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ARAGUAIA

Suíno x bovino:
diferença
de preços
bate recorde

Confresa
receberá 
unidade do
Hospital
Regional

O preço da carne suína 
teve forte recuo entre o 
fi m de maio e o início 
de junho e, com isso, 
a competitividade da 
proteína em relação às 
suas principais con-
correntes, a carne de 
frango e bovina, cres-
ceu na primeira quin-
zena do mês.        
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O governador Mauro Mendes 
decidiu que o Hospital Regio-
nal que atenderá a Região do 
Araguaia será construído em 
Confresa. A decisão foi baseada 
em parecer técnico da Secreta-
ria de Saúde. De acordo com o 
governador, a obra vai seguir o 
padrão de qualidade do Governo 
de Mato Grosso, para oferecer 
toda a estrutura necessária para 
o atendimento digno à popula-
ção, bem como os equipamentos 
de trabalho aos profi ssionais de 
Saúde.                                   Página  -8

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SEGURANÇA
Lucas contará 
com delegacia 
escializada
em breve

A solicitação veio após 
uma análise minuciosa sobre 
o aumento alarmante dos 
números de casos de violência 
doméstica nos últimos meses. A 
ideia, além de instalar delegacia 
em si, é dar suporte às pessoas 
agredidas, principalmente por 
meio da rede de apoio às mulhe-
res vítimas de violência domésti-
ca no município. 
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ASSESSORIA 

DIVULGAÇÃO

Sinop contará com a primeira unidade do Serviço Social do Comércio (Sesc-MT). 
Na segunda (21) ocorre o lançamento da pedra fundamental da futura unidade. O 
presidente do Sistema Fecomércio-MT, José Wenceslau de Souza júnior, e o diretor-
-regional do Sesc, Carlos Rissato, irão participar do evento acompanhados pelos 
conselheiros da entidade, autoridades e empresários da região.                     Página  -7

Pedra fundamental para construção
do Sesc-Sinop será lançada 2ª feira

SISTEMA FECOMÉRCIO



“Gostaria de dizer para você que viva como quem 
sabe que vai morrer um dia, e que morra como quem 
soube viver direito”. Chico Xavier.

Venho acompanhando esta pandemia desde que 
a Organização Mundial de Saúde fez o anúncio funesto 
deste evento de magnitude planetária. A cada semana 
tenho anotado a sua evolução para ter um registro de mi-
nhas refl exões a respeito dela, no tempo preciso de seu 
estágio.

Algo como uma cronologia que pudesse, no futuro, 
possibilitar refl exões mais profundas visando uma com-
preensão mais detalhada do fenômeno mórbido e sua 
evolução. Em nenhum momento dessa trajetória pandê-
mica consegui, sequer, vislumbrar um número de mor-
tes tão devastador como o que estamos atingindo nesta 
próxima semana.

Meio milhão? Imaginem nossa Capital, Cuiabá, com 
uma população estimada, em 2020, de 618.124 habitantes 
e, de um dia para outro, ser transformada em um imenso 
cemitério, restando, provavelmente, apenas os que vivem 
depois do Rio Coxipó, em direção a Rondonópolis?

Pois é isso que está para acontecer no Brasil. Meio mi-
lhão de seres humanos, brasileiros como qualquer um de 
nós, que foram dizimados pelo coronavírus e pela nefas-
ta irresponsabilidade criminosa, dolosamente planejada 
para atender aos devaneios dionisíacos do suserano. E a 
tragédia grega se materializa por estas bandas, revisitan-
do os ditirambos em louvor a Dionísio, o deus do caos.

O confl ito estabelecido entre Apolo, o deus da razão 
e do raciocínio lógico, aqui representado pelos cultores da 
ciência e, do outro lado, os dionisíacos senhores da cloro-
quina e suas inconsequências, demonstram cristalina-
mente que houve uma intencionalidade adredemente 
construída.

E para que? Só posso concluir que com a fi nalidade 
de comprovação de um poder único – quem manda sou 
eu – como foi repetido ad nauseam diante das câmeras 
de televisões do mundo inteiro. Essa permanente e qua-
se eterna repetição para se afi rmar como poder único, 
só demonstra uma inequívoca psicastenia, algo que o 
suserano tenta camufl ar em seus arroubos de destem-
peradas verborragias, como se afi rmando detentor de 
uma força descomunal, embora só exteriorize a ausência 
absoluta de caráter, ou seja ausência de fi rmeza e coerên-
cia de atitudes.

A CPI do Senado Federal vem desnudando a cada 
dia, não só as irresponsabilidades criminosas do Governo, 
mas também, e principalmente, o despreparo, incompe-
tência e descompromisso com a coisa pública, focando 
exclusivamente a confi rmação do poder soberano do 
suserano.

A seguir nessa toada, em breve teremos por aqui 
uma reedição tupiniquim do Jean-Bédel Bokassa, tam-

bém conhecido como Imperador Bokassa I, aquele Co-
mandante do Exército da República Centro Africana, que 
derrubou o então presidente para se autoproclamar Impe-
rador, mandando construir um trono de ouro para refeste-
lar suntuosamente seus fundilhos.

É isso que geralmente acontece com quem se auto-
proclama senhor de todos os poderes, esquecendo que 
sua missão se baseia em deveres. E esses deveres estão 
prescritos na nossa Constituição, como todas as letras, pa-
rágrafos, alíneas e incisos. Mas..., para quem não tem juízo, 
será preciso ensinar a soletrar um outro verbo importante, 
obedecer e respeitar as nossas Leis, defi nitivamente claras 
e esclarecedoras.

Enquanto isso, aqui nesta planície desolada, assolada 
pela pandemia, a nossa fugaz alegria é acompanhar o de-
senlace positivo de tantos doentes em seus momentos de 
saída do hospital, recuperados, embora, muitos deles car-
regando uma sequela indefi nida, que poderá o acompa-
nhar por toda vida. E o que fazem, afi nal, outros poderes? 
Será que estão cumprindo seus deveres?

Alguns, desempenhado um papel de capitão do 
mato, a caçar os libertos das senzalas que tentam trans-
formar as nossas salas, nossos pensamentos, nossas falas, 
em tormentos e eternos dissabores, pois querem se tornar 
nossos senhores, ao produzir cartilhas programadas que 
devem ser seguidas como se fossemos manadas.

O Congresso Nacional esquartejado em dissenções 
escandalosas, a cada dia nos oferece uma prova de sua 
incompetência, uma imensa indolência ao atender os pe-
didos de encomenda do mandatário, a esperar a próxima 
prebenda, está se transformando em uma lenda que, um 
dia, ouvimos falar. Agora o que que vemos e o eterno fa-
lhar em sua missão, ou não seria mesmo uma submissão? 
Enquanto isso, os congressistas submissos permanecem 
em assistir mais duas mil mortes todo dia e, muitos, come-
moram com muita alegria o desfecho fatal dessa agonia, 
tantas mortes a mais a cada dia. Meio milhão, meu povo 
brasileiro? Mas que Nação é esta que assiste a esta homé-
rica batalha que transforma nossa bandeira em mortalha, 
ao desfrutar dessa maldita Copa América.

Uma máscara na face, uma distância tão peque-
na, uma mão bem lavada toda hora, evitaria a morte de 
quem foi embora sem, ao menos, despedir de sua família. 
E o que fez o mandatário? Ficou a desfi ar o seu rosário de 
impropérios de insanos devaneios que transformou nos-
sa Pátria em cemitério e pensa transformar, agora veja, o 
Judiciário em sua igreja. Senhor Deus, deste Brasil! O que 
fazer com tudo o que até agora já se viu?

JOSÉ PEDRO RODRIGUES GONÇALVES 
É DOUTOR EM CIÊNCIAS HUMANAS

Meio milhão de vidas

Para evitar problemas
mais que não queira, vai deixar 
rastros. Dispositivos tecnológi-
cos, câmeras de segurança, GPS, 
enfim, existe uma infinidade de 
coisas para te “dedurar”. Se você 
não fizer, não tem o que ser fil-

mado, registrado, digitado 
ou qualquer outra coisa do 
gênero para cair em mãos 
erradas.

Pois é, meu amigo e mi-
nha amiga, no mundo em 
que vivemos, na época em 

que vivemos, com a tecnologia 
fazendo parte de nossas vidas e 
com a dinâmica do mundo mo-
derno, a única forma de ficar to-
talmente tranquilo e não acabar 
sendo pego fazendo algo errado 
é justamente não fazer algo erra-
do. Fácil, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e crí-
ticas 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 próxi-
ma, se Deus quiser!

Sempre que você optar por fazer algo errado ou que não possa 
ser de conhecimento de outras pessoas se prepare para a pos-
sibilidade de ser “descoberto”. Não adianta tentar alimentar a 
ilusão de que isso não vai acontecer, pois as chances de se fazer 
algo “escondido” hoje em dia são muito, mas muito pequenas. 
Então, se resolver assumir o risco, esteja preparado para as con-
sequências, sejam boas ou ruins.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição passada, sobre 
problemas causados por descui-
dos com aparelhos tecnológicos 
quando se está fazendo algo er-
rado. Sempre que toco em assun-
tos desse tipo um monte de es-
pertinhos vem me pedir 
dicas de como evitar que 
tais “rastros” acabem 
causando problemas. A 
resposta, nesse caso, é 
uma só: não fazer nada 
errado.

Isso mesmo: se você não quer 
que algo seja descoberto, sim-
plesmente não faça. Vamos pen-
sar em um exemplo clássico? O 
nude que cai na internet, proble-
ma extremamente comum hoje 
em dia. A única forma verdadeira-
mente eficiente de se evitar que 
isso aconteça é não tirar fotos 
desse tipo.

“Ah, mas você está sendo radi-
cal”. Não, estou sendo realista. A 
partir do momento em que a foto 
existe ela pode ser enviada, en-
caminhada, roupada, recuperada, 
enfim, uma série de situações po-
dem acontecer fazendo com que 
ela se torne pública.

O mesmo acontece com a “pu-
lada de cerca”. Se você fizer, por 

JOSÉ PEDRO GONÇALVES

A América do Sul, embora com renda média supe-
rior às de países e regiões pobres e populosas como Índia 
e África, tornou-se o canto do mundo onde a pandemia 
faz os maiores estragos. O continente é hoje o fulcro da 
Covid-19.

Seus países e dependências se viram tomados por 
epidemias do novo coronavírus Sars-CoV-2 em momen-
tos diversos e com dinâmicas próprias, mas o passar dos 
meses terminou por evidenciar que condições comuns se 
impuseram para aproximá-los na ocorrência de números 
alarmantes.

Defi ciências nos sistemas de saúde, desigualdade e 
agravamento da pobreza na pandemia têm pesado para 
impulsionar a região nas estatísticas lúgubres. Uma com-
paração entre Argentina, Brasil e Chile elucida como situ-
ações muito díspares de início convergiram para o tene-
broso panorama atual.

O Brasil atrai a atenção mundial porque, com grande 
população e políticas desastrosas de Jair Bolsonaro, pro-
duz números absolutos de infecções e óbitos chocantes.

Mesmo em termos relativos, em julho de 2020 o país 
se projetava com mais que o dobro da cifra de mortes diá-
rias por milhão de habitantes da Argentina (5 ante 2).

Na mesma época, era o Chile a se destacar na mor-
tandade, com saltos a 12 óbitos/milhão; em outubro do 
ano passado, foi a vez de argentinos alcançarem picos 
breves de 17 mortes/milhão.

A partir de março deste ano o Brasil fi cou por quase 
dois meses na liderança de casos fatais, entre 10 e 15 óbi-
tos/milhão. Espalhou preocupação no mundo, sobretudo 
pela conduta indefensável do governo, mas a epidemia 
estava longe de controlada nos vizinhos.

Recuos recentes abateram a mortalidade no territó-
rio nacional, entretanto permanecemos num nível alar-
mante de mortes (8,5/milhão, perto da média sul-ame-
ricana de 8,7). Em paralelo, os óbitos explodiam entre 
argentinos (13/milhão).

Em que pesem disparidades nacionais, a pandemia 
sul-americana se distanciou da observada em países que 
adotaram políticas mais consequentes. A média mundial 
de óbitos diários por milhão está em 1,2, similar à dos EUA, 
ainda o campeão de mortes acumuladas (599 mil, contra 
482 mil do Brasil).

Não parece correto atribuir as diferenças apenas ao 
progresso disparatado da vacinação. Chile e Uruguai lo-
graram imunizar parcela similar da população (cerca de 
60%), mas as mortes de uruguaios se contam na casa de 
18,3/milhão, face a 5,5/milhão de chilenos.

As nações sul-americanas têm vários problemas em 
comum, de variantes do Sars-CoV-2 às defi cientes ações 
de distanciamento social, controle de fronteiras, rastrea-
mento e isolamento de contatos.

Não falta só ao Brasil uma coordenação do combate 
à pandemia; os países do continente precisam também 
alinhar suas políticas e derrotar o inimigo comum.

Editorial

Continente Covid

AMPLIAÇÃO
DA REDE
O Governo do Estado abriu mais 20 leitos 

de UTI no Hospital Metropolitano, em Várzea 
Grande. Com a ampliação, a unidade passa a 
contar com o total de 109 leitos de Terapia In-
tensiva para o atendimento de pacientes com 
coronavírus. As novas vagas se somarão aos 
607 leitos de Terapia Intensiva do SUS, que já 
estavam em funcionamento. Somente entre 
março e maio, foram abertas cerca de 104 no-
vas vagas de UTI. As ampliações consideram 
as propostas encaminhadas ofi cialmente pe-
las Prefeituras ao Governo do Estado.

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!

FALA HOMOFÓBICA
Após a repercussão negativa da fala homofó-

bica do padre Paulo Antônio Muller, a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida de Tapurah desativou 
o perfi l da igreja no Facebook. Na missa, que 
foi transmitida ao vivo na rede social, o padre 
chamou um jornalista da TV Globo e o marido 
de “dois viados”. Muller também desaprovou o 
casamento entre gays e lésbicas, afi rmando ser 
um “sacrilégio”. Nos comentários, dezenas de 
internautas criticaram a atitude do padre, que 
agora será investigado pelo Ministério Público 
Estadual.

Crédito: Arquivo pessoal
IMAGEM DO DIA

O Brasil atrai a atenção mundial porque, 
com grande população e políticas desastro-
sas de Jair Bolsonaro, produz números absolu-
tos de infecções e óbitos chocantes“ “ Um estudante de odontologia, 24 anos, foi preso na quinta (17) quando 

fazia compras, em Cuiabá, suspeito de matar a ex-namorada, Dennila Cris 
Dantas Barbosa, 19, no dia anterior, em Araputanga. Dennila foi assassinada 
a facadas depois de terminar o namoro à distância com o suspeito. O sus-
peito mora em Fortaleza. Ela decidiu por fi m ao relacionamento amoroso 
e ele não aceitou. Depois do crime, segundo a Polícia Civil, o rapaz tentou 
simular que ela havia cometido suicídio. Havia perfurações no braço direito 
e no pescoço no corpo da jovem. Uma faca estava na mão direita dela. Den-
nila foi encontrada pela mãe no chão do quarto da casa onde morava com a 
família, no Centro de Araputanga. Ele responderá por homicídio doloso com 
a qualifi cadora em feminicídio.
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Governo de MT define retomada das  
aulas presenciais na rede estadual
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop re-
alizou na manhã desta sexta-
-feira (18) uma solenidade de 
oficialização do Programa Di-
nheiro Direto na Escola Muni-
cipal (PDDE). O prefeito Ro-
berto Dorner (Republicanos) 
fez a entrega simbólica do 
cheque no valor de R$ 24,00, 
representando o repasse por 
aluno, aos 39 diretores das 
unidades escolares de ensi-
no fundamental e infantil de 
Sinop.

Na quinta-feira, (17) 
foi realizado o primeiro pa-
gamento na ordem de R$ 
858.576,34 referentes à pri-
meira parcela do repasse 
escolar após a instituição do 
Programa Dinheiro Direto na 
Escola Municipal (PDDE). O 
valor por aluno matriculado é 
feito bimestralmente às insti-
tuições municipais.

Essa é a primeira vez 
que o repasse é feito após a 
sanção da Lei nº 2960/2021 
criado pela atual gestão ins-
tituindo o PDDE Municipal. A 
lei dobrou o valor do repasse 
que anteriormente era de R$ 
12,00 por aluno. A finalida-
de da implementação dessa 
nova política escolar é dar au-
tonomia de gestão e ampliar 
o fomento financeiro através 
de repasses regulares de ver-
ba de arrecadação própria do 
município.

O objetivo desses recur-

sos é a melhoria da infraes-
trutura física e pedagógica, o 
reforço da autogestão escolar 
e a elevação dos índices de 
desempenho da educação 
básica. Os recursos do pro-
grama são calculados consi-
derando o censo escolar do 
ano anterior ao do repasse.

A secretária de Educa-
ção, Sandra Donato, come-
morou a notícia do repasse e 
lembrou que em 2021 serão 
repassados diretamente às 
escolas municipais um mon-
tante de R$ 3.434,304,00 di-
luídos em quatro parcelas. 
“Com essa primeira parcela 
as escolas já podem se orga-
nizar para realizar as refor-
mas, manutenções, e diver-
sos outros serviços de acordo 
com a necessidade de cada 
instituição, tudo isso para ga-
rantir o bom funcionamento 
e melhoria da infraestrutura 
física e pedagógica”, acres-
centou ela. Sandra ressaltou 
também, que caberá ao ges-
tor com aprovação do Conse-
lho Escolar de cada unidade 
executar, administrar, acom-
panhar e providenciar tudo o 
que for necessário para a efi-
caz aplicação das verbas, de 
acordo com as orientações 
dos setores competentes e 
legislação pertinentes.

O prefeito Roberto Dor-
ner (Republicanos), destacou 
que os recursos distribuídos 
nas escolas através do Pro-
grama Dinheiro Direto na 
Escola representam um in-

EDUCAÇÃO. Nota técnica estabelece medidas rígidas para o retorno seguro das atividades presenciais
Foto: AssessoriA

Definição poderá ser revista a qualquer momento

Foram realizadas duas reuniões para debater o assunto

A prorrogação da medida por mais 90 dias
contempla 12 mi de famílias

De janeiro a junho choveu apenas metade do volume 
esperado 

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção
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ASSESORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Lucas do 
Rio Verde tem se movimen-
tado em prol da instalação 
da Delegacia Especializada 
da Mulher. Na quarta-feira 
(16), foram realizadas duas 
reuniões para debater o as-
sunto. Representantes da 
Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/MT) se reuniram 
com os Poderes Executivo e 
Legislativo do Município para 
solicitar a alteração do de-
creto nº 800/2021, para que 
se possa incluir uma Delega-
cia Especializada da Mulher, 
Criança e Idoso, dentro da es-
trutura organizacional da Po-
lícia Judiciária Civil, em Lucas 
do Rio Verde.

A solicitação veio após 
uma análise minuciosa sobre 
o aumento alarmante dos nú-
meros de casos de violência 
doméstica nos últimos me-

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL) de-
cidiu manter até 30 de se-
tembro de 2021 a decisão de 
suspender o corte de energia 
por inadimplência dos con-
sumidores de baixa renda 
em todo o Brasil. A medida 
encerraria no dia 30 de junho, 
conforme a Resolução Nor-
mativa 928/2021, mas seguirá 
em vigor para os consumido-
res da tarifa social.

Além de assegurar a 
preservação do fornecimento 
aos consumidores mais vul-
neráveis, objetivo da Aneel 
é uniformizar o tratamento 
a ser aplicado pelas distri-
buidoras de energia elétrica, 
considerando que governos 
locais têm emitido decretos 

ses. Em sua argumentação, 
a OAB explicou que Lucas do 
Rio Verde é uma cidade bem 
estruturada e pela desenvol-
tura e número de habitantes 
já poderia comportar uma 
delegacia especializada a es-
tas pessoas.

A ideia, além de instalar 
delegacia em si, é dar supor-
te às pessoas agredidas, prin-
cipalmente por meio da rede 
de apoio às mulheres vítimas 
de violência doméstica no 
município. 

A Secretaria de Assis-
tência Social de Lucas do Rio 
Verde vem trabalhando assi-
duamente para a implemen-
tação da rede de apoio.

Segundo a secretária 
de Assistência Social, Janice 
Ribeiro, “a intenção de criar 
esta rede é prestar apoio às 
mulheres vítimas de violên-
cia doméstica nos aspectos 
psicológico, social e profissio-
nal em sua totalidade. Assim, 

para abordar questões asso-
ciadas ao fornecimento de 
energia, inclusive tratando 
questões relacionadas à sus-
pensão, conforme informou a 
Agência.

O assunto já foi anali-
sado pelo Supremo Tribunal 
Federal (STF), o qual reconhe-
ceu como constitucional a lei 
que proíbe o corte de energia 
durante a pandemia.

Diretor da Agência, Hél-
vio Guerra reforçou que “a 
vedação do corte de ener-
gia não sugere e nem deve 
ser entendida, de forma al-
guma, como um estímulo à 
isenção do pagamento pelo 
uso da energia elétrica, mas 
sim como uma ação regula-
dora que visa garantir a con-
tinuidade do fornecimento 
àqueles que, em razão da 

LUCAS DO RIO VERDE

Delegacia da Mulher, Criança e 
idoso vem sendo idealizada

LUCAS DO RIO VERDE

ANEEL prorroga suspensão de 
corte de energia de famílias 

DA REPORTAGEM

“Faltou planejamento. 
Se os órgãos responsáveis 
dos governos de Mato Gros-
so e Mato Grosso do Sul ob-
servassem o monitoramento 
pluviométrico na região pan-
taneira e a ocorrência cíclica 
de grandes cheias ou grandes 
secas, a catástrofe ambiental 
do ano passado poderia ter 
sido prevista e até evitada, 
ou pelo menos minimizada”, 
sentenciou o deputado Lúdio 
Cabral (PT) durante a audiên-
cia pública realizada pela As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT) na manhã de 
terça-feira (17) para debater 
as medidas de prevenção e 
combate a incêndios no Pan-
tanal. 

A audiência havia sido 
requerida pelo deputado pe-
tista e foi por ele conduzida, 
com a presença do presi-
dente da Comissão de Meio 
Ambiente da Casa, deputa-
do Carlos Avallone (PSDB) 
– também compareceram 
os deputados Valmir Moret-
to (PRB) e Eduardo Botelho 
(DEM), que logo se ausenta-

ram em razão de outros com-
promissos parlamentares. 
Presente ainda a deputada 
federal Rosa Neide (PT). 

Por videoconferência, 
participaram representan-
tes de diversas instituições 
governamentais – entre uni-
versidades, Corpo de Bom-
beiros Militar, Defesa Civil 
Ministério Público Estadual 
e órgãos ambientais do Es-
tado e União -, organizações 
de defesa ambiental de Mato 
Grosso e do vizinho estado do 
Sul, além de populações pan-
taneiras tradicionais. 

O titular da Diretoria 
Operacional do Corpo de 
Bombeiros Militar de Mato 
Grosso (CBM/MT), coronel 
Agnaldo Pereira de Souza 
destacou a instalação de dois 
pelotões da corporação em 
pontos estratégicos – Poconé 
e Santo Antônio de Leverger, 
este último preparado para 
operações com aeronaves. O 
militar também elencou as 
ações educativas em parceria 
com as comunidades locais e 
o treinamento de 400 briga-
distas nativos da região pan-
taneira. 

PANTANAL

audiência pública debate 
medidas para prevenção

cremento a mais para garan-
tir ações de manutenção e o 
atendimento de demandas 

mais imediatas das unidades 
escolares. “O programa está 
inserido em nossa política 

sua vulnerabilidade, não tive-
rem condições de se manter 
adimplentes”.

Também ficou definido 
o diferimento do pagamento, 
pelas distribuidoras, por não 
atendimento dos indicadores 
de continuidade individual e 

de conformidade de tensão 
em regime permanente.

A diretoria da ANEEL 
definiu ainda que as com-
pensações não realizadas aos 
consumidores serão credita-
das até a fatura emitida em 
31 de março de 2022.

de valorização da educação, 
assim como a garantia das 
melhorias constantes da es-

trutura organizacional e pe-
dagógica do ensino da rede 
municipal”, comentou.

elas vão saber que poderão 
contar conosco, por meio de 
assistência psicológica, de 
saúde geral, até mesmo na 
inclusão produtiva, emprega-
bilidade e capacitação profis-
sional”.

A Secretaria faz parte 
da Rede de Proteção às Mu-
lheres Vítimas de Violência 
Doméstica e durante reunião 

promovida pela pasta, por 
meio do Conselho Munici-
pal dos Direitos da mulher, 
contou com a participação 
de representantes dos po-
deres Judiciário, Legislati-
vo e Executivo estaduais e 
municipais, que acordaram 
em elaborar um fluxograma 
e homologá-lo por meio de 
uma nova reunião, dentro 
dos próximos 30 dias.
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Diferença de preços entre carne 
suína e bovina bate recorde
DA REPORTAGEM

O preço da carne suína 
teve forte recuo entre o f im 
de maio e o início de junho 
e, com isso, a competitivida-
de da proteína em relação 
às suas principais concor-
rentes, a carne de frango e 
bovina, cresceu na primeira 
quinzena do mês.

As informações estão 
em relatório divulgado pelo 
Centro de Estudos Avança-
dos em Economia Aplicada 
(Cepea). Além disso, acres-
centa o centro de estudos, a 
distância de preços entre a 
carne suína e a bovina bateu 
recorde.

Conforme levantamen-
to do Cepea, na primeira 
metade de junho, a carcaça 
especial suína foi negocia-
da, no mercado atacadista 
da Grande São Paulo, a R$ 
10,88/kg abaixo da carca-
ça casada bovina, diferença 
0,7% maior que a de maio e 
expressivos 40,7% acima da 
registrada em junho/2020.

Já na comparação com 
o frango inteiro congelado, 
a carcaça especial suína foi 
negociada a R$ 2,68/kg aci-
ma da proteína avícola, di-
ferença 27% menor que a 
de maio, mas ainda 25,5% 
acima da registrada em ju-
nho/2020.

A maior oferta de ani-
mais explica a queda de 
preços da carne suína, em 
meio a um cenário de fraca 
demanda interna pelas pro-
teínas animais em geral. Na 
parcial de junho (até o dia 
15), a carcaça especial suína 
registra média de R$ 9,50/
kg na Grande São Paulo, re-
cuo de 4,7% frente à do mês 
anterior, mas ainda 51,1% 
acima da observada em ju-
nho/2020, em termos nomi-
nais.

No mercado de frango, 
o baixo nível de estoques e 
as vendas internas e exter-
nas aquecidas têm elevado 
os preços da carne.

Assim, o produto intei-
ro resfriado comercializado 
na Grande São Paulo apre-
senta média de R$ 6,82/kg 
neste mês, alta de 12,4% so-
bre a de maio e ainda 68,3% 
acima da de junho/20.

Já para carne bovina, 
observa-se recuo nos pre-
ços, mas de maneira menos 
intensa que a suína. Neste 
caso, o alto preço da prote-
ína vai de encontro com o 
baixo poder de compra da 
população. A carcaça casa-
da foi negociada à média de 
R$ 20,38/kg neste mês, que-
da de 2,1% frente à de maio, 
porém, 45,7% acima da de 
junho/20.

Foto: Divulgação

Baixo nível de estoques e vendas aquecidas têm elevado os preços da carne

SEGUNDO O CEPEA. Cenário atípico frente à escala de alto nos preços da carne, arroz, leite, dentre outros

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

A Pesquisa Anual da In-
dústria da Construção (Paic) 
2019, divulgada pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE), mostra que na-
quele ano o setor totalizou R$ 
288 bilhões, sendo R$ 273,8 bi 
em obras e serviços de constru-
ção e R$ 14,2 bi em incorpora-
ções. Desse total, R$ 127,3 bi fo-
ram em construção de edifícios, 
R$ 92,8 bi em obras de infraes-
trutura e R$ 67,9 bi em serviços 
especializados.

Em 2019, o Produto Inter-
no Bruto (PIB) do país cresceu 
1,4%, o terceiro valor positivo se-
guido após a retração observa-
da em 2015 e 2016. A construção 
havia retraído em 2017 e 2018 e 
voltou a crescer em 2019, alcan-
çando 1,5%. A criação de empre-
gos no setor também voltou 
a crescer, após vários anos de 
queda ou estagnação.

A pesquisa identifica mu-
danças estruturais na indús-
tria da construção ao longo do 
tempo, não fazendo relações 
de causalidade nem análises 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O presidente Jair Bolsona-
ro fez um apelo a empresários 
para segurarem o preço dos 
alimentos. A reunião foi restrita 
e não pôde ser acompanha-
da pela imprensa. O relato so-
bre a fala presidencial foi feito 
pelo senador Flávio Bolsonaro 
(Patriotas-RJ), em coletiva após 
a reunião. “Ele passou a men-

DA REPORTAGEM

O Instituto Soja Livre ele-
ge nova diretoria em assem-
bleia geral na segunda-feira (21), 
em Cuiabá, em formato híbrido 
(presencial e online). O pleito 
terá chapa única, encabeçada 
pelo empresário Cesar Borges, 
vice-presidente da Caramuru 
Alimentos, como presidente e o 
produtor rural e vice-presidente 
da Aprosoja MT, Lucas Beber, 
como vice-presidente.

O ISL tem o objetivo de 
contribuir para o desenvolvi-
mento do mercado de soja 
convencional, mantendo viva a 
liberdade de escolha do produ-
tor rural em relação à tecnolo-
gia, da cultivar e do sistema de 
produtivo que trará maior ren-
tabilidade e segurança na safra.

O atual presidente, produ-
tor rural Endrigo Dalcin, ressal-
ta que o Instituto tem grande 
responsabilidade no País em 
“manter viva” a soja conven-
cional. “O Instituto Soja Livre é 

uma entidade jovem, que co-
meçou como um projeto há 11 
anos e está ‘criando corpo’. A 
importância é grande, pois a 
soja convencional, em nosso 
entendimento, é questão de 
soberania nacional. Plantar soja 
com tecnologia nacional, com 
variedades nacionais, sem cap-
tura de valores de royalties”, diz.

A chapa que estará à 
frente do ISL nos próximos dois 
anos é composta ainda por Es-
tênio Faria (diretor administra-
tivo), Odilon Lemos de Mello 
Filho (diretor técnico), José Del 
(diretor financeiro), Endrigo 
Dalcin (diretor de relações inter-
nacionais). “A nova gestão terá 
o grande desafio de conduzir 
as questões de mercado inter-
nacional para a gente manter 
o plantio de soja convencional 
no Brasil. Todos que estão as-
sumindo têm capacidade de 
sobra, amplo conhecimento do 
setor e farão um excelente tra-
balho”, finaliza Dalcin.

Dados são da Pesquisa Anual da Indústria da Construção

Em 2020, valor chegou a R$ 96 bilhões

IBGE

Construção volta a crescer
após dois anos de queda

BIÊNIO

Instituto Soja Livre 
elege nova diretoria 
para 2022/23

APELO

Bolsonaro pede que empresários 
segurarem preço dos alimentos

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

conjunturais. As variáveis anali-
sadas são empregos e salários, 
receita, custos e despesas, valor 
das incorporações e tipos de 
obra. A série histórica traz a aná-
lise de 10 anos, de 2010 a 2019.

O IBGE destaca que se em 
2010 as obras de infraestrutura 
respondiam por 44,1% da in-
dústria da construção, em 2019 
caíram para 32,2%, passando de 
primeiro para o segundo lugar 

sagem de expectativas boas 
para o futuro. Fez um apelo ao 
setor, porque, obviamente, em 
função dessa grande injeção de 
recursos na economia, há uma 
tendência, em todo o mundo, 
de se aumentar a inflação. Em 
especial sobre itens de primeira 
necessidade. Daí fez menção 
ao setor supermercadista, onde 
está o arroz, o feijão, o ovo”, dis-
se o senador. Segundo Flávio 
Bolsonaro, que falou ao lado 

em valor total. A construção de 
edifícios assumiu a primeira 
posição, passando de 39,1% em 
2010 para 44,2% em 2019.

TIPO DE
OBRAS
As mudanças estruturais 

na indústria da construção po-
dem ser verificadas também 
no tipo de obra ou nos serviços 
realizados. Enquanto em 2010 
o primeiro lugar ficava com a 

do presidente da Associação 
de Supermercados do Rio de 
Janeiro, Fábio Queiroz, o presi-
dente Bolsonaro reconheceu o 
sacrifício que os supermerca-
distas já fazem. “Dentro dessa 
cadeia produtiva, obviamente, 
não são os supermercadistas 
os responsáveis pela alta dos 
preços. Ele [Bolsonaro] fez esse 
apelo, se for possível, de reduzir 
ainda mais, se houver espaço, 
a margem de lucro. A gente 

construção de rodovias, ferro-
vias, obras urbanas e obras de 
arte especiais, com 21%, o grupo 
passou para o terceiro lugar em 
2019, com participação de 16,2%. 
O primeiro lugar foi ocupado 
pelas obras residenciais, que fi-
cavam em segundo com 20,6%, 
e subiram para 25,7%. Serviços 
especializados para construção 
passaram de terceiro (15,4%) 
para segundo (19,8%).

compreende que é uma equa-
ção difícil de fechar. Temos que 
sustentar aqueles que não têm 
condições, e precisam ter o que 
comer em suas casas. Em fun-
ção do aumento da procura, a 
consequência natural é a ele-
vação dos preços. Ele [o presi-
dente Bolsonaro] demonstrou 
uma preocupação específica 
em relação à inflação dos pro-
dutos da cesta básica”, relatou 
o senador.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 28/2021 

Processo Administrativo Licitatório Nº 111/2021
O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Munici-
pal, através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, 
para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob 
a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 28/2021, cujo objeto é CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANTÕES 
MÉDICO PRESENCIAL DIURNO, INCLUINDO TODOS OS DIAS DA SEMA-
NA E FINAIS DE SEMANA, FERIADOS, PONTOS FACULTATIVOS SENDO 
EM TODOS OS DIAS DO MÊS, SENDO ESSE SERVIÇO PRESTADO NO 
CENTRO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO EM ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS 
DO SUS. Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições 
das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009.
1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de San-
ta Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 09:00 às 09:30 horas 
(horário de Brasília-DF) do dia 01 de julho de 2021, com abertura da sessão 
oficial do pregão presencial às 09:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, 
informações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licita-
cao@santacarmem.mt.gov.br.
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 21 de junho de 2021.
MAITÊ SEHNEM

Pregoeira - Portaria nº 36/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO CONCORRÊNCIA 002/2019

PROCESSO DE COMPRA 056/2019

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, Estado de Mato Grosso, Inscrita No 
CNPJ 13.465.309/0001-67, autoriza a empresa CRG CONSTRUÇÕES EIRE-
LI EPP, inscrita no CNPJ 14.936.115/0001-05, localizada na Rua Paraiso, nº 
599, Praeirinho – CEP: 78.070-650 Cuiabá – MT.
A Licitação Na Modalidade CONCORRÊNCIA Nº 002/2019, PROCESSO DE 
COMPRA 056/2019 Objeto: “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZA-
DA NA EDIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEGUNDA FASE DE SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, SENDO NA CIDADE SEDE DO MUNICIPIO 
DE COTRIGUAÇU/MT E NO DISTRITO DE NOVA UNIÃO, CONFORME 
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO, ME-
MORIAL DESCRITIVO E PROJETO ANEXO A ESTE EDITAL DE ACORDO 
COM TC/PAC 0416/2014”. A dar início aos serviços da obra objeto do contrato 
acima, obedecendo os padrões técnicos e as exigências descritas no edital e 
contrato assinados entre as partes.

Cotriguaçu/MT, 18 de junho de 2021.

PREFEITURA MUN.DE COTRIGUAÇU
VALDIVINO MENDES DOS SANTOS

CONTRATANTE

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2021

Pregão Eletrônico Srp – N° 038/2021 Sistema De Registro De Preços -Srp A 
Prefeitura De Confresa-Mt, Através Da Pregoeiro E Equipe De Apoio, Torna 
Público Para Todos Os Interessados Que Se Encontra Instaurada A Licitação 
Na Modalidade Pregão Na Forma Eletrônico Srp - N° 038/2021 - Do Tipo Me-
nor Preço Global Por Lote/Item, De Acordo Com As Leis Em Vigência. O Edital 
E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações 
E Contratos, No Site Confresa.Org   No Link Do Portal Da Transparência, No 
Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail:  Licitaconfresa@Hotmail.Com   E De Segunda 
À Sexta-Feira. Objeto: Contratação De Empresa Para A Prestação De Ser-
viço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para A Locação De 
Veículos Em Geral Comuns E Especiais, Máquinas E Equipamentos, Através 
De Redes De Estabelecimentos Credenciados Pela Contratada Via Sistema, 
Atendendo As Necessidades Do Município De Confresa – Mt. Das Propostas: 
*Do Recebimento: Inicia Dia 25/06/2021 As 08hs30min. *Do Encerramento 
De Recebimento: Dia 02/07/2021 As 08hs30min. *Abertura Das Propostas: 
Dia 02/07/2021 As 09hs00min. *Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 
02/07/2021 As 09hs30min Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br, Obs: Horá-
rio Oficial De Brasília. Confresa-Mt, 18 De Junho 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PREGOEIRO - PORTARIA N° 126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRONICO – SRP N° 035/2021

Processo Licitatório N° 142/2021 A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Público, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo 
Licitatório Na Modalidade Pregão Eletrônico – Srp N° 035/2021, Conforme 
Segue: Objeto: Abertura Do Processo Licitatório Pregão Eletrônico De Re-
gistro De Preços Para Aquisição De Material De Copa E Cozinha (Utensilios 
De Cozinha), Atendendo As Demandas Das Secretarias Do Poder Executi-
vo Municipal, Junto Ao Município De Confresa - Mt. Homologado/Adjudicado 
Para As Empresas: Cyan Papelaria E Materiais De Informatica Eireli Epp Cnpj: 
20.357.366/0001-20 Endereço: Av Isaac Povoas 475 Subsolo Sl 1, Bairro 
Centro. Cidade: Cuiabá-Mt Cep: 78.005-340 Fone: (65) 3025-1144 (65) 9962-
03930 Email: Thaistrindade30@Hotmail.Com Vencedora Dos Itens 01, 02, 04, 
07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 30, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 85, 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104 106, 107, 108, 110, 111, 
112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 
150, 151, 152, 154, 155, 156, 157, 160, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 
169, 170, 171, 172, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 184, 186, 187, 188, 
195, 196, 197, 198, 199, 200, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 211, 213, 215, 
216, 217, 219, 222, 225, 228, 231, 232, 234, 235, 236, 237, 239, 240, 241, 
242, 243, 244, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 
259, 260, 261, 262, 263, 265, 266, 267, 276, 277, 280, 286, 288, 290, 291, 
292, 293, 296, 298, 299, 301, 303 E 304 Do Certame No Valor Global De R$ 
618.052,69 (Seiscentos E Dezoito Mil, Cinquenta E Dois Reais E Sessenta E 
Nove Centavos). Registro De Preços Válido Por Um Período De 12 Meses, 
Visto Que A Empresa Atendeu Todos Os Requisitos Do Edital E Seus Anexos. 
Confresa- Mt, 18 De Junho De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
PREGOEIRA - PORTARIA N° 0126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA/MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 034/2021.

Processo Licitatório Nº 83/2021. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Proces-
so Licitatório Na Modalidade Pregão Presencial Srp Nº 034/2021, Conforme 
Segue: Objeto: Pregão Presencial De Registro De Preços Para A Aquisição 
De Brita Nº 00, 01, 02 E Po De Brita, Para Atender As Necessidades Das 
Secretarias Do Poder Executivo, Juntamente Com A Prefeitura Municipal De 
Confresa-Mt.  Adjudicados/Homologados: Empresas: Britasa Mineradora Con-
fresa Ltda Cnpj: 02.943.563/0001-49 End: Br 158 Km 126, Gl Independencia 
1, Sitio Pedregulho, Cep:78.652-000 Município De Confresa – Mt Fone: (66) 
35641784 (66) 35641144 Representante Legal: Sandro Moacir Herter Email: 
Britasamineradora@Gmail.Com Vencedora Do Item 04 Do Certame No Valor 
Global De R$ 669.446,40 (Seiscentos E Sessenta E Nove Mil, Quatrocentos 
E Quarenta E Seis Reais E Quarenta Centavos).  Britazil Comercio De Brita 
Ltda Cnpj: 36.781.971/0001-63 End: Avenida Industrial, S/N, Saída Para O 
Xingu, Cep:78.652-000 Município De Confresa – Mt Fone: (66) 984376555 
Representante Legal: Rodrigo Santana De Moura Email:Britazilxingu@Gmail.
Com Vencedora Dos Itens 01, 02 E 03 Do Certame No Valor Global De R$ 
1.349.453,53 (Um Milhão, Trezentos E Quarenta E Nove Mil, Quatrocentos E 
Cinquenta E Três Reais E Cinquenta E Três Centavos). Registro De Preços 
Válido Por Um Período De 12 Meses, Visto Que As Empresas Atenderam To-
dos Os Requisitos Do Edital E Seus Anexos. 

Confresa-Mt, 18 De Junho De 2021
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira -Portaria nº 0126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 059/2021

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 150/2021 A Prefeitura de Confresa, Estado de 
Mato Grosso, através da Pregoeira, torna público que fará realizar no dia 05 
de JULHO de 2021, às 09:00 hs (horário local), na sala da Comissão Perma-
nente de Licitações, situada na Rua 13 de Maio, N° 215, Centro, na cidade de 
Confresa-MT, a Reunião para realização do PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 
059/2021, do tipo Menor Preço por Item de acordo com as Leis em vigência. 
O Edital e seus anexos estarão disponíveis na sala do Departamento de Li-
citações e Contratos no endereço citado acima e no site Confresa.org no link 
do Portal da Transparência, de segunda à sexta-feira, tel. Contato (66) 3564-
1818. ramal 31 ou ainda pelo e-mail:  licitaconfresa@hotmail.com OBJETO: 
PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO 
DE AREIA FINA, MÉDIA E GROSSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS DO PODER EXECUTIVO, JUNTAMENTE COM A PRE-
FEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA-MT. CONFRESA-MT, 18 de junho de 
2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
PREGOEIRA - PORTARIA N° 0126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico Srp – N° 038/2021

PROCESSO LICITATÓRIO N° 152/2021 Sistema De Registro De Preços -Srp 
A Prefeitura De Confresa-Mt, Através Da Pregoeiro E Equipe De Apoio, Torna 
Público Para Todos Os Interessados Que Se Encontra Instaurada A Licitação 
Na Modalidade Pregão Na Forma Eletrônico Srp - N° 038/2021 - Do Tipo Me-
nor Preço Global Por Lote/Item, De Acordo Com As Leis Em Vigência. O Edital 
E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações 
E Contratos, No Site Confresa.Org   No Link Do Portal Da Transparência, No 
Www.Bnc.Org.Br, No E-Mail:  Licitaconfresa@Hotmail.Com   E De Segunda 
À Sexta-Feira. Objeto: Contratação De Empresa Para A Prestação De Ser-
viço De Administração E Gerenciamento Informatizado Para A Locação De 
Veículos Em Geral Comuns E Especiais, Máquinas E Equipamentos, Através 
De Redes De Estabelecimentos Credenciados Pela Contratada Via Sistema, 
Atendendo As Necessidades Do Município De Confresa – Mt. Das Propostas: 
*Do Recebimento: Inicia Dia 25/06/2021 As 08hs30min. *Do Encerramento 
De Recebimento: Dia 02/07/2021 As 08hs30min. *Abertura Das Propostas: 
Dia 02/07/2021 As 09hs00min. *Inicio Da Sessão De Disputa De Preços: Dia 
02/07/2021 As 09hs30min Endereço Eletrônico: Www.Bnc.Org.Br, Obs: Horá-
rio Oficial De Brasília. Confresa-Mt, 18 De Junho 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PREGOEIRO - PORTARIA N° 126/2021

FUNDAÇÃO UNISELVA AVISO DE ABERTURA SELEÇÃO PÚBLICA DE 
FORNECEDORES PRESENCIAL N° 18/2021

Objeto: Construção do Centro Integrado de Pesquisa e Inovação Tec-
nológica no Campus Universitário de Sinop/MT. do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, sob a forma de EXECUÇÃO INDIRETA, empreitada por PREÇO 
UNITÁRIO, disputa FECHADA. O prazo de validade das propostas deve-
rá ser de 60 dias. Data de abertura: 09h00min do dia 09/07/2021. Local: 
Universidade Federal de Mato Grosso – Campus Sinop/MT, Av. Alexandre 
Ferronato, nº 1.200 – Bloco Bambu / sala 01, Setor Industrial Norte, CEP: 
78550-728 – Sinop/MT. Disponibilidade do Edital: site www.fundacaou-
niselva.org.br. Esclarecimentos adicionais e-mail: licitacao2@uniselva.
org.br. Cuiabá, 18 de junho de 2021.

KAROLINE FRANCO DA MOTTA BALDUINO 
Comprador

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

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 

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, tor-
na público que requereu à SEMA-MT, a Licença Am-
biental Simplificada -LAS - dos Canteiros de Obras 
Potreiro e Diamantino para construir as Pontes Sobre 
os Rios Potreiro e Diamantino na rodovia MT 270.

A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, 
torna público que requereu à SEMA-MT, .a Licença 
Ambiental Simplificada -LAS - do Canteiro de Obras 
Teles Pires para construir a Ponte Sobre o Rio Teles 
Pires na rodovia MT 419.

CLÍNICA ODONTOLÓGICA DRA DENISE ODA S S 
P – CNPJ: 29.854.748/0001-33, localizado na Av. Pa-
raná, 535S, Bairro Centro, município de Lucas do Rio 
Verde/MT torna público que requereu junto a SAMA/
LRV-Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Am-
biente de Lucas do Rio Verde/MT a Solicitação de 
LPLILO para a atividade de “Atividade de Clínicas 
médica e Odontológica (clínicas, consultórios e am-
bulatórios)”. Responsável Técnico: ENG. SANITARIS-
TA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO 
SOBRINHO – (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.
com

DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA - CNPJ: 
08.061.626/0001-10, localizada na R 01 A, nº 5247W, 
Setor 40, Quadra 026B, Lote 02, Setor Industrial VI, 
município de Lucas do Rio Verde (MT) torna público 
que requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente, a Solicitação de 
LPLILO, para a atividade de “Armazéns gerais para 
depósito de produtos não perigosos (Depósito de se-
mentes)”. Responsável Técnico: ENG. SANITARIS-
TA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 063/2021
Recebimento das propostas: a partir do dia 21 de junho de 2021, às 08:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: dia 06 
de julho de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data de 
abertura das propostas: dia 06 de julho de 2021, às 09:00 horas. (horário 
de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 06 de julho de 
2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: REGISTRO DE 
PREÇOS para futura e eventual aquisição de medicamentos para 
enfrentamento da Emergência de Saúde Pública decorrente do 
Coronavírus - COVID-19. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: 
https://bllcompras.com/ Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 
66NE, Campo Novo do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 – 5100 - 
5108,  o  ed i ta l  na  in tegra  poderá ser  re t i rado pe lo  s i te : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 18 de junho de 2021.

Tarcísio Nascimento da Silva
Pregoeiro

FAZENDA 1.938HA
(PARTE IDEAL) EM

NOVA CANAÃ DO NORTE/MT

Faz. Alcides, gleba Cruzeiro do Sul.

INICIAL R$ 2.210.813,00

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9339

POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
EDITAL DE CANCELAMENTO RESTOS A PAGAR Nº 001/2021 

 
DISPÕE SOBRE CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO 
PROCESSADOS INSCRITOS EM  2019 E 2020, E DÁ OUTRAS 
PROVIDENCIAS. 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR MOACIR LUIZ GIACOMELLI, PREFEITO 
MUNICIPAL DE VERA, ESTADO DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS 
ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI, E  
CONSIDERANDO a observação das normas orçamentárias, financeiras, 
patrimoniais e contábeis vigentes; 
CONVOCA: 
Ficam convocados para comparecimento junto a Secretaria Municipal 
Administração e Finanças os fornecedores abaixo citados para comprovação 
da execução dos materiais/serviços/obras Processados ou Não dos Restos a 
Pagar Não Processados abaixo citados, inscritos em exercício anteriores. Os 
fornecedores têm até o dia 05 DE JULHO DE 2021 para comparecimento, 
sendo que, após tal prazo, os Restos a Pagar Não processados ficam 
automaticamente CANCELADOS: 

 
 

Data 
 

 
Empenho/Ano Valor 

 

 
Credor 

18/09/2019 5032/2019 4.760,00 Juriti Projetos e 
Consultoria Ambiental Ltda 
– ME 

05/12/2019 6459/2019 496,32 Engemaki Engenharia e 
Construções Eireli 

13/03/2020 1459/2020 3.264,51 Engemaki Engenharia e 
Construções Eireli 

02/01/2020 27/2020 771,99 MC Terraplanagem, 
Transporte e Serviços Ltda 
– ME 

03/12/2020 5336/2020 45,92 MC Terraplanagem, 
Transporte e Serviços Ltda 
– ME 

05/03/2020 1319/2020 16.250,00 Maikel Osvaldo Clemente 
Eireli 

18/06/2020 2799/2020 4.951,55 M.N Laminados e 
Compensados Ltda 

12/05/2020 2246/2020 162,26 Comercial Costa de 
Petroleo Ltda 

11/08/2020 3592/2020 0,79 Comercial Costa de 
Petroleo Ltda 

24/09/2020 4175/2020 556,83 Comercial Costa de 
Petroleo Ltda 

24/09/2020 4176/2020 3.402,37 Comercial Costa de 
Petroleo Ltda 

06/10/2020 4430/2020 516,56 Comercial Costa de 
Petroleo Ltda 

17/11/2020 5004/2020 2.781.40 Comercial Costa de 
Petroleo Ltda 

30/12/2020 5737/2020 136,22 Energisa Mato Grosso 

11/11/2020 4924/2020 35.100,00 Fotovolt Energia Solar Ltda 

 
Prefeitura Municipal de Vera, em 18 de junho de 2021 

  
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

  Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2021

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

abertura prevista para o dia  02 de julho de 2021, ás 08:00 horas (Horário 

de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, tendo 

como objeto o Registro de preços para futura e eventual contratação de 

empresa especializada para fornecimento de profissional médico 

ortopedista para prestação de serviços médicos no Hospital Municipal 

Maria Zélia localizado no Município de Marcelândia/MT. O Edital completo 

está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações 

da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua dos Três Poderes, 

nº 777, Centro e no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação). 

Publique-se. Marcelândia/MT, 18 de junho de 2021.

Raphaella Espíndola Benício

Pregoeira Oficial

TERRENO
300M² EM
SINOP/MT
Rua Guarulhos,

Lot. Jardim Viena.

R$ 60.000,00
(PARCELÁVEL)

balbinoleiloes.com.br

0800-707-9272



DA REPORTAGEM

A sequência de Gustavo 
Scarpa como titular do Pal-
meiras tem dado resultado 
para o meia-atacante e para 
a equipe alviverde. Na última 
quarta-feira, por exemplo, ele 
fez seu 25º jogo na tempora-
da e teve participação direta 
nos três gols da vitória por 3 
a 0 contra o Juventude, em 
Caxias do Sul.

Em participações em 
gol, Scarpa foi responsável 
por 27,7% das bolas na rede 
do Verdão na temporada. 
Além dos quatro gols, tem 11 
assistências e lidera com fol-
ga o ranking dos passes para 
gol do elenco do Verdão

Atleta mais escalado 
pela comissão técnica de 
Abel Ferreira nesta tempo-
rada - ele não entrou em 
campo seis vezes -, Gustavo 
Scarpa vive hoje sua principal 
sequência como titular sob o 
comando da atual comissão 
técnica.

Antes opção para a vaga 
de Raphael Veiga, ele deixou 

SCARPA +10

Meia-atacante ganha
sequência e vira
destaque do Palmeiras

de ser utilizado pelos lados 
e ganhou espaço ao lado do 
meia. Nesta formação, o Ver-
dão sofreu com instabilidade 
defensiva, mas criou mais até 
quando decepcionou nos re-
sultados, como contra CRB e 
Corinthians.

Dos 25 jogos disputados 
no calendário de 2021, Scar-
pa foi titular 17 vezes, o que 
representa uma participação 
desde o início em 68% das 
partidas. O índice geral do 
atleta pelo Verdão é de 56%, 
com 143 jogos e 81 como ti-
tular. 

No Palmeiras desde 
2018, Gustavo Scarpa é o jo-
gador com mais assistências 
do elenco, com 28 passes 
para gol em quatro tempo-
radas e o quarto atleta com 
mais gols marcados (27), 
atrás de Willian, Raphael Vei-
ga e Luiz Adriano.

No domingo, o Verdão 
volta a campo para enfren-
tar o América-MG, às 10h, no 
Allianz Parque, em jogo vá-
lido pela quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro.

Atleta mais escalado do Verdão deu 11 assistências

Foto: Divulgação

Gramado do estádio não está apto para recebe
 jogos da Série A 

RECUOU

CBF decide adiar jogo entre 
Cuiabá e Grêmio no Dutrinha

DA REPORTAGEM

Depois de ficar fora do 
calendário de 2020 por causa 
da pandemia do novo coro-
navírus, o GP da França está 
de volta neste fim de semana 
com a presença de 15 mil tor-
cedores e em meio a uma in-
tensa disputa entre o líder do 
campeonato, Max Verstappen, 
e o heptacampeão Lewis Ha-
milton, que está a quatro pon-
tos do piloto da Red Bull.

Nos dois últimos anos, 
desde que Paul Ricard voltou 
ao calendário da Fórmula 1, 
Hamilton dominou as corridas 
na França, mas hoje a RBR 
está desafiando a Mercedes 
de maneira mais forte do que 
em temporadas anteriores.

Além disso, em Paul Ri-
card, começa a valer o teste 
mais rigoroso para as asas tra-
seiras, mas a tática adotada 
pela RBR em Baku leva a crer 
que o time não sairá tão pre-
judicado com a medida como 
se esperava.

Mas não é só a briga da 
ponta que desperta interesse: 
depois de a Ferrari andar até 
mais forte do que eles mes-
mos esperavam em Baku, 
passando a McLaren na luta 
pelo terceiro lugar, o time in-
glês acredita que pode reto-
mar o posto, enquanto a As-
ton Martin quer comprovar se 
a melhora observada nas últi-
mas duas provas, disputadas 
em pistas de rua, podem ser 
traduzidas para um circuito 
“de verdade”.

O treino classificatório 
será neste sábado (19), às 9h, 
com transmissão da Band. A 
largada será no domingo (20), 
no mesmo horário.

DA REPORTAGEM

Após o fechamento da 
edição desta sexta (19) do Di-
ário do Estado MT, em que 
noticiamos a realização do 
jogo entre Cuiabá e Grêmio 
no Estádio Dutrinha, no do-
mingo, a CBF soltou nota 
informando o adiamento da 
partida.

A entidade máxima do 
futebol nacional alega que o 
gramado do estádio não está 
apto para receber partidas da 
Série A. O Dutrinha passou 
por vistorias durante a sema-
na em uma força-tarefa para 
atender o jogo do Dourado. 
Porém, a praça esportiva não 
foi entregue oficialmente e 
está cedida à Conmebol, para 
receber treinos das seleções 

 Foto: PeDro lima
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GP da França volta ao calendário 
após hiato por conta da pandemia
FÓRMULA 1. Apenas 4 pontos separam o líder Verstappen do heptacampeão Lewis Hamilton

Verstappen está 4 pontos à frente de Hamilton no campeonato

Foto: Jean-Paul Pelissier

CARACTERÍSTICAS
DO CIRCUITO
Depois de os muros se-

rem o grande desafio nas 
duas últimas provas, o retor-
no a um circuito tradicional 
também significa que vamos 
ver muitas voltas deletadas 
devido aos limites de pista. 
Principalmente em Paul Ri-
card, pista conhecida por não 
punir carros que escapam do 
traçado, uma vez que as áreas 
de escape são asfaltadas. Isso 
também quer dizer que as pu-
nições por limites de pista de-
vem marcar o fim de semana.

A pista tem curvas de 
alta, média e um terceiro setor 
um pouco mais travado, mas 
não como nas duas últimas 
provas. Então não há tanta 
pressão em cima da aderên-
cia mecânica e da tração dos 
carros, e sim do seu com-
portamento com mudanças 
constantes de direção

A curva predileta dos pi-
lotos costuma ser a 10, no fi-
nal da reta oposta, chamada 
Signes (uma das cidades da 
região). Trata-se de uma curva 
de alta feita com o pé embai-
xo em carros atuais da F1.

O último setor tem cur-
vas mais técnicas, como a Be-
ausset, bastante longa. São 
curvas que permitem que os 
pilotos explorem linhas dife-
rentes, principalmente tes-
tando os limites do carro nos 
treinos livres, já que as áreas 
de escape são generosas.

CURIOSIDADES
SOBRE O GP
A França é um país fun-

damental na história do auto-
mobilismo e uma das provas 
disso é que, até hoje, utiliza-se 

o termo francês Grand Prix 
para se referir às corridas, que 
começaram a ser disputadas 
no país europeu no final do 
século XIX. Aliás, na F1, o GP 
da França esteve presente em 
todos os anos (à exceção de 
1955) do início do campeonato 
da F1 até 2008, voltando ape-
nas em 2018

Como a prova ficou tan-

Pedro não tem Covid, mas segue afastado

FLAMENGO

Pedro testa negativo para Covid, 
mas ainda será desfalque

Foto: Divulgação

to tempo fora do calendário, 
apenas três pilotos do atual 
grid sabem o que é vencer 
na França: Fernando Alonso 
ganhou em 2006 e Kimi Rai-
kkonen, em 2008 (ambos em 
Magny Cours) e Lewis Hamil-
ton foi o vencedor em 2018 e 
2019.

Foi no GP da França de 
1954 que a Mercedes venceu 

pela primeira vez na Fórmula 
1, e logo em sua estreia na ca-
tegoria. Eles ganhariam, com 
Juan Manuel Fangio, quatro 
das seis provas que dispu-
tariam naquela temporada, 
com o lendário carro W196, 
na temporada que marcou o 
bicampeonato do argentino. 
Mas também seria na Fran-
ça que os alemães viveriam 

seu pior capítulo no automo-
bilismo: um acidente em Le 
Mans, em 1955, em que várias 
partes da Mercedes de Pierre 
Levegh, que foi arremessada 
ao ar após um toque, caíram 
em cima de espectadores, 
matando 83 e deixando qua-
se 180 feridos. O episódio fez 
com que a Mercedes ficasse 
por anos sem competir.

da Copa América.
O confronto ainda não 

tem nova data definida. Com 
o adiamento, o Cuiabá fica 
com 2 jogos atrasados, in-
cluindo o duelo diante do 
Atlético-GO, válido pela 3ª ro-
dada do Brasileirão.

Selecionada como uma 
das sedes da Copa América, 
a Arena Pantanal está sendo 
utilizada para receber cinco 
partidas do torneio sul-ame-
ricano de seleções. O último 
jogo da competição em Cuia-
bá será disputado no dia 28 
de junho, entre Bolívia e Ar-
gentina.

O próximo jogo do Dou-
rado está marcado para a 
próxima quarta (23), contra o 
São Paulo, no Morumbi, pela 
sexta rodada do Brasileirão.

DA REPORTAGEM

Pedro testou negativo 
para Covid-19. Em quarente-
na desde o último sábado, 
o atacante realizou exames 
nesta sexta e foi diagnosti-
cado que não tem mais o ví-
rus. O resultado o libera para 
voltar aos treinamentos, mas 
não para ficar à disposição de 
enfrentar o Red Bull Bragan-
tino, neste sábado (19), no Ma-
racanã, por conta dos proto-
colos da CBF. De acordo com 
a entidade, o atleta só estará 
apto a jogar dez dias após 
o primeiro exame positivo. 
Como o resultado de Pedro 
saiu ontem mesmo, quando 
se reapresentou depois de 
defender a seleção olímpica, 
o atacante fica à disposição 
de Rogério Ceni para o duelo 

com o Fortaleza, quarta, pela 
sexta rodada do Brasileirão.

Pedro testou positivo 
quando se reapresentou no 

Flamengo depois de servir a 
seleção olímpica. Por causa 
da quarentena, ele desfalcou 
o Flamengo na vitória por 2 

a 0 sobre o Coritiba na quar-
ta, resultado que carimbou a 
vaga da equipe nas oitavas de 
final da Copa do Brasil.
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BRUNA DIAS

Junho é o mês dos eter-
nos apaixonados. Tal fato de-
ve-se ao Dia dos Namorados, 
data celebrada nacionalmen-
te no dia 12. Porém, ao longo 
de todo mês muitos come-
moram este sentimento es-
pecial.

Um período aguardado 
ansiosamente. Principalmen-
te pelo setor econômico que, 
aproveita para impulsionar 
as suas vendas. Visto que, 
o festejo de amor também 
transformou-se em algo co-
mercial.

Lembrancinhas ale-
gram aqueles que são pre-
senteados. Embrulho é um 
mero pacote material e não 
substitui quaisquer atitudes. 
Atenção, compreensão, cui-
dado, cumplicidade, liberda-
de e respeito. Características 
essenciais para um relaciona-
mento saudável, sobretudo 
os amorosos.

No momento certo, 
cada um encontrará o seu 
parceiro(a) ideal. Este aconte-

cimento iniciará a construção 
de uma história juntos, sem a 
necessidade de se adequar 
para agradar ao outro. Em 
uma vida compartilhada, 
haverá alegrias e decepções. 
A conquista de um relacio-
namento envolve sentimen-
tos, na qual ambos estarão 
aprendendo constantemen-
te em uma troca com con-
fiança.

Quando duas pessoas 
permitem-se vivenciar a ex-
periência, aceitam dividir o 
seu mundo, suas manias e 
paixões. Celebram momen-
tos importantes inespera-
damente e não apenas em 
dias de significados afetivos. 
Estar com alguém requer 
dedicação e paciência. É sa-
ber aproveitar cada instante, 
valorizando a companhia dia-
riamente.

Fazer com que simples 
ações, bem como: apreciar 
plantas, ouvir músicas, cozi-
nhar e observar paisagens 
sejam compartilhadas a dois 
com sorrisos e felicidades nos 
pequenos detalhes.

Sistema Fecomércio-MT lança pedra
fundamental para construção do Sesc
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Sinop contará com a 
primeira unidade do Serviço 
Social do Comércio (Sesc-
-MT). Na segunda-feira (21), 
ocorre o lançamento da pe-
dra fundamental da futura 
unidade. O presidente do Sis-
tema Fecomércio-MT, José 
Wenceslau de Souza júnior, 
e o diretor-regional do Sesc, 
Carlos Rissato, irão participar 
do evento acompanhados 
pelos conselheiros da entida-
de, autoridades e empresá-
rios da região.

“É uma grande satisfa-
ção darmos início a constru-
ção da 21ª unidade do Sesc 
no estado, em Sinop, que é 
polo de referência do Nortão 
e centro regional formado 
por 30 municípios, que jun-
tos somam quase 1 milhão de 
habitantes. Com certeza, será 
um grande ganho para toda 
região”, afirma Souza Júnior.

Ele explica que o Sesc 
promove no estado, há mais 
de 70 anos, uma série de 
ações que envolvem cultu-
ra, lazer, saúde, educação e 
assistência. “Essas ativida-
des contribuem para o bem-
-estar social e a qualidade de 
vida dos trabalhadores do 
comércio de bens, serviços 
e turismo, de seus familiares 
e da comunidade em geral” 
destaca. A obra tem investi-
mento inicial de R$ 4 milhões 
e a entrega está prevista para 
dezembro de 2022. O terreno 
tem 10,6 mi² e o total de área 
construída será de 1,2 mil m². 
A estrutura foi planejada no 
conceito de unidade parque, 
com espaços formatados 

para serem multiusos, tan-
to para atividades culturais, 
quanto para atividades físi-
cas e de recreação.

O evento será às 9h, na 
Avenida Bruno Martini, senti-
do Aeroporto, e todas as me-
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Serão investidos R$ 4 milhões na unidade de 1,2 mil m² de área construída

SINOP. Evento ocorre segunda-feira, e o investimento é de R$ 4 milhões

DA REPORTAGEM

Em um trabalho coor-
denado por equipes das se-
cretárias de Segurança Pú-
blica, Trânsito e Defesa Civil 
(Semsep) e Obras e Serviços 
Públicos (Semosp), a Pre-
feitura de Sorriso deu início 
nesta semana a um traba-
lho de lavagem das faixas de 
pedestres que contam com 
a pintura termoplástica.

De acordo com o ges-
tor da Semsep, José Carlos 
Moura, devido à estiagem 
e o clima seco, o atrito dos 
pneus com o asfalto acaba 
sujando as faixas, o que pre-
judica a visibilidade por par-
te dos condutores e pedes-
tres. “Iniciamos um trabalho 
experimental de lavagem 
com um produto específico 
e percebemos que deu cer-
to. As faixas pintadas com 
tinta termoplástica permi-
tem a lavagem e o resultado 
foi excelente”, explica.

O trabalho de revita-

DA REPORTAGEM

Nesta semana, o secre-
tário de Obras de Nova Mu-
tum, Onésio Botelho, esteve 
reunido com produtores ru-
rais da ‘Linha 100’, região do 
distrito de Ranchão, tratando 
sobre o levantamento da es-
trada da localidade.

A ação que está em an-
damento segue determina-
ção do prefeito Leandro Félix 
e do vice Alcindo Uggeri para 

Atrito dos pneus com o asfalto acaba sujando as faixas

SORRISO

Prefeitura inicia limpeza 
de faixas de pedestres

O festejo de amor

NOVA MUTUM

Frente de trabalho de
manutenção da linha 100

Foto: DIvulgAção

lização da sinalização hori-
zontal com o material ter-
moplástico começou no 
início da gestão. Algumas 
faixas de pedestres rece-
beram a nova pintura, que 
garante mais durabilidade 
e resistência, já que é apli-

auxiliar no desenvolvimento 
das localidades do interior, 
garantindo aos produtores 
o bom andamento do esco-
amento de safras da região 
do distrito de Ranchão e lo-
calidades.

“Este é um compromis-
so que assumimos juntos 
aos produtores e estamos 
aqui prestando contas. Nós 
os informamos que segui-
mos buscando formas e 
parcerias para doação e re-

cada em temperatura ele-
vada. Além da durabilidade, 
por ser uma pintura em alto 
relevo, proporciona melhor 
visibilidade.

De acordo com Moura, 
as faixas de pedestres que 
ainda não contam com o 

cebimento de cascalho, efe-
tuando assim, na sequência 
a conclusão desta ação, mas 
a alta demanda gerou atraso, 
por isso viemos tranquilizá-
-los, apresentando de ma-
neira transparente nosso 
plano de ação e conferindo 
ainda outros aspectos aos 
quais poderemos auxiliar os 
produtores, incentivando o 
andamento de suas ativida-
des”, destacou.

Ao longo de todos os 

material termoplástico se-
rão revitalizadas. “Esse tra-
balho de lavagem nunca 
tinha sido feito, porém per-
cebemos que é bastante vi-
ável, pois além de garantir 
mais segurança no trânsito, 
gera economicidade”, frisou.

meses a Secretaria de Obras 
de Nova Mutum realizou a 
recuperação e a manuten-
ção da malha viária do muni-
cípio. Dentre as regiões que 
já receberam frentes de tra-
balho está a Estrada dos Vi-
nhedos, que liga a BR-163 até 
a divisa com o município de 
Diamantino, localidade que 
concentra grande quantida-
de de aviários e produtores 
rurais. O trecho recuperado 
ultrapassa 30 km.

didas de biossegurança serão 
seguidas, como distancia-
mento social, uso de máscara 
facial e álcool 70%.

OUÇA DA
JANELA

Neste domingo (20), os 
moradores vão receber o pro-
jeto ‘Ouça da Janela’, que foi 
criado durante a pandemia 
para levar apresentações mu-
sicais à população. O show 
itinerante, que conta com a 

apresentação do Corpo Musi-
cal da Polícia Militar do esta-
do, ocorre das 18h às 20h.

O trajeto percorrido será 
o seguinte: saída da Avenida 
Bruno Martini, chácara 415 A, 
bairro Nossa Senhora Apare-

cida II, passando pelas aveni-
das Saudade, Júlio Campos, 
Praça da Bíblia, avenidas 
Figueiras, Jacarandás, Taru-
mãs, Itaúbas, Palmeiras e An-
dré Maggi, retornando para a 
Bruno Martini.
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Governador define local para
construir HR do Araguaia
DA REPORTAGEM

O governador Mau-
ro Mendes decidiu que 
o Hospital Regional que 
atenderá a Região do 
Araguaia será constru-
ído em Confresa. A de-
cisão foi baseada em 
parecer técnico da Se-
cretaria de Estado de 
Saúde (SES-MT).

“O Araguaia final-
mente terá um Hospi-
tal Regional. Já temos 
dinheiro em caixa, den-
tro do programa Mais 
MT, para construir esse 
hospital para a popula-
ção do Araguaia, que há 
muitos anos vive uma 
triste realidade de ter 
que deslocar mais de 
mil quilômetros para 
conseguir atendimento 
de média e alta com-
plexidade”, afirmou.

De acordo com o 
governador, a obra vai 
seguir o padrão de qua-
lidade do Governo de 
Mato Grosso, para ofe-
recer toda a estrutura 
necessária para o aten-
dimento digno à po-
pulação, bem como os 
equipamentos de tra-
balho aos profissionais 
de Saúde.

“Com mais essa 
unidade, já são quatro 
novos hospitais em pro-
cesso de construção no 
interior do Estado, por-
que também vamos ter 
em Alta Floresta, Juína 
e Barra do Garças. Sem 
contar que estamos 
construindo os hospi-
tais Julio Muller e Cen-

tral aqui em Cuiabá. E 
todos com padrão de 
excelência, à altura dos 
mato-grossenses”, res-
saltou.

O secretário de Es-
tado de Saúde, Gilber-
to Figueiredo, explicou 
que o Hospital contará 
com 111 leitos de enfer-
maria e 40 UTIs, entre 
adultas, pediátricas, 
neonatal e unidade se-
mi-intensiva neonatal, 
para atendimento na 
média e alta complexi-
dade.

A unidade de Saú-
de também vai ter 10 
consultórios médicos, 2 
consultórios para aten-
dimento a gestantes, 
6 salas de centro cirúr-
gico, além de espaços 
para banco de sangue, 
banco de leite materno 
e realização de exames, 
como tomografia e co-
lonoscopia.

A previsão é que 
após a licitação e a de-
finição da empresa que 
irá tocar a obra, o hos-
pital seja entregue em 
até 24 meses.

“A região do Ara-
guaia ganha muito 
com esse Hospital Re-
gional. A equipe téc-
nica entendeu que o 
município de Confresa 
reúne aspectos técni-
cos e necessários para 
o funcionamento desta 
unidade, que atenderá 
diversos municípios da 
região. Esse será o mais 
moderno hospital do 
Araguaia”, frisou o se-
cretário. Unidade terá 111 leitos de enfermaria

CONFRESA.  Unidade de média e alta complexidade contará com 111 leitos de enfermaria e 40 UTIs
Foto: Arte/DivulgAção


	19062021-PG-01
	19062021-PG-02
	19062021-PG-03
	19062021-PG-04
	19062021-PG-05
	19062021-PG-06
	19062021-PG-07
	19062021-PG-08

