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DIVULGAÇÃO

SETOR DE FRETES

Inteligência logística é indispensável
para a eﬁciência das transportadoras
O machine learning é uma prática que tem sido utilizada em diversos segmentos das organizações e um dos principais é o setor logístico. Por causa dos
benefícios proporcionados pela ferramenta, ela também tem se tornado indisPágina - 4
pensável para aprimorar a inteligência logística nas empresas.

DIVULGAÇÃO

Redução no ICMS
sobre preços dos
combustíveis e
do gás de cozinha
A Secretaria de Fazenda
comunicou nesta semana
que os preços dos combustíveis e do gás de cozinha
terão uma redução no Imposto sobre Circulação de
Mercadorias e Serviços (IC
MS).
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DIVULGAÇÃO

VELHA GUARDA

Experiência para tentar
tirar o Santos da crise

QUEDA DE 41%

DIVULGAÇÃO

SOBRENOME DO MARIDO
O número de mulheres que passaram a incluir o sobrenome do marido no casamento caiu 41,8% em Mato Grosso, nos últimos 20 anos. A escolha preferencial
dos futuros casais tem sido pela manutenção dos sobrenomes de família.
Página - 7

A goleada sofrida para o Corinthians, há duas semanas, pela
Copa do Brasil, gerou reações imediatas no trabalho do técnico
Fabián Bustos no Santos. Desde a derrota por 4 a 0, que diﬁcultou as
chances de o Peixe avançar na competição, o treinador tem recorrido
aos jogadores mais experientes do elenco.
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Mesmo ambiente
O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite,
conseguiu aquilo que parecia impossível. Alçado
ao comando da pasta há um ano, no lugar de Ricardo Salles, investigado pela Polícia Federal sob
suspeita de favorecer exportadores de madeira ilegal, ele vem colecionando resultados ainda piores
que os de seu turbulento predecessor.
Tome-se, por exemplo, os incêndios na Amazônia, cuja expressiva alta a partir de 2019 deflagrou uma crise internacional e calcinou a imagem
do Brasil no exterior.
Apenas em maio, a floresta amazônica registrou 2.287 focos de incêndio, segundo o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) —um crescimento de assombrosos 96% em relação a maio
de 2021 e a maior quantidade de queimadas para
o mês desde 2004.
Considerados os primeiros cinco meses, o
salto no número de fontes de calor foi de 22% na
comparação com o ano passado. No cerrado, a situação se mostra ainda mais alarmante. Os 3.578
incêndios anotados em maio não só representam
um aumento de 35% em relação ao mesmo mês
do ano passado como constituem o maior número no bioma desde o início da série histórica, em
1998/1999.
O descalabro também se repete nos índices
de destruição florestal. Em abril, os alertas de desmatamento na Amazônia emitidos pelo sistema
Deter, do Inpe, indicaram uma área devastada
de 1.012,5 km², um aumento espantoso de 74% na
comparação com o mês correspondente de 2021.
Trata-se de um recorde dentro da série que
começou em 2016 e a primeira vez em que o corte
raso ultrapassa a barreira dos 1.000 km² em abril,
mês no qual as chuvas na região dificultam a derrubada.
Verdade que ao menos as controvérsias públicas diminuíram, já que o estilo falastrão e belicoso de Salles deu lugar aos modos mais discretos
e conciliatórios de Leite. A despeito disso, como
explicitam os dados, os danos ao patrimônio natural só fizeram crescer.
A sinistra façanha não surpreende, dado que
o desmantelamento dos órgãos de fiscalização e
controle, um dos legados mais funestos de Salles,
segue a todo vapor. Ibama e ICMBio continuam
manietados, carentes de respaldo institucional
e com diretorias repletas de policiais e militares.
Trata-se de política, ou falta dela, inspirada por Jair
Bolsonaro (PL), não por este ou aquele ministro.

“

PEDRA NO
SAPATO
O prefeito Emanuel Pinheiro está pessoalmente empenhado em tentar cassar o mandato
do vereador Marcos Paccola, que matou a tiros o
agente socioeducativo Alexandre Miyagawa, na
última sexta (1º). Um dos principais opositores
de Emanuel, Paccola preside a CPI da Saúde, que
investiga suspeitas sobre diversos supostos esquemas de corrupção no Palácio Alencastro. Nos
últimos dias, o prefeito tem conversado intensamente com os vereadores de sua base e discutido
a melhor estratégia para pôr fim ao mandato de
Paccola, considerado uma “pedra em seu sapato”.

IMAGEM DO DIA

“

O ativismo do STF

Descartável, mas não tanto...

POR LEANDRO CARECA

muito pouco tempo. Se você priorizou
unicamente o custo, não tem como cobrar a qualidade, e precisa saber que a
vida útil do dispositivo vai ser reduzida.
Isso não significa, porém, que o produto seja algo “descartável”, que vai
atender às demandas do usuário por
períodos absurdamente curtos de tempo precisando ser jogado fora e substituído por
outro.
Salvo em casos onde
você saiba que está comprando algo por quase
nada, não aceite produtos “descartáveis”. Se o
mesmo apresentar problemas dentro do período de garantia,
reclame. E nunca se esqueça que produtos baratos passam longe de ser sinônimo de tranquilidade.
E a gente vai ficando por aqui. Suas
opiniões, sugestões e críticas são muito importantes, e você pode entrar em
contato pelo fone (66) 99971-6500,
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

É evidente que tudo depende e do momento do usuário, mas buscar o
item mais barato não é uma boa opção. Tente equilibrar a relação entre
custo e benefício e invista um pouco mais, pegando, ao menos, algo
intermediário. As chances de problema são menores e, somando investimento e dores de cabeça, ele acaba saindo mais em conta que o produto
com preço menor. Pense nisso!
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Em virtude da crise provocada há mais de
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Estado MT informa aos seus leitores que seguirá
presando pela qualidade da informação neste
período, porém, com tiragem menor em respeito, principalmente, aos seus funcionários.
Da apuração à distribuição, muita gente está
envolvida, e na maior parte do tempo, próximos uns aos outros. Agradecemos a compreensão!

Um incêndio foi registrado em uma escola municipal na área industrial de Marcelândia, na manhã desta terça-feira (5). Caminhões pipas e tratores da prefeitura também estão combatendo as chamas e o Corpo de Bombeiros de Colíder foi
reforçar o trabalho. A Polícia Militar informou que a unidade escolar não estaria
em atividade, servindo atualmente apenas como depósito. Em vídeo divulgado,
moradores registraram o incêndio que tomou grande proporção. As causas por
enquanto são desconhecidas. Não haveria feridos.

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

CLIC
CLIC
FINAL
FINAL

O assessor parlamentar Cícero Lino da Silva morreu nesta terça (5) após passar mal e
não resistir a uma parada cardíaca enquanto
viajava pelo Norte de Mato Grosso. Cícero trabalhava no gabinete do deputado Dr. João José
(MDB). O parlamentar usou seu Instagram para
prestar homenagem ao profissional da Assembleia. “Neste momento de dor e profunda tristeza, nos solidarizamos com a família do nosso
Cícero, família da qual também nos sentimos
parte. Ficam as lembranças de sua simplicidade, carinho e trabalho em prol da sua comunidade”, escreveu.

Crédito: Reprodução

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Considerados os primeiros cinco meses, o salto no número de fontes de calor foi de 22% na comparação com o ano passado

Todos nós sabemos que, com o passar do tempo, a durabilidade dos produtos colocados no mercado tende a
cair. Isso acontece devido à uma série
de fatores que vão desde a famosa obsolescência programada (forçar o consumidor a comprar algo novo mesmo
que seu produto não seja realmente
obsoleto) até questões
técnicas, como o emprego de componentes
cada vez mais delicados e, por conseguinte,
de menor vida útil nos
itens produzidos.
Especialmente
quando falamos de produtos tecnológicos precisamos ter em
mente que estamos lidando com dispositivos cada vez mais sensíveis, mas
tem coisas que são fora do padrão.
Tudo envolve a qualidade, e qualidade, por mais que muita gente queira
contestar, está relacionada ao preço. E
não adianta dizer que algo barato pode
ter a mesma qualidade, pois isso raramente acontece. O que temos, sim, são
produtos baratos que fazem exatamente a mesma coisa, mas dizer que a qualidade é a mesma seria exagero.
Alguns produtos apresentam custo
muito baixo, e duram, evidentemente,

PASSOU MAL
EM VIAGEM

CUIABÁ
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A verdade é que hoje não se tem dificuldade para ter acesso aos julgamentos proferidos pelo STF, isso decorrente
não apenas do avanço tecnológico

Nunca na história houve tamanha
participação do Poder Judiciário, em
especial do Supremo Tribunal Federal,
nas mais diversas questões políticas,
econômicas e sociais no Brasil.
Tal fenômeno induz a que sejam
feitos alguns questionamentos sobre
os limites constitucionais no tocante à
atuação da Corte Suprema, em especial os fatores que a levam a ser protagonista no cenário político nacional.
A verdade é que hoje não se tem
dificuldade para ter acesso aos julgamentos proferidos pelo STF, isso decorrente não apenas do avanço tecnológico em que se pode assistir “ao vivo”
as sessões através da tela do aparelho
de celular, como também em razão do
amadurecimento da Constituição Federal, que por sua vez, ampliou a competência do referido Tribunal, ou seja,
antes da Constituição Federal vigente,
as Ações Diretas de Inconstitucionalidade eram propostas apenas pelo Procurador-Geral da República.
Todavia, com o atual texto constitucional, além do Procurador-Geral da
República, foi conferida a legitimidade
também a outros personagens para
acionar o Supremo Tribunal Federal de
forma direta, ou seja, sem passar pelo
crivo de outros Tribunais.
Portanto, consta da Constituição
vigente que também podem acionar
diretamente o STF o Presidente da República, a Mesa do Senado Federal, a
Mesa da Câmara dos Deputados, a
Mesa de Assembleia Legislativa dos
Estados ou da Câmara Legislativa do
Distrito Federal, o Governador de Estado ou do Distrito Federal, o Conselho
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VICTOR MAIZMAN

Federal da Ordem dos Advogados do
Brasil, Partido Político com representação no Congresso Nacional e a Confederação Sindical ou entidade de classe
de âmbito nacional.
E, além da ampliação significativa
dos legitimados a provocarem diretamente o STF para julgar questão que
trate da interpretação e aplicação da
Constituição Federal, ainda foi inserida
a possibilidade de propor a ação direta
de inconstitucionalidade por omissão, a
ação declaratória de constitucionalidade e a arguição de descumprimento de
preceito fundamental.
Nesse contexto, é certo aduzir que o
Supremo Tribunal Federal tem a obrigação constitucional de dar respostas à
sociedade a partir de ações protocoladas por diversos atores.
Deste modo, o STF não age sem provocação para definir políticas públicas,
mas sim é acionado para dirimir conflitos que envolvam a contrariedade entre
atos normativos Municipais, Estaduais e
Federal em face às regras previstas na
Constituição Federal.
As estatísticas do STF são eloquentes, uma vez que até o início de maio de
2022, a corte examinou 10.622 processos e proferiu 14.071 decisões relacionados à questão da pandemia.
De todo exposto, denota-se que sem
prejuízo às críticas efusivas lançadas
por eventuais excessos individuais ou
nas relações institucionais com os demais Poderes, o STF tem o poder/dever
de plenamente exercer, quando provocado, repita-se, o papel de guardião da
Constituição e do próprio Estado Democrático de Direito.
VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É ADVOGADO
E CONSULTOR JURÍDICO TRIBUTÁRIO
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Agentes pedem a cassação de
vereador que matou servidor
CUIABÁ. Vereador Marcos Paccola que matou servidor público usa da tribuna para justificar seu ato
DA REPORTAGEM
Dezenas de agentes do
sistema socioeducativo, manifestaram na manhã de ontem (4) em frente à Câmara
de Vereadores, para que seja
aberta investigação interna
contra o parlamentar Marcos
Paccola (Republicanos), que
na noite de sexta-feira (1), matou a tiros o agente penitenciário Alexandre Miyagawa,
de 41 anos. Eles reivindicam
o afastamento e cassação do
vereador.
O movimento foi organizado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Sistema
Socioeducativo (SINDPSS), do
qual Alexandre fazia parte. Os
manifestantes homenagearam o colega e expressaram
sentimento de luto. Com cartazes, eles pediram que a Câmara faça justiça pelo colega
e que não deixe a morte passar impune.
O presidente do Sindicato dos Agentes do Sistema
Socioeducativo, Paulo Cesar
de Souza, disse que muita
coisa está “passando batido”
pela Câmara e que se não
agir agora “fica feio para nossa Capital se a Câmara não
tomar nenhuma atitude em
relação a esse vereador. Tudo
que acontece jogam para debaixo do tapete. Tudo. É Saú-

FOTO: DIVULGAÇÃO

de, é Educação, é Segurança.
Vão continuar sendo a casa
dos horrores, se sociopatas. É
o momento de fazerem alguma coisa. Isso não pode ficar
assim”.
USO DA
TRIBUNA
O vereador que também é tenente-coronel usou
a tribuna da Câmara de Cuiabá, ontem (5), para pedir aos
policiais militares que “não se
esmoreçam” e não se “abalem” diante de um caso como
o que se envolveu.
Em um discurso de pouco mais de cinco minutos, ele
citou um trecho bíblico e afirmou que os policiais precisam agir para defender a vida
e, naquela situação, não teve
outra interpretação senão a
de que Alexandre atiraria na
própria esposa. Ele citou que
na polícia existe uma regra de
três, três, três: três segundos
para, em três metros, executar com até três disparos, e
resolver uma situação onde
você pode sair vivo ou morto.
“A partir do momento que ele levantou a arma
para cima da cabeça, numa
discussão de casal, uma mulher andando de costas, um
homem sacando uma arma,
sem nenhuma ameaça à

O caso é investigado pela DHPP
frente dele, não tinha qualquer outra possibilidade de
interpretação, senão a de que
ele iria executar ela na frente
de todos”, disse.
PARA VIÚVA

NÃO FOI ASSIM
Paccola efetuou três
disparos contra o agente, em
meio a uma confusão depois
que a esposa de Miyagawa
entrou com seu carro pela
contramão, na rua Presidente

DA REPORTAGEM

A deputada estadual Janaina Riva afirmou que se o
MDB decidir lançar a candidatura do ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz, ao
Governo será um “ato de deslealdade” com o governador
Mauro Mendes (União), que
vai à reeleição.
A possibilidade, considerada mais um “balão de
ensaio”, é fomentada pelo
prefeito Emanuel Pinheiro
(MDB), que tenta a todo o
custo lançar algum nome
para peitar Mendes nas urnas. Segundo Janaina, todos os deputados estaduais
do partido estão ao lado de
Mendes.
“Até agora o apoio do
MDB a uma eventual reeleição do governador Mauro
Mendes ao governo do Estado é um consenso apoiado pelos deputados dr. João
José, Thiago Silva e os suplentes Silvano Amaral, Ro-

FOTO: DIVULGAÇÃO

Janaina Riva criticou a possibilidade de o MDB lançar Percival Muniz ao Governo
que foi colocado sob análise
de “forma tardia”. “Percival
Muniz é reconhecidamente um grande líder político
e sua história pregressa fala
por ele, porém o nome dele
surge tardiamente no cená-

rio”, afirmou.
“Uma vez que o MDB
tem construído uma relação
de confiança ao lado do governador Mauro Mendes e
recebe o apoio da maioria da
executiva”, disse.

POLITICAGEM

Pacheco recua e só vai
autorizar CPI após eleição
DA REPORTAGEM
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), afirmou ontem (5) que
fará a leitura em plenário
do pedido de instalação de
novas comissões parlamentares de inquérito (CPIs).
Por meio das redes sociais,
ele disse que “reconhece a
importância das CPIs para
investigar ilícitos no MEC
[Ministério da Educação],
desmatamento ilegal na
Amazônia, crime organizado e narcotráfico”.
O início dos trabalhos
está previsto para ocorrer a
partir de novembro, quando termina o período eleitoral. Segundo Pacheco, os
procedimentos regimentais
ainda serão definidos. “A
ampla maioria dos líderes
entende que a instalação
de todas elas deve acontecer após o período eleitoral,
permitindo-se a participação de todos os senadores
e evitando-se a contaminação das investigações pelo
processo eleitoral”.

Comércio
ambulante de
alimentos deve
se regularizar para
evitar multas
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

moaldo Junior”, disse ela por
meio de nota. “A bancada do
MDB consideraria um ato de
deslealdade deixar a base do
governo agora”, acrescentou.
Janaina disse que Percival é um “bom nome”, mas

Na semana passada,
Pacheco afirmou não haver problema no funcionamento simultâneo de várias
CPIs, embora ele acredite
que o período eleitoral possa dificultar a operacionalidade das comissões.
Com 31 assinaturas,
quatro a mais que o mínimo de 27 necessárias, senadores da oposição protocolaram o requerimento
de criação de uma CPI para
investigar no Senado um
suposto esquema de tráfico de influência no Ministério da Educação. A pressão
para a instalação de uma
CPI aumentou nos últimos
dias diante de suspeitas de
interferência do presidente
Jair Bolsonaro nas investigações contra o ex-ministro
da pasta Milton Ribeiro, que
chegou a ser preso durante
a Operação Acesso Pago, da
Polícia Federal.
Parlamentares da base
governista tentam retirar
pelo menos cinco assinaturas do pedido já protocolado. Até a leitura do pedido

mas o agente não teria obedecido. A versão do vereador
foi contestada pela viúva Janaina Sá, que relatou que a
arma do marido estava presa
na cintura e que Paccola teria
atirado para matar.

SINOP

DISPUTA PELO GOVERNO

Janaina: MDB lançar Percival
seria “deslealdade” com Mendes

Artur Bernardes. O vereador
afirmou que passava pelo
local e foi informado que Alexandre estava armado e ameaçando a companheira dele.
Paccola ainda disse que
chegou a dar voz de prisão,

FOTO: PEDRO GONTIJO

As equipes de fiscalização
devem dar continuidade, nos
próximos dias, aos trabalhos
orientativos e de fiscalização do
comércio ambulante de Sinop,
em cumprimento a Lei 166/2018.
A ação faz parte do cronograma,
após o fim do prazo extra de 2
meses, estipulado pelo Poder
Público para regularização do
setor. Esse prazo terminou na
última semana, como havia sido
acordado previamente com os
ambulantes, representantes de
entidades, vereadores e Ministério Público. Desde o início da
gestão, é feito um o trabalho
orientativo, para oportunizar
aos comerciantes, prazo para
regularização de seus comércios ambulantes. Para o pleno
funcionamento, é preciso que
os proprietários retirem alvarás
de funcionamento, liberação da
Vigilância Sanitária e não desenvolvam as atividades em locais
não autorizados pelo município,
como praças e terrenos públicos, por exemplo.
No final da semana passada, após o fim do prazo, foi realizada uma ação de fiscalização
no comércio ambulante itinerante, que não tem permissão
para atuar no quadrilátero central, que compreende a extensão da avenida dos Tarumãs até
a Palmeiras, e da Avenida dos
Ingás até Jacarandás. A ação resultou na apreensão de produ-

tos sem procedência, de ambulantes que não possuíam alvarás
de funcionamento. A ação foi realizada pelas equipes tributárias,
com o apoio de servidores da
Guarda Municipal, Polícia Militar,
Secretaria de Obras, Secretaria
de Meio Ambiente e Prodeurbs.
A secretária de Planejamento, Finanças e Orçamentos,
Adriana Casturino, ressalta que
só serão multados ou interditados, os comércios irregulares
que foram notificados por várias
vezes, mas não providenciarem
a documentação necessária
para a regularização. “O que nós
queremos é que esses trabalhadores se regularizem, assim
como todo e qualquer comércio
que arca com seus impostos regularmente”, pontuou. Segundo a Lei completar 166/2018, não
é permitido comercialização
ambulante de vários produtos
no quadrilátero central. “O exercício do Comércio Ambulante
dependerá, sempre, de prévio
licenciamento da Fiscalização
Municipal e pagamento da Taxa
de Fiscalização para Licença de
Comércio Ambulante. O vendedor ambulante não licenciado
ficará sujeito à apreensão da
mercadoria em seu poder”, cita
trecho da lei. Vale ressaltar que,
apenas os produtos do gênero
alimentício podem ser comercializados de forma ambulante
no quadrilátero central, desde
que possuam alvará e estejam
regularizados com a vigilância
sanitário e demais órgãos.
FOTO: ASSECOM

Início dos trabalhos está previsto para a partir de novembro
de instalação no plenário,
senadores podem incluir ou
retirar apoio às CPIs. Em outra frente de atuação, eles
pressionam o presidente
do Senado a abrir outra CPI,

já protocolada pelo senador Carlos Portinho (PL-RJ),
para investigar obras inacabadas em creches, escolas
e universidades, no período
de 2006 a 2018.

Irregularidade pode causar notificações e até multas
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Inteligência logística é indispensável
para a eficiência das transportadoras
SETOR DE FRETES. Machine learning já tem sido utilizada em diversos segmentos das organizações
DA REPORTAGEM

O machine learning é
uma prática que tem sido utilizada em diversos segmentos
das organizações e um dos
principais é o setor logístico.
Por causa dos benefícios proporcionados pela ferramenta,
ela também tem se tornado
indispensável para aprimorar
a inteligência logística nas empresas.
Para quem ainda não
está familiarizado, o termo originário da língua inglesa significa aprendizado de máquina.
Desse modo, a metodologia
refere-se à ideia de máquinas
serem capazes de aprenderem sozinhas, por meio da
análise de um grande volume
de dados.
Mas, como as máquinas
conseguem ter acesso e, assim, analisar um grande volume de dados? Isso é feito por
meio do Big Data. Segundo
Alexandre Simamura, gerente
de customer success e operações da logtech goFlux, ao
contar com tamanha quantidade de informações, as máquinas terão mais facilidades
em identificar padrões e desenvolver conexões entre os

dados. “Além disso, elas serão
mais capazes de executar diversas tarefas sem precisar da
ajuda humana”, diz.
O machine learning
pode ocorrer em duas fases.
Primeiramente, há uma etapa
supervisionada na qual o ser
humano controla a entrada e
a saída de dados. Além disso,
ele ajuda no treinamento da
máquina ao fazer comentários
em relação às previsões.
Posteriormente, na categoria não supervisionada,
os algoritmos aplicam o que
aprenderam e passam a ser
capazes de realizar diversas
atividades sem qualquer auxílio externo.
APLICAÇÕES NA
LOGÍSTICA
Falando especificamente do setor de logística, as
aplicações são diversas e beneficiam vários processos no
segmento. Focando em precisão de demandas, por meio
da análise de um amplo volume de dados, torna-se possível
identificar padrões com bastante exatidão.
“Nesse contexto, as empresas terão mais assertividade para fazerem a previsão de
demandas. Com isso, torna-se

mais fácil para a tomada de
decisão com segurança e que
realmente contribuam para o
crescimento do negócio”, destaca Simamura.
Outro ponto fundamental é a gestão de estoque, pois
ao realizar a previsão das demandas, as empresas terão
mais facilidade na organização.
Nesse momento, é comum
surgir a seguinte dúvida: por
que isso acontece? Por meio
da coleta de um amplo volume de dados, torna-se possível
verificar as mercadorias que
apresentam mais saídas e as
que apresentam menos.
Dessa maneira, a companhia poderá priorizar a compra de produtos com maior
demanda, o que ajudará a
mesma a aproveitar as oportunidades de venda e também
aproveitar os recursos financeiros.
Ainda segundo Simamura, o aprendizado de máquina
também poderia ajudar muitas empresas a fazerem a manutenção dos seus veículos de
frota no momento exato. “Essa
característica pode otimizar a
produtividade do setor logístico, pois as manutenções acontecerão de forma a não prejudicar as atividades”, reforça.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Machine learning torna-se ferramenta fundamental para aprimorar o setor de fretes

MILHO

SINOP

Mais de 40 mil peças disponíveis
na nova loja Avenida no Shopping
FOTO: ASSESSORIA

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Com o varejo em ascensão
em Sinop, a megaloja Avenida
inaugurou na última sexta (1º)
uma nova unidade, no Shopping Sinop. São 654 m² com
mais de 40 mil peças disponíveis. De acordo com o coordenador de marketing do shopping,
Marcos Venício, com essa operação o empreendimento reafirma o seu objetivo de atender
todos os públicos.
“A Avenida vem para agregar o nosso mix variado com
mais de 100 operações. São 132
lojas espalhadas em 11 estados
brasileiros. O grupo apresenta a
ideia de democratizar a moda
atendendo as famílias das clas-

ses econômicas C-D-E do Brasil,
que representa uma população
de mais de 180 milhões de brasileiros”, destacou.
O gerente Leandro Coelho de Matos pontuou que a
operação comercializa roupas e
sapatos femininos, masculinos,
infantis, enxoval para casa, acessórios, eletrônicos, entre outros.
Durante a inauguração a loja vai
contar com promoções, parcelamentos e entrada após 70 dias
depois da compra.
“Ninguém tem o preço tão
acessível quanto a gente, porque o nosso foco é atender com
qualidade o nosso público. Então vamos inaugurar com promoções como: travesseiros de
R$ 9,99 e R$ 29,99 (leve 3 pague
2), toalhas de R$ 9,99 e jogo de

Colheita e
queda externa
pressionam
valores no país
DA REPORTAGEM

Loja foi inaugurada no fim da última semana
cama por R$ 19,99. Esses produtos estarão disponíveis enquanto durar os estoques”, explicou.
A operação também será
responsável por gerar cerca de
23 novos empregos no município, além de fomentar a economia e reafirmar as projeções
divulgadas pelo Instituto Brasi-

leiro de Executivos de Varejo e
Mercado de Consumo (Ibevar).
De acordo com a pesquisa, a
projeção para o Varejo Restrito
aponta crescimento nos dois
próximos meses, com aumento
de 0,77% em julho em relação a
junho e 0,20% em agosto em relação a julho.

Os preços do milho
seguiram em queda no
Brasil no final de junho,
pressionados pelo aumento na oferta, tendo em
vista o avanço da colheita de segunda safra. Além
disso, o movimento de
queda no valor doméstico
foi reforçado ao longo da
semana passada por des-

valorizações no mercado
internacional. Diante desse cenário, compradores
nacionais seguiram afastados do spot, na expectativa
de adquirir lotes a valores
menores nas próximas semanas. No acumulado de
junho, o Indicador ESALQ/
BM&FBovespa, referente à
região de Campinas, caiu
3,13%, fechando a R$ 83,55/
saca de 60 kg no dia 30.
FOTO: DIVULGAÇÃO

SOJA

Preços encerram junho em alta

FOTO: DIVULGAÇÃO

Ao contrário do milho, soja fechou o mês em alta
DA REPORTAGEM

Os preços internos da
soja recuperaram ao longo
da última semana de junho
parte das perdas verificadas
no período anterior e acabaram acumulando alta no

mês. Segundo pesquisadores
do Cepea, a sustentação veio
das valorizações externas e
dos maiores prêmios de exportação.
No mercado internacional, o movimento de alta
esteve associado à piora das

condições das lavouras de
soja dos Estados Unidos e a
dados do USDA apontando
redução da área com a oleaginosa naquele país em relação às estimativas iniciais
(de março/22). Assim, no acumulado de junho, o Indicador

ESALQ/BM&FBovespa – Paranaguá subiu 2,6%, encerrando a R$ 194,96/saca de 60
kg no dia 30. O Indicador CEPEA/ESALQ – Paraná avançou 2,31% no acumulado do
mês, a R$ 189,82/saca de 60
kg no dia 30.

Preços seguiram em queda no final de junho

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 06 de julho de 2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2022 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 038/2022;
TIPO: Menor Preço por Item; OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS
PARA O LABORATÓRIO CENTRAL, SAE E LABORATÓRIO DE ÁGUA,
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO BÁSICO DO
MUNICÍPIO DE COLÍDER-MT: ABERTURA DA SESSÃO DE LANCES dia
19/07/2022 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, 05 de julho de 2022
MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Oficial
Publique-se

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLÍDER – MT
AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO
PRESENCIAL Nº 024/2022
A PREFEITURA MUNICIPAL DE COLIDER-MT torna público para
conhecimento dos interessados que, por razões de interesse da
Administração e a conveniência administrativa, fica REVOGADA a licitação
sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2022, do tipo menor preço
por lote, cujo objeto refere-se CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTOS
DE ITENS PARA A REALIZAÇÃO DA FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR
NO MUNICIPIO DE COLÍDER – MT - CONVENIO Nº 0281/2022 SEAF-MT.
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE SAÚDE /DA
Maiores informações
no telefone
(066) 3541-6300
3541-6324 ou email
REGIÃO DO “VALE DO PEIXOTO”
licitacao@colider.mt.gov.brCNPJ: 02.997.711/0001-08
E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com
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Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de AzevedoColider/MT,
e Terra Nova do Norte.

de julho de 2022.

MARCIO
ANTONIO
DA SILVA
AVISO
DE RESULTADO
DE LICITAÇÃO
Pregoeiro Oficial

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2022
O Publique-se
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de
Pregoeiro, torna público que realizou no dia 05 de julho de 2022, às 08h, na Sala de licitações do CISVP em Peixoto
de Azevedo-MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO
DE PESSOA JURÍDICA
CONSÓRCIO
INTERMUNICIPAL
DE HABILITADA
SAÚDE DA NO FORNECIMENTO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA,
UTENSILIOS
DE COPA
COZINHA E AFINS, PARA ATENDER AS
REGIÃO
DO “VALE
DOEPEIXOTO”
NECESSIDADES DA COZINHA DO HOSPITAL
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no
CNPJ: 02.997.711/0001-08
Termo de Referência, tudo em conformidade
com as disposições no edital e seus anexos, que o integram e
E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com
complementam para todos os efeitos jurídicos legais, sob Gestão do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do
EDITAL
Nº 022/2022
DO Peixoto
PREGÃO
PRESENCIAL
SRP
Nº 009/2022, onde sagrou-se
Matupá,
Novo Mundo,
de Azevedo
e Terra Nova
do Norte.
Municípios:
Vale do Peixoto, conforme
vencedora a empresa: DIA DE FESTA EMBALAGENS LTDA, inscrita no CNPJ n° 39.468.225/0001-02, nos itens
6571, 6574, 6599, 6598, 3024,
554, 5407,
no RESULTADO
valor total de R$ 131.722,80
(Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e
AVISO
DE
DELICITAÇÃO
LICITAÇÃO
AVISO
DE RESULTADO DE
Vinte e Dois Reais e Oitenta Centavos). Tivemos ainda como deserto, pelo fato de não haverem propostas, os itens
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2022
7440, 5338, 5340, 6546, 6545, 6486 6547, 6548, 6549, 6550, 6563, 6560, 6561, 6557, 6556, 6551, 6558, 6564, 6565,
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2022
6566, 6568, 5299, 515, 6612, 5301, 5302, 6573, 6577, 6578, 6580, 4603, 6487, 5311, 6488, 6581, 6582, 6583, 5315,
O6067,
CONSÓRCIO
DE588,SAÚDE
DA
REGIÃO
DO5332,
PEI6584, 6586, 4608,INTERMUNICIPAL
6587, 5321, 6588, 6078, 4609,
6590, 6592,
6591,
6593, 6489,DO
6595,VALE
6594, 5330,
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de
6596, 6597,
6490, 6091,
6611, 6601,
6600, 6602, 5345,
558, 6603,
6604, que
6605, 565,
6106, 6607,
6609,de
XOTO,
através
da5659,
Equipe
de Pregoeiro,
torna
público
realizou
no 6608,
dia 05
Pregoeiro, torna público que realizou no dia 05 de julho de 2022, às 08h, na Sala de licitações do CISVP em Peixoto
5356, 7147.
O certameàs
fechou
no valor
total dede
R$ 131.722,80
(Cento
eCISVP
Trinta e Um
MilPeixoto
e Setecentosde
e Vinte
e Dois
julho
de
2022,
08h,
na
Sala
licitações
do
em
Azevedode Azevedo-MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA
Demais informações
poderão
ser
solicitadas diretamente
na sedeédooConsórcio,
localizado
Reais eoOitenta
Centavos).
-MT,
PREGÃO
PRESENCIAL
SRP
009/2022,
cujo
objeto
DE
FUTURA
E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO
DE Nº
PESSOA
JURÍDICA
HABILITADA
NOREGISTRO
FORNECIMENTO
na Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, fone (66) 3575-1757, Peixoto de
PREÇOS
PARADEFUTURA
EVENTUAL
PESSOA
JURÍDICA
DE PRODUTOS
LIMPEZA,EUTENSILIOS
DE CONTRATAÇÃO
COPA E COZINHA E DE
AFINS,
PARA ATENDER
AS
Azevedo/MT, e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com.
NECESSIDADES
DAFORNECIMENTO
COZINHA DO HOSPITAL
DE PEIXOTO
DE AZEVEDO,
constantes no
HABILITADA
NO
DEREGIONAL
PRODUTOS
DE LIMPEZA,
UTENSILIOS
Termo
de
Referência,
tudo
em
conformidade
com
as
disposições
no
edital
e
seus
anexos,
que
o
integram
e
DE COPA E COZINHA E AFINS, PARA ATENDER
AS
NECESSIDADES
DA
COZIPeixoto
de Azevedo
MT, 05 de julho de
2022.
complementam para todos os efeitos jurídicos legais, sob Gestão do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do
NHA
DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, constantes no Termo
Vale do Peixoto, conforme EDITAL Nº 022/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2022, onde sagrou-se
devencedora
Referência,
tudo
conformidade
comLTDA,
as disposições
edital e seus anexos,
a empresa:
DIAem
DE FESTA
EMBALAGENS
inscrita no CNPJno
n° 39.468.225/0001-02,
nos itens
______________________________
que
o integram
e complementam
todos
os
efeitos jurídicos legais, sob Gestão
6571,
6574, 6599, 6598,
3024, 554, 5407,
no para
valor
total
de R$
131.722,80
PONCIANO
DA
SILVA (Cento e Trinta e Um Mil e Setecentos e
doVinte
Consorcio
Intermunicipal
deLUCAS
Saúde
da
Região
do
Vale
do
Peixoto,
conforme
e Dois Reais
e Oitenta Centavos).
Tivemos
ainda
como
deserto,
pelo
fato
de
não
haverem
propostas,
osEDIitens
Pregoeiro Oficial do CISVP
7440,
5340, 6546,DO
6545,PREGÃO
6486 6547, 6548,
6549, 6550, 6563,SRP
6560, 6561,
6557, 6556, 6551,
6558,sagrou-se
6564, 6565,
TAL
Nº5338,
022/2022
PRESENCIAL
Nº 009/2022,
onde
6566, 6568, 5299,
515, 6612, 5301,
6577, EMBALAGENS
6578, 6580, 4603, 6487,LTDA,
5311, 6488,
6581, 6582,
5315,
vencedora
a empresa:
DIA5302,
DE 6573,
FESTA
inscrita
no 6583,
CNPJ
n°
6067, 6584, 6586, 4608, 6587, 5321, 6588, 6078, 4609, 588, 6590, 6592, 6591, 6593, 6489, 6595, 6594, 5330, 5332,
39.468.225/0001-02,
nos itens 6571, 6574, 6599, 6598, 3024, 554, 5407, no valor
6596, 6597, 6490, 6091, 5659, 6611, 6601, 6600, 6602, 5345, 558, 6603, 6604, 6605, 565, 6106, 6607, 6608, 6609,
total
de7147.
R$O131.722,80
(Cento
e Trinta
e Um Mil
e Setecentos
e Dois
5356,
certame fechou no
valor total
de R$ 131.722,80
(Cento
e Trinta e Um Milee Vinte
Setecentos
e VinteReais
e Dois
e Oitenta
Centavos).
Tivemos
aindapoderão
comoserdeserto,
pelo fatona de
haverem
proinformações
solicitadas diretamente
sedenão
do Consórcio,
localizado
Reais e Oitenta
Centavos). Demais
postas,
itensVilela,
7440,
5338,
6545,CEP:
6486
6547, 6548,
6550,
6563,
na Rua os
Teotônio
nº 645,
Salas5340,
2 e 3, 6546,
Bairro Centro,
78.530-000,
fone (66)6549,
3575-1757,
Peixoto
de
Azevedo/MT,
e-mail
cisvaledopeixoto@gmail.com.
6560, 6561, 6557, 6556, 6551, 6558, 6564, 6565, 6566, 6568, 5299, 515, 6612,

5301, 5302, 6573, 6577, 6578, 6580, 4603, 6487, 5311, 6488, 6581, 6582, 6583,
Peixoto de Azevedo MT, 05 de julho de 2022.
5315, 6067, 6584, 6586, 4608, 6587, 5321, 6588,
6078, 4609, 588, 6590, 6592,
6591, 6593, 6489, 6595, 6594, 5330, 5332, 6596, 6597, 6490, 6091, 5659, 6611,
6601, 6600, 6602, 5345, 558, 6603,
6604, 6605, 565, 6106, 6607, 6608, 6609, 5356,
______________________________
LUCAS
DA SILVA
7147. O certame fechou no valor
totalPONCIANO
de R$ 131.722,80
(Cento e Trinta e Um Mil e
Oficial
do CISVP Demais informações poderão
Setecentos e Vinte e Dois Reais ePregoeiro
Oitenta
Centavos).
ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio, localizado na Rua Teotônio Vilela,
nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, fone (66) 3575-1757, Peixoto
de Azevedo/MT, e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com.
Peixoto de Azevedo MT, 05 de julho de 2022.
______________________________
LUCAS PONCIANO DA SILVA
Pregoeiro Oﬁcial do CISVP
Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-1757
Peixoto de Azevedo - MT

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº
73.967.085/0001-55,
com sede
Rua2 das
Nogueiras,
583,
na cidade
Sinop,
Estado de
Rua Teotônio Vilela,
nº 645,aSalas
e 3, Bairro
Centro, nº
CEP:
78.530-000,
Fone:de
(66)
3575-1757
Mato Grosso, vem por meio desta, e após
tentativa
frustrada
Peixoto
de Azevedo
- MT de localização, vem NOTIFICAR os
beneﬁciários 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 beneﬁciários:
CONTRATO
CPF/CNPJ
279002701956100
066.079.151
279002701746000
061.029.411
279002700392700
996.707.981
279002800258700
630.318.251
279002701298500
962.134.341
279002701805400
962.134.341
279002800986600
037.304.739
279002700766100
007.103.911
279002701959100
066.212.301
279297300
024.845.701/001
279002800958100
055.315.241
279002701426500
046.397.591
279002701102900
043.800.441
279002701913500
045.275.111
279002800327500
027.815.361
279002800304700
008.589.291
279002800999700
935.568.451
279002400061400
035.329.658
279002800734400
992.415.361
279002700617200
006.692.601
279002700473600
031.339.571
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUARA – MT
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N. 012/2022/SECAD
Apuração: Menor Valor Por Empreitada Global. Objeto: Contratação De Empresa
Especializada Para Construção De Uma Escola Com 04 (Quatro) Salas De Aula
– Fazenda Monte Azul – Projeto Fnde, Conforme Termo De Compromisso Par Nº
29755/2014- Fnde, Em Atendimento À Secretaria Municipal De Educação, Divisão
De Assuntos Políticos E Educacionais, No Município De Juara-Mt, No Valor De R$
1.194.494,51 (Um Milhão, Cento E Noventa E Quatro Mil, Quatrocentos E Noventa
E Quatro Reais E Cinquenta E Um Centavos). Contemplando Todos Os Serviços
E Quantidades Apresentados No Projeto, Conforme Especiﬁcações Constantes No
Projeto Básico, Especiﬁcações E Condições Técnicas Constantes No Edital E Seus
Anexos – “Fornecido Em Cd Ou Outro Modelo De Arquivo Ao Interessado”, Que É
Parte Integrante Do Edital,Edital E Informações: O Edital Poderá Ser Obtido A Partir
De 05/07/2022, Na Sede Da Prefeitura Municipal De Juara/Mt – Divisão De Licitações E Contratos, Localizada À Rua Niterói, 81n, Centro – Juara/Mt – Fone: (066)
3556-9400/9401 Ou Por Meio Do Site: Www.Juara.Mt.Gov.Br; Para Impressão Do
Edital Será Cobrada Taxa De Custos Do Requisitante.Esclarecimentos E Impugnação Do Edital: Decairá Do Direito De Pedir Esclarecimentos Ou Impugnar Os Termos
Deste Edital Aquele Que Não O Fizer Até 03 (Três) Dias Anteriores A Data Designada Para A Abertura Dos Envelopes, Apontando De Forma Clara E Objetiva As
Falhas Ou Irregularidades Que Entende Viciarem O Mesmo. As Petições Deverão
Ser Protocoladas, Devidamente Instruídas (Assinatura, Endereço, Razão Social E
Telefone Para Contato), Junto Ao Serviço De Protocolo Desta Prefeitura Ou Diretamente Ao Pregoeiro Oﬁcial Ou Ainda Através Do Fax (66) 3556-9400/9401; E-Mail:
Www.Juara.Mt.Gov.Br Que Tem O Prazo De 24 (Vinte E Quatro) Horas Úteis Para
Respondê-Las.Condições De Participação: Poderão Participar Desta Licitação, Os
Interessados Cujo Ramo De Atividade Seja Compatível Com O Objeto Desta Licitação E Que Estiverem Cadastrados No Cadastro De Fornecedores Do Município De
Juara/Mt Ou Que Se Cadastrarem Até 3 (Três) Dias Úteis Anteriores A Data De Entrega E Abertura De Envelopes.Entrega Dos Envelopes De Habilitação E Proposta
De Preços: Dia 21/07/2022 Até Às 13h30 Local, Na Sala De Licitações E Contratos,
No Endereço Indicado Acima. Juara-Mt, 05 De Julho De 2022. Eliane Fuhr - Diretora
De Licitação.
Carlos Amadeu Sirena
Prefeito Municipal
AVISO DE PRORROGAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 003/2022
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2022
Tipo: Menor Preço.A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. Portaria nº. 247/2021,
de 01/10/2021, torna público aos interessados que a licitação que aconteceria no
dia 06/07/2022, às 14H00, para CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA CONTINUADA NAS ÁREAS PREVIDENCIÁRIAS, JURÍDICAS E NA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PARA MUNICÍPIO DE
NOVO MUNDO, teve sua abertura PRORROGADA, devido alterações em seu edital
e terá sua abertura no dia 18/07/2022, às 14H00, conforme especiﬁcações do Edital
de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão
obter maiores informações a partir das 08H00min às 13H00min e no site oﬁcial do
município: www.novomundo.mt.gov.br.Novo Mundo, MT, 04 de julho de 2022.
Mirian Biazotto
Pregoeira Oﬁcial
Antônio Maﬁni
Prefeito Municipal
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2022
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2022
Tipo: Menor Preço Por Item
A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 247/2021, de 01/10/2021, torna público aos interessados que a licitação, para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES, FARMÁCIA BÁSICA
E MATERIAL HOSPITALAR E INSUMOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especiﬁcações do Edital de Licitação. A data do presente Pregão será 20 de julho
de 2022.Recebimento das Propostas: A Partir do dia 06/07/2022Do encerramento
das Propostas: Dia 20/07/2022 às 09:00 horas. (Horário de Brasília - DF)Data de
Abertura das Propostas: Dia 20/07/2022, às 09:30 horas. (Horário de Brasília - DF)
Início da Sessão de Disputa: Dia 20/07/2022, às 10:00 horas. (Horário de Brasília DF)A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à
Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores
informações a partir das 07H00min às 11H00min, no site oﬁcial do município: www.
novomundo.mt.gov.br e no site: www.bll.org.br.
Novo Mundo, MT, 05 de julho de 2022.
Mirian Biazotto
Pregoeira Oﬁcial
Antônio Maﬁni
Prefeito Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
Aviso de Licitação
TOMADA DE PREÇO 002/2022
O município de Nova Ubiratã MT, comunica a todos os interessados, que se encontra
aberto o Processo Licitatório na Modalidade Tomada de Preço nº 002/2022, que tem
como objeto a contratação de empresa especializada para execução de obra de
construção de muro em bloco de concreto na escola municipal Vera Lúcia Schimitd,
localizada no distrito Piratininga, com julgamento designado para o dia 22 de julho
de 2022 às 08h00. O Edital e seus anexos podem ser obtidos junto aos departamentos de licitação e engenharia da prefeitura municipal de Nova Ubiratã. O edital
encontra-se disponível no site oﬁcial deste município. Maiores informações podem
ser obtidas pelo telefone (66) 3579 – 1191 das 07h00min às 13h00min. Nova Ubiratã
MT. 05 de julho de 2022. Francine Oliveira. Secretária de Administração.
PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, inscrita sob o CNPJ 15.024.003/0001-32. Torna-se público que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento
Sustentável de Sinop o pedido de Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença
de Operação para revitalização de Estradas Vicinais Publica não pavimentada no
município de Sinop-MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FONE 66 9.9971-1848).
FRANCISCO VICENTE MONTEIRO 68112505268- MEI, CNPJ: 33.351.026/000133, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e
Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO para atividades de: Fabricação
de artigos de serralheria, exceto esquadrias, localizado na Av. dos Pinheiros, número
2936, bairro: Carandá Bosque, no município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.
O Sr. ANDRÉ TRIPOLONI, pessoa física, inscrito no CPF sob nº 004.276.489-04.
Torna público que requereu perante a SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, a Licença Ambiental Simpliﬁcada - LAS, para a atividade de irrigação com as seguintes características: Município: Nova Lacerda - MT;
Bacia Hidrográﬁca: Amazônica; Modalidade: Pivô Central; Captação: Rio Guaporé.
Não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA.
O Sr. MARCOS ANTÔNIO ASSI TOZZATTI, pessoa física, inscrito no CPF sob o n°
313.334.781-00, proprietário da Fazenda Barra Mansa. Torna público que requereu
perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso,
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para
atividade de Irrigação com as seguintes características: Município: Nova Lacerda
- MT; Bacia Hidrográﬁca: Amazônica; Modalidade: Pivô Central. Captação: Rio Piolinho. Não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;
OLIVEIRA E SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS PARA VEÍCULOS LTDA, CNPJ:
45.578.437/0001-45, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura e
Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licenças: Prévia (LP), de Instalação (LI)
e Operação (LO) para a atividade de: 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubriﬁcação
e polimento de veículos automotores. Endereço: Avenida Blumenau nº 1508, Bairro
Morada do Sol. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66999766751).
ELIO SERGIO PEREIRA, CPF: 615.910.689-91, torna público que requereu junto a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI, para serviços
de manutenção e reparação mecânica de veículos automotores, localizado na Rua
Jaboticabal, nº 705, Quadra: 13, Lote: 05, Jardim Iporã, município de Sinop/MT. Não
EIA/RIMA.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

1º LEILÃO 19/07/2022 ÀS 15H00 - 2º LEILÃO 21/07/2022 ÀS 15H00
Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado pelo
Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local
infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São PauloSP e “online” através do site do Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Serão adotadas todas as recomendações de prevenção contra o Covid-19, conforme
estipulado pelo Ministério da Saúde. Localização do imóvel: Várzea Grande-MT. Br. Novo Mundo. Av. dos Bandeirantes, s/nº (no Cadastro Municipal consta Av.
Pastor Sebastião Rodrigues de Souza), lote 02 da quadra 02, Loteamento Residencial José Carlos Guimarães. CASA. Áreas totais: terr. 250,00m² e constr. 55,15m²
(RI) e 75,00m² (estimada no local). Matr. 68.173 do 1º RI local. Obs.: (i) Competirá exclusivamente ao adquirente, se necessário e sem direito a reembolso, a baixa
do R/28 da citada matrícula; (ii) Regularização e encargos perante os órgãos competentes da divergência da área construída apurada no local, com a lançada
no IPTU e averbada no RI, bem como da averbação da atual denominação da rua, correrão por conta do Comprador; (iii) Ocupada (AF). 1º Leilão: 19/07/2022,
às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 191.875,96. 2º Leilão: 21/07/2022, às 15:00 hs. Lance mínimo: R$ 150.015,53. Condição de pagamento: à vista, mais
comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência
ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na
aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela
lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.
br e ww.megaleiloes.com.br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600. Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.
Mais Informações: (11) 3149-4600 | www.megaleiloes.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2022
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 vencedora do Pregão Presencial n.º
015/2022, referente ao “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”, a seguinte Empresa:
1) SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ
sob o n.° 15.392.562/0001-03, localizada na Avenida Natalino João
Brescansin, n.° 1.014, Sala 03, Centro, no município de Sorriso – MT, CEP:
78.890-000, vencedora dos itens 01, 02, 05, 10, 11, 14 e 19 com valor total
de R$ 19.859,30 (Dezenove Mil, Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais e
Trinta Centavos). 2) IMPÉRIO PAPELARIA E UTILIDADES LTDA – ME,
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 41.345.964/000159, localizada na
Avenida Mário Raiter, n.° 1.492, Sala 01, Bairro Recanto dos Pássaros, no
município de Sorriso – MT, CEP: 78.890-220, vencedora dos itens 03, 04,
06, 07, 08, 09, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 20 e 21 com valor total de R$
33.261,70 (Trinta e Três Mil, Duzentos e Sessenta e Um Reais e Setenta
Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 05 de Julho de 2022.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE RATIFICAÇÃO
DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2022
O Sr. CELSO LUIZ PADOVANI, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado
de Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que, após a análise
detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, conforme
disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Artigo 24, Inciso XVII da
Lei Federal 8.666/93 e alterações, a DISPENSA DE LICITAÇÃO nº
016/2022, a favor da contratação da empresa EXTRA MAQUINAS S/A,
inscrita no CNPJ sob nº 19.293.041/0004-94, Contratação de empresa
para prestação de serviços com fornecimento de peças para revisão de
1.000 horas, dentro do prazo de garantia em máquina (motoniveladora) de
interesse da secretaria municipal de obras, mobilidade e serviços urbanos,
perfazendo o valor total de R$ 4.196,50 (quatro mil, cento e noventa e seis
reais com cinquenta centavos). P U B L I Q U E – S E.
Marcelândia/MT, 04 de julho de 2022.
Celso Luiz Padovani
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2022
De acordo com o Art. 43, Inciso VI, da Lei 8.666/93 e suas alterações e de
conformidade com o Processo Licitatório relativo à licitação na modalidade
Tomada de Preços nº. 010/2022, Processo Administrativo n.º 061/2022,
destinada a “Contratação de Empresa Especializada em Obras e Serviços
de Engenharia para Construção de Capela Mortuária no Município de
Ipiranga do Norte - MT, conforme termo de convênio n.° 02732021/SINFRA”, análises da habilitação e classiﬁcação da Proposta,
através da Comissão Permanente de licitação, designada Portaria
Municipal de n.º 365/2022, de 03/06/2022; torno público que HOMOLOGO
e ADJUDICO o processo supra, em favor da empresa vencedora,
conforme segue: 1) UM CONSTRUTORA DRYWALL E STEEL FRAME
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob o n.°
26.237.379/0001-41, com sede na Rua Caracas, n.° 340, Bairro Santa
Monica, na cidade de Sorriso – MT, sagrou-se vencedora da presente
licitação com valor global de R$ 571.654,43 (quinhentos e setenta e um
mil, seiscentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e três centavos). Fica
HOMOLOGADO o respectivo processo licitatório e ADJUDICADO em
favor da empresa vencedora acima, com base nos relatórios e atas da
Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal, anexo ao
processo em epígrafe para que produza seus jurídicos e legais efeitos
conforme estabelecido na Lei Federal 8.666/93.
Ipiranga do Norte/MT, 05 de julho de 2022.
Orlei José Grasseli
Prefeito Municipal

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

ESTADO DE MATO GROSSO - MUNICÍPIO E COMARCA DE ITAÚBA

1º OFICIO EXTRAJUDICIAL DA COMARCA DE ITAÚBA-MT
REGISTRO DE IMÓVEIS
TÍTULOS E DOCUMENTOS

Anna Carolina Silveira Verde Selva – Registradora Pública
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Jaqueline Machado de Oliveira, Substituta da Registradora do 1º Ofício de Registro de Imóveis e
Títulos e Documentos da Comarca de Itaúba, Estado do Mato Grosso, localizada à Avenida
Tiradentes, nº 245, Centro, Itaúba/MT, FAZ SABER a todos quanto do presente EDITAL DE
NOTIFICAÇÃO virem ou dele conhecimento tiverem, nos termos do Art. 213, §3º, da Lei 6.015/73 c/c
Art. 714, § 2º, II da CNGCE/MT, conforme requerido por WILLIAN FRANCISCO NOVAES, brasileiro,
médico, inscrito no CPF sob n.º 039.109.551-00, portador da Carteira de Identidade RG n.º
47.425.065-99-SSP/SP, cassado pelo regime da comunhão parcial de bens com LIVIA CALIXTO
BATISTELA NOVAES, brasileira, médica, devidamente inscrita no CPF sob n.º 419.117.438-05,
portadora da Carteira de Identidade RG n.º 48.124.958-8-SSP/SP, residentes e domiciliados na Rua
Antônio Marcos de Oliveira, n.º 225 – Casa 26, Jardim Tarraf II, na cidade de São José do Rio
Preto/SP, fica Notificado(a) AGROPECUÁRIA PLANALTO DO NORTE LTDA, pessoa jurídica de
direito privado devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 53.120.754/0001-41, com sede à Avenida
Angélica, nº 1814, 14º andar, conjunto 1402/A, em São Paulo/SP, sobre a realização do
Georreferenciamento sob a matrícula n.º 7.587 Livro 02 do SRI de Colíder/MT a qual confronta com a
matrícula n.º 783 deste SRI, de propriedade dos notificados, oportunidade em que apresentam as
coordenadas confrontantes:

Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da publicação deste edital, que será fixado no
mural desta serventia e publicado uma vez, poderá ser deferida a retificação pretendida. Eu, Anna
Carolina Silveira Verde Selva, o fiz digitar, conferi e subscrevi.
Itaúba - Mato Grosso, 14 de junho de 2022.
JAQUELINE MACHADO
DE
OLIVEIRA:05165136132

Assinado de forma digital por
JAQUELINE MACHADO DE
OLIVEIRA:05165136132
Dados: 2022.06.30 16:16:58 -04'00'

Jaqueline Machado de Oliveira
Substituta da Registradora do Cartório do 1º Ofício de Itaúba/MT

VENDAS/
ALUGUEL
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) 996336623
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) 996336623
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) 35324489
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 -

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 06 de julho de 2022
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Bustos dá espaço a experientes
para tentar tirar Santos da crise
TIME MEDÍOCRE. Jogadores jovens perdem terreno desde derrota para o Corinthians
DA REPORTAGEM

pela Copa do Brasil,
gerou reações imediatas
no trabalho do técnico
Fabián Bustos no Santos.
Desde a derrota por 4 a 0,
que dificultou as chances
de o Peixe avançar na competição, o treinador tem recorrido aos jogadores mais
experientes do elenco.
Com isso, os atletas
mais jovens perderam espaço. Titulares na goleada
da Copa do Brasil, o zagueiro Kaiky, o lateral-esquerdo
Lucas Pires e o volante
Sandry foram os primeiros
a perder espaço na equipe.
No caso do meio-campista,
além da ida para o banco
de reservas, o diagnóstico
de Covid-19 fez ele se tornar desfalque nos últimos
dois jogos da equipe.
Kaiky e Lucas Pires
chegaram a ser titulares
no duelo de ida contra o
Deportivo Táchira, pela
Sul-Americana. Porém, o
Peixe estava com 10 desfalques, e Bustos optou
por dar chances a jogadores que pouco atuaram na
temporada.
Na partida contra o
Flamengo, no último sábado, pelo Campeonato Brasileiro, eles voltaram a ficar
no banco.
Em
contrapartida,
atletas mais experientes
ganharam espaço.

O
lateral-esquerdo
Felipe Jonatan e o volante Camacho, por exemplo,
tiveram mais oportunidades. Além disso, tanto
contra Deportivo Táchira
quanto contra o Flamengo,
o treinador santista promoveu a entrada de Carlos
Sánchez, jogador mais velho do elenco e que pouco
tinha jogado desde a chegada de Bustos.
A mudança nas escolhas de Fabián Bustos
ocorreu em um momento difícil para a equipe na
temporada.
Além da situação difícil na Copa do Brasil, o Santos ainda luta para avançar
na Copa Sul-Americana e
não engrena no Brasileirão. Nos últimos 12 jogos, o
Peixe venceu apenas um.
Felipe Jonatan deve
ser mantido na equipe
para o confronto decisivo
contra o Deportivo Táchira,
nesta quarta (6), às 20h30,
na Vila Belmiro, pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana. O Santos precisa de uma vitória simples
para avançar na competição.
Já Emiliano Velázquez
não estará presente, pois
acertou nesta segunda-feira sua rescisão de contrato
com o Santos.
Sem ele, porém, Bustos vai recorrer a outro experiente: Luiz Felipe.

Felipe Jonatan durante treino do Santos

VENCEU O AVAÍ

Após mais de dois meses, Cuiabá
volta a vencer fora de casa
Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O Cuiabá conquistou
mais três pontos importantes na corrida contra o Z-4.
Pela 15ª rodada do Brasileirão, o Dourado venceu o Avaí
de virada por 2 a 1, no domingo, em jogo disputado na
Ressacada. O resultado deixa
o time auriverde com 16 pontos, enquanto Leão tem 18.
O Cuiabá até teve a primeira boa chance do jogo
em cabeçada de Marllon,
após cobrança de escanteio,
aos sete minutos. Passado o
susto inicial, o Leão colocou
ordem na casa e tomou as
rédeas da partida. Muriqui e
Morato chegaram com perigo, mas erraram o alvo. Até
que, aos 29, Morato tentou
mais uma de fora da área,
Walter fez a defesa, mas no
rebote Eduardo colocou os
mandantes em vantagem: 1
a 0. Minutos antes do intervalo, o Dourado reapareceu
no ataque e quase chegou
ao empate em finalização de
Valdívia.

Se no primeiro tempo
Valdívia passou perto, na segunda etapa o camisa 11 teve
boa chance, logo aos três
minutos, e no chute rasteiro
deixou tudo igual para os visitantes. No embalo do gol, o
Dourado se manteve no ataque e por pouco não marcou
o segundo com Rodriguinho.
Na sequência, o Avaí respondeu com Bissoli.
Mas foi a equipe auriverde que seguiu pressionado.
Aos 18 minutos, Osorio cruzou na área, Valdívia pegou
de primeira, mas esbarrou na
marcação. Escanteio para o
Cuiabá. Com a bola na área,
Rodriguinho testou firme,
Douglas Friendrich fez a defesa parcial, mas na sobra
Joaquim Henrique não perdoou: 2 a 1. Em vantagem, o
Dourado controlou bem o
ritmo do jogo, enquanto o
Leão teve mais a bola no pé,
mas foi pouco efetivo. A melhor chance do empate saiu
em cabeçada de Raniele, que
mandou para fora e não conseguiu evitar a derrota.

Ivan Storti/Santos FC

Du Queiroz comemora gol do Corinthians contra o Boca

MAIS QUE UMA VAGA

Palmeiras pode quebrar recorde de
vitórias seguidas na Libertadores

FLAMENGO

Victor Hugo se anima com
nova função: “me senti
bem e sigo à disposição”
DA REPORTAGEM

Andreas Pereira saiu e
Vidal está chegando, mas
o Flamengo pode ter descoberto um outro reforço
para uma posição carente
no elenco, a de volante. Na
vitória contra o Santos, Dorival Júnior tinha poucas
opções e apostou em Victor Hugo, que foi bem e impressionou.
Estrela da base do Flamengo, multa de 100 milhões de euros e artilheiro
do time sub-17 na última
temporada, o jogador de 18
anos se acostumou mais a
fazer gols do que defender,
mas deu conta do recado.
Ele se colocou à disposição para ajudar se Dorival
o convocar novamente para
fazer este papel.
“Andreas é um craque
e com certeza vai voltar a
brilhar na Europa. Eu já tinha treinado na base algumas vezes naquela função,
vindo mais de trás, e com
certeza isso me ajudou nesse último jogo. O professor
Dorival me passou o que
ele queria de mim, me deu
total confiança e eu tentei
dar o meu melhor. Me sen-

ti bem e sigo à disposição
para ajudar a equipe onde
precisar”, disse a joia rubro-negra.
Após o jogo contra o
Santos, em que Victor Hugo
foi escalado em uma trinca no meio de campo com
Thiago Maia e Everton Ribeiro. Dorival não economizou nos elogios.
“Se ele repetir o que
fez hoje... Fez uma partida excelente e equilibrada.
Parecia um veterano em
campo, sabia o que fazer
com a bola e se posicionando muito bem, jogando de
maneira simples e eficiente.
De repente encontraremos
nessa função um jogador
com muitas qualidades e
que pode nos dar um retorno”, disse o treinador.
Victor Hugo disse que
os elogios do comandante
o deixaram ainda mais motivado. “Precisamos estar
preparados a todo momento, para quando aparecer a
oportunidade aproveitá-la
da melhor maneira possível. Fico muito feliz de ter
cumprido bem o papel e receber os elogios do Dorival
nos motiva ainda mais, sem
dúvida”, finalizou o jogador.
Foto: Gilvan de Souza

Foto: Reuters

DA REPORTAGEM

O Palmeiras pode quebrar mais um recorde nesta
quarta-feira (6), quando enfrenta o Cerro Porteño, às
18h15, no Allianz Parque, em
São Paulo, no jogo de volta
das oitavas de final da Libertadores. Se vencer, o Verdão
alcança nove vitórias seguidas na Libertadores, assumindo o posto de time com
maior sequência positiva na
história do torneio.
Atualmente, o Palmeiras divide a marca com
Peñarol (1966), Vasco (2001),
Santos (2007), Cruzeiro (1976)

e Estudiantes (1968 a 1970),
com oito triunfos seguidos.
Além das oito vitórias
consecutivas, o Palmeiras
vive o maior período invicto
na Libertadores. São 15 jogos
sem ser derrotado na competição. O recorde do torneio é
do Atlético-MG, com 18 partidas.
Além do recorde de vitórias em sequência, a possível
classificação para as quartas
de final irá estabelecer outra
marca ao Palmeiras na Libertadores. O Verdão será o único time brasileiro na história
a ficar entre os oito melhores
do torneio sul-americano por

Palmeiras busca mais um recorde na Libertadores:
o de vitórias seguidas
cinco edições seguidas.
No jogo de ida das oitavas, disputado no Paraguai,
o Verdão venceu por 3 a 0 e
deu passo importante para
a classificação. Agora, o time
de Abel Ferreira pode até perder por dois gols de diferença
em São Paulo para avançar

às quartas de final do torneio
sul-americano.
Na próxima fase, o vencedor do duelo entre Palmeiras e Cerro Porteño enfrenta
quem passar do confronto
entre Atlético-MG e Emelec.
No primeiro jogo, disputado
no Equador, empate em 1 a 1.

Victor Hugo no treino de segunda-feira, no Ninho
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Número de mulheres que adotam
sobrenome do marido cai 41%
CASAMENTO. Casais mato-grossenses têm optado cada vez mais por manterem os nomes originais de família

FOTO: DIVULGAÇÃO

DA REPORTAGEM
G1-MT

O número de mulheres
que passaram a incluir o sobrenome do marido no casamento caiu 41,8% em Mato
Grosso, nos últimos 20 anos,
segundo a Associação dos
Notários e Registradores do
Estado do Mato Grosso (Anoreg).
De acordo com a Anoreg, a escolha preferencial dos
futuros casais tem sido pela
manutenção dos sobrenomes
de família, que hoje representam 50,6% das opções no momento da habilitação para o
casamento.
O Código Civil que permitiu aos noivos adotarem o
sobrenome do outro no matrimônio foi publicado em
2002.
Na época, o percentual
de mulheres que adotavam o
sobrenome do marido no casamento representava 75,8%
dos matrimônios.
A partir de então iniciou-se uma queda desta opção.
Até 2010, a média de mulheres que optavam por acrescer
o sobrenome do marido passou a representar 64%.
Já na segunda década
de vigência da atual legislação, de 2011 a 2020, este percentual passou a ser de 59,4%.
SOBRENOMES
ORIGINAIS
Se o número de mulheres que adotavam o sobrenome do marido vem caindo ao
longo dos anos, a escolha dos
brasileiros tem sido cada vez

mais pela manutenção dos
nomes originais de família. A
opção aumentou 20,2% desde
a edição do atual Código Civil.
Em 2002, esta opção representava 16,7% dos matrimônios no estado.
Até 2010, a média desta
opção passou a representar
31,7% dos casamentos realizados, enquanto que no segundo período analisado, de 2011
a 2020, a média passou a representar 35,5% das celebrações realizadas nos cartórios
de registro civil do estado. Em
2021, este percentual atingiu
50,6% das escolhas nos primeiros cinco meses de 2022.
De acordo com a presidente da Anoreg, Velenice
Dias, esses dados mostram
que o estado está dando
grandes passos em direção à
igualdade de gênero no momento do casamento.
Já o contrário, ou seja,
a adoção do sobrenome da
mulher pelo homem ainda
não tem um número expressivo no estado, representando
em 2021 apenas 1,05% das escolhas no momento do casamento, percentual que atingiu seu ponto máximo em
2004, quando foi a opção em
1,5% dos matrimônios.
A mudança dos sobrenomes por ambos os cônjuges no casamento representou, em 2021, 4,1% das
escolhas, tendo atingido seu
pico em 2020, quando foi opção em 5,4% das celebrações.
COMO FUNCIONA
A escolha dos sobrenomes do futuro casal deve ser

Cai número de mulheres que adotam sobrenome do marido
comunicada ao cartório de
registro civil no ato da habilitação do casamento, quando são apresentados os documentos pessoais previstos

em lei.
A pessoa que altera um
nome deve providenciar a alteração de todos os seus documentos pessoais - RG, CNH,

SORRISO

Saúde alerta para baixa procura
pela imunização infantil
FOTO: DIVULGAÇÃO
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Até o início desta terça
(5), 13,97% das crianças sorrisenses de 5 a 11 anos de idade completaram o esquema
vacinal contra a covid-19. Os
dados estão disponíveis na
plataforma infoms.saude.gov.
br do Ministério da Saúde e
apontam que 1.439 crianças
receberam as duas doses, o
que equivale aos 13,97% do
total estimado pelo MS em
10.299 para o Município.
Pelo relatório também é
possível ver que 2.605 crianças
receberam a primeira dose;
1.166 ainda devem voltar para
completar o esquema vacinal.
E 7.644 crianças de 5 a 11 anos
do Município não receberam
nenhuma dose.
O secretário de Saúde
e Saneamento, Sílvio Stolfo, pontua a importância de
imunizar as crianças. “Desde
o início da pandemia foi possível observar que as crianças
reagem melhor ao vírus; con-

tudo, quando positivas elas
podem transmitir e infectar
familiares com comorbidades”, salienta. “A vacinação é
segura; mais de 2,6 mil crianças receberam pelo menos
uma dose e não temos relatos
de reações graves”, diz.
O gestor frisa ainda que
há algumas peculiaridades
no imunizante. “Primeiro: foi
desenvolvido exclusivamente
para o público infantil; além
disso a dose aplicada é menor, de 0,2 ml (em adultos é
de 0,3 ml) e a concentração
da medicação equivale à 30%
do imunizante adulto”, destaca. E caso haja uma reação é
só procurar uma unidade de
saúde, explica.
Pais ou responsáveis
que desejam imunizar suas
crianças podem procurar os
PSFs Nova Integração e Jardim Europa que nesta semana atendem das 7h30 às
10h30 pela manhã; das 13h30
às 17h30 à tarde e das 17h às
20h no período noturno.

Há algumas peculiaridades no imunizante
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título de eleitor, passaporte,
cadastro bancário, registros
imobiliários e no local de trabalho.
Caso não queira fazer

a mudança, deverá apresentar a certidão de casamento
quando for necessário fazer
prova de sua nova identificação.
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Sefaz anuncia redução no ICMS
sobre preços dos combustíveis
E GÁS DE COZINHA. Leve queda nos preços vem no momento de alta inflacionária e deve trazer alívio aos consumidores

FOTO: DIVULGAÇÃO
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A Secretaria de Fazenda
(Sefaz) comunicou nesta
semana que os preços dos
combustíveis e do gás de
cozinha terão uma redução no Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS). De acordo
com levantamento da pasta, o estado deve registrar
uma retração na arrecadação de R$ 1,2 bilhão com
essa mudança. A medida
vem no momento em que
o governo federal aprovou
uma lei complementar
para frear a alta nos preços.
A estimativa da Sefaz
é de que os combustíveis
tenham uma redução nos
valores no bolso do consumidor. A gasolina deve
ter uma queda estimada
em R$ 0,61; para o diesel,
R$ 0,18, e para o etanol, R$
0,19, por litro. Em relação
ao gás, a pasta estadual
estima uma diminuição de
R$ 0,14, por quilograma.
Segundo a Sefaz, a base
de cálculo do ICMS foi modificada. Agora, o imposto
cobrado sobre diesel, gasolina e gás de cozinha passa a ser calculado usando
a média móvel de preços
praticados ao consumidor
final com base nos últimos
cinco anos, e não mais por
meio do valor congelado
em novembro de 2021. A
pasta ainda informou que
essa média móvel deve ser
recalculada a cada mês.
Outra mudança está
na redução das alíquotas
de ICMS. As taxas dessa
cobrança sobre gasolina,
etanol e o querosene de
aviação eram fixas em 23%
e 25%. Com a alteração,
agora o percentual passou
a ser de 17%. No caso do
etanol, a pasta destacou

Governo divulga redução nas taxas dos combustíveis e do gás de cozinha
que era cobrada uma taxa
de 12,5%, uma das menores no país. Já para o gás
de cozinha, a alíquota fi-

cou em 12%, e para o diesel, em 16%.
Veja como ficam as alterações na incidência do

ICMS, considerando as
novas alíquotas e a média
de preço dos últimos 60
meses, em relação ao pre-

ço praticado na última semana: Gasolina 11,9%; Diesel 8,6%; Etanol 9,3%; GLP
8,9%; GNV 1,8%.

Esses valores podem
sofrer alteração, conforme
o preço praticado na bomba dos postos.

