
SINOP

Luverdense
estreia com
vitória no
Estadual 2022

Idosos e PCD
devem emitir
cartão para
vagas as
exclusivas

Começou neste fi m de 
semana o Mato-grossense 
2022. A 1ª rodada foi reali-
zada entre sábado e do-
mingo e em todos os jogos 
tivemos um vencedor: 
Cuiabá 3x0 Ação, Acade-
mia 1x0 Operário, Sorriso 
0x1 Nova Mutum, Dom 
Bosco 1x0 União, e Luver-
dense 2x0 Sport Sinop.                      
   Página  -6

Para ter o direito de estacionar 
em vagas exclusivas para idosos 
ou pessoas com defi ciência, é 
necessário portar o Cartão de 
Estacionamento. O documento é 
um direito do condutor e é emiti-
do pela Secretaria Municipal de 
Trânsito e Transporte Urbano, 
sem custo ao cidadão.      Página -8

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

SINOP

Shopping
recebe show
de Elvis
Presley Cover

O Shopping Sinop recebe 
nesta quarta o segundo show 
cover da programação “Quarta 
é Show”. Dessa vez, o artista 
solo mais vendido na história 
da música, o “Rei do Rock” Elvis 
Presley, será homenageado por 
meio da voz de Dalizio Moura.   

               Página - 7

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Jair Bolsonaro sancionou – com vetos – o Orçamento de 2022 aprovado pelo Con-
gresso. O valor total da despesa é de R$ 4,73 trilhões. O presidente manteve a auto-
rização de despesa de R$ 1,7 bilhão para a concessão de reajustes a servidores. A 
intenção é contemplar as corporações policiais, mas outras categorias pressionam 
para também serem agraciadas.                                    Página -4

Bolsonaro corta R$ 3,2 bi, mas mantém
reserva para reajuste de servidores

ORÇAMENTO 2022
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Manhã Tarde Noite

Máx 29  | Mín 22
TERÇA-FEIRA

DECISÃO DA
COPINHA COM 
TORCIDA ÚNICA NO 
ALLIANZ PARQUE

PALMEIRAS PRIVILEGIADO
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ATÉ QUANDO
A SOJA VAI
CONTINUAR
LUCRATIVA?

GUARDA
MUNICIPAL
RECEBE NOVAS
VIATURAS

ANÁLISEL.R.VERDE
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CLIC 
FINAL 

Editorial

“

Mesmo que você não queira, a vida se-
guirá em frente, a vida não dá voltas ou 
fi ca parada contando as horas e esperando 
pelos retardatários ou para ouvir lamenta-
ções dos perdedores, mas poucas pesso-
as têm essa percepção, e por isso, poucos 
crescem junto com o curso natural e evolu-
tivo da vida.

Cada um de nós tem que estar prepa-
rado para desenvolver a nossa capacida-
de de lutar contra as inverdades históricas 
ou futurísticas, mas principalmente tentar 
evitar as coisas que nos fazem sofrer, pois 
cada um de nós nasce com a capacidade 
de superação; de vencer e  de reagir sobre 
qualquer forma de entraves, além de es-
tar preparado para enfrentar as injustiças 
e as humilhações que estão presentes em 
todos os ciclos da nossa vida profi ssional, 
por isso, temos que estar preparados para 
enfrentar o que está prejudicando a nossa 
sequência natural na vida.

Tudo que fazemos é o que somos, a 
nossa história é formada pelos resultados 
surpreendentes das nossas vidas, por isso, 
sabendo que os nossos avanços só depen-
dem de nós mesmo, mas às vezes prati-
camos as inversões de decisões, e assim, 
queimamos etapas que nos faz parar ou 
decidir por seguir em frente, pois a avalição 
é individualizada.

Devemos que ter a consciência de que 
só nós mesmo, somos sabedores do por-
quê devemos fazer para alcançar os nossos 
objetivos, mesmo sem saber se os cami-
nhos escolhidos estão errados ou certos, só 
nós somos responsáveis pelos resultados 
das nossas vidas, muitos não conseguem 
liderar nem a si mesmo, mas são especia-
listas em dar opinião na vida dos outros, e 
se colocam acima das verdades e até che-
gam a pensar que são os nossos donos.

Nós não temos que provar nada a nin-
guém, ou sair por aí, dizendo que somos os 
melhores ou piores de todos, temos sim, 
que abrir as nossas mentes e agradecer a 
Deus por estarmos vivos e por isso, estamos 
recebendo gratuitamente todas as oportu-
nidades de seguir pela melhor escolha e pe-
los melhores caminhos, mas se não existir 
nenhum caminho, temos que construir pelo 
menos um, e seguir em frente e buscando 
sempre ser muito mais do que somos.

Somente através do nosso talento indi-
vidual, é que podemos especializar e capa-
citar para estar entre aqueles que sobressai 
e possamos estar preparados para alcançar 
a nossa satisfação pessoal e virar um acu-
mulador de vitórias, porque essa sensação 
é que alimenta o nosso prazer em vencer, 
é a mola propulsora do nosso sucesso se-
quencial.

Ao pensar em coisas ilustres, benignas 
e elevadas, nossa mente manterá aquela 
força necessária de forma inalterada e inde-
pendente dos julgamentos do outros, pois 
nossas vitórias trazem fortes sentimentos 
de felicidade que nos fortifi ca e alimenta a 
necessidade de seguir em frente em busca 
de novas realizações e que tanto almeja-
mos.

O poder de conquista depende de nós, 
por isso, é necessário que tenhamos a cer-
teza que dias melhores virão e que culmi-
nará com o reconhecimento do nosso tra-
balho e do nosso talento, tendo sempre, o 
nosso poder de decisão ancorado na ajuda 
de Deus.

A única certeza que temos é que a vida 
segue em frente, ela não retorna e não fi ca 
a nos esperar eternamente, temos que ava-
lizar o nosso crescimento ou involução pro-
vocada pelo desperdício de tempo, e que 
são provocados por nós mesmo.

WILSON CARLOS SOARES FUÁH É ES-
PECIALISTA EM RECURSOS HUMANOS E 
RELAÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS

Somos muito mais do que pensamos

Mudando de casa
por ser grande, sensível e necessitar 
de um “mastro” longo. Os móveis, em 
sua maioria, eram transportados sem 
desmontar, e bastava descarregar e 
organizar tudo nos devidos lugares. 
Bem mais simples.

Hoje temos que nos preocupar 
com desmontagem e montagem dos 

móveis, visto que são sensí-
veis e mesmo os de tamanho 
menor podem não resistir ao 
transporte se o procedimento 
não for feito, com a mudan-
ça do ar condicionado, com a 

transferência da internet, da TV por 
assinatura e por aí vai.

A simplicidade do passado deixava 
a vida mais “leve”. Hoje tudo é mais 
complexo, mais “pesado”. Mas se para 
ter as facilidades da vida moderna 
precisamos encarar tudo isso, vamos 
em frente, afi nal, voltar ao passado é 
impossível, não é mesmo?

E a gente vai fi cando 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 perfi l 
em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

A popularização do telefone fi xo fez com que a transferência da linha 
fosse um dos grandes “transtornos” ao se fazer uma mudança tempos 
atrás, visto que não existia um agendamento preciso e você não tinha 
ideia de quando o técnico iria até sua casa fazer a instalação. Algumas 
empresas de internet e de TV por assinatura ainda trabalham dessa for-
ma, complicando a vida do usuário durante o processo que, atualmente, 
já não é dos mais fáceis.

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

Estou, atualmente, em processo de 
mudança de endereço. Sinceramente 
não é algo que eu seja apaixonado por 
fazer, mas se é para melhor, a gente 
vai muito, mas muito feliz. Durante 
minha vida mudei algumas vezes de 
endereço, e quem passou por isso 
sabe dos desdobramentos de cada 
mudança, inclusive nas ques-
tões que envolvem adaptação 
em escola diferente, quando é 
o caso. Mas, claro, sempre tem 
a parte boa de curtir um lugar 
completamente diferente, uma 
casa diferente, reorganizar as coisas, o 
que acaba dando uma energia a mais 
para a vida. Em outras palavras, tem 
pontos positivos e negativos.

Essa mudança vai ser mais fácil 
que o normal, visto que o imóvel que 
estou indo conta com móveis planeja-
dos, armários embutidos e até mesmo 
com internet. Mas isso não elimina da 
mudança a necessidade de mexer com 
o ar condicionado, que precisa de in-
tervenção profi ssional para ser remo-
vido e reinstalado, e com a antena de 
TV por assinatura.

Estive me lembrando de como era 
mais fácil mudar em outros tempos, e 
bastava, basicamente, carregar o ca-
minhão e seguir viagem, tendo como 
maior preocupação a antena de TV, 

A China já é a segunda maior economia do pla-
neta e ostenta, há décadas, taxas espantosas de cres-
cimento. Melhor ainda, aproveitou os ventos favo-
ráveis para tirar milhões de pessoas da miséria. Não 
obstante, sua riqueza, quando medida em termos de 
PIB per capita, ainda é uma fração da observada em 
países desenvolvidos.

Parece intuitivo que mais alguns anos de pros-
peridade venham a reduzir a diferença. Mas não é tão 
simples —e o principal motivo para isso é a demogra-
fi a.

Em 2021, pelo quinto ano consecutivo, a China 
registrou queda da taxa de natalidade. Pior, os nasci-
mentos já quase empatam com os óbitos. No ano pas-
sado, foram 10,62 milhões de bebês (uma taxa de 7,52 
por mil) contra 10,14 milhões de mortos (7,18 por mil).

O gigante emergente vive seus últimos momen-
tos de expansão populacional. A partir de agora, a 
proporção de idosos na sociedade aumentará rapida-
mente. Se a economia era favorecida pelo incremento 
populacional e do capital social (a educação chinesa 
é, pelo menos nos grandes centros urbanos, de alta 
qualidade), a situação deverá agora se inverter.

Envelhecimento e declínio do número de habi-
tantes difi cultam o crescimento da atividade, já que 
signifi cam menor demanda, redução da poupança 
das famílias e do acúmulo de capital. Até a inovação 
tende a sofrer, pois haverá menos jovens nas carreiras 
científi cas.

A direção do Partido Comunista Chinês está ob-
viamente atenta ao problema. Em 2015, acabou com 
a política do fi lho único, que vigorava desde os anos 
1980. Hoje, incentiva os casais a terem até três crian-
ças. Não está funcionando. As taxas de fecundidade 
seguem bem abaixo dos 2,1 necessários para manter 
a população estável, o que pode levar a ações mais 
específi cas.

Pequim já fala em reduzir os abortos sem moti-
vos médicos. Também já proibiu as aulas particulares 
—é que uma das razões para as pessoas não terem 
fi lhos, em especial nas cidades, é o alto custo de man-
tê-los.

O sistema educacional chinês é tão competitivo 
que, para disputar uma vaga nas melhores univer-
sidades, não basta ser um excelente aluno; cumpre 
também submeter-se a tutorias privadas.

Há dúvidas sobre quais podem ser os próximos 
passos do governo chinês. Dado seu histórico de au-
toritarismo, porém, não se podem descartar intromis-
sões que violem direitos humanos.

Menos chineses 

VÍTIMA DA
PANDEMIA
O professor mestre José Luiz Leite, 67 anos, 

morreu domingo em decorrência de complica-
ções da Covid-19, em Cuiabá. Ele foi professor 
dos cursos técnicos em agrimensura e edifi ca-
ções na Escola Técnica Federal de Mato Grosso 
(ETFMT) do Instituto Federal de Mato Grosso 
(IFMT). Leite passou mais de 35 anos na ins-
tituição e auxiliou na construção da Coopera-
tiva de Crédito (Coopertec). Após a notícia de 
sua morte, colegas e ex-alunos manifestaram 
o pesar por mensagem.

VAGA NO
GOVERNO
Cacique do MDB, o deputado federal Carlos 

Bezerra afi rmou que o partido não vai abrir mão 
da vaga que ocupa no staff do governador Mau-
ro Mendes após a saída de Silvano Amaral da 
pasta de Agricultura Familiar. Silvano sai para 
concorrer a uma vaga na Assembleia Legisla-
tiva. Conforme Bezerra, não há nenhum nome 
em destaque no momento, mas as lideranças do 
partido irão se reunir em fevereiro para discutir 
quem irá ocupar a vaga. “Ninguém é insubsti-
tuível. O partido vai indicar outro nome para o 
cargo dele. Vou reunir a bancada e o nome vai 
sair dessa discussão”, disse.

Crédito: Reprodução 
IMAGEM DO DIA

Se a economia era favorecida pelo incremento 
populacional e do capital social (a educação chine-
sa é, pelo menos nos grandes centros urbanos, de 
alta qualidade), a situação deverá agora se inverter

“ Uma câmera de monitoramento registrou o acidente que matou o ex-can-
didato a deputado federal Reginaldo da Silva, o “Jack Paparazzo” ou “Jack Juí-
na”, no domingo, na BR-070, a Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande. Ele 
estava pilotando uma moto e colidiu com uma carreta. O homem aguardava 
em uma fi la para acessar a via enquanto a carreta passava. No entanto, em 
dado momento, ele avança com a moto e atinge a lateral da carreta. Segundo 
a Guarda Municipal, a vítima utilizava tornozeleira eletrônica e tinha passagem 
pela polícia por tráfi co de drogas.
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Editorial

WILSON CARLOS FUÁH

Devemos que ter a consciência de que só nós 
mesmo, somos sabedores do porquê devemos 
fazer para alcançar os nossos objetivos, mesmo 
sem saber se os caminhos escolhidos estão 
errados ou certos

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!



Todas as vacinas obtiveram comprovação científica,
segurança e eficácia

VACINA SALVA

Ministério da Saúde 
presta desserviço com 
nota sobre vacina
CLEMERSON SM
Clemersonsm@msn.com

O Ministério da Saúde 
emitiu neste final de semana 
uma nota pública afirmando 
que as vacinas não têm de-
monstração de segurança e 
que a hidroxicloroquina se 
demonstrou segura como 
uma tecnologia de saúde 
para combater a covid-19.

A nota foi assinada pelo 
secretário de Ciência, Tec-
nologia, Inovação e Insumos 
Estratégicos em Saúde, Helio 
Angotti Neto. O objetivo da 
nota do secretário foi rebater 
as diretrizes apresentadas 
pela Comissão Nacional de 
Incorporação de Tecnologias 
ao Sistema Único de Saúde 
(Conitec) que orienta a não 
utilização dos medicamen-
tos do “kit covid” para trata-
mento em pacientes atendi-
dos pelo SUS.

O parecer do Ministé-
rio da Saúde contradiz tudo 
o que a ciência e a Organi-
zação das Nações Unidas 
vêm apontando. A mestre 
em imunologia pela Univer-
sidade de São Paulo (USP)
e doutora em biociências e 
fisiopatologia pela Universi-
dade Estadual de Maringá, 
Letícia Sarturi, relata que já 
há diversos estudos de quali-
dade que mostram a ineficá-
cia da hidroxicloroquina no 

combate à covid-19. E que a 
efetividade e segurança das 
vacinas está mais que com-
provada. “Temos já muitos 
estudos bem conduzidos, de 
qualidade, mostrando que a 
hidroxicloroquina não tem 
eficácia contra a Covid-19. 
Além dos estudos em popu-
lações que mostram a efeti-
vidade das vacinas e sua se-
gurança. 

E para somar a isto, te-
mos os números que mos-
tram a redução do número 
de óbitos com o avanço da 
cobertura vacinal. Então, é 
uma mentira contada pelo 
próprio ministério, que igno-
ra a ciência”, afirma.

Desde de o início dos 
experimentos das vacinas da 
Covid-19, as farmacêuticas e 
cientistas fizeram estudos 
de todos os tipos – incluindo 
pesquisas de padrão ouro – 
para confirmar a segurança 
e eficácia contra a Covid-19. 
Todas as vacinas em aplica-
ção no Brasil obtiveram re-
sultados que comprovaram 
a segurança para a aplicação 
e uma boa resposta de anti-
corpos contra o coronavírus.

Em Mato Grosso, na 
última terça-feira, das 14 
pessoas que morreram de 
covid-19 no estado, 12 não 
tinham se vacinado total ou 
parcialmente. 

FOTO: REPRODUÇÃO
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Bolsonaro garante que PEC dos 
Combustíveis não trará atrito
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) afirmou que a 
chamada PEC (proposta de 
emenda à Constituição) dos 
combustíveis, em estudo 
pelo Palácio do Planalto, não 
causará atrito com os gover-
nadores.

A proposta para dimi-
nuir o preço dos combus-
tíveis e da energia elétrica 
pode incluir a possibilidade 
de redução do ICMS cobra-
do pelos estados. O texto, em 
negociação no Congresso 
Nacional, ainda não foi apre-
sentado. “A PEC autoriza, não 
impõe, que o presidente da 
República e os governado-
res diminuam, ou zerem, os 
valores do PIS-Cofins/Cide, e 
ICMS dos combustíveis. Nada 
de atrito, apenas a possibili-
dade de se baratear os pre-
ços da gasolina, álcool, diesel, 
gás de cozinha e energia elé-
trica, diminuindo impostos”, 
escreveu o presidente nas re-
des sociais.

Ele afirmou ainda que 
já foi zerado o imposto fede-
ral do gás de cozinha (botijão 
de 13 kg), em referência à re-
dução a zero da alíquota de 
PIS/Cofins no início do ano 
passado.

Bolsonaro pretende 

NEGOCIAÇÃO. O texto, em negociação no Congresso Nacional, ainda não foi apresentado
FOTO: REPRODUÇÃO/YOUTUBE

Planalto, Câmara e Senado defendem medidas para a redução do preço dos combustíveis

ainda, segundo interlocu-
tores do governo, incluir na 
proposta a possibilidade para 
os estados reduzirem a carga 
tributária sobre os combustí-
veis, o que inclui o ICMS.

Planalto, Câmara e Se-

nado defendem medidas 
para a redução do preço dos 
combustíveis, mas divergem 
quanto à forma. 

O presidente Bolsonaro 
culpa os governadores, por 
não abrirem mão da arreca-

FOTO: MAYKE TOSCANO/SECOM-MT

A gestão estadual monitora as taxas de ocupação
hospitalar

ASSESORIA
DE IMPRENSA

Nos últimos seis dias, o 
Governo de Mato Grosso, por 
meio da Secretaria Estadu-
al de Saúde (SES-MT), abriu 
40 novos leitos de Terapia 
Intensiva (UTI) e 20 leitos de 
enfermaria para o tratamen-
to da Covid-19.

No Hospital Metropoli-
tano, em Várzea Grande, de 
segunda-feira (17) a sábado 
(22), foram abertos 30 leitos 
de UTI e 20 de enfermaria.

A unidade hospitalar 
atua como a principal refe-
rência estadual para o aten-
dimento de pacientes com 
coronavírus e tem 100% da 
sua atividade destinada ao 
atendimento de demandas 
causadas pela Covid-19.

Com essa ampliação, 
a unidade de saúde passa a 
contar com o total de 50 lei-
tos de UTI e 50 leitos de en-
fermaria para o tratamento 

da doença. De acordo com 
o secretário Estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, 
a gestão estadual monitora 
as taxas de contaminação 
e ocupação hospitalar pela 
Covid-19 em Mato Grosso e 
trabalha medidas para se-
rem implementadas confor-
me necessidade. “Envida-
mos esforços para garantir 
o atendimento hospitalar à 
população mato-grossense. 
Já estamos monitorando o 
cenário atual da pandemia 
no Estado e, caso seja ne-
cessário, trabalharemos para 
novas ampliações”, declarou 
Figueiredo. O Governo Es-
tadual, em parceria com o 
município de Primavera do 
Leste, também abriu, na úl-
tima terça-feira (18), 10 novos 
leitos de UTI no Hospital e 
Maternidade São Lucas. Ini-
cialmente, a SES irá financiar 
100% do funcionamento, ou 
seja, R$ 2 mil a diária de cada 
um desses 10 novos leitos.

TRATAMENTO COVID

Governo amplia 40 leitos 
de UTI e 20 de enfermaria

Esse valor será pago até 
que o município consiga a 
habilitação do leito por parte 
do Ministério da Saúde. De-
pois de autorizado e habilita-
do, o Governo Federal deverá 
investir R$1.600 e o Estado 

completará a diária com R$ 
400. Com essa ampliação, o 
Hospital e Maternidade São 
Lucas passará a contar com 
o total de 20 leitos de UTI e 
30 leitos de enfermaria para 
o tratamento da doença.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Aprender sobre o meio 
ambiente de forma lúdica e em 
contato com a natureza a bor-
do de uma embarcação. Essa 
é a intenção da Prefeitura de 
Sorriso que, por meio do projeto 
Repoflora, irá construir um bar-
co escola para oferecer aulas de 
educação ambiental aos alunos 
da rede municipal de ensino. A 
embarcação ficará ancorada no 
lago do Parque Municipal Rota 
do Sol Adelino José João Valda-
meri.

“Estamos dando o start a 
essa ação que tem o intuito de 
proporcionar aos alunos uma 
aula prática sobre a riqueza da 
biodiversidade do Município e 
criar nas crianças, de maneira 
lúdica, uma nova mentalidade 
de preservação do meio am-
biente”, explica o idealizador do 
projeto, Celso Marcon. Na última 

sexta-feira (21), representantes da 
empresa de engenharia naval 
Tecmar Náutica estiveram em 
Sorriso para uma reunião que 
contou também com a presen-
ça do prefeito interino, Gerson 
Bicego; do secretário municipal 
de Administração, Estevam Cal-
vo; do coordenador do Núcleo 
Integrado de Fiscalização (NIF), 
Reinaldo Nunes; e do arquiteto e 
urbanista, Fábio Miguel. 

A empresa irá desenvol-
ver o projeto para construção da 
embarcação e assessorar todo o 
processo de construção e regula-
rização da obra junto à Marinha 
do Brasil.

“A princípio viemos fazer 
o levantamento de dados para 
desenvolver um projeto que se 
enquadre às necessidades e à re-
alidade da topografia da região. 
Além do projeto, prestaremos as-
sessoria na parte de legalização, 
para estar tudo dentro das nor-
mas e, principalmente garantir a 

segurança de todos os usuários 
da estrutura”, disse o engenheiro 
e tecnólogo naval, Renato Antu-
nes.

“Com características de 

barco pirata, a embarcação se 
tornará um cartão postal de Sor-
riso. Acreditamos que ainda este 
ano a estrutura esteja pronta”, fri-
sou Marcon.

SORRISO

Barco escola ensinará educação 
ambiental para crianças

dação do ICMS.
A discussão sobre o 

assunto se intensificou na 
última semana, após gover-
nadores anunciarem que 
suspenderiam o congela-
mento do tributo, feito em 

novembro para segurar a alta 
dos combustíveis.

O presidente da Câma-
ra, Arthur Lira (PP), foi às re-
des sociais para cobrar o Se-
nado e governadores.

Já os governadores di-

zem que o problema da alta 
dos combustíveis é a política 
de preços da Petrobras, que 
atrela o valor do combustível 
brasileiro ao do petróleo em 
dólar no mercado internacio-
nal.

O projeto contempla ações de educação ambiental,
conservação, pesquisa e fiscalização

FOTO: REGINALDO SOUZA
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País terá orçamento superior a 4,7 trilhões de reais 

Nova plataforma promete solucionar 
a escassez de insumos agropecuários

Ceasas registram queda no preço da batata e alta da cebola
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Bolsonaro sanciona Orçamento 2022
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro (PL) sancionou, com 
vetos, o Orçamento de 2022 
aprovado em dezembro pelo 
Congresso Nacional. O valor 
total da despesa – previsto na 
Lei 14.303, publicada no Diário 
Oficial da União desta segun-
da (24) – é de R$ 4,73 trilhões. 
Deste total, R$ 1,88 trilhão 
tem como destino o refinan-
ciamento da dívida pública 
federal.

O resultado primário 
previsto na Lei Orçamentária 
Anual (LOA) de 2022 é de um 
déficit de R$ 79,3 bilhões, va-
lor que se encontra, segundo 
a Secretaria-Geral da Presi-
dência da República, “inferior 
à meta prevista na LDO-2022, 
correspondente aos Orça-
mentos Fiscal e da Segurida-
de Social da União, no valor de 
R$ 170,5 bilhões”.

“Essa projeção do resul-
tado primário presente na 
LOA-2022 menor que aquela 
meta prevista na LDO-2022 
decorre particularmente da 
elevação da estimativa de 
receitas primárias realizadas 
pelo Congresso Nacional”, in-
forma a Secretaria.

A Secretaria ressalta que 
a LOA-2022 respeita o limite 
definido para despesas pri-
márias previstas no teto de 
gastos. Ela contempla tam-
bém “dotações suficientes 
para o atendimento das apli-
cações mínimas em ações e 
serviços públicos de saúde 

(R$ 139,9 bilhões) e na manu-
tenção e desenvolvimento do 
ensino (R$ 62,8 bilhões)”; bem 
como a aprovação das Emen-
das Constitucionais que alte-
raram as regras dos precató-
rios, de forma a viabilizar os 
R$ 89,1 bilhões previstos para 
o programa Auxílio Brasil, que 
substituiu o Bolsa Família.

A LOA já considera tam-
bém o novo critério de atua-
lização dos limites individua-
lizados do teto de gastos da 
União, que é de R$ 1,7 trilhão, 
tendo por base a projeção do 
IPCA de 10,18% ao ano.

“Cabe ainda mencionar 
que foi necessário vetar pro-
gramações orçamentárias 
com intuito de ajustar des-
pesas obrigatórias relaciona-
das às despesas de pessoal e 
encargos sociais. Nesse caso, 
será necessário, posterior-
mente, encaminhar projeto 
de lei de crédito adicional 
com o aproveitamento do 
espaço fiscal resultante dos 
vetos das programações”, de-
talha a Secretaria.

Os vetos presidenciais 
à proposta apresentada pelo 
Congresso Nacional foram 
detalhados no despacho pre-
sidencial, também publicado 
ontem. De acordo com infor-
mações da Casa Civil, os vetos 
no Orçamento devem ficar 
em R$ 3 bilhões. Este núme-
ro é menor do que os R$ 9 
bilhões recomendados pela 
equipe econômica para re-
compor as despesas subesti-
madas pelo Congresso.

COM VETOS.  Valor total da despesa, aprovado pelo Congresso, é de R$ 4,73 trilhões

DA REPORTAGEM

A soja deverá ter, pelo 
menos, mais um ano de boa 
rentabilidade, aponta a Con-
sultoria TF Agroeconômica. A 
projeção é baseada no relató-
rio do USDA (Departamento 
de Agricultura dos Estados 
Unidos) deste mês, que regis-
trou um “fato que poucos ana-
listas destacaram: os estoques 
finais, tanto dos Estados Uni-
dos, como do mundo, ainda 
não retornaram aos seus níveis 
normais”.

O que isto significa? “Sig-
nifica que os preços continua-
rão acima da média histórica 
por, pelo menos, mais 12 me-
ses, supondo-se que a safra de 
2022/23 seja farta em todos os 
principais países produtores 
(Brasil, EUA e Argentina). De-
pois de suas secas seguidas, é 
razoável esperar que a terceira 
seja uma produção normal”, 
explica o analista sênior da TF 
Agroeconômica, Luiz Pache-

DA REPORTAGEM

A crise de energia que 
atingiu os principais países 
produtores e exportadores 
de fertilizantes e defensivos 
do mundo também afeta o 
Brasil já neste ano. É que o 
país é o quarto maior impor-
tador e depende do mercado 
internacional para suprir a 
demanda. Apenas em 2020, 
conforme a Associação Na-
cional para Difusão de Adu-
bos (Anda), 85% dos produtos 
utilizados naquele ano foram 
importados.

Pensando em contribuir 
para resolver de maneira sim-
ples a escassez de produtos, 
foi lançado, no Brasil, pela In-
sumo Agrícola, uma platafor-
ma online para conexão de 
produtores rurais, revendedo-
res e fabricantes com foco em 
fertilizantes e químicos, que 
conta com 1,2 mil produtores 
cadastrados, 350 revendedo-
res e diversos fabricantes par-
ceiros. Em 2021, a plataforma 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Mais de 240 mil contri-
buintes que caíram na ma-
lha fina nos últimos anos, 
por inconsistências nas 
declarações do Imposto de 
Renda (IR), mas que acerta-
ram as pendências com a 
Receita, poderão consultar 
lote residual de restituições 
do IR Pessoa Física (IRPF).

O pagamento das 
restituições será deposi-
tado diretamente na con-
ta bancária informada na 
Declaração do Imposto de 
Renda. A soma dos valores 
restituídos é superior a R$ 
281 milhões. Desse total, 
mais de R$ 96 milhões se-
rão pagos a 43.306 contri-
buintes que têm prioridade 
legal - idosos acima de 60 
anos, pessoas com alguma 
deficiência física, mental 

ou moléstia grave e con-
tribuintes cuja maior fonte 
de renda seja o magistério. 
Foram contemplados tam-
bém 197.438 contribuintes 
não prioritários que entre-
garam a declaração até o 
dia 16 de janeiro.

Para consultar, o con-
tribuinte deve acessar a pá-
gina da Receita na internet, 
clicar em “Meu Imposto de 
Renda” e, em seguida, em 
“Consultar a Restituição”. 
Se identificar alguma pen-
dência na declaração, pode 
retificá-la, corrigindo as in-
formações que estejam er-
radas.

A Receita Federal dis-
ponibiliza ainda aplicativo 
para tablets e smartpho-
nes, que possibilita consul-
tar informações sobre libe-
ração das restituições do 
IRPF e situação cadastral 
de inscrição no CPF.

Depois de suas secas seguidas, é razoável esperar que a 
terceira seja uma produção normal 

ANÁLISE

Até quando a soja vai
continuar lucrativa?

NO PAÍS

Nova plataforma promete solucionar
a escassez de insumos agropecuários

IMPOSTO DE RENDA

Receita abre consulta 
a lote residual de 
restituiçõesFOTO: DIVULGAÇÃO

já movimentou mais de R$ 35 
milhões.

Na nova dinâmica, o re-
vendedor e as cooperativas 
podem utilizar a plataforma 
para comprar diretamente 
de fabricantes. Com o mesmo 
cadastro conseguem vender 
a produtores rurais de todo 

co. O estoque final global de 
soja ficou abaixo da estimativa 
pré-relatório do USDA, a 95,2 
milhões de toneladas, refletin-
do principalmente os maiores 
cortes de produção da Améri-
ca do Sul e do que o esperado. 
“Como todos sabemos, o in-
dicador de alta ou baixa nos 
preços é o estoque final. Esta 
indicação abaixo da expecta-
tiva do mercado impulsionou 
significativamente os preços 
depois do relatório do USDA”, 
ressalta Pacheco.

O relatório de produção 
da safra do NASS (Informa-
ções do Serviço Nacional de 
Estatística Agrícola) mostrou 
que o rendimento médio da 
soja ficou acima dos 51,2 bpa 
(3.440 kg/hectare) de dezem-
bro, mas em linha com as es-
timativas com 51,4 bpa relata-
dos. Com 0,1 milhão de acres 
a menos, isso teve uma pro-
dução total de 21/22 em 4,435 
bilhões de bushels (120,7 MT).

“Calcular o cumprimen-

to desse nível elevou os es-
toques em 10 mbu para 350 
milhões de bushels (9,52 MT). 
Isso estava alinhado com as 

estimativas do pré-relatório, o 
número de dezembro de 340 
mbu, refletindo a oferta”, con-
clui o analista da TF.

o Brasil. As vantagens se am-
pliam, também, para o fabri-
cante, personagem que con-
segue aumentar suas vendas 
de forma segura, já que são 
realizadas verificações inter-
nas e análises de dados de to-
dos os clientes da plataforma.

“Ele [revendedor ou coo-

perativa] entra na plataforma, 
seleciona o produto, forma de 
entrega, tipo de embalagem, 
endereço de entrega e lança o 
pedido. Nós recebemos a de-
manda e realizamos a ponte 
com o melhor fabricante para 
a operação”, explica o CEO da 
empresa, Luca Lachica.
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2022 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da 
Equipe de Pregão, torna público que realizará no próximo dia 08 DE FEVEREIRO DE 2022, às 13h e 30min, 
na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA NO 
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LEGAIS, sob a gestão do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL Nº 003/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2022, que poderá ser adquirido pelo e-mail 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no endereço eletrônico www.cisvaledopeixoto.com.br, e 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e das 13h às 17h. 

 
 

Peixoto de Azevedo MT, 24 de janeiro de 2021. 
 
 

 
LUCAS PONCIANO DA SILVA 

Pregoeiro Oficial do CISVP 
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AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2022

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEI-
XOTO, através da Equipe de Pregão, torna público que realizará no próximo 
dia 08 DE FEVEREIRO DE 2022, às 13h e 30min, na Sede do Consórcio, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022, cujo objeto é o REGISTRO DE PRE-
ÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA NO FORNECIMENTO DE DIETA ENTERAL E ORAL E INSUMOS 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXO-
TO DE AZEVEDO, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE 
O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS 
LEGAIS, sob a gestão do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 
do Peixoto, conforme EDITAL Nº 003/2022 DO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 
001/2022, que poderá ser adquirido pelo e-mail cisvaledopeixoto@gmail.com, ou 
baixado gratuitamente no endereço eletrônico www.cisvaledopeixoto.com.br, e 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h 
às 11h e das 13h às 17h.

Peixoto de Azevedo MT, 24 de janeiro de 2021.

LUCAS PONCIANO DA SILVA
Pregoeiro Ofi cial do CISVP

Transterra Terraplenagem e Pavimentação – Ltda Torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA, a Licença Prévia e 
de Instalação, referente à extração de cascalho laterítico, no local denominado 
Fazenda Minuano I e II, Zona Rural, Município de Sinop, Estado de Mato Gros-
so. Geól. Sinvaldo Gomes de Morais Fone/Fax: (065) 3661-1097/ 99983-8660 
e-mail: cardealgeologia@gmail.com.

EDMIRSON APPARECIDO FRANCESCHINI, CNPJ: 042.622.558-91, torna pú-
blico que requereu à SEMA - Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licença 
Florestal – LF para atividade de Manejo Florestal Sustentável da Propriedade 
denominada Fazenda Elvira, sob o número do MT109809/2017, localizada no 
município de Vera/MT. Não EIA/RIMA.

CIDADE NOVA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, CNPJ: 39.723.133/0001-21, 
torna público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente - SE-
MA-MT, a Licença Prévia do LOTEAMENTO CIDADE NOVA, situado na Estra-
da Jacinta, Lote 202/C, Bairro Eunice, CEP: 78.550-000, Sinop – MT. (GUARA 
CONSULTORIA LTDA – 66.9.8111.5993)

MOCELLIN COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA., CNPJ 
13.036.658/0001-03, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Co-
lonizador Enio Pipino, n.º 6079 Setor Industrial Norte, Sinop – MT, torna público 
que requereu da Prefeitura Municipal de Sinop a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (L.O) para o desenvolvimento de atividades de Comércio atacadis-
ta de Produtos Agrop, Sementes, Adubos, Fertilizantes e Defensivos Agrícolas. 
Não foi determinado estudos de Impacto Ambiental.     Sinop-MT, 19/01/2022.

ANIFER MADEIRAS LTDA EPP, inscrita sob CNPJ nº 32.979.890/0001-11, lo-
calizada Estrada Jacinta, s/nº, Chácara 463, São Cristóvão, no município de 
Sinop / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA (LAS) , para a atividade de serraria com desdobro de madeiras. 
Não EIA/RIMA.

FEROSWALZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA-EPP, inscrita sob CNPJ nº 
15.343.106/0001-65, localizada no município de Sinop / MT, torna público que 
requer junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade de serraria com desdobro de madeiras. Não EIA/RIMA.

MARCELO GHIRALDI MADEIRAS, inscrita sob CNPJ nº 03.406.738/0001-41, 
localizada Estrada Rosália (MT 140), s/nº, Km 01, Lote 555 B, São Cristóvão, 
no município de Sinop / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a RE-
NOVAÇÃO da LO, para a atividade de serraria com desdobro de madeira. Não 
EIA/RIMA.
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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 
 
 

A Oficial do Cartório de Registro de Imóveis e de Registro de Títulos e Documentos desta 
Comarca de Itaúba, Estado do Mato Grosso, localizada à Avenida Tiradentes, nº 245, 
Centro, Itaúba/MT, FAZ SABER a todos quantos o presente Edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, em especial o Sr. MARIO CESAR NICOLI DA CRUZ, brasileiro, 
produtor rural, portador da Cédula de Identidade RG n.º 2191404 SSP/MT e inscrito no CPF 
sob n.º 043.718.561-36, residente e domiciliado na Rua Tuiuti, n.º 801, Centro, Município de 
Santa Carmem/MT, por estar em local incerto e não sabido, não tendo sido encontrados nos 
endereços fornecidos para fins de cumprimento das obrigações contratuais, CONFORME 
Contrato de Arrendamento Rural, de uma área de terras de 846 has (oitocentos e quarenta e 
seis hectares), denominada Fazenda Chapadão, cujo objeto do arrendamento encontra-se 
localizado no município de Nova Santa Helena, Comarca de Itaúba/MT, objeto das 
matrículas n.ºs 1.518, 1.521 e 1.522, deste SRI, assumido junto a CELSO PADOVANI E CIA 
LTDA, Pessoa Jurídica de Direito Privado, inscrita no CNPJ sob n.º 03.655.322/0001-67, 
com sede na Avenida Colonizador José Bianchini, n.º 10, Centro, CEP: 78.535-000, 
Marcelândia/MT. Assim, ficam Vossa Senhoria notificado que nos termos do artigo 95, V da 
Lei 4.504/64 e do § 2º do artigo 22 do Decreto n.º 59.566/66, a pretensão de retomada do 
imóvel arrendado, pelo notificante, a fim de que desocupe o imóvel e suas dependências, 
findo o contrato, devolvendo-o nas mesmas condições em que o recebeu. 
 
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, 10 de janeiro de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

 
Anna Carolina Silveira Verde Selva 

                                    Oficial do Cartório do 1º Ofício de Itaúba/MT 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GENERAL – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2022

TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. LICITAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP COM 
TRATAMENTO DIFERENCIADO PARA EMPRESAS REGIONAIS CONFORME 
LEI Nº 1077/2021.  DE, 16 DE AGOSTO DE 2021.A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE GENERAL CARNEIRO-MT, através de sua PREGOEIRA, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico SRP, que será realizada no dia 02/02/2022, às 08:00 horas, 
(horário de Brasília) no portal www.bll.org.br, conforme especifi cado no Edital de 
Licitação Pregão Eletrônico SRP nº 01/2022. Informamos que o Edital se en-
contra-se disponível nos sites www.bll.org.br e www.generalcarneiro.mt.gov,br. 
Maiores informações pelo telefone (66) 3416-1215.OBJETO DA LICITAÇÃO: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE 
FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO NO PREPARO DA 
MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO DE GENE-
RAL CARNEIRO PARA O ANO LETIVO DO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES DO ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL.
Entrega das Propostas: A partir de 20/01/2022 no portal: www.bll.org.br.                             
General Carneiro – MT, 19 de Janeiro de 2022.

AGLEIDISTELLY ALMEIDA CAPELI LOPES
Pregoeira Ofi cial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TERRA VIVA – COOAVIL
CNPJ 04.250.037/0001–29

A COOPERATIVA AGROPECUÁRIA TERRA VIVA - COOAVIL, por seu Presiden-
te, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca todos os 
associados, que nesta data totalizam 55 (cinquenta e cinco), para a Assembleia 
Geral Extraordinária, a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2022, no auditório 
da sede da cooperativa, localizada na Rodovia BR-242 MT, s/n, Km 01, área ru-
ral, no município de Sorriso – MT, CEP: 78.898-899, às 06:00 horas, em primeira 
convocação, com a presença de 2/3 dos cooperados presentes; em segunda 
convocação às 07:00 horas, com metade mais um dos associados e, em terceira 
e última convocação, as 08:00 horas com o quórum mínimo de 10 (dez) coopera-
dos presentes, a fi m de deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1) Reforma Estatutária.

Sorriso – MT, 24 de janeiro de 2022.

JOÃO CARLOS TURRA
PRESIDENTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
ERRATA AVISO PE-002-2022

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atri-
buições que lhe confere a Portaria nº. 237/2021, de 01/10/2021, torna público 
aos interessados que houve erro formal na publicação do AVISO relacionado ao 
PROCESSO 005/2022, PREGÃO ELETRONICO 002/2022 que diz:Recebimento 
das Propostas: A Partir do dia 25/01/2022Do encerramento das Propostas: Dia 
25/01/2022 às 09:00 horas. (Horário de Brasília - DF)Data de Abertura das Pro-
postas: Dia 07/02/2022, às 09:30 horas. (Horário de Brasília - DF)Início da Ses-
são de Disputa: Dia 07/02/2022, às 10:00 horas. (Horário de Brasília - DF).Onde 
se lê: Do encerramento das Propostas: Dia 25/01/2022 às 09:00 horas. (Horário 
de Brasília - DF).Leia-se:  Do encerramento das Propostas: Dia 07/02/2022 às 
09:00 horas. (Horário de Brasília - DF).Novo Mundo, MT, 24 de JANEIRO de 
2022.

Mirian Biazotto
Pregoeira

Portaria nº 237/2022

SUPERMERCADOS AMORIM LTDA, CNPJ 42.228.662/0001-63, torna público 
que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades de Fabricação de 
produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria / Co-
mércio varejista de carnes - açougues, localizada na AV Claudino Francio, N 
3727, Bell Valle, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266) RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 
PROCESSO N.º 1020035-04.2021.8.11.0015 - Espécie: RECUPERAÇÃO JUDICIAL 

VALOR DA CAUSA: R$ 37.731.918,31 
POLO ATIVO: MATOSUL TRANSPORTES LTDA (CNPJ 08.346.620/0001-99) 

PESSOAS AS SEREM INTIMADAS: CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS 
FINALIDADE: Proceder à intimação dos CREDORES / E TERCEIROS INTERESSADOS acerca do deferimento do processamento da 
recuperação judicial da(s) MATOSUL TRANSPORTES LTDA, inscrita no CNPJ sob nº. 08.346.620/0001-99, com sede à Rua de Acesso, nº. 
435, Lote A-2, Bairro Santa Clara, no município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, CEP 78.895-182, com contrato social registrado na 
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob nº. 51200993404; com 1° filial no Estado do Paraná/PR, CNPJ nº 08.346.620/0002-70, no 
seguinte endereço: Avenida Ayrton Senna da Silva, nº. 6630, Parque São João, no município de Paranaguá, CEP 83.212- 090; com 2° filial 
Estado do Goiás/GO, inscrita no CNPJ nº 08.346.620/0003-50, no seguinte endereço: Rodovia BR 020, s/n, KM 63, Sala 04, Village, no 
município de Formosa, Estado de Goiás, CEP 73.801-970; com 3° filial Estado do Pará/PA, inscrita no CNPJ 08.346.620/0004-31, no 
seguinte endereço: Rodovia BR 163, s/n, Lote 38, Sitio São Lourenço, bairro Zona Rural, no município de Novo Progresso, Estado do Pará, 
CEP 68.193-000; com 4° filial Estado do Mato Grosso do Sul/MS, inscrita no CNPJ 08.346.620/0005-12, no seguinte endereço: Avenida 
Marcelino Pires, nº. 6365, Sala A, bairro Jardim Marcia, no município de Dourados, Estado de Mato Grosso do Sul, CEP 78.841-000; com 5° 
filial Estado do Mato Grosso, CNPJ 08.346.620/0006-01, localizada no seguinte endereço: Avenida Blumenau, nº. 3455, bairro 
Centro-Norte, no município de Sorriso, Estado do Mato Grosso, CEP 78.890- 167, bem como conferir publicidade à relação nominal de 
credores apresentada pelos recuperandos. Relação de credores: QUIROGRAFÁRIO: CERRADUS COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ n. 
17.805.572/0001- 40, R$ 69.571,00; ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS PABLO LTDA, CNPJ n. 38.595.300/0001- 3, R$ 31.629,37; 
ABASTECEDORA DE COMBUSTIVEIS SANTA RITA LTDA, CNPJ n. 12.792.451/0001- 98; R$5.385,35; ADCE MECANICA EIRELI ME, 
CNPJ n. 17.581.718/0001- 11, R$ 450,00; AF ALINHAMENTOS LTDA, CNPJ n. 41.800.451/0001- 90, R$ 3.360,00; AGUIA BRANCA 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n. 11.512.642/0001- 96, R$ 2.186,42; AGUILERA AUTO PECAS LTDA, CNPJ n. 
37.525.771/0008- 89, R$ 48,00, AGUILERA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE AUTOPECAS LTDA, CNPJ n. 12.710.274/0001- 53, R$ 
41.790,00; ALDENEI RIBEIRO DA COSTA, CNPJ n. 29.168.461/0001- 50, R$ 200,00; APROMS - ASS POSTOS COMB RODOV DE MATO 
GROSSO DO SUL, CNPJ n. 04.369.329/0001- 85, R$301.339,66; AR COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI, CNPJ n. 17.084.739/0001- 
21, R$ 4.957,36; ARCOMAR-ASSOC. REVEND. COMBUSTIVEIS DE MARINGA E REGIAO, CNPJ n. 00.882.352/0001- 18, R$ 60.184,51; 
ATLANTICO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n. 08.306.220/0001- 50, R$ 4.162,50; AUTO ELETRICA EUROTECH LTDA, 
CNPJ n. 34.017.119/0001- 99, R$ 6.260,00, AUTO MOLAS DISTRIBUIDORA DE PECAS EIRELI, CNPJ n. 22.820.595/0002- 45, R$ 
6.168,10, AUTO MOLAS DISTRIBUIDORAS DE PEAS EIRELI EPP, CNPJ n. 22.820.595/0001- 64, R$ 30.215,29, AUTO PECAS 
SHIGENAGA LTDA, CNPJ n. 07.903.104/0003- 1, R$ 1.636,66; AUTO POSTO BRAMBILA, CNPJ n. 11.486.872/0001- 28, R$ 4.346,87; 
AUTO POSTO CAMINHONEIRO LTDA – ME, CNPJ n. 10.764.227/0001- 67, R$ 60.779,97; AUTO POSTO CANELA LTDA - POSTO ND, 
CNPJ n. 08.603.562/0007- 27, R$ 6.492,45; AUTO POSTO CATARINENSE LTDA, CNPJ n. 22.840.706/0001- 02, R$ 3.037,08; AUTO 
POSTO CERRADO LTDA, CNPJ n. 07.826.959/0001- 20, R$ 3.161,27; R$ AUTO POSTO CHARRUA LTDA. – ME, CNPJ n. 
09.602.869/0001- 80, R$ 17.201,25; AUTO POSTO GALLO LTDA, CNPJ n. 21.647.811/0001- 59, R$ 20.476,44; AUTO POSTO LOZZI 
LTDA, CNPJ n. 10.476.369/0001- 29, R$ 2.500,90; AUTO POSTO MASUT VIII, CNPJ n.18.801.421/0001- 87, R$ 48.013,66; AUTO POSTO 
NICOLODI V, CNPJ n. 06.279.925/0008- 76, R$ 36.030,51; AUTO POSTO PAULISTAO DE SANTA FE DO SUL LTDA, CNPJ n. 
03.606.265/0001- 26, R$ 10.757,46; AUTO POSTO SERRANO LTDA, CNPJ n. 04.371.504/0001- 79, R$ 15.200,50; AUTO POSTO SIBRAS 
EIRELI, CNPJ n. 05.400.738/0001- 60, R$ 2.491,00; AUTO SOCORRO AMIGOS SANTA MARIA LTDA, CNPJ n. 18.177.721/0001- 37, R$ 
1.606,25; AUTO TINTAS SORRISO LTDA, CNPJ n. 07.505.948/0001- 48, R$ 3.188,66; BANCO DAYCOVAL S.A, CNPJ n. 
62.232.889/0001- 90, R$ 2.130.196,23; BANCO DO BRASIL, CNPJ n. 00.000.000/0001- 91, R$ 27.503,31; BANCO DO BRASIL S/A., CNPJ 
00.000.000/7001- 77, R$ 368.079,64; BANCO ITAU S/A, CNPJ n. 60.701.190/0001- 04, R$ 344.039,99; BANCO SAFRA S A; 
58.160.789/0001- 28, R$ 1.244.172,42; BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A, CNPJ n. 90.400.888/2519- 00, R$ 250.023,52; BOA VISTA 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n. 11.498.928/0001- 64, R$ 2.915,18; CADORE BIDOIA & CIA LTDA, CNPJ n. 
26.552.687/0003- 23, R$ 7.675,00; CAGK COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. CNPJ n. 23.232.816/0001- 46; R$ 1.656,33; 
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, CNPJ n. 00.360.305/0001- 04, R$5.619.704,64; CAPITAL DISTRIBUIDORA DE PECAS PARA VEICULOS 
LTDA, CNPJ n. 17.501.077/0001- 48; R$53.417,19; CARROCERIAS NOVA PRATA LTDACARROCERIAS NOVA PRATA LTDA – ME, 
CNPJ n. 18.988.888/0001- 88, R$ 7.684,18; CENTRO OESTE AUTO REFRIGERACAO EIREL, CNPJ n. 28.929.780/0001- 78, R$ 750,00; 
CENTRO OESTE COMERCIO DE LUBRIFICANTES AS, CNPj n. 07.606.538/0004- 36, R$11.100,00; CLEITON FRANCISCO WALKER, 
CNPJ n. 39.620.765/0001- 60, R$ 885,00; COM. COMBUSTIVIES E LUBRIFICANTES MR LTDA, CNPJ n. 02.413.479/0001- 13, R$ 
5.507,49; COMAGRAN MATO GROSSO COMERCIAL LTDA, CNPJ n. 04.284.615/0001- 48, R$ 890,00; COMAGRAN MATO GROSSO 
COMERCIAL LTDA, CNPJ n. 04.284.615/0001- 48, R$ 4.626,85; COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES BUSSOLARO LTDA, CNPJ n. 
36.961.837/0001- 44, R$ 1.029,31; COMERCIAL AMAZONIA DE PETROLEO EIREL; CNPJ 09.001.879/0001- 60; R$ 4.808,19; 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS TOSCAN LTDA;CNPJ n. 00.869.471/0002- 11; R$ 1.997,29; CONTINENTAL DO BRASIL PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS LTDA, CNPJ n. 02.036.483/0006- 14, R$ 62.596,70; COOPERATIVA DE CREDITO DO SUL DE RONDONIA LTDA - 
SICOOB CREDISUL, CNPJ n. 03.632.872/0001- 60, R$ 542.111,2; COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO – SICRED, CNPJ 
n. 26.555.235/0001- 33, R$ 554.891,03; COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE SORRISO – SICRED, CNPj 26.555.235/0001- 33, R$ 
82.690,44; COOPERCARGA S.A, CNPJ n. 81.800.849/0028- 61, R$ 72.314,36; COPECAL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA ME, 
CNPj n. 07.018.204/0004- 41, R$ 4.356,84, CREDEX ESTRATEGIA ADMINISTRADORA DE CREDITOS S/A, CNPJ n. 07.775.721/0001- 
12, R$ 2.984,02; CUNHADOS COM DE AUTO PECAS LTDA, CNPJ n. 85.325.363/0006- 64, R$ 5.949,86; CUNHADOS COMERCIO DE 
AUTO PECAS ELETRICAS LTDA, CNPj n. 85.325.363/0003- 11, R$ 264,10; DANKAR COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ n. 
09.472.666/0001- 17, R$ 8.314,35; DEL REY DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA, CNPj n. 20.089.682/0003- 20; R$565,00; DELREY 
DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS EIREL; CNPJ n. 20.089.682/0002- 49, R$ 1.942,22; DIMBO DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS 
LTDA, CNPj n. 05.988.752/0001- 26, R$ 6.083,46; DIPECARR DISTRIBUIDORA DE PECAS E ACESSORIOS PARA CARRETAS LTDA, 
CNPJ n. 74.607.839/0006- 33, R$ 2.144,91; DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A, CNPJ n. 61.490.561/0023- 16, R$ 5.483,99; 
DRUGOVICH ATACADO DE AUTOPECAS LTDA, CNPj n. 25.155.304/0001- 59, R$ 20.063,56; DRUGOVICH AUTO PECAS LTDA, CNPj 
n. 79.153.789/0020-33, R$ 2.179,32; E. M. FORCA DIESEL LTDA, CNPj n. 24.568.764/0001-46; R$ 13.605,26, ELETRICA SERPAL LTDA, 
CNPJ n. 03.938.818/0001-48, R$ 3.583,33; ELIZANIA RAQUEL FURTUOSO, CNPJ n. 12.244.145/0001-17, R$ 850,00; EPI MT 
COMERCIO DE FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA – ME, CNPJ n. 11.065.482/0001-84, R$ 718,00, EQUIPECAS 
DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ n. 07.834.175/0005-77, R$ 29.180,19; EURO TRUCK PARTS COMERCIO DE PECAS EIRELLI, 
CNPj n. 29.289.546/0002-77, R$ 8.383,34, FORTBRAS AUTOPECAS S.A. CNPJ n. 22.761.584/0004-01, R$ 5.658,62, GISLAINE 
APARECIDA PADILHA RABEL, CNPJ n.35.242.829/0001-85, R$ 661,00, GLOBO ROLAMENTOS E PECAS LTDA, CNPJ 
10.641.717/0001-76, R$ 1.991,80, GRANLIDER TRANSPORTES E AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA, CNPJ n. 05.096.998/0001-93, 
R$ 12.041,23; GUARANTA AR CONDICIONADO EIRELI, CNPJ n. 33.392.841/0001-40, R$ 8.200,02; H. N. AUTO POSTO LTDA, CNPJ n. 
70.427.489/0001-68, R$ 18.191,71; HIPER TRUCK PARTS COMERCIO AUTOMOTIVO EIRELI, CNPJ n. 32.982.651/0001-10, R$ 
3.328,93; ITAITUBA AUTO POSTO LTDA.,CNPJ n. 24.614.710/0001-70, R$ 25.273,85; J A SOBRAL & CIA LTDA, CNPJ n. 
13.799.101/0011-98, R$ 125.902,09; J F FERRAMENTAS LTDA, CNPJ n. 24.978.454/0001-08, R$ 3.264,20; J. C. DE MATOS JUNIOR 
EIRELI, CNPJ n, 21.410.756/0001-89, R$ 8.394,35; J.M POSTO DE MOLAS E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ n. 
07.445.592/0001-02, R$ 3.847,00; JEOVA JIREH COM. E REC. DE PNEUS LTDA., CNPJ 10.863.532/0001-06, R$ 59.038,19; JK 
EMBREAGENS LTDA – ME, CNPJ n. 09.509.588/0001-88, R$ 820,00; JMP COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ n. 32.633.621/0001-07, 
R$ 1.984,00; JNA DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA, CNPJ n. 37.611.638/0001-79, R$ 7.480,94; JOTAGE COMERCIO 
DE AUTO PECAS LTDA., CNPJ n. 03.308.419/0001-01, R$ 5.307,00; KATIANE SILVEIRA VAZ EIRELI, CNPJ n. 3.746.641/0001-49, R$ 
973,75; L. M. COMERCIO DE FERRAGENS LTDA, CNPJ n. 05.542.577/0001-49, R$ 1.263,15; LOCATELLI DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA, CNPJ n. 00.781.054/0001-31, R$ 1.100,00; LUAN CESAR DERKOSKI, CNPJ n.41.315.998/0001-09, R$ 520,00; M M NOGUEIRA 
TOSTA, CNPJ n.20.320.568/0001-05, R$ 5.895,67; MACEDO E SOUZA LTDA - DECIO ITUIUTABA, CNPJ n.19.046.218/0001-05, R$ 
46.473,50; MAGNUM DISTRIBUIDORA DE PNEUS S/A, CNPJ n.19.403.406/0021-97, R$ 17.400,00; MAHLE GRANDE PARADA 
COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n.08.002.928/0001-17, R$ 3.529,40; MASUT AUTO POSTO LTDA – EPP, CNPJ 
n.09.663.620/0001-85, R$ 188.818,79; MD COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n. 30.747.121/0001-62, R$ 4.190,24; 
MECATRONICA PRECO JUSTO MECANICA, 16.422.936/0001-40, R$ 17.958,34; MELGACO DISTRIBUIDORA DE PECAS E 
ACESSORIOS LTDA, CNPJ n. 12.527.927/0001-63, R$ 688,00; MILANO COMERCIO VAREJISTA DE AMILANO COM.VAREJISTA DE 
AUTOPECAS EIRELI, CNPJ n. 35.999.763/0001-72, R$ 2.030,67; MIRIAN AUTO POSTO LTDA, CNPJ n. 16.519.674/0001-37, R$ 
15.146,43; MIRIAN CUIABA AUTO POSTO LTDA, CNPJ n. 41.240.105/0001-03, R$ 14.933,56; MIRIAN ITAITUBA AUTO POSTO LTDA, 
CNPJ n. 14.637.863/0001-89, R$ 61.705,45; MIRIAN MATUPA AUTO POSTO LTDA, CNPJ n. 30.122.975/0001-53, R$ 20.473,33; 
MONTEIRO TORNEARIA E USINAGEM LTDA – ME, CNPJ n. 22.914.797/0001-75, R$ 8.332,33; MOREIRA BEZERRA E DUCATTI LTDA, 
CNPJ n. 39.318.832/0001-96, R$ 9.427,56; MT BRASIL COMERCIO DE PECAS EIRELI ME, CNPJ n.17.451.845/0001-04, R$ 4.850,00; MT 
BRASIL EXPRESS LTDA, CNPJ n. 37.659.451/0001-45, R$ 6.223,29; MTR EMBREAGENS LTDA, CNPJ n.29.582.154/0001-10, R$ 
2.100,00; MULTIPLIKE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS, CNPJ n. 29.469.420/0001-01, R$ 2.578.737,20, 
MULTISEG COMERCIO DE INFORMATICA E TELECOMUNICACOES, CNPJ n. 13.554.884/0004-10, R$ 761,05; NJ VEICULOS, CNPJ n. 
33.759.983/0001-01, R$ 1.493,32; NORTAO TRUCKCENTER PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI, CNPJ n.27.081.842/0001-71 , R$ 
829,00, O. MONTAGNA CIA LTDA, CNPJ n. 24.969.636/0003-76 , R$ 3.542,86; OLIVEIRA COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO 
LTDA, CNPJ n. 01.668.012/0001-51, R$ 57.113,38; OURO VERDE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n.10.696.134/0001-42 , 
R$ 36.477,72; OXIGENIO DOIS IRMAOS LTDA, CNPJ n. 13.657.269/0001-97, R$ 975,00; PACAEMBU AUTOPECAS LTDA, CNPJ n. 
61.295.473/0021-00, R$ 6.658,04; PACAEMBU AUTOPECAS LTDA., CNPJ n. 61.295.473/0036-88, R$ 14.700,52; PARANAGUA FRETES 
- COBRANCA E ASSESSORIA LTDA., CNPJ n.10.432.404/0001-08, R$ 40.805,40; PASSOS E PASSOS RADIADORES LTDA., CNPJ 
n.31.035.174/0001-13, R$ 1.300,00; PEMAZA CENTRO-NORTE S/A, CNPJ n.33.657.677/0010-47, R$ 896,88; PHJ COMERCIO DE 
COMBUSTIVEL LTDA., CNPJ n. 02.639.249/0001-77, R$ 291.218,44; PLETSCH & CIA LTDA., CNPJ n. 20.137.233/0001-48, R$ 866,00; 
PNEUS VIA NOBRE LTDA, CNPJ n. 01.976.860/0032-24, R$ 69.300,00; POSTO DE COMBUSTIVEIS CONQUISTA LTDA, CNPJ n. 
41.090.687/0001-80, R$ 3.891,31; POSTO DE COMBUSTIVEIS SABIA LTDA, CNPJ n. 41.090.635/0001-04, R$ 53.700,56; POSTO 
NEROPOLIS LTDA, CNPJ n.04.755.122/0001-49, R$ 9.538,48; POSTO SAO ROQUE LTDA, CNPJ n.00.641.761/0001-22, R$ 34.204,69; 
POSTO SETE MILHAS LTDA, CNPJ n. 33.611.070/0001-35, R$ 2.575,17; POSTO TABOCAO VI LTDA, CNPJ n. 05.324.187/0001-00, R$ 
6.507,79; POSTO TIGRE COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n.26.200.911/0001-56, R$ 7.427,08; POSTO TREVAO 
CACHOEIRA DA SERRA LTDA, CNPJ n. 12.852.447/0001-78, R$ 174.734,94; POSTO TREVO MACEDO COMBUSTIVEIS LTDA, 
76.284.058/0001-76, R$ 14.780,81; PRO-INFO ENERGIA ININTERRUPTA E INFORMATICA EIRELI, CNPJ n. 15.911.324/0004-00, R$ 
703,09; R F RADIADORES E HIDRAULICA LTDA – ME, CNPJ n. 23.889.494/0001-02, R$ 940,00; RC GIEQUELIN & CIA LTDA, CNPJ n. 
73.453.177/0001-17, R$ 378,94; REDE AMERICA DE COMBUSTIVEIS JK LTDA, CNPJ n. 22.611.652/0002-86, R$ 21.625,64; REDE DE 
POSTOS DE COMBUSTIVEIS MARAJO GRANDE CUIABA LTDA, CNPJ n. 7.247.989/0001-42, R$ 16.321,68, REDE DE POSTOS DE 
COMBUSTIVEIS MARAJO VARZEA GRANDE LTDA, CNPJ n. 37.085.588/0001-33, R$ 23.505,16; REDE DE POSTOS MARAJO 
APARECIDA DE GOIANIA LTDA, CNPJ n. 05.443.159/0001-02, R$ 3.280,95; REDE DE POSTOS MARAJO COUTO MAGALHAES LTDA, 
CNPJ n. 37.261.764/0001-40, R$ 758,20; REDE DE POSTOS MARAJO CUIABA LTDA, CNPJ n. 25.152.779/0001-91, R$ 8.085,27; REDE 
POSTO AMERICA DADO 1 LTDA, CNPJ n. 33.387.103/0001-05, R$ 46.508,38; REFERENCIA DISTRIBUIDORA DE AUTO PEAS LTDA, 
CNPJ n. 39.407.282/0001-81, R$ 6.441,50; RENASCENCA AUTO POSTO LTDA, CNPJ n. 04.825.223/0004-91, R$ 16.306,92;RODEP 
COM. COMBUSTIVEL E TRANSPORTE LTDA-ME , CNPJ n. 08.490.193/0001-18, R$ 14.752,80; RODOBRAS COMBUSTIVEIS LTDA., 
CNPJ n.31.141.819/0001-00, R$ 15.586,28; RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ n.00.955.815/0003-96, R$ 
4.449,32; RODOESTE - IMPLEMENTOS DE TRANSPORTE LTDA, CNPJ n.00.955.815/0001-24, R$ 1.728,00; ROMA COMERCIO DE 
COMBUSTIVEIS LTDA – EPP, CNPJ n. 24.597.290/0001-60, R$ 7.660,14; ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA – EPP, 
CNPJ n.05.315.548/0001-44, R$ 38.443,79; ROSUL DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA – EPP, CNPJ n.05.315.548/0002-25, R$ 
2.955,00; ROTA 020 COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ n.02.455.511/0001-23, R$ 4.988,46; ROTA OESTE VEICULOS LTDA, CNPJ 
n.01.549.753/0004-66, R$ 986,15; RUSTK COMERCIO DE PECAS PARA VEICULOS LTDA, CNPJ n. 29.265.186/0002-73, R$ 3.912,03; S 
GOMES FERREIRA EIRELI, CNPJ n.31.222.499/0002-96, R$ 8.069,09; S.C AUTO POSTO LTDA, CNPJ n. 05.870.884/0001-59, R$ 
5.122,99; SALDANHA AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ n. 08.090.610/0001-35, R$ 1.100,00; SAMAR COMERCIAL AGRICOLA LTDA, 
CNPJ n. 01.912.863/0001-06, R$ 1.209,16; SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A, CNPJ n. 03.112.879/0001-51, R$ 
159,37; SCANVOLVO AUTO PECAS EIRELI, CNPJ n. 25.159.563/0001-58, R$ 2.667,00; SERGIO DE CARLI & CIA LTDA., CNPJ 
n.79.581.781/0001-05, R$ 17.758,30; SHAULLIN TRANSPORTADOR REVENDEDOR RETALHISTA LTDA, CNPJ n. 01.353.824/0001-08, 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE - MT
EXTRATO DE EDITAL DE CONCURSO DE PROJETOS N° 001/2022

O Município de Ipiranga do Norte, Estado de Mato Grosso, torna público 
que fará realizar processo de Seleção de entidade de direito privado, sem 
fins lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de 
Interesse Público - OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para 
celebrar TERMO DE PARCERIA para SELEÇÃO DE ENTIDADE DE 
DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – 
OSCIP PARA CELEBRAR TERMO DE PARCERIA PARA FORMAÇÃO 
DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO, VISANDO O FOMENTO E 
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VINCULADOS NA ÁREA DE 
SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL, SEGUINDO AS DIRETRIZES 
ESTABELECIDAS NA DA LEI FEDERAL Nº. 9.790 DE 23 DE MARÇO DE 
1999, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 3.100 DE 30 
DE JUNHO DE 1999,  LEI  ESTADUAL N° 11.082/2020 E 
SUBSIDIARIAMENTE NO QUE COUBERA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE 
21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES, 
DESDE QUE NÃO CONFLITANTES COM A LEI 9.790 DE 23 DE MARÇO 
DE 1999 E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE EDITAL. A entrega e abertura 
dos documentos de habilitação e de propostas ocorrerá no dia 24 de 
Fevereiro de 2022, as 08h00min no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte- MT. Maiores informações pelo 
telefone (66) 3588-2000 e (66) 99206-7404 ou pelo e-mail: 
licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 24 de Janeiro de 2022.

Antonio Aécio Lemes Dourado
Presidente da Comissão Julgadora de Concurso de Projetos

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2022

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
07/02/2022, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada para Executar o 
Transporte de Alunos da Zona Rural deste município de Ipiranga do Norte 
- MT, durante o ano letivo de 2022”, conforme especificações constantes 
no Edital. Os interessados poderão obter o Edital através do site: 
h t t p : / / p o r t a l . p r e fi p i r a n g a d o n o r t e -
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx Também poderão 
solicitar o edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na 
Prefeitura Municipal, no horário de expediente, de Segunda a Sexta-
Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no email: 
licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 24 de Janeiro de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2022

O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio de sua Pregoeira 
Municipal, designada através da Portaria Municipal n.º 002/2022, torna 
público para conhecimento de empresas interessadas que realizará 
Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica n.° 002/2022, 
Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as disposições da Lei 
Federal n.º 10.520, de julho de 2002, do Decreto n.° 10.024 de 20 de 
Setembro de 2019 e subsidiariamente a Lei Federal n.º 8.666, de 21 de 
junho de 1993, suas alterações subsequentes, Lei Complementar 
123/2006 e alterações e Decreto Municipal n.º 03/2010, de 04 de Janeiro 
de 2010, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição e Instalação de Equipamentos de Ar Condicionado 
Novo e Sem Uso, para os Ônibus Escolares”, conforme especificações 
constantes no Edital. Data para cadastro de proposta: a partir das 09:00h 
do dia 25/01/2022, a abertura de propostas será realizada dia 04/02/2022, 
às 08:00 horas, a sessão de disputa no dia 04/02/2022, às 09h30min, 
horário de Brasília – DF, local: Portal: Bolsa de Licitações do Brasil – BLL 
www.bll .org.br. O edital poderá ser obtido através do site 
h t t p : / / p o r t a l . p r e fi p i r a n g a d o n o r t e -
mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaLicitacoes.aspx, ou através do e-
mail: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br. Informações na Comissão 
Permanente de Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de 
Segunda à sexta-feira, das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min (horário de Mato Grosso), exceto feriados, tel. (66) 3588-2000 
e email: licitacao@ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 24 de Janeiro de 2022.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2022 - SRP
A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO, tendo como objeto o 
registro de preços para futura e eventual aquisição de pneus, câmaras de 
ar e protetores para reposição nos veículos, caminhões e máquinas de 
diversas Secretarias do Município de Marcelândia/MT. ABERTURA DA 
SESSÃO DE LANCES: 07 de fevereiro de 2022, às 09h00min. (Horário de 
Brasília-DF); INÍCIO RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: 25/01/2022. 
REALIZAÇÃO: Por meio do Site www.licitanet.com.br; INTEGRA do 
EDITAL: por meio do site: www.licitanet.com.br e no site da Prefeitura: 
www.marcelandia.mt.gov.br. Marcelândia/MT, 24 de janeiro de 2022.

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA 
RESULTADO DE LICITAÇÃO  - CREDENCIAMENTO N° 004/2021 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Comissão Permanente de Licitações, torna público 
o RESULTADO do Credenciamento nº 004/2021, que tem como objeto Contratação de empresa para prestar 
serviços médicos de urgência e emergência para atender no período diurno e noturno em sistema de plantões 
de 12 horas, no Hospital Maria Zélia no município de Marcelândia-MT. Neste ato foi credenciada a empresa:  

EMPRESA Quantidade de plantões VLR. TOTAL  
MUNIZ & MUNIZ S/S - 09.39.854/0001-67 400 R$ 433.332,00 

VALOR TOTAL R$ 433.332,00 
Marcelândia/MT, 17 de janeiro de 2021.  Publique-se. 

Raphaella Espíndola Benício 
Presidente da CPL 

 

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO - Nº. 01/2022 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe da pregoeira, comunica 
a todos os interessados que realizará no próximo dia 08 de fevereiro de 2022 
às 14h30min (Horário de Brasília/DF) por meio do site www.bllcompras.org.br 
o “PREGÃO ELETRÔNICO SISTEMA REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE CONCRETO BETUMINOSO 
USINADO A QUENTE EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES”. A inserção das propostas será 
até as 13:00 horas do dia 08/02/2022 (Horário de Brasília/DF). Maiores 
informações através do Edital nº. 04/2022, que estará disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e www.bllcompras.org.br 
ou deve ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à 
sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-
022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. Matupá – MT, 24 de 
janeiro de 2022. ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial - 

ESCRITURAS
INFORMAÇÕES:

66 99901-5287
Falar com Priscila

L IBERADAS

Instituto de Mediação e Negociação Aplicada



Líder do elenco avaliou positivamente a pré-temporada 
comandada por Rogério Ceni

DA REPORTAGEM

No último sábado (22), o 
São Paulo encerrou sua última 
semana cheia de preparação 
para a temporada 2022 com 
uma vitória por 2 a 1 sobre o 
São Bernardo, em jogo-treino 
disputado no CT da Barra Fun-
da. Os gols da partida foram 
marcados por Patrick e Nikão, 
recém-contratados pelo Trico-
lor. O lateral-esquerdo Reinal-
do avaliou a pré-temporada e 
elogiou muito os reforços.

“Chegaram jogadores 
para fortalecer ainda mais 
nossa equipe, jogadores expe-
rientes, que têm histórias bo-
nitas em outros clubes e com 
certeza vieram aqui para fazer 
história. É um time mais madu-
ro, cascudo, que tenho certeza 

REFORÇOS

Reinaldo elogia São Paulo
“mais cascudo” para 2022

LEC venceu o Sport Sinop na estreia do Estadual
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DA REPORTAGEM

Começou neste f im 
de semana o Campeonato 
Mato-grossense 2022. A pri-
meira rodada completa foi 
realizada entre sábado e do-
mingo e em todos os jogos 
tivemos um vencedor – sen-
do três deles por 1 a 0.

No sábado, o Cuiabá 
venceu o Ação por 3 a 0 na 
Arena Pantanal, com gols 
de Alesson, Rodriguinho e 
Elton. Com o resultado, o 
Dourado é o líder isolado 
por conta do saldo de gols. 
Na próxima rodada, o Cuia-
bá visita o União, na quarta 
(26), às 15h30, no Luthero Lo-
pes, enquanto o Ação enca-
ra o Academia, hoje (25), às 
19h30, no Dito Souza.

Outras duas partidas 
disputadas no mesmo dia ti-
veram vencedores pela con-
tagem mínima. O Academia 
bateu o Operário por 1 a 0, 
com gol do lateral Guilher-
me, em cobrança de falta, 
aos 44 minutos da etapa f i-
nal. Já o Nova Mutum garan-

ESTADUAL 2022

Cuiabá, Academia, LEC, Nova Mutum e 
Dom Bosco vencem e saem na frente

tiu os três pontos ao vencer o 
Grêmio Sorriso, fora de casa. 
Rafinha fez o gol da vitória 
do Azulão em um belo chute 
de longa distância. Na 2ª ro-
dada, o Sorriso visita o Sport 
Sinop, nesta quarta (26), às 
19h30, no Gigante do Norte, 
enquanto o Nova Mutum re-
cebe o Luverdense, no mes-
mo dia, a partir das 15h30.

No domingo, outras 
duas partidas foram dispu-
tadas – envolvendo os dois 
f inalistas da Copa FMF. O 
Dom Bosco se saiu melhor 
e venceu o União Rondonó-
polis no Dito Souza. O gol da 
partida foi marcado por Luis 
Antônio, que arriscou de fora 
da área e acertou o ângu-
lo do goleiro Neneca. Na 2ª 
rodada, o Azulão disputa o 
clássico diante do Operário, 
no Dito Souza, amanhã, às 
19h. E em sua estreia na elite 
estadual, o Sport Sinop não 
foi bem. Jogando no Está-
dio Passo das Emas diante 
do mandante Luverdense, 
a equipe perdeu por 2 a 0. 
Os gols do Verdão do Norte 

Federação marca final para o Allianz 
Parque; Peixe protesta contra decisão
DA REPORTAGEM

A Federação Paulista de 
Futebol (FPF) divulgou na noi-
te de domingo local e horário 
da final da Copa São Paulo 
entre Palmeiras e Santos. A 
decisão será disputada no 
Allianz Parque, a partir das 9h, 
com torcida única - apenas al-
viverdes na arquibancada.

Sem o Pacaembu, tra-
dicional palco da final e que 
passa por reformas, a FPF dis-
se que a escolha pelo Allianz 
Parque foi tomada após 
“análise minuciosa de todas 
variáveis envolvidas na gran-
de final da Copa São Paulo e 
diálogo com a Polícia Militar 
de São Paulo” e que levou em 
conta a melhor campanha 
entre os finalistas. O Santos 
protestou contra a postura da 
FPF por entender que a situa-
ção “privilegia o outro finalista 
e não atende ao princípio de 
isonomia”.

Segundo a nota da FPF, 
o jogo também foi marcado 
para as 10h por “motivos de 
segurança”, para não coinci-
dir a partida do Corinthians 
com a Ferroviária na Neo Quí-
mica Arena, pelo Paulistão, 
também na terça, mas às 20h. 
O Palmeiras busca um título 
inédito, enquanto o Peixe já 
foi campeão três vezes - 1984, 
2013 e 2014. Veja a íntegra da 
nota da FPF:

“Após análise minuciosa 
de todas variáveis envolvidas 
na grande final da Copa São 

Paulo e diálogo com a Polí-
cia Militar de São Paulo, a FPF 
anuncia horário e local da par-
tida entre Palmeiras e Santos.

Enfrentamos a impossi-
bilidade de utilizar o Pacaem-
bu, tradicional palco da final 
da Copinha, e, por motivos de 
segurança, outras instalações 
na capital paulista. Conside-
rando a melhor campanha 
entre os finalistas e a regu-
lamentação de torcida única 
entre os clássicos paulistas, o 
Palmeiras naturalmente teria 
sua torcida. Portanto, a gran-
de final acontecerá no Allianz 
Parque.

Há, na terça-feira, 25 de 
janeiro, data da grande final, 
agendada partida entre Co-
rinthians e Ferroviária, às 21h, 
pelo Paulistão Sicredi 2022. 
Com esta agenda, também 
por motivos de segurança dos 
torcedores e torcedoras pau-
listas, a FPF optou por agen-
dar a final entre Palmeiras 
e Santos para 10h, evitando 
possível encontro entre torce-
dores no transporte público”.

Leia abaixo o comunica-
do do Santos:

“O Santos FC lamenta e 
repudia a decisão da Federa-
ção Paulista de Futebol (FPF) 
de marcar a final da Copa São 
Paulo de Futebol Júnior, nes-
ta terça-feira (25/01) para o 
Allianz Parque.

O Peixe considera que 
tal decisão, que no regula-
mento da competição está 
sob responsabilidade do De-

FOTO: DIVULGAÇÃO/PALMEIRAS
COPA SÃO PAULO. Palmeiras e Santos jogam na terça, às 9h; Verdão terá torcida inteira a favor

partamento de Competições 
da FPF, privilegia o outro fina-
lista e não atende ao princípio 
de isonomia.

Desde o término das se-
mifinais, na noite de sábado, o 

Final da Copinha será no Allianz Parque

presidente do Santos, Andres 
Rueda, manteve contato com 
o presidente da FPF, Reinaldo 
Carneiro Bastos, argumentan-
do que nosso adversário tinha 
o direito de jogar com torcida, 

mas que o estádio deveria ser 
neutro. Historicamente, as fi-
nais da Copa SP ocorrem no 
Pacaembu, como o próprio 
regulamento deixa claro. Rue-
da apontou diversas alternati-

vas para que a final ocorresse 
seguindo o tradicional prin-
cípio da neutralidade nesta 
competição de base e reitera 
seu descontentamento com a 
decisão”.
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que vai deixar tudo dentro de 
campo para conseguir coisas 
grandes aqui no São Paulo. 
Tenho certeza que todos es-
tão com esse pensamento. E 
também é bom um início de 
temporada com o Rogério, que 
pegou a gente no final da úl-
tima temporada e agora está 
continuando, desde o começo. 
A pré-temporada está sendo 
proveitosa e tenho certeza que 
o que ele pedir, faremos dentro 
de campo e vamos ficar entro-
sados o mais rápido possível”.

Diagnosticado com Co-
vid-19 no começo do ano, Rei-
naldo perdeu o começo da 
pré-temporada, mas já se sen-
te melhor e garante que está 
trabalhando muito para jogar 
em alto nível. “Estou bem, a 
pré-temporada é muito pro-

FLAMENGO
Uma nova rotina que impõe deveres e direitos no 

dia a dia do Ninho do Urubu e vai além da metodolo-
gia europeia de Paulo Sousa. O Flamengo com novas 
regras e hábitos começou a ser desenhado ainda na 
última partida do time principal em 2021, e com um re-
cado de Marcos Braz de que mudanças seriam imple-
mentadas após a frustração de terminar a temporada 
sem um título de expressão.

CORINTHIANS
O técnico Sylvinho, do Corinthians, treinou o elen-

co focando a estreia no Paulistão diante da Ferroviária, 
hoje, às 20h. O meio-campista Roni, que se recupera de 
dores no músculo posterior da coxa direita, deu início 
à transição e participou do aquecimento com o grupo. 
Depois, trabalhou a parte física.

FLUMINENSE
Em meio à pré-temporada do Fluminense, um 

jogador em especial vive o antagonismo do início de 
trabalho de 2022 ser o fim de um ciclo: Hudson. Com 
contrato renovado só até o dia 31, para concluir a recu-
peração da grave lesão no joelho direito, o volante de 33 
anos vive clima de despedida e espera por propostas.

INTER
O meia Edenilson comemorou 13 anos como joga-

dor profissional. Aos 32 anos de idade, o camisa 8, con-
vocado recentemente para a Seleção pela primeira vez, 
quer se manter no radar de Tite e sonha com uma vaga 
na Copa do Mundo do Catar.

ATLÉTICO-MG
O Atlético-MG embolsou quase R$ 150 milhões 

de premiação nas campanhas de 2021. Com o título da 
Copa do Brasil, o Galo embolsou mais de R$ 70 milhões. 
E houve aumento dos prêmios pela CBF. Na busca de 
defender o troféu em 2020, o clube mineiro terá R$ 76,8 
milhões em jogo.

GRÊMIO
Enquete realizada pelo Globo Esporte apontou 

que a torcida aprovou a saída de Douglas Costa. Mais de 
4 mil pessoas, de um total de 6 mil que participaram da 
pesquisa, votaram a favor da saída do atacante após oito 
meses de clube. Exatos 4.732 (75,6%) torcedores mani-
festaram que concordam com o fim do vínculo.

BOTAFOGO
O Fogão tem usado o que tem à disposição em 

casa. Ainda à espera do investimento de John Textor, o 
elenco tem 24 jogadores do profissional formados na 
base. O número aumentou com a chegada de 3 joga-
dores que estouraram a idade do sub-20 e passarão a 
integrar o time de cima: Ewerton Porto, Gabriel Tigrão e 
Guilherme Liberato.

foram originados em joga-
das de bola parada. Taison e 
Italo balançaram a rede para 
garantir os três primeiros 

pontos do LEC no Estadual. 
A Fera do Norte teve o ata-
cante Robinson expulso no 
início do segundo tempo.

veitosa. Infelizmente, perdi os 
primeiros dias, mas voltei man-
tendo a pegada para ficar bem 
fisicamente o mais rápido pos-
sível, para jogar e fazer excelen-
tes jogos. O trabalho de toda 
comissão é muito proveitoso. 

Estamos assimilando bem e 
trabalhando muito forte”.

A estreia na temporada, 
que começa com o Paulistão, 
acontece na quinta (27), às 
20h30, em Campinas, contra o 
Guarani.
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Elvis Presley será homenageado por meio da voz de Dalizio Moura

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Shopping Sinop rece-
be nesta quarta (26) o segun-
do show cover da programa-
ção “Quarta é Show”. Dessa 
vez, o artista solo mais ven-
dido na história da música, 
o “Rei do Rock” Elvis Presley, 
será homenageado por meio 
da voz de Dalizio Moura.

“O primeiro show cover 
que trouxemos para o Shop-
ping foi um sucesso. Tenho 
certeza que dessa vez não 
será diferente. Para tornar 
esses eventos uma tradição 
aqui no shopping, criamos 
a ‘Quarta é Show’. Além do 
ambiente climatizado e do 
espaço para acomodar toda a 
família, as apresentações são 
gratuitas”, pontuou o coorde-
nador de marketing Marcos 
Venicio.

Com 22 anos de experi-
ência, Dalizio já realizou mais 
de dois mil shows, entre o 
Brasil e a Itália. Sua apresen-
tação dura em torno de 1h30, 
e com ela cerca de 20 su-
cessos do Elvis Presley serão 
cantados.

“O show inicia às 19h 
na praça de alimentação. Vai 
ser muito interativo. Além do 
jeito apaixonante do Elvis, eu 
procuro trazer um pouco da 
história da música e muita 
emoção”, afirmou o cantor.

FOTO: DIVULGAÇÃO

Dalizio Moura tem 52 
anos e é apaixonado por mú-
sica. Formado em Educação 
Física, alega que nunca pas-
sou pela sua cabeça a possi-
bilidade de se tornar um can-
tor. Apenas nos anos 2000, 
quando morava na Itália, 
decidiu fazer uma apresen-
tação em uma pizzaria, onde 
a paixão pela música voltou 
à tona. “Toquei um pouco de 
tudo, MPB e música italiana. 
O dono comentou que me 
achou bom, mas não chama-
va atenção o suficiente. Foi 
então que eu decidi fazer um 
show só com os clássicos do 
Elvis”, contou.

Moura relata que em 
sua primeira apresentação 
colocou uma calça branca, e 
deu tudo de si na performan-
ce. Por sorte estava presente 
um jornalista, que alavancou 
sua carreira como cover. “Ele 
me perguntou há quanto 
tempo eu imitava o Elvis, eu 
olhei para o relógio e falei, faz 
uma hora. Então, me convi-
dou para participar de um 
festival. Eu fui e ganhei”, pon-
tuou.

 
ELVIS PRESLEY
Nascido em 8 de janeiro 

de 1935 em Memphis, no Ten-
nessee, Elvis Aaron Presley foi 
um cantor, músico e ator que 
vendeu mais de 500 milhões 
de discos, com estima de um 

Shopping Sinop recebe show
de Elvis Presley Cover
CULTURAL. Apresentação do cover do “Rei do Rock” será a partir das 19h, na praça de alimentação

bilhão de exemplares, em 
todo o mundo.

Dono de sucessos 
como Can’t Help Falling In 
Love, Jailhouse Rock, Suspi-
cious Minds e A Little Less 

Conversation, transcende as 
eras como um dos mais sig-
nificantes ícones culturais po-
pulares do século XX.

Suas apresentações tele-
visivas, por exemplo, quebra-

ram todos os recordes de au-
diência, além das inevitáveis 
polêmicas geradas por suas 
performances explosivas.

Elvis gravou mais de 
700 músicas e foi consagra-

do como o “Rei do Rock”. Se 
tornou o artista solo mais 
vendido na história e morreu 
aos 42 anos de idade, oficial-
mente por arritmia cardíaca e 
overdose de medicamentos.

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A segurança pública e o 
trânsito de Lucas do Rio Verde 
se tornaram ainda melhores 
após a entrega de novos veí-
culos da Secretaria de Segu-
rança e Trânsito. O ato oficial 
foi realizado no Paço Munici-
pal, com a presença do pre-
feito Miguel Vaz, secretários, 
vereadores e demais autori-
dades.

Foram entregues à 
Guarda Municipal três no-
vas viaturas, modelo Renault 

L.R.VERDE

Guarda Municipal recebe três
novas viaturas para atuação

Duster. 
Segundo o coordena-

dor da Guarda Municipal, os 
veículos são ainda mais mo-
dernos que os já atuantes, 
com camburão, rádio digital, 
giroflex mais moderno, além 
de luzes strobo, que ficam 
na altura do para-choque do 
veículo, melhorando a visibi-
lidade.

“É um incentivo a mais 
com essa estrutura de traba-
lho que estamos recebendo 
da Administração. A deman-
da do nosso trabalho é muito 
grande e precisamos ter esses 

equipamentos novos, para 
aprimorar ainda mais o servi-
ço da Guarda”, contou o coor-
denador, tenente Jota Lima.

Um desses veículos vai 
ser usado para a Patrulha Ma-
ria da Penha, de combate à 
violência doméstica contra a 
mulher. O carro foi adesivado 
especialmente para atender 
esse serviço, de modo que 
a população, assim como as 
vítimas, consigam identificar 
rapidamente os agentes em 
ação.

Um novo caminhão 
para os trabalhos de sinali-

zação viária foi adquirido pela 
Secretaria. Por ser mais mo-
derno, o veículo possibilitará 
mais eficiência no trabalho, 
com agilidade e economia na 
pintura.

“Com a aquisição desse 
caminhão vamos aumentar 
três vezes mais o trabalho de 
pintura nas nossas vias. Ele 
traz não só a condição de pin-
tura, mas também já terá o 
transporte dos funcionários, 
não dependendo de outro ve-
ículo”, explicou o coordenador 
da sinalização viária, Melquise-
deque Mariano.

Ponte na Estrada do Galo é muito usada para escoar
produção agrícola de fazendas no entorno

FOTO: RAYAN NICACIO

DA REPORTAGEM

Uma câmera de moni-
toramento registrou o aci-
dente que matou o ex-can-
didato a deputado federal 
por Mato Grosso, Reginaldo 
da Silva, o “Jack Paparazzo” 
ou “Jack Juína”, na manhã 
de domingo (23) na rodovia 
BR-070, conhecida como 
Rodovia dos Imigrantes, em 
Várzea Grande. Ele estava pi-
lotando uma moto e colidiu 
com uma carreta.

No vídeo, é possível que 

JACK PAPARAZZO

Câmera registra colisão 
que matou ex-candidato 
a deputado federal

ver Jack aguardava em uma 
fila para acessar a via, en-
quanto a carreta passava. No 
entanto, em dado momen-
to, ele avança com a moto e 
atinge a lateral da carreta. O 
condutor do veículo de carga 
continua trafegando normal-
mente.

O acidente teria ocor-
rido por volta das 9h28. Se-
gundo a Guarda Municipal, a 
vítima utilizava tornozeleira 
eletrônica e tinha passagem 
pela polícia por tráfico de 
drogas.

DA REPORTAGEM

O soldado do Exército 
Brasileiro, Thiago de Brito de 
Almeida, 19 anos, foi morto 
a tiros por volta das 21h30 do 
último sábado (22), na praça 
do bairro Cohab Nova, em Cá-
ceres. Até o fechamento desta 
edição, ninguém foi preso pelo 
crime.

Segundo a Polícia Civil, 
ocupantes de um carro de 
passeio preto passaram ati-
rando contra a vítima. Quando 
a polícia chegou, o soldado es-
tava caído já sem vida. Na qua-
dra de esportes da praça fo-
ram encontradas cápsulas de 
arma de fogo 9mmm. Velório 
e sepultamento aconteceram 
no domingo.

As investigações ainda 
estão em andamento para 
identificar e prender os auto-
res do homicídio. O Comando 
de Fronteira emitiu nota de 
pesar pela morte do soldado 
e informaram que o caso será 
investigado com prioridade.

Nas redes sociais, ami-
gos e familiares lamentaram 
a morte do soldado. Em uma 
publicação, a mãe de Thiago 
compartilhou a angústia e 
caracterizou como covarde a 
atitude daqueles que tiraram 
a vida do seu filho.

“Essa dor que estou sen-

Cinco homens estavam em um carro e passaram atirando no soldado que estava na praça

CÁCERES

Soldado do Exército de 19 anos
é morto a tiros em praça

FOTO: DIVULGAÇÃO

tindo não desejo a ninguém. 
Meu filho foi embora tão pre-
maturamente por pura mal-

dade do ser humano, por 
pura covardia. Um menino 
cheio de sonhos, alegre. Meu 

filho nunca te esquecerei. Com 
você, estarei enterrando parte 
de mim”, disse a mãe.
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Você sonha,
nós creditamos_
para realizar.

Vem junto a_creditar.
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