da é ofertada cinco vezes ao 
dia. Em comparação ao pas-
sado, o que mudou na dieta 
dos animais é que saíram os 
derivados da soja e entraram 
os derivados do milho por 

causa dos custos. Segundo o 
pecuarista, para garantir pre-
ços melhores, ele comprou os 
insumos há seis meses.

“A gente fica acompa-
nhando o mercado e quando 
achamos o milho em uma po-
sição que dava uma rentabi-
lidade, fechamos esse o grão 
por volta de R$ 60 a saca. Hoje 
o milho está custando R$ 80. 
Então tivemos um preço me-
nor garantido”, disse.

O produtor explica que a 
ideia no confinamento é con-
seguir uma dieta pro máximo 
ganho de peso com o menor 
custo e ele espera comercia-
lizar o animal por até R$330 
com destino à China.

Em outra fazenda, em 
Jaciara, a gerente administra-
tiva do local, Jucileide Bezerra, 
explica que os animais pas-
sam primeiro por um semi-
-confinamento ou uma termi-
nação intensiva a pasto (Tip).

“A Tip nada é um confi-
namento a pasto com mais 
espaço e com capim. O custo 
da arroba produzida fica um 
pouco menor. No período de 
30 a 40 dias antes do abate, a 
gente coloca os bois no semi-
confinamento para dar uma 
cobertura um pouco melhor 

PECUÁRIA. De acordo com os pecuaristas, o animal fica confinado para ganhar peso antes do abate

e a gente termina ela no con-
finamento. Depois eles vão 
para o abate”, disse.

O pecuarista e proprietá-

rio da fazenda Jorge Schinoca 
contou que no ano passado 
foram cerca de 800 mil bois 
no local. “Esse ano também 

vai permanecer a quantidade. 
Nós temos a vantagem que 
é produção própria, então é 
uma pecuária de ciclo curto. 

Em menos de dois anos, esses 
animais precisam sair, eles já 
vêm carimbados com prazo 
de validade”, disse.
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CONTRATO   CPF/CNPJ
279002701228300  825.421.712
279656100   250.262.751/001
279958300031600  007.513.961
279002701891700  051.720.521
279002800999000  776.907.101
279103600   10.484.692/0001
279277900   42.129.640/0001
279002800830400  841.515.601
279621700   24.069.198/0001
279002800911100  038.701.809

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

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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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 

VENDAS/
ALUGUEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM - MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2022 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 14/2022
Processo Administrativo Licitatório Nº 190/2022

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de apoio, nome-
ada através da portaria Nº 110/2022, torna público para conhecimento dos interessados, que 
na licitação modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 15/2022 E SRP-14/2022, cujo objeto é 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALI-
MENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SANTA CARMEM/MT. Com abertura marcada para o dia 
04/05/2022 e homologada no dia 13/05/2022, teve como vencedores as empresas: MARISTE-
LA DIEL JOSE REINALDO - ME cadastrada no CNPJ 22.825.629/0001-03, por apresentar o 
valor de R$ 267.569,10 (duzentos e sessenta e sete mil, quinhentos e sessenta e nove reais e 
dez centavos.) EDINEIA SOUZA DE OLIVA-ME cadastrada no CNPJ 08.925.694/0001-80, por 
apresentar o valor de R$ 439.437,69 (quatrocentos e trinta e nove mil, quatrocentos e trinta e 
sete reais e sessenta e nove centavos.) D.PEREIRA TOSSI SANTADA LTDA cadastrada no 
CNPJ 43.369.528/0001-45, por apresentar o valor de R$ 516.724,86 (quinhentos e dezesseis 
mil, setecentos e vinte e quatro reais e oitenta e seis centavos) EDINEI BOEING EIRELLI ME 
cadastrada no CNPJ 08.685.303/0001-05, por apresentar o valor de R$ 398.145,71 (trezentos 
e noventa e oito mil, cento e quarenta e cinco reais e setenta e um centavos.

Santa Carmem, 13 de maio de 2022.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira - Portaria nº 110/2022

AUTO POSTO LUIZÃO LTDA. Torna público que requere a Secret. Estadual do Meio 
Ambiente - SEMA, Renovação Licença de Operação (LO), atividade comercio va-
rejista de combustíveis p/ veic. automotores, Av. Comendador José Pedro Dias, n.º 
640E, Centro, Tabaporã/MT. CNPJ: 36.881.605/0001-86. Não EIA/RIMA.

INÊS DA SILVA CALDEIRA. Torna público que requere a Secret. Municipal do Meio 
Ambiente de Colider, Renovação Licença de Operação (LO) e Alteração Razão 
Social, mesma atividade e mesmo local junto, atividade fabricação de produtos de 
carne, Rua Francisco de Produtos de carne, n.º 27, Setor Leste, Setor Ind. I, Colider/
MT. CNPJ: 01.099.033/0001-01. Não EIA/RIMA.

Raquel Hatsue Ida, CPF n° 024.970.251-77 e RG n° 18532080 SESP/MT, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
LAC - Licença por Adesão e Compromisso, para o licenciamento de um Armazém de 
Grãos na Fazenda Unida, localizada na Estrada Castanhal, Km 65, Zona Rural de 
Marcelândia/MT, Cep n° 78.535-000.

A.COMPENSADOS BEIRA RIO LTDA, inscrita sob CNPJ nº 28.886.077/0001-20, 
localizada na Estrada do Abelha, S/N, Setor de Chácaras, Chacará 81, no município 
de Juara/MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DE RAZÃO 
SOCIAL E REEMISSÃO DA LICENÇA AMBIENTAL APROVEITANDO O PERÍODO 
DE VALIDADE DA MESMA para a atividade de serraria com desdobramento de ma-
deira. Não EIA/RIMA.

AUREA CONSTRUTORA LTDA, CNPJ n° 29.278.809/0001-61, torna público que 
requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: Condomínio 
Multifamiliar ou conjuntos habitacionais (Residencial Multifamiliar com 04 unidades). 
Localizada na Rua Celina Dias Martins, N°790 – Jardim Londrina, município de 
SINOP-MT.

AÇÃO DE RECALL - EMPRESA: RBL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONDUTO-
RES ELÉTRICOS EIRELI CNPJ: 11.354.197/0001-83. Informamos a quem possa 
interessar que detectamos em nosso produto Cabo Flexível 450/750V – NBR NM 
247-3 nas seções de 1x1,50mm² / 1x2,50mm² / 1x4,00mm da marca TECNOFIOS,  
fabricados no ano de 2020/2021, falhas pontuais no processo de fabricação. LOTES: 
1X1,50 ET 20612/ 2X2,50 ET 19927 ET 20616 ET 20640 ET 20613  ET 20614/ 
1X4,00 – ET 19262 ET 12969 ET 19263 Em respeito aos nossos consumidores, 
estamos realizando a troca ou substituição do produto. Solicitamos aos clientes e 
consumidores que caso tenham esse produto, entrar em contato conosco no email: 
fi scal@rblcabos.com.br ou no telefone (12)3958-3232 para efetuarmos a troca do 
produto. ATENCIOSAMENTE, RBL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONDUTORES 
ELÉTRICOS

JAU MADEIRAS LTDA, inscrita sob CNPJ nº 34.117.502/0001-19, localizada na Rod 
MT 325 KM01, S/N, saída para Vila Jau Zona Rural, no município de Juara/MT, 
torna público que requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL 
E RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO para a atividade de serraria com 
desdobramento de madeira. Não EIA/RIMA. Zênite Engenharia (66) 9 84437109/ 
(66) 9 84099243.

Felipe kols Cavalcante, inscrito no CEI sob n° 51.212.282088-2, proprietário da fa-
zenda denominada 2F localizada na estrada E 60 na Gleba Iriri no Município de 
Guarantã do Norte MT, 78520-000. Requer o comparecimento do funcionário Sr 
Gerson Pereira da Silva, portador da CTPS/série 0157707 série 0160 - MT e CPF 
015.770.701-60, no prazo de 08 dias, o não comparecimento caracterizará abando-
no de emprego. Guarantã do Norte – MT. 13 de Maio de 2022 14,17,18/05/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE - MT 
A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, CNPJ nº 

04.217.362/0001-90, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (SEMA-MT), a Licença Previa (LP) e Licença de 
Instalação (LI), referente ao projeto de Pavimentação asfáltica, drenagem 
superficial e profunda, calçada e sinalização da Ruas Buritis, Rua dos Ypês, 
e Rua dos Papagaios localizadas no perímetro urbano do município de Santo 
Antônio do Leste/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 – 

SRP  
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER/MT, através de seu Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que realizará licitação na modalidade de PREGÃO 
em sua forma ELETRÔNICA sob o nº 028/2022; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CONCRETO 
USINADO BETUMINOSO (CBUQ), PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
DAS VIAS URBANAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT; 
ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 27/05/2022 às 08h30min. (Horário de 
Brasília/DF); REALIZAÇÃO: Por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br; 
INTEGRA do EDITAL: por meio do site: www.portaldecompraspublicas.com.br e no site 
da Prefeitura: www.colider.mt.gov.br (Ícone: Cidadão - Portal Transparência - Licitações). 
 

Colider/MT, 13 de maio de 2022 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Oficial 

 
Publique-se 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO LESTE – MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO 

MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 001/2022. 
 

A Prefeitura Municipal de Santo Antônio do Leste, torna 
público para conhecimento dos interessados que PRORROGOU o 
CREDENCIAMENTO, através de inexigibilidade de licitação para 
contratação de pessoa física ou jurídica para serviços de 
médicos plantonistas para triagem e atendimento de urgência e 
emergência, em regime de plantão presencial, 12 (doze) horas 
por dia para atender o PA (Pronto Atendimento Municipal), com 
período de credenciamento de 25/04/2022 a partir das 07h00min até 
o dia 13/05/2022 às 16h00min. O novo período de cadastramento 
será a partir do dia 16/05/2022 a partir das 07h00min até o dia 
07/06/2022 até as 16h00min. 
MOTIVO: Devido à ausência de interessados, e diante da 
necessidade da contratação do objeto, o Presidente da CPL no uso 
de suas atribuições, determinou a PRORROGAÇÃO do 
credenciamento. 
O Edital completo está à disposição pelo site 
https://www.santoantoniodoleste.mt.gov.br/Transparencia/Licitacoes/. 
Maiores informações pelo telefone (66) 3488-1080 ou pelo 
email: licitacao@santoantoniodoleste.mt.gov.br. 

Santo Antônio do Leste-MT, 13 de maio de 2022 
____________________________________ 

ERIKS MATOS DA SILVA 
PRESIDENTE DA CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2022
Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - Tipo: 
Aberto e Fechado Disputa: menor preço por ITEM - Data de abertura: 30 de 
Maio de 2022. Horário: 10h00min - Local: www.bll.org.br Edital e anexos: 
P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum-MT, 13 de Maio de 2022.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 038/2022
Recebimento das propostas: a partir do dia 16 de maio de 2022, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 26 de 
maio de 2022, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de abertura 
das propostas: dia 26 de maio de 2022, às 09:00 horas. (horário de Brasília 
- DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 26 de maio de 2022, às 
09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS 
para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
diárias na categoria pedreiro. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
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, 
o  e d i t a l  n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 13 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 039/2022
Recebimento das propostas: a partir do dia 16 de maio de 2022, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 27 de 
maio de 2022, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de abertura 
das propostas: dia 27 de maio de 2022, às 09:00 horas. (horário de Brasília 
- DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 27 de maio de 2022, às 
09:05 horas. (horário de Brasília - DF).  OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de diárias na categoria auxiliar de pedreiro. LOCAL DA 
REALIZAÇÃO DO CERTAME: 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, o edital na integra poderá ser 
retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 19 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2022

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 030/2022, destinado a 

REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais de construção, 

pavimentação asfáltica e recuperação de bueiros e sarjetas, teve como 

vencedoras as empresas: EXTRAÇÃO DE AREIA RIO DO SANGUE 

LTDA, com valor total de R$ 2.720.930,00 (dois milhões e setecentos e 

vinte mil e novecentos e trinta reais), CLEBIA DOS SANTOS 

RODRIGUES, com valor total de R$ 64.495,00 (sessenta e quatro mil e 

quatrocentos e noventa e cinco reais), BARAO DE PIRACICABA 

MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI, com valor total de R$ 519.500,00 

(quinhentos e dezenove mil e quinhentos reais).

Campo Novo do Parecis-MT, 13 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

ESCRITURAS
INFORMAÇÕES:

66 99901-5287
Falar com Priscila

L IBERADAS

Instituto de Mediação e Negociação Aplicada

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 027/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 30 de maio de 2022 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE DECORAÇÃO, ARRANJOS DE 
FLORES, DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM, CLIMATIZAÇÃO E SONORIZAÇÃO 
PARA EVENTOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT. Maiores informações através do Edital nº. 061/2022, 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, 13 de maio de 2022. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 

 

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 026/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 27 de maio de 2022 às 09h30min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL PARA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES 
PIPAS (ÁREAS URBANA E RURAL) PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
IRRIGAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E RUAS DO MUNÍCIPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores 
informações através do Edital nº. 060/2022, 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, 13 de maio de 2022. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial – 



Foto: Cesar GreCo

Leila e Abel durante treino do Palmeiras na
Academia de Futebol

DA REPORTAGEM

O Palmeiras vai ao 
mercado no meio do ano 
para contratar pelo menos 
três jogadores. Com as le-
sões de Jaílson, que para 
por seis meses, e Piquerez, 
machucado pelas próximas 
duas semanas, o elenco 
palmeirense tem apenas 
22 jogadores. Tem também 
atletas da equipe sub-20, 
que participam dos treinos 
em muitos momentos. São 
talentos como Giovani e Fa-
binho, campeões da Copa 
São Paulo, em janeiro.

A diretoria admite que 
deve a Abel Ferreira um 
atacante, que dif icilmente 

REFORÇOS

Palmeiras tentará contratar três
jogadores na janela do meio do ano

será Castellanos, hoje ob-
servado por clubes da Eu-
ropa. É compromisso con-
tratar um centroavante no 
meio do ano.

Também é necessário 
contratar um volante. Já 
era evidente pela ausência 
de Jaílson e f ica ainda mais 
claro com a convocação de 
Danilo. O Palmeiras já pe-
diu à CBF o adiamento do 
jogo contra o Santos, por 
ter convocados Weverton 
e Danilo, além de Gustavo 
Gómez, Piquerez e Kusce-
vic, possivelmente chama-
dos pelas seleções do Para-
guai, Uruguai e Chile.

Também pode ser ne-
cessária a contratação de 

um zagueiro. Renan está 
emprestado ao Bragantino, 
onde hoje é titular. Está de-
f inido que o Palmeiras tem 

um elenco pequeno, neste 
momento, e precisará de 
três contratações no meio 
do ano.

Alan Patrick participa de aquecimento com os
titulares do Inter

Foto: tomás Hammes

DA REPORTAGEM

Dois dias após anunciar 
o lançamento, o Atlético-MG 
já superou a marca 110 mil 
camisas do Manto da Massa 
vendidas, até agora. O anún-
cio foi feito pelas redes so-
ciais do clube quinta-feira. 
De acordo com o Galo, uma 
camisa nova é vendida a cada 
segundo.

O “Manto da Massa” foi 
um projeto desenvolvido pelo 
Atlético-MG a partir de 2020. 
Naquele ano, a primeira edi-
ção do concurso gerou 110 mil 
camisas vendidas em duas 
semanas pela internet, geran-
do um lucro ao clube de R$ 9 
milhões.

No ano passado, o Atlé-
tico voltou a lançar o “Manto 
da Massa 113”, em alusão ao 
aniversário. Foram quase 120 
mil camisas da segunda edi-
ção, com faturamento de R$ 
20 milhões ao clube (lucro de 
R$ 7 milhões). Pela primeira 
vez, a camisa vencedora é to-
talmente preta. Como regra 
do concurso, o modelo é ins-
pirado no futuro estádio do 

MANTO DA MASSA

Atlético chega a mais de 110 mil
camisas vendidas em dois dias

Atlético, a Arena MRV.
As camisas estão à ven-

da, com exclusividade inicial 
para sócios GNV e Arena MRV, 
com preço de R$ 219,90 (cli-
que aqui). A partir de 9h02 de 
sexta, sócios GNV, Galo BMG e 

Arena MRV pagam R$ 289,99. 
Para não sócios, o preço será 
de R$ 389,90.

O modelo de 2022 foi 
desenho por Will Rios e foi es-
colhido em votação recorde, 
com mais de 69 mil votos. Ao 

todo, o Atlético recebeu 947 
desenhos com modelos de 
camisa idealizados por torce-
dores. Como premiação, Rios 
receberá uma camisa, um 
ano de GNV Forte Vingador e 
R$ 13 mil.

Foto: DivulGação

Modelo foi desenho por Will Rios e foi escolhido em votação recorde

DA REPORTAGEM

O Inter fez mais um 
treino na manhã desta 
sexta-feira de olho no con-
fronto de sábado contra o 
Corinthians. Mano Mene-
zes permitiu a presença da 
imprensa apenas durante 
o aquecimento, mas deu 
indícios da escalação, com 
Alan Patrick entre os titu-
lares.

No início do trabalho, o 
grupo colorado foi dividido 
em três equipes, uma com 
coletes verdes, outra com 
coletes amarelos e a última 
sem coletes. Mesmo com 
essa divisão, foi possível 
identificar um esboço da 
escalação, com Alan Patrick 
entre os titulares e Alemão 
com os reservas.

No treino de quinta, 
quando Mano evitou colo-
car um adversário em cam-
po, Alan Patrick já havia ini-
ciado no time, com Alemão 
fora. Na sequência, houve a 
inversão e, no final, o meia 
voltou no lugar de Wander-
son. Rodrigo Dourado e Da-

vid estiveram durante todo 
o tempo entre os titulares.

Diante do Corinthians, 
o Colorado não contará 
com Bruno Méndez. O uru-
guaio pertence ao clube 
paulista e só pode ser utili-
zado mediante o pagamen-
to de uma multa. 

A dupla de zaga terá 
Gabriel Mercado e Vitão. O 
provável Inter tem: Daniel; 
Bustos, Mercado, Vitão e 
Renê; Rodrigo Dourado, 
Edenilson, Carlos de Pena e 
Alan Patrick; David e Wan-
derson.

Kaique Rocha partici-
pou do exercício. O zaguei-
ro, que sofreu uma lesão 
muscular na coxa direita, 
está sob observação do de-
partamento médico. Ainda 
não será liberado para o 
duelo do final de semana.

O confronto com o Co-
rinthians, válido pela sex-
ta rodada do Brasileirão, 
ocorre às 18h no Beira-Rio. 
O Colorado está em nono 
com oito pontos, quatro a 
menos que o Timão, que li-
dera a competição.

INTER

Mano indica Alan
Patrick entre titulares 
contra o Corinthians

Pablo revela: “foram noites sem
dormir depois do pênalti perdido”
DA REPORTAGEM

O atacante Pablo de-
sencantou e marcou dois 
gols na goleada por 4 a 0 do 
Athletico contra o Tocanti-
nópolis, pela Copa do Brasil. 
O jogador sentiu alívio ao 
balançar as redes após um 
jejum de 17 dias, com direito 
a pênalti desperdiçado na 
Libertadores.

Pablo não marcava 
desde 20 de abril, justamen-
te contra o Tocantinópolis, 
na goleada por 5 a 2, no jogo 
de ida. Ele também não en-
trava em campo desde 26 
de abril.

O último jogo tinha 
acontecido contra o Liber-
tad, pela Libertadores, no 
Paraguai. Na ocasião, o Fu-
racão perdia por 1 a 0, teve 
um pênalti a favor, e Pablo 
parou no goleiro. A derrota 
foi consumada. “Fiquei duas 
noites sem dormir depois 
daquele pênalti perdido na 
Libertadores. Estava dentro 
de mim e eu soltei isso”.

Após esse confronto, o 
atleta virou reserva de vez 
do colega Marcelo Cirino. 
Pablo não foi utilizado dian-
te de América-MG e Ceará, 
além de ser desfalque con-
tra o The Strongest por tes-
tar positivo para Covid-19.

Contra o Tocantinópo-
lis, o atacante ganhou nova 
oportunidade. Cirino foi 
desfalque por lesão na coxa, 
e ele assumiu a vaga no ata-
que, na estreia do técnico 

Felipão. O jogador chegou 
a perder um gol inacreditá-
vel na pequena área, mas se 
redimiu logo depois. No fim 
da primeira etapa, ele apro-
veitou erro na saída de bola, 
ajeitou e chutou rasteiro 
para marcar.

Na comemoração, Pa-
blo fez o tradicional gesto 
para tirar a “zica” do corpo. 
Já na segunda etapa, Mar-
los deu bom passe para 
Khellven, que cruzou na 
medida para o atacante ca-
becear para as redes. “Estou 
muito feliz. 

Recebi muitas men-
sagens de apoio. Isso nos 
ajuda muito, com certeza. 
O Felipão é um treinador 
que te abraça, te dá cari-
nho, tem uma história que a 
gente não precisa nem falar 
de tão bonita que é”, disse 
Pablo.

Além de Cirino, Pablo 
agora terá a concorrência 
de Matheus Babi. O centro-
avante retornou de lesão no 
joelho, sofrida em julho de 
2021, e entrou durante o se-
gundo tempo. 

Pelo Furacão, a nova 
opção para o sistema ofen-
sivo tem quatro gols e uma 
assistência em 24 jogos. Já 
Pablo tem quatro gols em 
13 partidas na temporada.

“Isso é muito bom, pela 
quantidade de jogos que 
temos na temporada. Es-
tou muito feliz pela volta do 
Babi. Ver ele jogando é mo-
tivo de alegria para mim e 

Foto: Fabio Wosniak
ATHLETICO. Atacante relembra penalidade contra o Libertad e volta a jogar pelo Furacão

todos os companheiros. Au-
menta o nível. Ter jogadores 
como esses é fundamental”, 
completou.

O Athletico volta a 
campo contra o Fluminen-

Pablo comemora gol do Athletico contra o Tocantinópolis
se neste sábado (14), às 20h, 
no Raulino de Oliveira, pela 
sexta rodada do Brasileirão. 
A equipe tem seis pontos e 
ocupa a 12ª colocação.

Na sequência, o Fura-

cão recebe o Libertad em 
jogo-chave para seguir com 
chances na Libertadores a 
duas rodadas do fim da fase 
de grupos. 

O time paraguaio é o 

líder do grupo B, com sete 
pontos, enquanto a equi-
pe brasileira é a lanterna, 
com quatro - Caracas e The 
Strongest possuem cinco 
pontos.
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O catálogo de filmes de comédia da Netflix já ganhou um novo queridinho

DA REPORTAGEM

O catálogo de filmes 
de comédia da Netflix já ga-
nhou um novo queridinho: 
Lua de Mel com a Minha Mãe 
é o novo longa espanhol que 
tem conquistado o coração 
do público. Contando a his-
tória peculiar de um homem 
abandonado no altar, o filme 
também chama atenção pe-
las paisagens paradisíacas 
da viagem da dupla, que, in-
clusive, já foram cenários de 
outros filmes famosos, como 
Mulher-Maravilha 1984, Eter-
nos, Fúria de Titãs, entre ou-
tros.

A maior parte do filme 
foi gravada nas Ilhas Maurí-
cio, país insular no Oceano 
Índico, localizado a cerca de 
800 km da costa da África 
Ocidental. Não à toa, a região 
é conhecida pelas paisagens 
naturais deslumbrantes. As 
praias e lagoas de águas cris-
talinas são um destino luxu-
oso para turistas que procu-
ram atividades de mergulho, 
por exemplo, além dos re-
sorts gigantescos. 

Mais especificamen-
te, uma vila de pescadores 
chamada Trou d’Eau Douce, 
nas Ilhas Maurício, serviu de 
cenário para as aventuras de 
José Luis (Quim Gutiérrez) e 
Mari Carmen (Carmen Ma-
chi). Trata-se de uma região 
ao leste da Ilha, caracterizada 

Foto: Divulgação

pelas ruazinhas, praias e, cla-
ro, pela movimentação trazi-
da pela pesca.

Pelo Instagram, o di-
retor de Lua de Mel com a 
Minha Mãe, Paco Caballero, 
compartilhou registros de 
bastidores no local. “Entre 
uma tomada e outra”, escre-
veu em vídeo da equipe nas 
Ilhas Maurício.

Parte do filme tam-
bém foi produzida nas Ca-
nárias, famoso arquipélago 
espanhol composto de ilhas 
vulcânicas, que chamam 
atenção pelas praias de areia 
mista, preta e branca. Entre 
os destinos mais famosos nas 
Ilhas Canárias, está Tenerife, 
a maior de todas, onde está 
localizado o vulcão chama-
do Mt. Teide, que está ativo, 
e que conta com um grande 
evento de Carnaval.

Você pode até não ter 
reconhecido, mas já viu as 
Ilhas Canárias em diversos 
outros filmes: por contar 
com paisagens diversas e 
muito chamativas, a região é 
comumente utilizada como 
locação para grandes fran-
quias de Hollywood e apare-
ceu em Velozes & Furiosos 6, 
Han Solo: Uma Aventura Star 
Wars, entre muitos outros tí-
tulos.

Um dos filmes de co-
média de 2022, Lua de Mel 
Com a Minha Mãe tem como 
protagonista José Luis, um 

Lua de Mel com a Minha Mãe:
Onde foi gravado o filme?
NETFLIX. Longa-metragem espanhol estreou este mês, gravado em ilha paradisíaca

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Depois de quatro tem-
poradas, Killing Eve chegou 
ao fim com um episódio bas-
tante divisivo. 

Isso porque quem tor-
cia para ver a investigadora 
finalmente ao lado de Villa-
nelle como um casal, na re-
alidade assistiu à morte da 
assassina. 

Em entrevista ao Dea-
dline, porém, a atriz Sandra 
Oh revelou que originalmen-
te quem morreria seria Eve.

Oh contou que sentou 
com a chefe dos roteiris-
tas Laura Neal para discu-
tir o final da série em 2020, 
e sugeriu que ela matasse 
Eve. “Achei que seria o final 
mais forte e interessante. [...] 
Sentia que emocionalmente 
era o lugar onde ela já esta-

KILLING EVE

Sandra Oh revela:
originalmente, o
final seria outro

va. Eve estava mais niilista, e 
pensamos ‘vamos continuar 
nessa linha, mergulhar nis-
so’”.

No entanto, com a pan-
demia, o plano foi alterado. 
“Eles vieram para mim e dis-
seram ‘não podemos fazer 
isso. Precisamos mudar... Eve 
precisa viver’”. A atriz enten-
de a decisão e disse que sua 
colega de trabalho, Jodie Co-
mer, também compreendeu. 
“Eve é o nosso ponto de en-
trada nesse mundo. Ela é a 
nossa mulher comum. Então 
seria bastante deprimente se 
ela morresse”.

Killing Eve acompanha-
va o jogo de gato e rato entre 
uma detetive e uma serial 
killer. 

A série é transmitida no 
Brasil pelo Globoplay.

Atenção: spoilers a seguir!

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

‘Levando a Série’ está de 
volta e começa os trabalhos 
recomendando uma minis-
série emocionante, cujos oito 
episódios foram devorados 
numa maratona de apenas 
duas noites - Fique Comigo 
(Stay Close).

A história é baseada no 
romance homônimo lançado 
em 2012 pelo bem-sucedido 
escritor norte-americano 
Harlan Coben, que assina 
também a adaptação televi-
siva. Em 2018, o autor fechou 
contrato com a Netflix, pelo 
qual 14 de seus livros seriam 
transformados em séries ou 
filmes, ele atuando como 
produtor em todos os traba-
lhos.

Admito que não conhe-
cia Harlan Coben e tampouco 
assisti a qualquer das adapta-
ções com assinatura do escri-
tor já disponíveis no catálogo 
da Netflix Brasil. Mas segura-
mente o farei, embalada por 
essa primeira experiência em 
Fique Comigo. A minissérie é 
instigante, muito bem con-
duzida, cativando o público 
desde o primeiro episódio. 
E mantém esse interesse ao 
gerar suspense crescente so-
bre mistérios que se entrela-
çam.

No papel principal te-
mos Megan Pierce, numa ro-
tina doméstica harmoniosa 
junto ao companheiro, Dave 
Shaw (Daniel Francis), com 
quem já vive há 16 anos. Nes-
se período, se tornaram pais 
de Kayleigh (Bethany Anto-
nia), Laura (Tallulah Byrne) e 
Jordan (Dylan Francis). A his-
tória tem início com Megan 
e Dave nos preparativos para 
oficializar a união pelo casa-
mento – uma cerimônia aco-
lhida com alegria antecipada 
no rol de amigos.

Assim que pus os olhos 
sobre a mãe e futura esposa - 
o que já era na prática -, pen-
sei com meus botões: “essa 
atriz, Cush Jumbo, fez algo 
de que gostei muito”. Nem 
foi preciso dessa vez recorrer 
ao Google, ela interpreta uma 
das mais admiráveis advoga-
das - Lucca Quinn – na ótima 
The Good Fight, já recomen-
dada aqui.

Megan foi namorada 

Megan e Dave: o passado entra no meio do casamento

FIQUE COMIGO

Uma eletrizante minissérie
cheia de reviravoltas

do fotógrafo Ray Levine (Ri-
chard Armitage), profissional 
cuja carreira já viu melhores 
dias e segundo lado no triân-
gulo de protagonistas, que 
se completa com o detetive 
da polícia Michael Broome 
(James Nesbitt). Esses três 
personagens tiveram suas 
vidas conectadas por um elo 
de má índole: Stewart Green 
(Rod Hunt), enigmático e de 
paradeiro desconhecido.

Quando um rapaz de-
saparece exatos 17 anos após 
o sumiço de Green, o policial 
Broome liga os pontos, sem 
acreditar em coincidência. 
A princípio, sua parceira, a 
detetive Erin Cartwright (Jo 
Joyner), acha que o colega 
está obcecado por um caso 
que não conseguiu eluci-
dar há quase duas décadas 
e, agora, no presente, busca 
uma redenção só cobrada 
por ele próprio.

No elenco, constam ain-
da uma personagem muito 
marcante, Lorraine (Sarah 
Parish), dona de uma boate/
casa de shows de mulheres 
em trajes mínimos, mas um 
tanto recatados diante do 
padrão nesse tipo de esta-
belecimento. E o advogado 
Harry Sutton (Eddie Izzard), 
que costuma auxiliar as mo-
ças da casa em eventuais 
questões jurídicas, um sujei-
to de bom coração, mas mer-
gulhado num problemaço: o 
vício em heroína.

Quanto ao enredo, im-
possível se estender em seus 

meandros sem entregar 
spoilers, tamanha a fartura 
de reviravoltas e de conexões 
que vão surgindo ao longo 
da história. Uma das sinop-
ses da Netflix diz apenas: “O 
desaparecimento de uma 
série de pessoas faz com que 
Megan Pierce seja forçada a 
encarar os fantasmas de seu 
passado em uma perigosa 
investigação policial”. Está 
certa a plataforma, qualquer 
coisa além seria excesso.

Pelo que pesquisei, os 
livros de Harlan Coben se 
passam nos Estados Unidos, 
geralmente em seu esta-
do natal, Nova Jersey. Mas 
as histórias dele adaptadas 
para a telinha acontecem na 
Europa. Fique Comigo tem 
como cenário uma cidade 
inglesa fictícia e as grava-
ções foram feitas predomi-
nantemente em Manches-
ter e em poucas locações 
no noroeste da Inglaterra, 
país onde também são am-
bientadas “Safe” (Seguro) 
e “Não fale com estranhos” 
(The Stranger). “O Inocente”, 
outro livro de Coben que a 
Netflix transformou em mi-
nissérie, é uma produção es-
panhola. “Desaparecido para 
Sempre” (Gone for Good) 
tem assinatura francesa e 
“Silêncio na Floresta” (The 
Woods), polonesa.

Achei uma jogada de 
mestre. Primeiro, porque 
foge ao padrão estético nor-
te-americano – algo salutar 
por si só. Segundo, porque a 

diversidade dos locais das his-
tórias confere mérito à obra 
de Coben, ao atestar que suas 
criações literárias indepen-
dem de perfil cultural, lidam 
com emoções universais. Em 
Fique Comigo, misturam-se 
amor, empatia, misericórdia, 
medo, vergonha, egoísmo, 
ódio e sede de vingança – en-
fim, a salada existencial co-
mum à espécie humana, em 
variadas graduações no âm-
bito particular.

A direção de Daniel 
O’Hara e Lindy Heymann ga-
rante a dinâmica sedutora na 
trama, cujo desfecho é ines-
perado, atributo elementar 
a uma boa história policial. 
Porém, mais do que cumprir 
com sagacidade essa expec-
tativa, o fim da minissérie 
suscita valiosas reflexões, para 
quem está disposto a fazê-las.

A título de curiosida-
de, fui verificar se existe um 
monumento onde se desen-
rolam cenas importantes de 
Fique Comigo. Positivo. Bati-
zada como “Dream” (Sonho), 
a obra do premiado escultor 
catalão Jaume Plensa tem 20 
metros de altura e 500 tone-
ladas de peso. Foi inaugurada 
em 2009, no local histórico de 
uma antiga mina de carvão 
no condado de Merseyside, 
Noroeste da Inglaterra. Ex-
-mineiros ajudaram o artista 
na execução de “Dream”, que 
é toda revestida de dolomita 
branca, num proposital con-
traste ao combustível fóssil 
extraído de lá.

homem que é deixado pres-
tes a se casar. Então, a mãe 
dele, Mari Carmem, insiste 
para que os dois façam a via-
gem de lua-de-mel que já 

estava planejada antes, com 
a desculpa de não perder o 
dinheiro gasto. 

E este tempo juntos vai 
mudar tudo na relação dos 

dois. Enquanto José Luis en-
frenta as dores do coração 
partido, Mari Carmen não 
perde tempo e decide viver 
suas férias intensamente. 

Com isso, o filho acaba des-
cobrindo um lado incrível - 
apesar de atrapalhado - de 
sua mãe que nunca tinha 
visto.



Detran-MT orienta motoristas
sobre manutenção do veículo
DA REPORTAGEM

No mês de sensibilização 
para redução de acidentes de 
trânsito em todo o mundo, o 
Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT) reforça a 
importância da realização da 
manutenção preventiva dos 
veículos e da direção obede-
cendo as regras de trânsito 
para evitar acidentes.

Conforme o Código de 
Trânsito Brasileiro, é funda-
mental a manutenção perió-
dica de sistema de freios, farol, 
buzina e cinto de segurança. 
Além disso, é importante ve-
rificar as condições do motor, 
pneus, setas e todo sistema 
elétrico do veículo.

“É importante que o pro-
prietário do veículo faça a ma-
nutenção regular para que os 
itens de segurança obrigató-
rios estejam em pleno funcio-
namento garantindo, assim, a 
segurança do condutor, pas-
sageiros e evitando acidentes”, 
reforçou a gerente de Ações 
Educativas do Detran-MT, Gre-
siella Almeida.

Além da manutenção pre-
ventiva do veículo, também é 
importante que os condutores 
dirijam com prudência e obe-
decendo a legislação e sinali-
zação de trânsito. “Dirigir com 
cautela, mantendo a distância 
necessária do veículo a frente, 
trafegar sempre na velocidade 
permitida para a via, utilizar 
a seta para sinalizar a inten-
ção de ultrapassagem, são 
algumas condutas que contri-
buem para um trânsito mais 
seguro e consequentemente 
para a redução dos acidentes”, 
pontuou a gerente.

Em dias chuvosos, o con-
dutor deve redobrar a atenção 
na direção do veículo, pois a 
pista molhada e a baixa vi-
sibilidade comprometem a 
segurança das vias e aumen-
tam os riscos de acidentes. “Ao 

conduzir o veículo na chuva é 
importante que o motorista 
reduza a velocidade e man-
tenha maior distância do ve-
ículo a frente, para casos de 
frenagem mais bruscas. Além 
das vias ficarem alagadas, as 
poças d’águas escondem bu-
racos, que podem ocasionar 
acidentes”, destacou.

Dados da Secretaria de 
Segurança Pública (Sesp-MT) 
apontam que no primeiro tri-
mestre de 2022 foram conta-
bilizadas 112 mortes no trânsito 
em Mato Grosso. No mesmo 
período de 2021, foram 124 re-
gistros de acidentes de trânsi-
to com vítimas fatais.

CAMPANHA
Este ano a campanha 

mundial Maio Amarelo traz 
o tema “Juntos Salvamos Vi-
das”. O objetivo é colocar em 
pauta o tema segurança viária 
e mobilizar toda a sociedade, 
envolvendo os mais diversos 
segmentos, para discutir o 
tema e reforçar a importân-
cia que todos os motoristas, 
pedestres, ciclistas, devem ter 
para um trânsito mais seguro 
e consequentemente a redu-
ção de acidentes.

Ao longo do mês de maio, 
o Detran-MT em parceria com 
instituições ligadas ao trânsito 
irá realizar diversas ações edu-
cativas chamando a atenção 
da sociedade para o alto índi-
ce de mortes e feridos no trân-
sito, buscando uma reflexão 
sobre atitudes mais seguras 
no trânsito.

As atividades da campa-
nha Maio Amarelo em Mato 
Grosso serão desenvolvidas 
pelo Detran-MT e demais ins-
tituições como Polícia Judici-
ária Civil, Polícia Militar, Secre-
taria de Mobilidade Urbana 
(Semob) de Cuiabá, Guarda 
Municipal de Várzea Grande e 
outras instituições que atuam 
no trânsito.

EVITAR ACIDENTES. Este ano a campanha mundial Maio Amarelo traz o tema “Juntos Salvamos Vidas
FOTO: MARCOS VERGUEIRO
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Objetivo é colocar em pauta o tema segurança viária 
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