
CUIABÁ

Arranca Safra
vai recuperar
estradas rurais
de Sinop
A cerimônia de lançamento do Programa Ar-
ranca Safra 2022, de recuperação das estradas 
vicinais, foi realizada na última semana, na 
Estrada Ângela, uma das contempladas com 
a recuperação viária. O programa tem como 
objetivos garantir a recuperação e oferecer 
melhores condições de tráfego nas estradas da 
zona rural do município.        Página  -4
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FLAMENGO NO MARACANÃ

Um mês e 
com pressão 
à presidência

Tudo diferente - e para 
pior. Esse é o Flamengo que vol-
ta ao Maracanã após quase um 
mês. No último jogo, em 20 de 
abril, o time saiu sob aplausos. O 
reencontro com a torcida carioca 
nesta terça-feira, contra a Uni-
versidad Católica, promete ser 
tenso pelos acontecimentos dos 
últimos dias.                 Página - 6

Parada há 34 anos, obra do
Hospital Central chega a 50%

O Governo de Mato Grosso já executou cerca de 50% da obra do Hospital Central de 
Alta Complexidade, localizado em Cuiabá. Até momento, foram investidos cerca de 
R$ 55 milhões na realização do projeto, aproveitando a estrutura que esteve abando-
nada por mais de três décadas.                          Página -7

SINOP

As obras da rotatória no cruzamento das avenidas Bruno Martini e Magda Pissinati foram fi na-
lizadas e a implantação das sinalizações de trânsito foram concluídas em Sinop. A nova via já 
está liberada para uso. A adequação viária faz parte do processo de modernização do trânsito 
da cidade.                          Página -7
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Avenida tem nova rotatória

L.R.VERDE
REATIVADO
GABINETE
DE GESTÃO
INTEGRADA

OPERÁRIO VENCE
O AÇÃO E VOLTA
A VENCER NA
SÉRIE D

CONFRONTO LOCAL
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MT TRAZ A
2ª MENOR
TAXA DE
DESOCUPAÇÃO
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Editorial

“

O jornalista Rubens Valente foi condenado a 
pagar um valor exorbitante a título de ressarcimen-
to por danos morais ao ministro Gilmar Mendes, do 
Supremo Tribunal Federal (STF). O magistrado ini-
ciou processo contra Valente em 2014, por ter sido 
um dos personagens do livro “Operação Banqueiro”.

O jornalista, que chegou a ser absolvido na pri-
meira instância, já pagou R$ 143 mil a Mendes em 
fevereiro e deverá arcar com mais de R$ 175 mil caso 
a Geração Editorial, responsável pelo livro, não o faça.

O despropósito não é compatível com a juris-
prudência do próprio Supremo, que confi rmou a 
decisão favorável ao ministro. Em outros casos en-
volvendo indenização por danos morais e materiais, 
a corte tem aplicado a chamada “cláusula de mo-
dicidade” — que prevê montantes proporcionais ao 
dano sofrido por alguém.

Tratando-se de material jornalístico, deve-se 
considerar também que “todo agente público está 
sob permanente vigília da cidadania”, como o STF 
entendeu ao julgar a Lei de Imprensa, em 2009.

Causa estranheza que o tribunal deixe a mo-
dicidade de lado justamente quando um de seus 
ministros está no centro da querela jurídica. Gilmar 
Mendes, deve-se destacar, nem sequer é fi gura cen-
tral do livro do jornalista, que trata de investigação 
envolvendo negócios do banqueiro Daniel Dantas. 
O magistrado não quis apontar quais seriam os er-
ros referentes a sua pessoa na obra, nem as razões 
pelas quais recusou uma entrevista a Valente, ex-
-profi ssional deste jornal.

Obviamente, todos os cidadãos têm direito a 
serem compensados em caso de danos a sua ima-
gem e honra. Entretanto autoridades públicas não 
podem empregar tal argumento para requerer in-
denizações além do razoável sem explicações con-
vincentes.

Em nota, o Supremo afi rmou que não fez “aná-
lise sobre o valor da indenização ou o conteúdo do 
livro” —estando estes a cargo do tribunal de origem. 
Na condição de corte de cunho constitucional, ad-
mira que não tenha considerado as implicações do 
caso para o exercício da liberdade de imprensa.

Não por acaso, a Associação Brasileira de Im-
prensa (ABI) e a Associação Brasileira de Jornalis-
mo Investigativo (Abraji) expressaram preocupação 
com a decisão. Abriu-se um precedente perigoso de 
intimidação ao jornalismo profi ssional.

Precedente perigoso

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

O despropósito não é compatível com a ju-
risprudência do próprio Supremo, que confi rmou a 
decisão favorável ao ministro

“ Delson Ferreira Bonfi m, 60 anos, morreu e a esposa Lindinalva Dias Bon-
fi m se feriu após o carro em que os dois estavam se envolver em um acidente 
com uma carreta, no km 622, da BR-163, em Nova Mutum, por volta das 11h 
de domingo, e deixou o veículo em que estava o casal destruído. Ainda não 
há informações sobre o que provocou a batida. As duas pessoas que estavam 
na carreta não tiveram ferimentos, assinaram termo de recusa de atendimento 
médico e foram liberadas. A Polícia Civil investiga as causas do acidente.
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O dicionário Aurélio traz dois signifi cados 
para a palavra vício. O primeiro, é de “efeito 
ou imperfeição grave de pessoa ou coisa”. Já 
o segundo, “qualquer deformação que alte-
re algo física ou emocionalmente”. Quando 
tratamos então de vício alimentar, o que po-
demos entender é que se trata de um senti-
mento, desejo pelo consumo de alimentos de 
uma maneira anormal e de forma compulsi-
va.

Qualquer vício traz riscos a integridade 
da pessoa que a sofre, mas quando tratamos 
dessa problemática na seara nutricional, é 
preciso mais sensibilidade na análise. Comer 
é uma necessidade de sobrevivência e mes-
mo uma pessoa que esteja habitando esse 
estado de compulsão, precisa se alimentar. 
A questão então é como então interromper 
o círculo vicioso e identifi car o momento que 
isso se tornou um problema?

A irmandade Comedores Compulsivos 
Anônimos, grupo que reúne pessoas que 
sofrem dessa problemática, formulou um 
questionário que pode ajudar a identifi car se 
o comer se tornou uma patologia. Entre as 
perguntas, estão algumas estratégicas, como 
“minha maneira de comer está afetando a 
minha saúde” e ainda “meus comportamen-
tos alimentares fazem a mim ou aos outros 
infelizes”?

Esse reconhecimento pode tornar mais 
fácil o início da cura, visto que auxilia na iden-
tifi cação de que, de fato, há um problema a 
ser tratado. A ciência nos aponta que exis-
tem alimentos que desencadeiam reações 
no nosso organismo, que nos façam sentir 
dependência. A Yale Food Addiction Scale 
(YAFS) aponta alguns deles, como salgadi-
nhos, doces, chocolate, biscoitos, massa, pão 
branco, sorvete e outros.

Então, deve-se evitar comer esses alimen-
tos que atuam como gatilho na compulsão 
alimentar.  Mesmo que a lista de itens que 
causam a perda de controle seja longa, há 
uma ainda muito maior daqueles que não 

sequestram a parte racional do cérebro, per-
mitindo que a pessoa que sofra desse desiqui-
líbrio possa ter acesso a uma dieta saudável e 
prazerosa.

Um estudo recente realizado pelo insti-
tuto de psiquiatria da Universidade de São 
Paulo (USP), analisou dados de 190 mulheres 
que participam de um grupo de apoio para 
transtorno alimentar. Conforme os dados ana-
lisados com base na YAFS, mais de 95% delas 
tinham adição por comida. Na mesma análi-
se, foi observado que quanto mais crítica uma 
pessoa com relação a seus hábitos alimenta-
res, maior a noção de vício.

Outra pesquisa realizada pelo mesmo gru-
po da USP identifi cou fatores que aumentam 
a sensação de vício por comida. O mais signifi -
cativo, de acordo com as respostas, foi a práti-
ca de dietas. Faz parte do ser humano desejar 
aquilo que não podemos ter, Freud explica. E 
quanto tratamos de comida, precisamos dela. 
Não é algo que pode ser retirado da nossa ro-
tina, com em outros vícios.

Por isso, várias abordagens podem auxiliar 
quem quer se desprender da compulsão ali-
mentar e sem dúvida, todas elas devem tratar 
do equilíbrio emocional de quem a sofre. O 
suporte profi ssional é essencial para ajudar a 
identifi car a melhor abordagem que será utili-
zada a cada paciente, já que cada ser é único, 
possui problemas distintos e uma forma dife-
rente de conseguir manipular a situação em 
seu favor.

Esse não é um desafi o que, quem o sofre, 
está destinado a enfrentar sozinho. Mas é pos-
sível, através de um tratamento acompanha-
do por pessoas treinadas e capacitadas, obter 
respostas sobre a difi culdade de parar de co-
mer. O Hospital São Judas Tadeu conta com 
a Unidade de Emagrecimento e Longevidade, 
que reúne profi ssionais capacitados para auxi-
liar nessa busca. Para a cura, basta o primeiro 
passo.

ARNALDO SÉRGIO PATRÍCIO É MÉDICO 
ESPECIALISTA EM MEDICINA INTERNA E 
RADIOLOGIA

Quando o vício é a comida
ARNALDO SÉRGIO PATRÍCIO 
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Inutilitário
cialmente após um problema de saúde 
expressivo e seu respectivo tratamento, 
eu não consigo, se não estiver de ócu-
los, identifi car o quanto de bateria meu 
aparelho tem. Usando um par de óculos 
para perto e outro para longe não são 
raras as vezes em que eu estou sem o 
acessório.

O pequeno gráfi co em torno da câ-
mera, mesmo discreto, me permite 

identifi car, na maioria das 
vezes, o percentual de 
carga da bateria, mesmo 
estando sem os óculos, 
além de ser algo diferente 
no aparelho que, ao menos 
por hora, está se mostran-
do interessante.

Não sei por quanto tem-
po vou manter o aplicativo 

instalado, e concordo que sua utilidade 
é questionável, visto que eu poderia 
obter resultados parecidos com uma in-
fi nidade de outros softwares. Mas que, 
por hora, está sendo legal, isso está.

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!

Existe uma infi nidade de softwares com funções extremamente especí-
fi cas e pouco conhecidas, disponíveis para a maior parte dos sistemas 
operacionais utilizados na atualidade. Muitas vezes você encontra op-
ções interessantes pesquisando na internet e em fóruns especializados, 
em outras você simplesmente “esbarra” com uma indicação interessan-
te, como foi o meu caso com o software que descrevi no artigo de hoje.

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

Muitos anos atrás o termo “inutilitá-
rio” era extremamente comum no meio 
tecnológico. Ele defi ne, basicamente, 
aplicativos que servem para funções ir-
relevante, que não têm utilidade prática 
alguma (ou que contam com utilidade 
superfi cial ou questionável).

Com o passar do tempo, a evolução 
e a popularização da tecnologia entre 
as novas gerações o termo, assim como 
muita coisa nessa área, 
caiu no esquecimento.

Acabei me lembrando 
do termo ao encontrar, 
recentemente, um apli-
cativo que, seguramente, 
seria classifi cado dessa 
forma naquela época: 
ele basicamente cria um 
pequeno gráfi co colorido 
em volta da câmera frontal de alguns 
modelos de aparelhos, indicando a car-
ga da bateria. Basicamente, um inutili-
tário, afi nal, temos a mesma informação 
logo ali, na barra de tarefas.

Para alguns grupos de usuários, po-
rém, o programa tem, sim, sua utilidade: 
entre o pessoal que joga e os viciados 
em vídeos e séries ele é útil para indi-
car, ali, a situação da bateria quando o 
aparelho está exibindo algo em tela 
cheia. Não deixa de ser, de fato, algo in-
teressante.

Eu acabei instalando o programa por 
uma questão bem menos “divertida”: 
por ter alguns problemas de vista, espe-
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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!

NENHUM
REPASSE
O FEX (Fundo Estadual de Auxílio à Expor-

tação), que por muito tempo salvou a gestão 
do ex-governador Pedro Taques no pagamento 
de salário dos servidores, não chegou a Mato 
Grosso em nenhum dos anos da gestão Mauro 
Mendes. Os dados constam no balanço do Go-
verno do Estado. O último ano em que o bene-
fício veio, em 2017, chegou ao montante de R$ 
374,9 milhões. Desde então, o recurso não foi 
enviado mais. O FEX é um recurso repassado 
pela União aos estados, como uma forma de 
compensação pelas perdas com a Lei Kandir 
- que trata da isenção do ICMS (Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Serviços) nos 
produtos de exportação.

“INIMIGO”
O ex-juiz Sergio Moro voltou a atacar uma de 

suas obsessões: o ministro do STF Gilmar Men-
des. Para ele, o magistrado mato-grossense é um 
“inimigo do combate à corrupção”. A declaração 
foi dada ao canal Talk Churras, do YouTube, 
quando Moro falava sobre as derrotas sofridas 
pela Lava Jato. “Agora a gente está vendo esse 
retrocesso. Muito vem de alguns ministros do 
STF, que são autodeclarados inimigos do com-
bate à corrupção”, disse Moro. “Vou mencionar 
apenas um, o Gilmar Mendes, pelas posições 
dele: anula tudo, não condena ninguém e ainda 
é extremamente ofensivo nas decisões dele ao 
pessoal da Lava Jato”, afi rmou.

Então, deve-se evitar comer esses alimentos que atuam 
como gatilho na compulsão alimentar



DA REPORTAGEM

De janeiro a maio deste 
ano, 30.644 jovens com a idade 
entre 15 e 17 anos solicitaram o 
alistamento eleitoral em Mato 
Grosso. O número de inscritos 
nessas faixas etárias representa 
um aumento de 55% em relação 
ao mesmo período de 2020, em 
que foram registrados 13.727 pe-
didos de alistamento.

Para o presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE-MT), desembarga-
dor Carlos Alberto Alves da Ro-
cha, o aumento do número de 
alistamento do público jovem é 
reflexo de um intenso trabalho 
de conscientização. “A Justiça 
Eleitoral em todo o país empre-
endeu diversas iniciativas de 
conscientização dos jovens para 
que valorizem e participem do 

processo democrático. 
Em Mato Grosso tivemos 

eventos em escolas e campa-
nhas nas redes sociais. Busca-
mos conscientizar os jovens 
que se alistar e votar são atos 
importantes de cidadania, mas 
que deve ter continuidade, após 
a eleição. É necessário fiscalizar 
e cobrar dos eleitos as políticas 
públicas que querem ver em 
prática”.

Neste ano, de janeiro e 
maio, 2.411 jovens que completa-
rão 16 anos até o dia da eleição, 
fizeram o alistamento. Já na fai-
xa etária de 16 anos, 11.851 se tor-
naram eleitores e na de 17 anos, 
onde está concentrada a maior 
adesão, 16.382 tiraram a primeira 
via do título.

O alistamento e o voto 
são obrigatórios para brasileiros 
maiores de 18 anos, e facultativos 

PELA 1ª VEZ

Mais de 30 mil jovens de 15 
a 17 anos votarão em 2022

Houve aumento de 55% em relação a 2020

Foto: AssessoriA

para maiores de 16 e menores de 
18 anos, analfabetos e maiores 
de 70 anos. Mesmo não sendo 

obrigatório, a Justiça Eleitoral 
incentiva o exercício do voto já a 
partir dos 16 anos de idade.
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Botelho lidera 1ª pesquisa 
de intenção de voto em 2022
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Foi divulgada a primeira 
pesquisa de intenção de votos 
para a Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (ALMT) desde 
que a janela partidária se en-
cerrou no dia primeiro de abril. 
O atual presidente da ALMT, 
deputado Eduardo Botelho 
(União Brasil) lidera a dispu-
ta com 4,5% das intenções de 
voto. A pesquisa realizada pela 
PercentBrasil indicava em sua 
última projeção em outubro 
do ano passado a liderança da 
deputada Janaina Riva (MDB) 
que agora aparece na segun-
da colocação, bem próxima de 
Botelho com 4,3% da preferên-
cia dos entrevistados.

Quem vem logo atrás na 
terceira posição é o também 
deputado Wilson Santos que 
recentemente trocou o ninho 
tucano por um abrigo no PSD. 
Ele cravou 3,3% da preferên-
cia dos entrevistados. O nome 
mais bem colocado desta pes-
quisa e que atualmente não é 
um dos atuais parlamentares 
da Assembleia é o presidente 
da Câmara de Vereadores de 
Cuiabá, Juca do Guaraná Filho 
(MDB) que aparece com 3% 
das intenções de voto, dividin-
do a quarta colocação com o 
deputado Elizeu Nascimento 
(PL). Um pouco mais abaixo, 
com 2,5% aparecem Max Russi 
(PSB) e Faissal Calil (Cidada-

CORRIDA ELEITORAL. Pesquisa apontou favoritismo dos candidatos que atualmente exercem a função na Assembleia
Foto: AssessoriA

Mil eleitores foram ouvidos em cuiabá e Várzea Grande

nia) e com 2,3% o petista Lúdio 
Cabral. Empatados com 2% 
estão cinco nomes. Destaque 
para o atual deputado Paulo 
Araújo (Progressistas) e para o 
ex-governador de Mato Gros-
so, Júlio Campos (União Bra-
sil). Os outros nomes são os 
de Márcia Pinheiro (PV), Diogo 
Guimarães e Dr. Luiz Fernan-
do, ambos do Republicanos.

Quem aparece com rela-
tivo destaque é o ex-secretário 
de Estado de Fazenda, das 
gestões de Blairo Maggi e Pe-
dro Taques, Eder Moraes (PV). 
Moraes chegou a ser condena-
do a mais de 180 anos de pri-
são após investigação da Ope-
ração Ararath, ele foi preso em 
2014 e 2015 em investigações 
policiais por envolvimento em 
esquemas de corrupção, frau-
de e lavagem de dinheiro e 
caso consiga o registro de sua 
candidatura deverá concorrer 
a uma cadeira na ALMT. O ex-
-secretário de Estado de Saú-
de, do governo Mauro Mendes 
(União Brasil), Gilberto Figuei-
redo que liderou o combate 
à pandemia da covid-19 em 
Mato Grosso também aparece 
com 1% das intenções de voto. 
Ao todo mil eleitores de Cuia-
bá e Várzea Grande foram en-
trevistados por telefone pela 
PercentBrasil entre os dias 27 
de abril e 3 de maio. A pesqui-
sa foi registrada junto ao Tri-
bunal Regional Eleitoral sob o 
número MT-06721/2022.

autoridades competentes se reuniram para alinhamento do 
retorno das ações

L.R.VERDE

Município e forças
de segurança 
reativam Gabinete
de Gestão integrada
DA REPORTAGEM

Para intensificar ainda 
mais as ações policiais de 
Lucas do Rio Verde, a Prefei-
tura, por meio da Secretaria 
de Segurança Pública, se 
reuniu com representantes 
das forças de segurança e 
do Judiciário (a convite) para 
alinhar a reativação do Ga-
binete de Gestão Integrada 
Municipal (GGI).

“O objetivo do encon-
tro foi o fortalecimento das 
instituições de segurança. 
O Gabinete de Gestão In-
tegrada do Estado esteve 
presente para ouvir nossas 
demandas e passar para a 
Secretaria de Segurança Pú-
blica (Sesp-MT). Hoje foi a 
primeira reunião e vamos re-
alizar toda a segunda terça-
-feira do mês para tratarmos 
e avaliarmos as ações exer-
cidas pelas nossas forças de 
segurança”, explica o secre-
tário municipal de Seguran-
ça Pública, coronel Cunha.

Para o vice-prefeito, 
Marcio Pandolfi, que parti-
cipou da reunião, a união de 
esforços é necessária para o 
desenvolvimento da área de 

segurança. “O nosso muni-
cípio é sempre muito aber-
to a novas ideias, buscando 
somar para o crescimento 
seguro da cidade. 

Queremos, em parceria 
com o Estado, construir um 
modelo de segurança que 
vamos nos orgulhar”, moti-
vou Pandolfi.

A coordenadora do GGI 
Estadual, major PM Mona-
lisa Toledo, discursou sobre 
a necessidade de todas as 
instituições que compõem 
o sistema de segurança e 
justiça, órgãos e entidades 
públicas e sociedade, traba-
lhem em conjunto. “É preci-
so uma elaboração de políti-
cas públicas e ações em prol 
da segurança. 

A gestão integrada é 
uma tendência nacional e 
internacional”, pontuou.

Na composição do GGI 
Municipal, o prefeito Miguel 
Vaz é o presidente do Ga-
binete, o secretário de Se-
gurança Pública, coronel 
Cunha, secretário executivo, 
e na suplência, o assessor 
administrativo da secretaria, 
Edgar Savaris.

Foto: Anderson Lippi
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Espaço será utilizado para acolher às mulheres vítimas de 
violência

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Valdir Barranco (PT) apre-
sentou, na última semana, 
na Assembleia Legislativa 
de Mato Grosso (Almt), in-
dicações para o governador 
Mauro Mendes (União) colo-
car como prioridade a insta-
lação de espaços chamados 
de “Sala Lilás” em delegacias 
do estado que não tiverem 
o ambiente. O espaço será 
usado para acolhimento às 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica e familiar e 
contará com profissionais 
capacitados para atendi-
mento especializado e hu-
manizado.

Na justificativa, o parla-
mentar explica que dos mui-
tos relatos que chegam à 
rede de assistência à mulher, 
são de violência doméstica 
em consequência do rela-
cionamento abusivo. “Não é 
fácil para as vítimas falarem 
sobre o assunto e a depen-

der do local onde são aten-
didas, as denunciantes são 
vitimizadas”, observa.

Barranco acrescentou 
no texto, que a rede de pro-
teção precisa incluir princi-
palmente nas delegacias do 
interior, mais serviços que 
promovam atendimento às 
mulheres vítimas desse tipo 
de violência. “A implantação 
da Sala Lilás como espaço 
de acolhimento é mais um 
passo importante para for-
talecer a assistência à mu-
lher. Denunciar é preciso, 
mas as vítimas têm que es-
tar seguras e essa segurança 
deve ser oferecida pelos ór-
gãos através do acolhimen-
to, orientação e cuidados 
a quem busca os serviços”, 
afirma acrescentando que o 
estado emocional das mu-
lheres precisa ser levado em 
consideração.

O deputado ressalta na 
proposta apresentada que, 
“com os dados de pesquisas 
sobre este tipo de crime e o 

DEFESA DA MULHER

Barranco pede implantação 
de Sala lilás nas delegacias

mapa de violência em nosso 
estado, fica evidente o gran-
de aumento da violência do-
méstica, durante o período 

de pandemia, desta forma, 
há necessidade da instala-
ção de Salas Lilás em diver-
sos municípios”.



Estudantes voltam à unidade em junho 

Programa visa garantir a recuperação de estradas rurais de Sinop 
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DA REPORTAGEM

A proposta também 
amplia o rol de atividades 
permitidas em reservas par-
ticulares. Sendo assim, a Co-
missão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Susten-
tável da Câmara dos Depu-
tados aprovou projeto de lei 
que incentiva a criação vo-
luntária de áreas de proteção 
ambiental em propriedades 
privadas rurais ou urbanas.

Pelo texto, se a área da 
Reserva Particular do Patri-
mônio Natural (RPPN) ultra-
passar 30% da área total do 
imóvel, o proprietário terá 
isenção do Imposto sobre a 
Propriedade Territorial Rural 
(ITR).

O Projeto de Lei PL 
784/19, do deputado Rodrigo 
Agostinho (PSB-SP), foi apro-
vado na forma do substituti-
vo do relator, deputado Jose 
Mario Schreiner (DEM-GO).

O projeto original, que 
também estabelecia isen-
ção de ITR para a criação de 
RPPNs, previa ainda uma al-
teração no Sistema Nacional 

DA REPORTAGEM

A taxa de desemprego no 
Brasil ficou 11,1% no 1° trimestre 
de 2022, o que significa esta-
bilidade na comparação com 
o 4º trimestre de 2021, quando 
registrou o mesmo percen-
tual. Representa ainda queda 
de 3,8 pontos percentuais na 
comparação com o mesmo 
trimestre de 2021, quando 
atingiu 14,9%. Os dados estão 
incluídos no resultado trimes-
tral da Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios (Pnad) 
Contínua, divulgada pelo Insti-
tuto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE). Em relação 
ao trimestre anterior, a taxa de 
desocupação ficou estável em 
26 unidades da Federação. De 
acordo com o IBGE, o único re-

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Com a proximidade do 
prazo final para a entrega da 
declaração de Imposto de 
Renda Pessoa Física (IRPF) 
2022, a Receita Federal alerta 
os contribuintes sobre a prá-
tica de um novo golpe contra 
as pessoas em processo de 
declaração do imposto. Na 
mais nova tentativa de golpe, 
os criminosos estão se pas-
sando pelo órgão para lesar as 
pessoas que estão prestando 
contas ao Fisco.

O órgão lembra que é 
preciso ter cuidado com e-
-mails, usados para a prática 
do golpe. Os criminosos en-
viam e-mails tentando con-
vencer os contribuintes a 
confirmar um falso cadastro 
para recebimento da restitui-
ção do IRPF. Para dar mais 
credibilidade, são utilizadas 
imagens fraudulentas com a 
logomarca comemorativa da 
Receita Federal para os 100 
anos do Imposto de Renda, 
além da conta gov.br.

Na mensagem, que con-

tém um link malicioso para 
visualização de um falso com-
provante de recebimento da 
restituição, os criminosos in-
formam os dados para rece-
bimento da restituição via Pix. 
Não há dados sobre o número 
de pessoas que receberam e-
-mail falso e sobre quem foi 
lesado.

A Receita lembra que 
não envia e-mails ou alerta 
para os contribuintes com 
mensagens que possuam al-
gum tipo de link e que os con-
tribuintes devem confirmar 
as informações nos canais ofi-
ciais. “Os alertas enviados pela 
Receita Federal por e-mail ou 
mensagem não possuem 
links de acesso. Todas as infor-
mações recebidas devem ser 
confirmadas diretamente no 
Portal e-CAC, com acesso se-
guro por meio da conta gov.
br”, afirmou o órgão. O prazo 
para enviar a declaração do IR 
2022 termina no 31 de maio. 
Pelo calendário de restituição, 
os pagamentos começam a 
ser feitos, em cinco lotes, co-
meçando também no próxi-
mo dia 31.

COMISSÃO APROVA 

Isenção de ITR para imóveis com mais de 
30% de reserva ambiental no seu território

DIZ IBGE

Mato Grosso apresenta a 2ª
menor taxa de desocupação

IMPOSTO DE RENDA

Receita Federal faz 
alerta para golpe 
na restituição

de Unidades de Conserva-
ção da Natureza (SNUC – Lei 
9.985/00) para transformar 
essas reservas em áreas de 
proteção integral e não mais 
de uso sustentável.

Schreiner, no entan-
to, propôs um substitutivo 
alterando essa parte. “Isso 
poderia impedir o uso de de-
terminada área, mesmo que 
de maneira sustentável.” O 
relator manteve na íntegra o 
parecer já apresentado por 
ele e aprovado pela Comis-
são de Agricultura, Pecuária, 
Abastecimento e Desenvolvi-
mento Rural.

“Não vislumbramos ga-
nho na alteração de catego-
ria das RPPNs para unidades 
de conservação de proteção 
integral e concordamos com 
a possibilidade de o proprie-
tário da RPPN realizar a co-
mercialização de mudas e 
sementes nela cultivadas. 
Ademais, julgamos pertinen-
te que o apoio à implanta-
ção e manutenção de RPPN 
possa ser considerado como 
forma de compensação am-
biental”, destacou o relator.

cuo foi no Amapá (3,3 pontos 
percentuais). Para a coordena-
dora de Trabalho e Rendimen-
to do IBGE, Adriana Beringuy, 
a queda, contudo, não se deve 
ao aumento no número de 
pessoas ocupadas, mas a me-
nor pressão das pessoas sem 
trabalho buscando ocupação 
no estado. “Houve uma queda 
de 7,3% no número de pessoas 
na força de trabalho e um au-
mento de 10,4% no contingen-
te fora da força”, explicou.

Os estados da Bahia 
(17,6%), Pernambuco (17%) e 
Rio de Janeiro (14,9%) apre-
sentaram as maiores taxas 
de desocupação. Já as meno-
res foram em Santa Catarina 
(4,5%), no Mato Grosso (5,3%) e 
no Mato Grosso do Sul (6,5%).

No 1° trimestre, a taxa 

de desocupação por sexo fi-
cou em 9,1% para os homens e 
13,7% para as mulheres. Em cor 
ou raça, o desemprego entre 

os brancos alcançou 8,9%, fi-
cando abaixo da média nacio-
nal, mas para os pretos (13,3%) 
e pardos (12,9%) ficou acima.
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Órgão lembra que é preciso ter cuidado com e-mails 

Taxa de desemprego fica estável 
no 1º trimestre, apontou o IBGE 

Programa Arranca Safra vai
recuperar estradas rurais
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A cerimônia de lança-
mento do Programa Arranca 
Safra 2022, de recuperação 
das estradas vicinais, foi reali-
zada na última sexta-feira (13), 
na Estrada Ângela, uma das 
contempladas com a recupe-
ração viária. O programa, que 
é organizado pela Secretaria 
de Obras e Serviços Urbanos 
de Sinop, têm como objetivos 
garantir a recuperação e ofe-
recer melhores condições de 
tráfego nas estradas da zona 
rural do município.

Os trabalhos já começa-
ram desde o início do ano e 
devem ser intensificados ago-
ra no período da seca, com 
os serviços de patrolamento, 
cascalhamento, abertura de 
valas para o escoamento das 
águas, além de levantamento 
de estradas, reformas e cons-
trução de galerias e pontes. A 
restauração das vias busca o 
desenvolvimento da zona ru-
ral, oferecendo, além de me-
lhores condições de tráfego, 
mais segurança e qualidade 
para o escoamento da produ-
ção agropecuária e produtos 
da agricultura familiar.

“A secretaria de obras 
tem atendido em torno de 
700 km de estradas. Em ne-
nhuma estrada, a secretaria 
de obras deixou de entrar 
para jogar cascalho, patrolar 
ou recuperar de alguma for-
ma. Aqui, nós queremos mos-
trar um pouco, como é apli-
cado o valor do Fethab e dos 
impostos. nós queremos levar 
esse trabalho também para 
as estradas mais próximas da 
cidade. Acreditamos que nos 
próximos dias já vamos resol-
ver várias situações, que ocor-
rem problemas”, destacou o 
secretário da Pasta, Remídio 
Kuntz.

O prefeito Roberto Dor-
ner apontou a importância do 
trabalho. “Para mim, é uma 
alegria muito grande. Apesar 
de ainda termos poucos ma-
quinários e recursos, basta 
termos força de vontade, pra 
fazer a diferença, porque pra 
tudo tem jeito, seja com pou-
co ou bastante. Eu acredito 
muito na equipe da secreta-
ria do Remídio e da prefeitura 
em si, pois sabemos que vão 
desenvolver um trabalho a 
altura da população. Nós não 
estamos fazendo nada a mais 
do que nossa obrigação, esta-

SINOP. Lançamento foi realizado na Estrada Ângela, na última semana
mos aplicando o dinheiro para 
que retorne para os produto-
res rurais e para a população, 
com boas estradas, com boas 
condições de tráfego”.

O presidente do Fethab 
e diretor da Aces, Sérgio Xi-
menes, participou da soleni-
dade e agradeceu a boa apli-
cação dos recursos. “Quero 
exaltar aqui, a transparência 
da secretaria de obras, com os 
registros dos trabalhos reali-
zados, isso facilita muito para 
aprovação de contas e com-
provação da aplicação dos re-
cursos. O que está sendo feito 
aqui é o preventivo”.

Sinop possui uma ex-
tensão de mais de 700 km 
de estradas vicinais não pa-
vimentadas, num total de 72 
estradas. O investimento do 
Programa é de recursos pró-
prios e dos repasses do Fundo 
Estadual de Transporte e Ha-
bitação (Fethab). Os valores 
são utilizados para aquisição 
de tubos, cascalho, combustí-
vel, manutenção de maquiná-
rios, contratação de patrolas e 
caminhões, entre outros.

O Arranca Safra tem 
como objeto a recuperação 
da malha viária rural, visando 
o escoamento da produção 

agrícola do pequeno, médio e 
grande produtor. O programa 
traz inúmeros benefícios, en-
tre eles: Estradas com melho-

res condições de tráfego; mais 
segurança aos condutores; 
preservação do solo contra os 
processos de erosão e assore-

amento; redução dos custos 
de transportes de insumos e 
produtos e vida útil prolonga-
da das estradas.
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AVISO DE ABERTURA DE CHAMADA PÚBLICA N° 010/2022
EDITAL N° 016/2022

CREDENCIAMENTO PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA 
DE ONCOLOGIA

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços para a 
“CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NA PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ONCOLOGIA PARA REALIZA-
ÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS, para atender a demanda do Hospital 
Regional de Peixoto de Azevedo, sob a gestão do Consórcio Intermunicipal de Saú-
de da Região do Vale do Peixoto, por valor unitário conforme Tabela de Preços e 
Serviços ANEXO I - Termo de Referência.”, para credenciarem-se objetivando futura 
e eventual prestação de serviços como procedimentos e atividades correlatas, con-
forme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo Edital n° 
016/2022 da Chamada Pública n° 010/2022.

- PERÍODO E LOCAL: A partir do primeiro dia útil subsequente à publicação do Edital 
na imprensa ofi cial permanecendo em aberto pelo período mínimo de 12 (doze) 
meses para quaisquer novos interessados, na Sede Administrativa do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, situado na Rua Teotônio 
Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP 78.530-000, Fone (66) 3575-1757, na 
Cidade de Peixoto de Azevedo/MT.

- AQUISIÇÃO DO EDITAL: de segunda à sexta-feira das 07h às 11h e das 13h às 
17h, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, localizado na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 02 e 03, Bairro 
Centro, CEP 78.530-000, Peixoto de Azevedo/MT, pelo e-mail cisvaledopeixoto@
gmail.com ou pelo site www.cisvaledopeixoto.com.br.

Peixoto de Azevedo-MT, 16 de maio de 2022.

______________________________
Aciomar Marques Carvalho

Presidente – CPL
_______________________________________

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

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

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO - Presidente - CPL 
 

 
 
 
MAX ALEI GOULART - Secretário Executivo–CISRVP 
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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 
Senhora Aparecida na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
08. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

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

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

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

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

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

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 

m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 
1646, Centro na 
cidade de Sinop/
MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 
1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) 
mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 
45 m² contendo: 
01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: 
Avenida das 
Itaúbas, nº 4891, 
Bairro Jardim 

das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

VENDAS/
ALUGUEL

FERNANDO RODRIGO PEREIRA 00135094119 - FAISCA MOTOS, CNPJ nº 
39.432.415/0001-70, situada na Avenida dos Pinheiros, n° 2109, Jardim das Vio-
letas – Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a Licença Previa, de Instalação e Ope-
ração, para atividade: Manutenção e reparação de motocicletas e motonetas.  Eng. 
Fernanda Oliveira (66) 99998-6898. OBJETIVA AGROAMBIENTAL

O sr. Guerino Ferrarin, CPF n° 167.024.840 – 20, torna público que requereu à 
SEMA – MT, a Classifi cação quanto à Segurança da Barragem, por meio de Cadas-
tro, para acumulação de água de usos múltiplos, exceto para geração de energia 
elétrica, localizada num córrego sem denominação, afl uente do Ribeirão Morocó, 
Coordenadas Geográfi cas 13º 40’ 01.30” S e 55º 23’ 23.79” O, na Fazenda Pau da 
Onça I, CAR MT 96 / 2017, no município de Santa Rita do Trivelato / MT.

C DE OLIVEIRA INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA CNPJ.: 44.466.483/0001-
90 – Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente – 
SAMA, o Pedido de Licença Prévia e de Instalação, para Atividade de Incorporação 
de Empreendimentos Imobiliários (41.10-7) e Construção de Edifícios (41.20-4-00), 
localizado na Rua Trento Quadra 19 Lote 01 K Loteamento Residencial Villa Roma-
na, em Sorriso MT.. (Gabrieli Ehrenbrienk Marchioro – Eng. Agrícola e  Ambiental 
066 9 96121699)

O sr. Moacir Marques Salmazo, CPF n° 229.478.331 – 04, torna público que re-
quereu à SEMA – MT, a Classifi cação quanto à Segurança da Barragem, por meio 
de Cadastro, para acumulação de água de usos múltiplos, exceto para geração de 
energia elétrica, localizada num córrego sem denominação, afl uente do Córrego 
Amola Faca, Coordenadas Geográfi cas 13º 53’ 24.89” S e 55º 42’ 59.68” O, na Fa-
zenda São José, CAR MT 208838 / 2021, no município de Nova Mutum / MT.

MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 13.036.658/0002-
86, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Avenida Deputado Sebastião 
Alves Junior, n.º 1117, Centro, Matupá – MT, torna público que requereu da SEMMA-
-MT (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Matupá), as LICENÇA PRÉVIA, LI-
CENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para o desenvolvimento de 
atividades de Comércio atacadista de Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e 
corretivos do solo. Não foi determinado estudos de Impacto Ambiental. Matupá-MT, 
16/05/2022.

S.M.A SORRISO MANUTENÇÃO AERONÁUTICA LTDA, CNPJ N° 05.094.913/0001-
38, torna público que requer junto à SAMA, a Obtenção da Licença de Operação com 
a área de 2.274,96m², para a atividade de Manutenção e reparação de aeronaves, 
exceto a manutenção na pista, instalada na Rod BR 242 + 1,5 KM, S/N, Área de ex-
pansão Urbana, localizado no Município de Sorriso- MT. Não foi realizado EIA/RIMA

O sr. Jacintho Ferreira e Sá, CPF n° 005.520.708 – 15, torna público que requereu 
junto à SEMA – MT, a Classifi cação quanto à Segurança da Barragem, por meio 
de Cadastro, para acumulação de água de usos múltiplos, exceto para geração de 
energia elétrica, localizada num córrego sem denominação, Coordenadas Geográfi -
cas 15º 7’ 23.06” S e 57º 16’ 10.20” O, na Fazenda Estrela, CAR MT 111447 / 2017, 
no município de Barra do Bugres / MT.

CARAGUA AGRONEGOCIOS LTDA (MADEIREIRA GRAMADOS), CNPJ: 
28.731.325/0022-98, Torna público que requereu a SEMA, a Licença Ambiental Sim-
plifi cada - LAS, para a atividade de Serrarias sem desdobramento de madeira em 
bruto –Resserragem – PICADOR MÓVEL, no municipio de FELIZ NATAL – MT. Não 
EIA RIMA

O sr. Hélio Gatto, CPF nº 181.308.361 – 49, torna público que requereu à SEMA – 
MT, Classifi cação quanto à Segurança e Outorga de Obra Hidráulica da Barragem, 
para acumulação de água de usos múltiplos, exceto para geração de energia elé-
trica, localizada no Ribeirão Engano, Coordenadas Geográfi cas 12º 28’ 44.15” S e 
55º 27’ 33.17” O, na Fazenda Nossa Senhora da Salete, CAR MT 45687 / 2018, no 
município de Vera / MT 

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 COLÍDER – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 – 

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 029/2022; TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EMULSÃO 
ASFÁLTICA (RR-2C) E ASFALTO DILUÍDO (CM-30), ATENDENDO AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E URBANISMO DO MUNICIPIO DE 
COLIDER/MT; ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES: 27/05/2022 às 10h30min. 
(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 COLIDER-MT 
ATOS DE LICITAÇÃO 

RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
025/2022 

 
A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Eletrônico nº 025/2022, cujo 
objeto é a REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS ESPORTIVOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
ESPORTES E DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE COLIDER/MT. 
Sagraram-se vencedoras a seguintes empresas: 
 

EMPRESA ITEM VL. TOTAL (R$) 

ARAGAO BRINQUEDOS E ARTIGOS 
ESPORTIVOS LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: 
Sim - CNPJ: 35.942.214/0001-61 

15 e 16 
 3.944,58 

CATHARINA BASSANEZI LOSS-ME - Tipo: ME 
- LC123: Sim - CNPJ: 01.046.764/0002-61 03 e 06 6.898,00 

Francesquett Atacado e Varejo - EIRELI - EPP - 
Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - CNPJ: 
13.674.709/0001- 14 

05, 14 e 17 8.398,80 

HC SUPRIMENTOS EIRELI ME - Tipo: ME - 
LC123: Sim - CNPJ: 17.951.624/0001-97 12 70.000,00 

MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E 
ELETRONICOS EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim 
- CNPJ: 26.148.070/0001-85 

02 e 18 3.480,00 

O. E. PEREIRA BRINQUEDOS - Tipo: ME - 
LC123: Sim - CNPJ: 33.966.390/0001-08 20 62.991,00 

P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI ME - Tipo: ME - LC123: Sim - CNPJ: 
21.395.275/0001-41 

01, 09 e 10 40.879,62 

RBM ESPORTES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim 
- CNPJ: 45.819.743/0001-26 

04, 07, 08, 
11, 13 e 19 24.513,47 

 
Colíder/MT, 16 de maio de 2022. 

 
MARCIO ANTONIO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 
Publique-se 

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

015/2022  
 
A Prefeitura Municipal de Colider/MT, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna 
público o RESULTADO do julgamento referente ao Pregão Presencial nº 015/2022, Tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP) E 
VASILHAME PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS 
DO MUNICÍPIO DE COLIDER/MTER/MT. Sagraram-se vencedoras as seguintes 
empresas: 
 

EMPRESA ITENS VALOR TOTAL 

E. DE ROSSI, inscrita no CNPJ/MF nº 
34.636.105/0001-53 

 
01, 02, 03 e 04 R$ 306.527,00 

 
Colider/MT, 16 de maio de 2022. 

 
MARCIO ANTONIO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial 
 
Publique-se 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE REABERTURA DE SESSÃO  

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
portaria nº 239 de 07 de fevereiro de 2022, faz saber aos interessados, na 
Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, regida pela Lei 
Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo 
menor preço global, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
NO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE 
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA ESTADUAL LUCIENE CARDOSO DE 
OLIVEIRA PELO CONVENIO Nº 0901-2020, CONSTRUÇÃO DAS 
QUADRA POLIESPORTIVA DA ESCOLA GARCIA GARRIDO FERMINO 
DE ACORDO COM O CONVENIO Nº 0885/2020, QUADRA 
POLIESPORTIVA NA ESCOLA LEONISIO LEMOS MELO DE ACORDO 
COM O TERMO DE CONVENIO Nº 0894/2020 E QUADRA 
POLIESPORTIVA NA ESCOLA VINÍCIUS DE MORAES DE ACORDO COM 
O TERMO DE CONVENIO Nº 0893/2020 CELEBRADOS COM O ESTADO 
DE MATO GROSSO POR INTERMÉDIO DA SECRETARIA DE ESTADO 
DE EDUCAÇÃO E A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME MEMORIAIS 
DESCRITIVO, PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E TERMOS 
DE REFERÊNCIA EM ANEXO. Em virtude da suspensão da sessão no dia 
28 de abril de 2022, informamos que a nova sessão será realizada no dia 19 
de maio de 2022 as 13:30hrs, na sala de Licitações, no Paço Municipal 
Milton José Santana. Maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. O Edital 
Completo poderá ser adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente 
site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, ou pelo e-mail 
licitacao@peixotodeazevedo.mt.gov.br. 
 

Peixoto de Azevedo, 16 de maio de 2022. 
Cheila Migliavaca 
Presidente da CPL 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 018/2022 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 239 de 
07 de fevereiro de 2022, faz saber que estará realizando Licitação na 
Modalidade de Pregão Eletrônico - SRP nº 014/2022, regido pela Lei nº 
10.520/2002, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 
040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores alterações, para 
seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão será dia 
27/05/2022 - Horário: 09:30 horas (horário de Brasília). Acolhimento das 
propostas eletrônicas: das 08:00h do dia 16/05/2022 às 18:00h do dia 
26/05/2022 através do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site 
www.bll.org.br. Informações pelo telefone: (66) 3575-5100 ou na Sala de 
Licitações no Paço Municipal Milton José Santana, situado a Rua Ministro 
César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e 
também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de maio de 2022. 
Thiago Pereira da Silva 

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
RETIFICAÇÃO DE EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N° 025/2022
O Pregoeiro do Município de Campo Novo do Parecis torna público aos 
interessados a RETIFICAÇÃO do Anexo I do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 025/2022, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de Equipamentos de Informática para atender as 
necessidades das secretarias municipais, o qual terá sua abertura no dia 
30 de maio de 2022 às 09h00min. (horário de Brasília - DF).  Conforme 
publicações. As demais disposições ficam sem alterações.
Campo Novo do Parecis 16 de maio de 2022.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 007/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT, torna público para 
conhecimento dos interessados que apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 007/2022 – do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de 
Engenharia para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana, ao redor da Praça Municipal do Município de Ipiranga do 
Norte – MT”, obteve-se o seguinte resultado: A empresa: COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLANAGENS E 
PAVIMENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 15.947.641/0001-25, com 
sede na Rua Genesio Roberto Baggio, n.° 755, Centro, no município de Sorriso-MT, CEP: 78.890-000, sagrou-se 
vencedora da presente licitação com valor global de R$ 658.735,49 (seiscentos e cinquenta e oito mil e setecentos 
e trinta e cinco reais e quarenta e nove centavos). Ipiranga do Norte/MT, 13 de Maio de 2022.

Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 008/2022

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte - MT, torna público para 
conhecimento dos interessados que apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 008/2022 – do 
tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços de 
Engenharia para Pavimentação Asfáltica em Via Urbana, na Rua Rio Arinos do Município de Ipiranga do Norte – 
MT, Convenio nº 882649/2019, Processo nº 59800000630201920, celebrado entre o Ministério do 
Desenvolvimento Regional e o Município de Ipiranga do Norte – MT”, obteve-se o seguinte resultado: A empresa: 
COTERPA – CONSTRUÇOES TERRAPLANAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 15.947.641/0001-25, com sede na Rua Genesio Roberto Baggio, n.° 755, 
Centro, no município de Sorriso-MT, CEP: 78.890-000, sagrou-se vencedora da presente licitação com valor global 
de R$ 642.840,55 (seiscentos e quarenta e dois mil, oitocentos e quarenta reais e cinqüenta e cinco centavos).
Ipiranga do Norte/MT, 13 de Maio de 2022.

Nathalia Cruz Ibanez Barbara Bucalão
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2022

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira Oficial, designada através da Portaria Municipal 
n.º 002/2022, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002, torna público 
que se consagrou vencedoras do Pregão Eletrônico n.º 0102022, referente à “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais de Limpeza, Copa e Cozinha para as Diversas Secretarias do Município de 
Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes Empresas: 1) ARENA MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI – ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 15.337.202/0001-09, localizada na Rua dos Curiós, Quadra 09, Bairro 
Parque Ohara, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.080-480, vencedora dos itens n.° 13, 22, 23, 47, 56, 58, 68, 77, 
79, 85, 89, 108, 110 e 124, com valor global de R$ 16.238,04 (Dezesseis Mil e Duzentos e Trinta e Oito Reais e 
Quatro Centavos). 2) CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÃO DE SUPRIMENTOS PARA 
INFORMATICA LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 37.200.096/0001-41, devidamente inscrita no 
CNPJ sob n.° 37.200.096/0001-41, localizada na Rua Para (Lot. C Verdejantes), n.° 09, Bairro São Simão, no 
município de Várzea Grande – MT, CEP: 78.145-445, vencedora dos itens n.° 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 24, 
25, 34, 36, 38, 41, 42, 48, 49, 51, 52, 59, 60, 62, 64, 65, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 83, 87, 88, 91, 105, 117, 
122, 135, 138, 139, 140, 148, 149, 155, 158 e 159, com valor global de R$ 167.624,43 (Cento e Sessenta e Sete Mil 
e Seiscentos e Vinte e Quatro Reais e Quarenta e Três Centavos). 3) SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA - ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 15.392.562/0001-03, localizada na Avenida Natalino João Brescansin, n.° 
1.014, Sala 03, Centro, no município de Sorriso – MT, CEP: 78.896-016, vencedora dos itens n.° 8, 19, 21, 37, 43, 
44, 45, 50, 63, 94, 96, 100, 101, 104, 116, 118, 119, 125, 127, 128, 132, 136, 143, 147, 163, 164, 166 e 172, com 
valor global de R$ 87.051,22 (Oitenta e Sete Mil e Cinquenta e Um Reais e Vinte e Dois Centavos). 4) DAMIL 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
27.250.886/0001-88, localizada na Rua Emílio Noal, n.° 151, Bairro Cerâmica, no município de Erechim – RS, 
CEP: 99.709-510, vencedora dos itens n.° 26, 27, 31, 32, 33 e 35, com valor global de R$ 9.600,00 (Nove Mil e 
Seiscentos Reais). 5) ORIGINAL PAPELARIA E SERVIÇO LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
05.774.463/0001-24, localizada na Avenida Tenente Coronel Duarte, n.° 215, Bairro Centro Norte, na cidade de 
Cuiabá – MT, CEP: 78.005-500, vencedora dos itens n.° 53, 54, 107, 123, 145, 146 e 171, com valor global de R$ 
11.111,29 (Onze Mil, Cento e Onze Reais e Vinte e Nove Centavos). 6) HIPERDENTAL COMERCIO E REP. DE 
PROD. ODONTO E MED HOSP. LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 13.994.852/0001-93, 
localizada na Rua Roberto Genésio Baggio, n.° 1.304, Centro, no município de Sorriso – MT, CEP: 78.896-082, 
vencedora dos itens n.° 28, 30 e 55, com valor global de R$ 12.312,20 (Doze Mil, Trezentos e Doze Reais e Vinte 
Centavos). 7) N CARRER EIRELI – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 33.105.231/0001-19, localizada na 
Rua Desem. Simão Aureliano de Arruda Filho, n.º 05, Bairro Petrópolis, no município de Várzea Grande – MT, CEP: 
78.144-696, vencedora dos itens n.° 1, 12, 15, 66 e 84, com valor global de R$ 20.582,70 (Vinte Mil, Quinhentos e 
Oitenta e Dois Reais e Setenta Centavos). 8) NONATO DA SILVA E CIA LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob n.° 11.753.137/0001-33, localizada na Avenida Xavantes, n.° 594, Bairro Maracanã, no município de Barra do 
Bugres – MT, CEP: 78.390-000, vencedora dos itens 39, 40, 120, 151, 152 e 153, com valor global de R$ 7.211,24 
(Sete Mil, Duzentos e Onze Reais e Vinte e Quatro Centavos). 9) MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E 
ELETRONICOS EIRELI – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 26.148.070/0001-85, localizada na Rua 
Comandante Costa, n.° 14, Quadra G, Bairro Centro Sul, no município de Várzea Grande – MT, CEP: 78.125-499, 
vencedora dos itens n.° 29, 61, 69, 90, 92, 93, 95, 97, 98, 99, 102, 103, 106, 109, 111, 121, 126, 131, 137, 141, 142, 
144, 154, 157, 161, 162, 168, 169 e 170, com valor global de R$ 70.144,34 (Setenta Mil e Cento e Quarenta e 
Quatro Reais e Trinta e Quatro Centavos). 10) CUIABA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI – EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 21.058.617/0001-38, localizada na Avenida Alzira Santa, S/n, Loteamento 
São Jorge, Bairro Ikaray, no município de Várzea Grande – MT, CEP: 78.130-724, vencedora dos itens n.° 4, 150 e 
167, com valor global de R$ 8.780,28 (Oito Mil e Setecentos e Oitenta Reais e Vinte e Oito Centavos). 11) L. 
BARRETO KATAYAMA EIRELI – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 10.448.902/0001-49, localizada na 
Rua Quatro, (Lot. Jardim Alencastro), Lote 10, Quadra 06, Sala 01, Bairro Coxipó, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 
78.085-035, vencedora dos itens 18, 20, 46, 57, 67, 82, 86, 112, 113, 114 e 115, com valor global de R$ 72.224,10 
(Setenta e Dois Mil, Duzentos e Vinte e Quatro Reais e Dez Centavos). Os itens 129, 130, 133, 134, 156, 160 e 165 
restaram-se fracassados. Ipiranga do Norte – MT, 16 de Maio de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2022
O Município de Nova Mutum, através do Pregoeiro Sr. Sérgio Vitor Alves 
Rodrigues, nomeado pela Portaria nº 124, de 25 de agosto de 2021, 
comunica aos interessados que houve alteração no item 7.4.1 e exclui-se o 
item 7.4.2 do edital. Nova Mutum-MT, 16 de maio de 2022.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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Chicote foi a sete pontos no Grupo A5, na quinta posição

DA REPORTAGEM

Depois de três jogos 
de jejum, o Operário-VG 
voltou a vencer no Brasilei-
rão Série D. Em duelo mato-
-grossense, o Tricolor fez 2 a 
1 sobre o Ação, pela quinta 
rodada do campeonato, no 
estádio Dito Souza. A parti-
da marcou a estreia do téc-
nico Luciano Dias.

Com o resultado, o 
Chicote da Fronteira apare-
ce na quinta posição, com 
sete pontos, mesma pon-
tuação de integrantes do 
G4. Já o Tuiuiú Pantaneiro 
segue sem pontuar após 
cinco jogos. Os gols do 
Operário foram marcados 

CONFRONTO LOCAL

Operário vence o saco de pancada
Ação e volta a vencer na Série D

por Kaique e Nelsinho. O 
centroavante Lorran foi às 
redes para o Ação.

Na próxima rodada, o 
Tricolor visita o Costa Rica, 
no domingo (22), no Estádio 

Laertão. Já o Tuiuiú recebe 
o Anápolis, no mesmo dia, 
no Dito Souza.

Fábio Santos lamenta pênalti perdido em Deportivo Cali x 
Corinthians

Foto: EFE

DA REPORTAGEM

O Palmeiras volta à Copa 
Libertadores nesta quarta-
-feira com a tranquilidade de 
já estar classificado às oitavas 
de final e com a primeira co-
locação do Grupo A garantida. 
Mas o time de Abel Ferreira 
tem mais um objetivo: a me-
lhor campanha geral da fase 
de grupos. Com média de 
cinco gols por jogo até ago-
ra, o Verdão recebe o Emelec 
nesta quarta (18), às 18h, no 
Allianz Parque.

Se vencer os equatoria-
nos, os palmeirenses vão a 12 
pontos e limitam a disputa 
pela liderança geral. Além do 
Verdão, apenas os argentinos 
Estudiantes e River Plate e o 
Flamengo abrem a quinta 
rodada com possibilidade de 
somar 16 pontos ao fim da 
fase de grupos. Todos têm dez 
neste momento.

Estudiantes e Flamengo 
entram em campo na terça, 
e o River Plate joga na quar-
ta, mesma data do jogo do 
Verdão (clique aqui para ver 
a tabela completa). Se todos 

LIBERTADORES

Palmeiras já pode garantir
hoje a melhor campanha

os rivais perderem pontos e 
os palmeirenses venceram, a 
vantagem estará assegurada.

O Palmeiras tem quatro 
vitórias no torneio de 2022: 
Deportivo Táchira (4 a 0), In-
dependiente Petrolero (8 a 1), 

Emelec (3 a 1) e Independien-
te Petrolero (5 a 0). Já são 12 
jogos de invencibilidade no 
campeonato.

Atualmente, o time de 
Abel Ferreira é o único com 
100% de aproveitamento. A 

última vez em que um clube 
terminou a primeira fase com 
seis vitórias foi em 2015, com 
o Boca Juniors. Neste século, 
o índice foi repetido apenas 
mais duas vezes: Vasco em 
2001 e Santos em 2007.

Foto: Divulgação

Verdão pode até assegurar vantagem no mata-mata

DA REPORTAGEM

O Corinthians enfren-
ta o Boca Juniors nesta 
terça-feira, na Bombonera, 
às 20h30, pela quinta roda-
da da Libertadores, em um 
jogo que tem mexido com 
o imaginário do torcedor.

Corinthians e Boca se 
tornaram rivais na América 
do Sul depois dos confron-
tos de 2012 e 2013. Primeiro, 
o Timão conseguiu vencer 
sua tão sonhada Libertado-
res diante do clube argen-
tino. No ano seguinte, caiu 
nas oitavas para os argenti-
nos em um jogo repleto de 
erros da arbitragem.

“Eu nunca fui à Bom-
bonera. Mas já assisti a 
grandes clássicos argenti-
nos, de fato é um ambien-
te bonito. Sabemos que 
vai ser um jogo complica-
do. Em um período muito 
curto, tivemos o Inter, via-
jamos para a Argentina e 
depois temos o São Paulo 
em casa. Como digo, é para 
uma equipe com caráter, 
personalidade, que esteja 
unida”, disse o técnico Vítor 
Pereira. Veja as 3 metas do 
Timão neste jogo.

LIDERANÇA
DO GRUPO E
Líder de seu grupo 

com sete pontos em quatro 
jogos (uma derrota, duas 
vitórias e um empate), o 
Corinthians pode perder 
a ponta caso não vença o 
Boca, vice-líder com seis. 
Empate mantém o time, 
ao menos, em segundo. Se 
perder o jogo, uma vitória 
do Deportivo Cali (terceiro 
com cinco) contra o Awalys 
Ready (último com quatro), 
na Colômbia, coloraria o Ti-
mão na rodada final na ter-
ceira posição do grupo. O 
Corinthians fecha a fase de 

grupos contra o Always Re-
ady na Neo Química Arena, 
dia 26, às 20h.

VENCER FORA
O Corinthians não 

conseguiu vencer os últi-
mos quatro compromis-
sos longe da Neo Química 
Arena em Libertadores. Na 
atual edição, perdeu para 
o Awalys Ready na altitude 
da Bolívia, por 2 a 0, e em-
patou sem gols contra o 
Deportivo Cali, na Colôm-
bia, há duas semanas.

Antes, em 2020, per-
deu por 1 a 0 para o Guara-
ní do Paraguai em Assun-
ção, no primeiro jogo da 
segunda fase preliminar 
do torneio – depois, seria 
eliminado em casa. Já em 
2018, perdeu do Colo Colo 
em Santiago, no Chile, tam-
bém por 1 a 0, no jogo de 
ida das oitavas de final. Em 
São Paulo, o Timão seria eli-
minado.

A última vitória acon-
teceu na fase de grupos de 
2018, ainda com Fábio Caril-
le no comando da equipe. 
Na Venezuela, o Corinthians 
fez 7 a 2 no Deportivo Lara, 
em noite de três gols de Ja-
dson, dois de Júnior Dutra 
e um de Ángel Romero (de 
puxeta).

MUDAR ESCRITA
NA BOMBONERA
O Timão enfrentou o 

Boca na Bombonera em 
seis ocasiões e só venceu 
uma, em 1961, num 4 a 3 
válido pelo “Octagonal de 
Verão”, um torneio entre 
clubes dos dois países. Des-
de então, perdeu quatro 
partidas e empatou uma – 
a final de 2012, por 1 a 1, gol 
de Romarinho. As outras 
derrotas foram em 1961 (5 a 
0), 1991 (3 a 1), 2000 (3 a 0) e 
2013 (1 a 0).

LIBERTADORES

Corinthians encara Boca 
Juniors com três metas a 
cumprir na Bombonera

Flamengo volta ao Maracanã após
um mês com pressão à presidência
DA REPORTAGEM

Tudo diferente - e para 
pior. Esse é o Flamengo que 
volta ao Maracanã após qua-
se um mês. No último jogo, 
em 20 de abril, o time saiu 
sob aplausos. O reencontro 
com a torcida carioca nesta 
terça-feira, contra a Univer-
sidad Católica, promete ser 
tenso pelos acontecimen-
tos dos últimos dias.

Se há um mês o time 
foi abraçado pela torci-
da após a boa atuação no 
empate com o Palmeiras 
e dava nítida impressão de 
que evoluiria, hoje a pressão 
é forte e ininterrupta sobre 
o 16º colocado do Campe-
onato Brasileiro, que soma 
apenas seis pontos em seis 
jogos. Do goleiro ao gabine-
te presidencial.

E isso antes de uma 
partida que tinha tudo para 
ser apenas um compromis-
so protocolar para confir-
mar vaga nas oitavas de fi-
nal da Libertadores. Rodolfo 
Landim, Marcos Braz, Paulo 
Sousa e Hugo são figuras 
centrais de mais uma crise 
na Gávea.

Nas últimas semanas, 
o presidente tornou-se alvo 
principal, e a palavra “au-
sência” explica o momen-
to. Faltam resultados, boas 
atuações e satisfações à 
torcida sobre o trabalho de 
Paulo Sousa e a respeito 

de medidas impopulares, 
como a limitação do núme-
ro de sócios Off-Rio.

Nos jogos contra Altos 
e Ceará, Landim foi mui-
to xingado. Os protestos 
também se estenderam a 
Marcos Braz e Paulo Sousa. 
Todos tiveram seus nomes 
estampados em cartazes e 
faixas de Volta Redonda a 
Fortaleza. Mas a cobrança 
interna e externa pela saída 
do treinador é o que mais 
tem acalorado os debates.

HUGO É PROBLEMA
Hugo vive sua pior 

temporada no Flamengo, e 
o mau momento se dá jus-
tamente no ano em que ga-
nhou status de titular. Paulo 
Sousa e Paulo Grilo resol-
veram apostar no jovem 
por verem nele potencial e 
também devido à queda de 
Diego Alves. Some-se a isso 
que a relação deles com o 
camisa 1 não foi das melho-
res após os contatos iniciais.

A aposta parecia res-
trita à disputa entre Hugo e 
Diego, mas perdurou após a 
chegada do goleiro Santos, 
um dos primeiros nomes 
que indicou à diretoria. Por 
mais que não tenha confir-
mado em entrevistas, Paulo 
Sousa e Paulo Grilo optaram 
por um goleiro para copas 
(Santos) e outro para a liga 
(Hugo).

Santos fez partidas 

Foto: alExanDrE viDal

CLIMA PESADO. No último jogo no estádio, time foi aplaudido mesmo com empate por 0 a 0 em duelo com o Palmeiras

seguras, enquanto Hugo 
acumulou falhas em jogos 
importantes. Além de não 
ir bem no jogo com os pés, 
o prata da casa também 
mostrou insegurança so-
bretudo nos duelos em que 
cometeu erros decisivos. 
Foi assim contra Fluminen-
se, Atlético-MG, Botafogo e 
Ceará, estes os dois últimos 
adversários do Brasileiro.

Hugo tem culpa por ir 
mal no momento em que 
mais é incentivado no clu-
be, mas os Paulos Grilo e 
Sousa também têm. Parece 
que a opção de preservar 
um goleiro que acostumou-
-se a sentir os golpes e que 
não tem o apoio popular 
nunca foi levada em conta.

Dos 26 jogos de Paulo 
Sousa à frente do Flamen-
go, Hugo jogou em 20, San-
tos em quatro (três pela Li-
bertadores e uma pela Copa 
do Brasil) e Diego Alves em 
apenas duas. Hugo foi man-
tido em todos os jogos pos-
teriores às falhas decisivas. 
No último, porém, é preciso 
citar que além dele só esta-
vam disponíveis os jovens 
Matheus Cunha e Bruno, 
goleiro do sub-20.

JOGO EM
2º PLANO
Como o Flamengo só 

fica fora da próxima fase da 
Libertadores se perder os 
dois últimos jogos em casa 

Marcos Braz, Paulo Sousa e Rodolfo Landim no CT do Flamengo

contra adversários fraquís-
simos e ainda sofrer um ba-
que no saldo, sabe-se que 
uma vitória sobre a Univer-
sidad Católica não diminui-
rá a pressão em cima de di-
retoria, comando técnico e 

companhia.
Um eventual triunfo só 

iniciaria mais uma tentati-
va de arrancada em meio 
à inconsistente temporada 
rubro-negra do campo às 
salas onde são tomadas de-

cisões. Mudar o botão “Cri-
se na Gávea” para “Rumo a 
Tóquio” e trocar o “inferno” 
pelo amor só com uma série 
de acertos nos gols adversá-
rios às canetadas que mu-
dam rumos.
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DA REPORTAGEM

Um incêndio atingiu o 
Hospital Municipal de Cuiabá 
na noite de domingo (15), e 
aproximadamente 65 pacien-
tes precisaram ser transferi-
dos às pressas para outras três 
unidades de saúde. Outros 15 
permaneceram no local. Não 
houve feridos, segundo a pre-
feitura, e as chamas já foram 
controladas.

A ocorrência mobilizou 
o Corpo de Bombeiros, que 

CUIABÁ

Incêndio atinge hospital municipal
e pacientes são retirados às pressas

precisou enviar oito viaturas 
de combate e apoio, e am-
bulâncias do Samu (Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência), usadas para fazer 
a transferência de pacientes 
internados. Conforme a pre-
feitura e o Corpo de Bombei-
ros, o incêndio começou por 
volta das 19h, possivelmente 
em um aparelho de ar-con-
dicionado de um dos quartos 
de enfermaria do segundo 
andar. Todos os pacientes que 
estavam no primeiro, segun-

do e terceiro andares foram 
retirados devido à quantida-
de de fumaça que tomou os 
três primeiros andares. Ainda 
segundo a prefeitura, os 16 
pacientes que estavam inter-
nados na UTI (Unidade de Te-
rapia Intensiva), no segundo 
andar, foram imediatamen-
te transferidos para o HMC 
(Hospital Municipal de Cuia-
bá), o antigo Pronto Socorro 
Municipal e a Santa Casa es-
tadual.

Pacientes que estão 

internados no quinto andar 
foram mantidos no hospital 
porque a prefeitura entendeu 
que não havia necessidade 
de remoção. De acordo com 
o Corpo de Bombeiros, o fogo 
foi extinto rapidamente e que, 
ao mesmo em que todos eram 
retirados do prédio, foram 
abertas janelas de ventilação.

O diretor da unidade, 
Paulo Rós, disse que a manu-
tenção preventiva nos apare-
lhos de ar-condicionado está 
em dia.
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Unidade deverá ser entregue em 2023

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso já executou cerca 
de 50% da obra do Hospital 
Central de Alta Complexida-
de, localizado em Cuiabá. Até 
momento, foram investidos 
cerca de R$ 55 milhões na re-
alização do projeto, aprovei-
tando a estrutura que esteve 
abandonada por mais de três 
décadas.

Redesenhado pela atu-
al gestão, o novo projeto é 
executado pela Secretaria de 
Estado de Saúde (SES), com 
total de 32 mil m² de área 
construída, sendo que os 9 
mil m² do prédio antigo são 
aproveitados.

“Retomamos a obra 
com o compromisso de en-
tregarmos à população uma 
unidade de saúde totalmen-
te moderna e de qualidade. 
Esta é só uma das dezenas 
frentes de trabalho que es-
tão em andamento na Saú-
de. Nosso objetivo é promo-
ver um atendimento ágil 
e eficiente aos usuários do 
SUS. Para isso, é imprescin-
dível que os hospitais este-
jam bem estruturados e com 
equipes capacitadas”, desta-
ca a secretária estadual de 
Saúde, Kelluby de Oliveira.

Já foram realizados pro-
cedimentos de sondagens, 
terraplanagem, fundações, 
demolições, rede de esgoto, 
superestrutura metálica, laje, 
cobertura metálica, alvenaria 

Foto: Divulgação

e recuperação estrutural.
Na obra, está em anda-

mento o muro de alvenaria, 
muro de arrimo, cabine das 
subestações, instalação da 
rede de gás medicinal, ins-
talações de água fria e esgo-
to, drenagem, infraestrutura 
das instalações elétricas de 
baixa tensão e cabeamento 
estruturado, rede de hidran-
tes de combate incêndio, 
construção da Central de 
Água Fria, impermeabiliza-
ção e contra piso armado. A 
unidade deverá ser entregue 
em 2023.

Por meio do Hospital 
Central, o Estado estima ofe-
recer 1.990 internações, 652 
cirurgias, 3 mil consultas es-
pecializadas e 1,4 mil exames 
por mês. O novo projeto para 
a unidade prevê dez salas ci-
rúrgicas, 60 leitos da Unida-
de de Terapia Intensiva (UTI) 
e 230 leitos de enfermaria. 
A unidade hospitalar de alta 
complexidade disponibili-
zará um total de 290 leitos 
voltados para o atendimento 
de toda a população mato-
-grossense.

Dentre as especialida-
des previstas para o Hospital 
Central estão Cardiologia, 
Neurologia, Vascular, Orto-
pedia, Otorrinolaringologia, 
Urologia, Ginecologia, Infec-
tologia e Cirurgia Geral.

HISTÓRICO
A construção do Hospi-

tal Central, lançada em 1984, 

Governo do Estado já executou 50% 
da obra do novo Hospital Central
CUIABÁ. Construção do hospital, que ficou parada por 34 anos, deve ser concluída em 2023

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

As obras da rotatória 
no cruzamento das avenidas 
Bruno Martini e Magda Pissi-
nati foram finalizadas e a im-
plantação das sinalizações 
de trânsito foram concluídas 
em Sinop. A nova via já está 
liberada para uso. A adequa-
ção viária faz parte do pro-
cesso de modernização do 
trânsito da cidade planejada 
pela Secretaria de Trânsito e 
Transporte Urbano.

O prefeito Roberto Dor-
ner se mostra contente com 
a entrega de mais essa obra 
para população e ressalta a 
segurança que a adequação 
proporciona para os condu-
tores. “Essa adequação da 
rotatória melhora a seguran-
ça para os motoristas que 
passam por aqui. Essa é uma 
avenida importante da cida-
de que interliga o aeroporto 
ao centro e se fazia necessá-
rio essa melhoria. Tem muito 
mais pra fazer, são semáfo-

SINOP

Avenida Bruno 
Martini tem nova 
rotatória de acesso

ros e botoeiras que logo va-
mos instalar.”, comentou.

A Bruno Martini é uma 
das portas de entrada da ci-
dade e por onde chega par-
te do desenvolvimento de 
Sinop. Isso porque é a única 
via de acesso ao Aeroporto 
Municipal Presidente João 
Batista Figueiredo que, de 
janeiro a março, mais de 54 
mil embarques e desem-
barques foram realizados, o 
que significa que o fluxo de 
veículos particulares e/ou de 
serviços de transportes nesta 
via, aumentou cerca de 55% 
nesse período.

O projeto foi executado 
integralmente pela Prefeitu-
ra de Sinop. A Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos foi 
a pasta parceira no projeto, 
executando o serviço que 
compreendeu a abertura da 
via, preparo do solo com cas-
calhamento e compactação, 
imprimação e finalizado com 
a aplicação da camada asfál-
tica.

Obras na rotatória foram concluídas

Foto: RoneiR CoRRea

DA REPORTAGEM

O setor de turismo foi 
responsável pela abertura de 
16.790 novas empresas em 
Mato Grosso, no ano de 2021. 
Os dados são do Boletim do 
Turismo de Mato Grosso, di-
vulgado pela Secretaria de 
Desenvolvimento Econômi-
co de Mato Grosso (Sedec-
-MT).

Nesse período foram 
constituídas quase 17 mil 
empresas no setor, contra 
5.881 que fecharam as por-
tas. Um incremento de 13,9% 
em novos registros, em com-
paração a 2020, quando o 
saldo foi de 14.743 empresas 
abertas, contra 4.731 fecha-
das.

A atividade de serviços 
de alimentação registrou 
12.959 empresas abertas, o 
que corresponde a 77% dos 
novos registros. 

Seguida pelo transpor-
te terrestre com 1.252 empre-
endimentos (7,4%), ativida-
des desportivas e recreativas 
com 732 novos estabeleci-
mentos (4,3%), entre outros.

“O volume de novas 
empresas voltadas ao trade 
turístico e o bom desempe-
nho na geração de postos 
de trabalho, mais de 3 mil 
no último ano, têm forte re-
lação com a expectativa dos 
empresários do setor, que 

Incremento de 13,9% em novos registros empresariais, em comparação a 2020

TURISMO

MT registra abertura de
16,7 mil empresas do setor

estão vendo o comprometi-
mento do Governo do Esta-
do para fortalecer o turismo 
em Mato Grosso”, pontua o 
secretário Adjunto de Turis-
mo, Jefferson Moreno.

Confiança que o secre-
tário de Desenvolvimento 

Econômico de Mato Grosso, 
César Miranda, atribui aos 
recursos injetados pelo Go-
verno do Estado.

 “O Governo acredita 
no potencial turístico, por 
isso tem empregado mi-
lhões em recursos que estão 

fomentando o turismo como 
um todo. 

Um dos reflexos é o au-
mento de novos empreendi-
mentos voltados ao setor e a 
geração de emprego e renda 
para os envolvidos com turis-
mo no estado”, conclui.

foi pensada com o objetivo 
de proporcionar um atendi-
mento de referência em alta 
complexidade nas especiali-
dades de traumatologia, or-

topedia, além de urgência e 
emergência de trauma. Con-
tudo, a obra foi paralisada em 
1987.

A atual gestão do Gover-

no de Mato Grosso apresen-
tou um novo projeto para a 
estrutura do Hospital Central 
em novembro de 2019. De-
pois do anúncio, foi lançado 

o edital e seguidos os trâmi-
tes licitatórios. A assinatura 
do contrato para o início das 
obras ocorreu em outubro de 
2020.
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