
12 de dezembro de 2020 - Fundado em 2019 - Ano II - Edição 437 - R$ 3,00 | Informações: 66 3535-1000 | www.diariodoestadomt.com.br

Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 23
SÁBADO

LÍQUIDO
ESCURO
APARECE
NA ÁGUA

GADO FURTADO
É RECUPERADO;
DUAS PESSOAS
SÃO PRESAS

94 KM DE 
RODOVIAS 
ESTÃO SENDO
RECUPERADOS

MOTORISTA
MORRE BATER
DE FRENTE
COM CARRETA
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COXIPÓ AÇU SANTA TEREZINHA VALE DE SÃO DOMINGOS CUIABÁ

BR-163

Chuva vai
amenizar
impactos
da seca
Nuvens carregadas no céu... 
umidade aguardada no cam-
po. A chuva – enfi m – voltou 
a molhar as lavouras de soja 
em Canarana, Nordeste de 
Mato Grosso. Um alívio para 
os agricultores que viram 
as plantações sofrerem com 
a estiagem. Foram mais de 
30 dias de seca em algumas 
fazendas.
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DIVULGAÇÃO

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

CONTRATADO

Flamengo:
Pedro mira
título do
Brasileiro

Contratado em defi nitivo 
pelo Flamengo nesta semana, 
Pedro pode, agora, focar de vez 
em seu futuro no clube. Uma 
das metas do artilheiro rubro-
-negro em 2020 é o título do 
Campeonato Brasileiro. Para ele, 
com o trabalho que vem sendo 
realizado pelo técnico Rogé-
rio Ceni, o time tem tudo para 
evoluir e brigar até o fi m pela 
conquista.      Página - 6

TCU aprova estudos de concessão 
do trecho de Sinop a Miritituba

O Tribunal de Contas da União autorizou a concessão de três projetos do Ministério da 
Infraestrutura. Entre eles, a rodovia BR-163 entre Sinop e o porto de Miritituba, no Pará. 
Com o sinal verde do órgão de controle, o Governo Federal poderá publicar o edital do 
leilão, previsto para ser realizado em 2021..                  Página -7

CRESCIMENTO

Mendes conclamou os gestores para fomentarem investimentos voltados à geração de empre-
gos. Ele falou do panorama do estado para 2021: 13% da receita corrente líquida será utilizada 
em investimentos em todas as áreas e regiões.                   Página -3

GUSTAVO RAMPINI/LIDE

PROMESSA DE INVESTIMENTOS

DIVULGAÇÃO



    

Em Cuiabá, se achava ouro por toda 
“parte”, bastava fazer um buraco, logo 
encontrava ouro, e os primeiros morado-
res construíam as suas casas em cima da 
descoberta, por isso, as ruas eram tortas 
e os alinhamentos irregulares

Existe um triangulo com seus três pon-
tos, ligando a Av. Coronel Escolástico, o Alto 
do Rosário e o Palácio das Águias na prai-
nha, e na ponta do triangulo tinha o “bura-
cão”, e que depois virou o poço d’água, que 
abastecia os antigos moradores do bairro 
areão, e quem conhecia aquela região, co-
nhecia como “buracão” e nunca se falou 
que ali existia a “ilha de banana”. Por que 
buracão?

Todos os antigos moradores do bairro 
do “areão”, composto pelas Ruas:  São Be-
nedito, São Francisco e Av. Coronel Esco-
lástico, sempre ouviam seus ancestrais a 
contar a “Lenda da Alavanca de Ouro”, e 
que constituía em relatos que aumenta-
vam de pessoa para pessoa que dispunha 
a contar, e que em resumo também con-
tamos:

Em Cuiabá, se achava ouro por toda 
“parte”, bastava fazer um buraco, logo en-
contrava ouro, e os primeiros moradores 
construíam as suas casas em cima da des-
coberta, por isso, as ruas eram tortas e os 
alinhamentos irregulares.

Contam às “estórias” que um negro es-
cravo que estava lá do Alto do Rosário, e 
olhar em direção ao que hoje está a Av. Co-
ronel Escolástico, na meia noite na escuri-
dão da antiga Cuiabá, avistou um brilho de 
doer nos olhos, e avistou nas imediações 
do lugar chamado de “buracão” visualizou 
um objeto reluzente em forma de uma 
“Alavanca de Ouro”, e logo pela manhã to-
dos os moradores do areão, já disparavam 
as suas versões: uns diziam que ali morava 
a “mãe da terra” ou a “mãe do ouro”.

E por lei da época, o negro escravo te-
ria que contar primeiramente ao seu dono, 

para que este pudesse tomar posse da ri-
queza do “achado”, e como o escavo es-
palhou para todos, antes de contar ao seu 
Dono, este por dia após dia, teve como cas-
tigo receber as chibatas nas mãos do Feitor, 
e fazia os escravos “cavucar” em busca da 
Alavanca de Ouro.

E ali formou um enorme buracão, e este 
ao desbarrancar, engoliu a todos, e morre-
ram todos os escravos que trabalhavam a 
procura da “alavanca de Ouro”, e assim, to-
dos os moradores evitavam em passar por 
ali, pois se ouviam choros e urros dos espíri-
tos dos escravos que fi caram enterrados no 
buracão, e diziam que o local fi cou “mal as-
sombrado” pois todas as noites ouviam-se 
urros, gemidos e gritos vindo do fundo do 
buracão, por isso, fi cou o no nome de Bura-
cão do Largo do Rosário.

Agora, dizer que ali tem a denominação 
de “Ilha da banana”, é desrespeitar a história 
de Cuiabá, são coisas daqueles que chega-
ram “três anteontem” e que pensam que 
Cuiabá começou com sua chegada.

Como chamar “Ilha da Banana” se ali 
nunca houve plantação alguma, o que “nóis 
cuiabanos dos pés rachados” sabemos mui-
to bem, é que: ali tem sim, a “Maldição da 
Mãe do Ouro”, e, é bom ter cuidado ao me-
xer com aquilo que não se conhece, pois 
pode chegar ao desconhecido e as desco-
bertas serão muito estranhas aos projetos 
“utópicos”.

Quando participei da Audiência Públi-
ca na AL/MT – convocada pelo Dep. Wilson 
Santos em 2018, sobre a Construção da Es-
tação do VLT, no Largo do Rosário, falei so-
bre essa lenda do Buracão, e dei uma su-
gestão para que fosse construído naquele 
lugar, um monumento com um Negro e 
com uma alavanca de Ouro, como forma de 
homenagear aos escravos e para que a his-
tória da antiga e querida Cuiabá não fi que 
perdida no tempo.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIALISTA EM 
RECURSOS HUMANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E 
POLÍTICAS

O buracão do largo
do rosário

Mas tem “gente importante” na “empresa”
parte no lucro que vai ser obtido quan-
do as pessoas forem lesadas.

Sem a imagem dessas 
pessoas existiriam mais 
“brechas” para que afi lia-
dos em dúvida buscassem 
informações fora, o que 
não seria bom para os “ne-
gócios”, afi nal elas seriam 
alertadas de que estariam 
no caminho do prejuízo.

Então, meu amigo e 
minha amiga, não é o fato 
de ter alguém com essas 
“credenciais” no negócio 
que signifi ca que ele é, de 
fato, algo “real”. E precisa-
mos, inclusive, nos livrar 
da ilusão de que supostas 

“pessoas importantes” são “garantia” 
de alguma coisa. Isso faz parte de uma 
estratégia um tanto quanto “batida” de 
enganar as pessoas.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfi l em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

A inserção de pessoas que são, supostamente, acima de 
qualquer suspeita e que teriam feito “todas as verifi cações 
possíveis” é bem comum em estratégias montadas para aplicar 
golpes. Não se deixe convencer por informações que digam ter 
sido confi rmadas por alguém e busque sempre todos os dados 
necessários para comprovar a solidez de qualquer negócio que 
esteja interessado em ingressar.

CLIC 
FINAL 

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

Seguindo, ainda, nas estratégias das 
empresas que apresentam promessas 
de lucros fáceis e 
deixam as pessoas 
no prejuízo, existe 
algo que não pode-
ria faltar: o “aval” de 
alguém que, teorica-
mente, levantou to-
das as informações e 
viu que são “reais”.

Para fazer isso 
é comum que es-
sas empresas apre-
sentem, entre seus 
membros mais anti-
gos, supostos advo-
gados, agentes de 
Polícia Federal, da 
Receita, promotores, juízes e outras ti-
tulações de “peso”.

Esse tipo de estratégia dá credibi-
lidade ao projeto. Quando um afi liado 
questiona, entra em ação a imagem des-
se camarada, que diz que já foi em bus-
ca das informações e que tudo está de 
acordo com a lei.

Não signifi ca que essas pessoas te-
nham, de fato, feito alguma verifi cação 
ou sequer que sejam realmente quem 
dizem ser. Elas estão ali, fazendo parte 
da estrutura do golpe, e ganhando sua 

WILSON FUÁH

Com a alta de 0,89% observada em novembro, a 
infl ação ao consumidor medida pelo IPCA e acumula-
da em 12 meses atingiu 4,31% e superou a meta de 4% 
fi xada para 2020. Trata-se de uma mudança e tanto em 
relação ao quadro vigente há poucos meses, quando a 
preocupação dominante do Banco Central era com a re-
cessão e o risco de a alta dos preços fi car muito abaixo 
de seus objetivos por longo período.

As pressões ainda estão concentradas primordial-
mente em alimentação —que sobe 15,7% no ano— e pa-
recem decorrer sobretudo de fatores temporários, mas 
o desconforto cresceu e o risco de repasses mais gene-
ralizados persiste.

Um dos principais problemas foi a combinação da 
alta forte nos preços em dólar das matérias-primas com 
a desvalorização da moeda nacional, que chegou à casa 
dos 30% nos piores momentos da crise. A escalada das 
cotações de grãos e da cadeia de proteínas, em razão 
da demanda chinesa e do impulso local propiciado pelo 
auxílio emergencial, acabou sendo transmitida rapida-
mente para o varejo.

Em algumas indústrias, como petroquímica, si-
derurgia, cimento e mobiliário, além do impacto 
de insumos dolarizados, a produção não conseguiu 
acompanhar o crescimento rápido e surpreendente 
da demanda. Como muitos desses setores são pouco 
competitivos, fi cou facilitado o repasse de preços aos 
compradores.

Tais pressões são em grande medida temporárias 
e devem perder força em 2021. O IPCA acumulado em 12 
meses ainda se manterá elevado no primeiro semestre, 
mas poderá recuar até o fi nal do ano para um patamar 
em torno da meta do Banco Central para o período, fi -
xada em 3,75%.

Para tanto contribui a ociosidade no mercado de 
trabalho, que deve manter a infl ação de serviços em bai-
xa. O fi m do auxílio emergencial e a perspectiva de al-
guma valorização do real ante ao dólar também podem 
conter o avanço dos preços dos alimentos e de outros 
itens que subiram neste ano. O ambiente internacional 
de juros baixos e liquidez abundante sugere uma pers-
pectiva favorável para a economia mundial, incluindo 
países emergentes.

Tudo isso dependerá, porém, de sinais favoráveis 
do governo na gestão da economia. Se até agora o fe-
nômeno infl acionário pode ser primordialmente carac-
terizado como efêmero, erros que reforcem novamente 
a desconfi ança em relação ao compromisso com a soli-
dez das contas públicas podem ter consequências mais 
duradouras.

Até que fi quem claras quais serão as opções do go-
verno, o BC faz bem em aguardar. Foi acertada a deci-
são do Copom de manter a taxa básica de juros em 2% 
ao ano, pois no momento há razões que suportam uma 
melhor perspectiva para a infl ação no ano que vem.

Editorial

Ameaça infl acionária

VACINA
O governador Mauro Mendes voltou a cri-

ticar a “rixa” entre o governador de São Paulo, 
João Doria, e o presidente Jair Bolsonaro no 
que se refere à compra e distribuição de va-
cinas contra a Covid-19 no País. “Senti que há 
uma politização desnecessária do tema. Mas 
não quero entrar nessa polêmica. Deixa essa 
polêmica para o Dória e para o Governo Federal, 
que já está de bom tamanho”, afi rmou. Recen-
temente, Mendes já havia descrito a situação 
como “lamentável”.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise causada pelo coro-
navírus, o Diário do Estado MT informa aos 
seus leitores que seguirá presando pela 
qualidade da informação neste período, 
porém, em tiragem menor em respeito, 
principalmente, aos seus funcionários. Da 
apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, pró-
ximos uns aos outros. Tudo fi cará bem!

GRAMPOLÂNDIA
O ministro Ribeiro Dantas, da 5ª turma do 

STJ, “puxou a orelha” da defesa do ex-secretário 
de Segurança do Estado, Rogers Jarbas, ao ne-
gar habeas corpus a ele, na quarta (9). De acordo 
com ministro, que é relator do caso, Rogers tem 
investido pesado contra quaisquer pessoas que 
tentam investigá-lo do âmbito da “Grampolândia 
Pantaneira”. “Ele investe contra a delegada [Ana 
Cristina] Feldner e o delegado [Flávio] Stringuet-
ta, ou seja, quando era o desembargador Orlan-
do Perri que investigava, o desembargador não 
prestava, quando são os delegados que investi-
gam, os delegados não prestam”, disse Dantas.

Crédito: Reprodução/Sinop Mil Grau

IMAGEM DO DIA

O IPCA acumulado em 12 meses ainda 
se manterá elevado no primeiro se-
mestre, mas poderá recuar até o fi nal 
do ano para um patamar em torno da 
meta do BC para o período, fi xada em 
3,75%

“ “ Uma infração de trânsito tem sido constantemente fl agrada em 
Sinop nos últimos tempos. Trata-se de motociclistas – sejam eles pilo-
tando ou na garupa – carregando o capacete pendurado no braço, e 
não na cabeça, como é o correto (e foi para isso que o equipamento de 
segurança foi feito). Se o capacete não estiver fi xado na cabeça, e sim 
no cotovelo ou em outro lugar a infração também será de natureza leve, 
pois o Art. 244 do CTB considera infração conduzir sem usar o capacete.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Os veículos sem identificação de seus proprietários
poderão ser usados 

Neste ano, o calendário foi alterado com prorrogações

São executados os serviços de reparo da pavimentação e 
limpeza da faixa de domínio 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: SinFra-Mt

DA REPORTAGEM

O governo do estado 
sancionou uma lei de au-
toria do deputado estadual 
sargento Elizeu Nascimento 
(DC) em benefício da popu-
lação neste período de pan-
demia do novo coronavírus 
(Covid-19). 

A Lei nº   11.192/20 permi-
te que as forças de seguran-
ça pública e profissionais da 
saúde utilizem veículos apre-
endidos, cujo proprietário 
não tenha sido identificado, 
durante a pandemia do novo 
coronavírus. A nova legisla-
ção foi publicada no mês de 
setembro, no Diário Oficial do 
Estado (Iomat).

De acordo com texto da 
lei, o veículo automotor que 
após vistoria e exame peri-

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado, 
por meio da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra), executa 
os serviços de recupera-
ção e conservação de 94,98 
quilômetros das rodovias 
MT-248/352, entre os muni-
cípios de Araputanga e Vale 
de São Domingos, região 
Sudoeste de Mato Grosso.

São realizados os servi-
ços de reparo da pavimen-
tação, com aplicação de 
microrevestimento, limpeza 
da faixa de domínio, sinali-
zação e outras melhorias na 
malha rodoviária, no trecho 
que vai do entroncamento 
da MT-175, em Araputanga, 
até chegar em Vale de São 
Domingos.

As melhorias buscam 

cial não tiver identificada sua 
procedência e propriedade, 
em função de adulteração da 
numeração original, poderá 
ser utilizado pelas forças de 
segurança pública e pelos 
profissionais da saúde, em 
trabalho exclusivo de repres-
são penal e no combate ao 
novo coronavírus (Covid-19), 
respectivamente, pelo perío-
do em que perdurar o estado 
de calamidade pública, de-
clarado pelo Decreto nº 424, 
de 25 de março de 2020, ou 
norma que venha a substi-
tuí-lo.“O objetivo desta lei é 
dar destinação útil a milha-
res de veículos apreendidos, 
sem ter os seus proprietários 
identificados, que abarrotam 
os depósitos públicos. Esses 
veículos, que acabam suca-
teados, destruídos pela ação 

restabelecer os padrões de 
qualidade da rodovia, a fim 
de assegurar maior fluidez, 
conforto e segurança na 
rodovia. Ao todo são inves-
tidos R$ 16 milhões nesses 
serviços, que vão beneficiar 
ao menos 15 municípios da 
região que dependem dire-
tamente das rodovias para 
o trânsito e transporte, de 
acordo com o secretário de 
Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira.

Esses serviços em an-
damento fazem parte de 
um dos três lotes de melho-
rias realizadas nas rodovias 
da região Sudoeste.  O Go-
verno executa ainda outras 
duas obras de recuperação 
da malha rodoviária nas MT-
175 e MT-170, totalizando 
uma extensão de 203,19 qui-
lômetros.

VIROU LEI

Policiais e profissionais da saúde 
de MT podem usar carros apreendidos

VALE DE SÃO DOMINGOS

Governo realiza recuperação e a
conservação de 94 km de rodovias
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Mendes promete para MT um dos
maiores investimentos do país
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes, que esteve em São 
Paulo ontem (11), participan-
do do 19º Fórum Empresarial 
do Grupo de Líderes Empre-
sariais (LIDE), conclamou os 
gestores públicos para que 
fomentem investimentos vol-
tados à geração de empre-
gos no País. Em sua apresen-
tação, ele falou do panorama 
do Estado para o próximo 
ano: 13% da receita corrente 
líquida será utilizada em in-
vestimentos em todas as áre-
as e regiões, algo inédito na 
história de Mato Grosso.

Ao lado de governado-
res de outros Estados e de 
diversas lideranças políticas 
e empresariais do País, Mau-
ro Mendes destacou ainda as 
ações adotadas pelo Governo 
de Mato Grosso desde o início 
de sua gestão, que permiti-
ram o reequilíbrio das contas 
do Estado e provocaram o 
primeiro superávit financeiro 
em 10 anos, mesmo durante 
a pandemia, permitindo o 
montante em investimentos.

“É muito comum a gen-
te ouvir dizer que ‘dinhei-
ro público tem’. Não existe 
dinheiro público, existe di-
nheiro do cidadão e das em-
presas. E se nós temos um 
Estado que abocanha parte 
desse dinheiro do cidadão 
e das empresas e gasta mal, 
nós vamos ter dificuldade de 
projetar o futuro e promover 
o crescimento desse País. 
Por isso que eu conclamo a 
todos, para que possamos 
atentar para que o Brasil seja 
esse País do futuro e para 
que esse caminho seja tri-
lhado com segurança e com 
mais firmeza, com resultados 

não apenas para as gerações 
futuras, porque queremos 
ver isso também no presen-
te”, frisou. 

Em sua fala, Mauro 
Mendes exibiu um quadro 
dos resultados obtidos em 
Mato Grosso a partir das po-
líticas públicas implantadas 
por sua equipe já no primeiro 
ano de gestão, entre elas a re-
forma administrativa, o corte 
de gastos, a renegociação de 
dívidas, a aprovação do Novo 
Fethab, o combate à sonega-
ção fiscal, a criação da Lei de 
Responsabilidade Fiscal Esta-
dual e a revisão dos incenti-
vos fiscais. Além disso, apre-
sentou o programa Mais MT, 
que prevê recursos na ordem 
de R$ 9,5 bilhões em investi-
mentos públicos em todas as 
áreas até 2022.

Além dos investimentos 
para geração de emprego e 
renda, o governador defen-
deu a necessidade das refor-
mas administrativa e política 
pelo Governo Federal.

“O Estado brasileiro pre-
cisa investir, precisa cumprir 
seu papel, gerar empregos, 
precisa recuperar. E aí eu dis-
cordo quando muitos nesse 
País dizem que a principal 
reforma é a Tributária. Ela é 
importante sim, porque pa-
gamos muitos impostos, mas 
não vamos ter nenhuma Re-
forma Tributária capaz de al-
cançar seu objetivo de livrar o 
cidadão e a iniciativa privada 
dessa carga, se antes nós não 
formos capazes de fazer um 
a reforma no Estado brasilei-
ro. Nós temos que fazer a re-
forma administrativa, temos 
que fazer a reforma política, 
temos que tornar os estados 
e o poder público nesse País 
mais leve e menos custoso 

INEDITISMO. Ele ressaltou, ainda, a necessidade de reformas administrativa e política 
Foto: guStavo raMpini/liDE

romessa é de investimentos e criação de empregos

DA REPORTAGEM

Os proprietários de ve-
ículos devem ficar atentos 
para regras estabelecidas 
em lei, para parcelar os débi-
tos referente ao Imposto so-
bre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). O par-
celamento em até seis vezes 
é permitido, desde que a úl-
tima parcela tenha data de 
vencimento dentro do ano 
de cobrança do tributo.

O prazo limite de venci-
mento das parcelas do IPVA 
consta na Lei nº 11.046, de 6 
de dezembro de 2019, que 
alterou a legislação que ins-
tituiu o imposto. Referente 
ao IPVA 2020, por exemplo, 
o parcelamento dos valores 
só foi autorizado e emitido 
pela Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) nos casos em que as 
parcelas encerravam no mês 
de dezembro. Isso porque 
não é permitido o pagamen-
to do tributo em ano poste-
rior ao do seu exercício, ou 
seja, do seu lançamento.

Os débitos já vencidos, 
sejam eles do mesmo exer-
cício ou de exercícios ante-
riores, também podem ser 
divididos em até 6 parcelas 
iguais, mensais e sucessi-
vas. Nesses casos, é possível 
o vencimento de alguma 
parcela ter data em ano di-

ferente ao do que ocorreu a 
negociação.

A Sefaz ressalta que 
esse ano, devido à prorroga-
ção do vencimento do IPVA 
por causa da pandemia, 
houve alteração no limite 
de parcelas disponíveis para 
cada final de placa. Os veícu-
los com placa final 4 e 5 pu-
deram parcelar em até três 
vezes e com placa final 6 e 
7 em até duas vezes. As pla-
cas com finais 8, 9 e 0, cujo 
vencimento é neste mês de 
dezembro o tributo para es-
ses deve ser pago de forma 
integral e em cota única.

O calendário de venci-
mento do IPVA foi alterado 
pelo Governo de Mato Gros-
so como forma de minimi-
zar os impactos financeiros 
causados pela pandemia da 
Covid-19. A medida possibi-
litou um fôlego na renda de 
muitos cidadãos mato-gros-
senses em um momento de 
dificuldades. Com a altera-
ção, o IPVA que venceria no 
período de março a junho 
foi postergado para o último 
trimestre do ano. Também 
foram prorrogados os venci-
mentos dos parcelamentos 
já realizados, incluindo os 
referentes a exercícios ante-
riores, celebrados no âmbito 
da Sefaz e da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE).

IPVA

Contribuintes devem 
ficar atentos à forma
 de parcelamento

para o cidadão”, destacou o 
governador. 

“O problema não é a dis-
tância que nós estamos dos 

chamados países de primeiro 
mundo, é a velocidade que 
eles se movem e que o Brasil 
se move rumo a esse futuro. 

Se não formos capazes de 
mudar o Estado brasileiro, 
seu custo e sua eficiência, 
não haverá reforma tributá-

ria capaz de tirar o peso dos 
nossos ombros dos enormes 
impostos que nós pagamos”, 
acrescentou.

Na MT-175, as melho-
rias são realizadas no trecho 
que vai do entroncamen-
to da BR-174 até Reserva 
do Cabaçal, com extensão 
de 104,1 quilômetros. Já na 
MT-170, os serviços são exe-

cutados em uma extensão 
de 99, 09 quilômetros, no 
trecho que compreende o 
entroncamento da BR-174, 
no distrito de Caramujo, em 
Cáceres, até o município de 
Salto do Céu.

do tempo e pela falta da ma-
nutenção necessária, agora 
serão utilizados em finalida-
des sociais do estado, como 

repressão à criminalidade, 
investigações e salvamento 
de vidas”, justifica o parla-
mentar.
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Chuva volta a cair em algumas
regiões e ameniza impactos da seca
DA REPORTAGEM

Nuvens carregadas no 
céu... umidade aguardada no 
campo. A chuva – enfim – vol-
tou a molhar as lavouras de 
soja em Canarana, Nordes-
te de Mato Grosso. Um alívio 
para os agricultores que viram 
as plantações sofrerem com a 
estiagem. Foram mais de 30 
dias de seca em algumas fa-
zendas.

“Essa noite, Canarana re-
cebeu entre 10mm e 70mm 
de chuva, dependendo da lo-
calidade. Esperamos que essa 
chuva continue, que chova 
durante toda esta semana, 
porque várias localidades fi-
caram de 15 até 35 dias sem 
chuvas. Nós já contabilizamos 
perda de produtividade. Ainda 
não sabemos o quanto, mas 
já sabemos que vamos colher 
menos que na safra passada”, 
comenta o agricultor Diego 
Dallasta, que plantou 2,5 mil 
hectares de soja nesta safra.

Em Nova Mutum, no Mé-
dio Norte, os 1,2 mil hectares 
de soja cultivados na fazenda 
do Alduir Cenedese sentiram 
a falta de água nas últimas se-
manas. Pelo menos 200 hec-

tares tiveram que ser replan-
tados. O agricultor comemora 
o retorno das chuvas, mas re-
força que elas ainda estão irre-
gulares.

“Desde o começo da sa-
fra choveu pouco aqui na re-
gião. Tenho uma área que foi 
plantada há 50 dias e deveria 
estar com o dobro do tama-
nho, mas, com a seca, a lavou-
ra não chegou nem a fechar as 
ruas ainda. Na sexta-feira e no 
domingo choveu na faixa de 
90mm. 

A lavoura recuperou a 
cor e a aparência, mas os pre-
juízos estão aí”, comenta o 
produtor, que estima colher 
em média 10 sacas de soja por 
hectare a menos do que no 
ano passado.

A água também voltou a 
cair em Sorriso, município que 
mais produz soja no Brasil. “De 
domingo prá cá vem choven-
do bem por aqui. 

A soja voltou ao seu de-
senvolvimento normal, porém, 
sabemos que haverá perdas. 
Acreditamos que em cerca de 
‘5% da soja’ houve alguma per-
da”, afirma o agricultor Silvano 
Filipetto, que é presidente do 
sindicato rural de Sorriso.

Foto: Diego Dallasta

Em algumas áreas não chovia há 35 dias

SOJA. Distribuição ainda é irregular segundo agricultores, o que mantém apreensão com o futuro da safra

DA REPORTAGEM

As vendas de milho no 
Mato Grosso estão retraídas 
em dezembro. De acordo com 
o último boletim semanal 
do Instituto Mato-Grossense 
de Economia Agropecuá-
ria (Imea), a safra 19/20 está 
97,90% vendida, mas o avan-
ço semanal foi baixo, cerca 
de 1.17 p.p. no comparativo 
mensal. Por outro lado, o pre-
ço segue valorizado. Teve au-
mento de 5,96%. Para a safra 
20/21 o volume negociado é 
de 62,69%. Nos preços a eleva-
ção foi menor, de 0,77%, com 
média de R$ 43,50/sc. A região 
mais avançada é o Norte, com 
73,38% do milho vendido. Já o 
período 2021/22 registra recor-
de nos negócios para o perí-
odo, alcançou 6,65% da pro-
dução esperada e com preço 
médio comercializado no mês 
de R$ 39,95/SC. De acordo com 
a Secex, os embarques do mi-
lho brasileiro para o mês de 
novembro perderam ritmo 
ante o mês anterior e soma-
ram 4,89 milhões de tonela-
das. Com isso, Mato Grosso 
foi responsável por 54,35% do 
embarque nacional em no-
vembro, totalizando 2,65 mi-
lhões de toneladas escoadas 
entre os principais destinos: 
Irã, Vietnã e Japão.

DA REPORTAGEM

O Governo Federal zerou 
a alíquota do imposto apli-
cado para a importação de 
revólveres e pistolas. A medi-
da, que deve vigorar a partir 
de 1º de janeiro, está prevista 
em uma resolução, publica-
da pelo Comitê Executivo de 
Gestão da Câmara de Comér-
cio Exterior, no Diário Oficial 
da União. Na resolução, o go-
verno inclui “revólveres e pis-
tolas” no anexo que descreve 
produtos e alíquotas aplica-
das no âmbito do Mercosul. 
No caso dessas armas, a alí-
quota de imposto será de 0%. 

DA REPORTAGEM

Duas pessoas foram 
presas em flagrante pela Po-
lícia Civil nesta semana por 
gado furtado, em Santa Tere-
zinha. Um total de 46 cabe-
ças do gado furtado de duas 
propriedades rurais no muni-
cípio foram recuperadas.

A Delegacia da PC de 
Santa Terezinha foi comuni-
cada de que algumas cabe-
ças do gado foram embarca-
das em caminhões em uma 
gleba, na área rural do muni-
cípio, e estariam a caminho 
de Santana do Araguaia, ci-
dade do Pará que faz divisa 
com Mato Grosso.

Seguranças das duas 
propriedades realizaram 
rondas no entorno da fazen-
da e próximo à Gleba Carlos 
Pelicioli, ainda nos limites 
do município de Santa Te-
rezinha, abordaram os ca-
minhões carregados com os 
animais.

A equipe constatou que 
havia alguns bezerros e ani-
mais adultos que eram de 
uma propriedade, cujo dono 
faleceu recentemente. Após 
encontrar o gado, os segu-

ranças entraram em contato 
com a equipe da Polícia Ci-
vil em Santa Terezinha, que 
foi até o local para atender a 
ocorrência, com apoio da Po-
lícia Militar.

O delegado de Santa 
Terezinha, José Ramon Lei-
te, explica que os motoristas 
que conduziam o gado não 
tinham conhecimento da 
origem dos animais e que o 
erro deles foi fazer o trans-
porte sem a guia de auto-
rização obrigatória, que é 
emitida pelo Instituto de De-
fesa Agropecuária do Estado 
(Indea). Dessa forma, os dois 
responderão administrativa-
mente perante o Indea. Já os 
envolvidos diretamente no 
furto dos animais foram pre-
sos em flagrante e responde-
rão por furto de semoventes.

Um dos envolvidos no 
furto é filho do proprietá-
rio de uma das fazendas de 
onde o gado foi retirado. Ele 
misturou o gado da proprie-
dade do pai com as outras 
cabeças furtadas de outra 
propriedade vizinha, com 
auxílio de mais uma pessoa, 
contratou o transporte e fez 
o embarque nos caminhões.

Preço subiu quase 6%

Medida passa a vigorar em 1º de janeiro

Total de 46 cabeças de gado furtado foram recuperadas

MILHO

MT vendeu 62% da safra 2020/21

IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO

Governo zera alíquota para
compra de revólver e pistola

SANTA TEREZINHA

Gado furtado de 
propriedades é
recuperado; duas 
pessoas presas

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

A publicação dessa resolução 
foi comentada pelo presiden-
te Jair Bolsonaro, via redes 
sociais. “A Camex editou re-
solução zerando a alíquota do 

Imposto de Importação de Ar-
mas (revólveres e pistolas). A 
medida entra em vigor no dia 
1º de janeiro de 2021”, disse o 
presidente que, em seguida, 

fez uma observação na qual 
comenta medidas que zera-
ram o imposto de importação 
de 509 produtos usados no 
combate à Covid-19.



AVISO DE ABERTURA DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº007/2020 
PROCESSO Nº187/2020.

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu Av. 20 de Dezembro, n° 725 – Centro – 
Cotriguaçu/MT, torna público a ABERTURA de LICITAÇÃO NA MODALIDADE 
PREGÃO ELETRONICO SRP nº 007/2020 através da plataforma www.bllcom-
pras.org.br, forma de julgamento: Menor preço por item, com a fi nalidade de 
selecionar propostas para: “REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE 
UMA MÁQUINA BENEFICIADORA DE CAFÉ PARA O MUNICIPIO DE COTRI-
GUAÇU-MT, CONTEMPLANDO O CONVÊNIO 0882-2018”. Cujas especifi ca-
ções detalhadas encontram-se no Edital da Licitação. Regem a presente licita-
ção, a Lei nº 8.666/93, 10.024/2019 e demais legislações aplicáveis. O início de 
recebimento de propostas e habilitação ocorrerá a partir do dia 14 de dezembro 
de 2020 ás 08:00 horas, até o dia 12 de Janeiro de 2021 às 09:00 horas. O 
início da disputa ocorrerá no Dia 12 de Janeiro de 2020 às 09:15 horas (HO-
RÁRIO DE BRASILIA). Poderão participar da licitação pessoas jurídicas que 
atuam no ramo pertinente ao objeto licitado, observadas as condições cons-
tantes do edital. O Edital completo poderá ser solicitado pelos interessados de 
segunda a sexta-feira pelo e-mail licitacao@cotriguacu.mt.gov.br ou no site da 
Prefeitura www.cotriguacu.mt.gov.br e www.bllcompras.org.br. Cotriguaçu-MT, 
11 de dezembro de 2020.

Jair Klasner
Prefeito Municipal

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

 (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações)

PRIMEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 009/2020 – DATA 11/12/2020 
– OBJETO: ADITAR A CLÁSULA OITAVA QUANTO AO PRAZO DE EXECU-
ÇÃO - CONTRATADO: ARP ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELLI - ME 
- CNPJ N.º 19.006.021/0001-42 – PRAZO ADITADO: MAIS 120 DIAS.

QUINTO TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA 11/12/2020 – OB-
JETO: ADITAR A CLÁSULA OITAVA QUANTO AO PRAZO DE EXECUÇÃO - 
CONTRATADO: SIM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ N.º 26.884.260/0001-60 
– PRAZO ADITADO: MAIS 120 DIAS.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da 
Lei nº 6.015/73, FAZ SABER o notifi cado ZELEMINO FERRARI, ora apontado 
como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 22967, em que se requer 
a retifi cação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIA-
MENTO do imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã, com área total 
de 216,0551 há (duzentos e dezesseis hectares, cinco ares e cinquenta e um 
centiares), localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 174, Livro 
02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Irney Milani e sua 
esposa Debora Carlott, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade 
do já referido notifi cado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do 
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório 
de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, 
em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, 
IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, confor-
me lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 21 de agosto de 2020.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em atendi-
mento e disponibilidade de horários;
2-Atendente para cafeteria;
3-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
faturamento;
4-Auxiliar Administrativo, com experiência no 
fi nanceiro;
5-Auxiliar de Almoxarifado, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha;
7-Auxiliar de Escrita Fiscal.
8-Auxiliar de farmácia, 12/36 – período diurno e 
noturno, cursando ensino superior.
9-Auxiliar de Garçon;
10-Auxiliar de Higienização;
11-Auxiliar de Logística, com experiência;
12-Auxiliar de Manutenção, com conhecimento em 
ferramentas e soldas;
13-Auxiliar de serralheiro, com experiência e 
referências; 
14-Barista;
15-Biomédica, sem experiência;
16-Contador, com experiência;
17-Cozinheira, com experiência para cafeteria;
18-Enfermeira, com COREN ativo;
19-Engenheiro de Produção, com experiência;
20-Entregador, CNH AB, conhecer bem a cidade de 
Sinop – MT;
21-Fiscal Contábil, com experiência;
22-Gestão de Departamento Pessoal, com experiên-
cia em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção eletrô-
nica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilidade 
para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibilidade 
de horário;
32-Secretária do Lar, com experiência e referência;
33-Secretária Hospitalar, 12/36 diurno;
34-Soldador, com experiência de montagem de 
cobertura;
35-Soldador, com experiência em solda mig;
36-Técnica de enfermagem, com COREN ativo;
37-Técnico em Ar Condicionado Residencial, com 
experiência;
38-Telefonista, conhecimento e curso no pacote 
offi ce;
39-Vendedor (a), para boutique;
40-Zeladora, com experiência.

Para verifi car nossas vagas diariamente vocês podem 
nos seguir no Instagram e acompanhar nossos stories: 

https://www.instagram.com/adestecobrapadre/

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
à vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min. 

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-
7208

www.adestec.org.br – e-mail: rh@adestec.org.br 
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PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 11 de dezembro de 2020.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 071/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
suprimentos de informática, teve como vencedoras as empresas: 
STUDIO COMÉRCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA 
LTDA, com valor total de R$ 179.600,00 (cento e setenta e nove mil e 
seiscentos reais) e DIMEP COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA 
com valor total de R$ 147.000,00 (cento e quarenta e sete mil reais).

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE SINOP 4ª VARA CÍVEL DE SINOP PRAÇA DOS 
TRÊS PODERES, 175, SETOR COMERCIAL, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78550-138 EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA 
ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES VIRTUAL Prazo: 15 (quinze) dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DA MMª JUÍ-
ZA DE DIREITO, DRA. GIOVANA PASQUAL DE MELLO. PROCESSO n. 1005376-24.2020.8.11.0015 Valor da causa: R$ 
7.551.063,78. ESPÉCIE: [Recuperação extrajudicial]->RECUPERAÇÃO JUDICIAL (129). POLO ATIVO: J. V. ARROTEIA – ME 
(CNPJ: 12.573.326/0001-97) ADMINISTRADORA JUDICIAL: DUX ADMINISTRAÇÃO JUDICIAL - MATO GROSSO LTDA. – 
ME, representada por ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO, OAB/MT 11.876-A, com endereço profissional à 
Avenida Historiador Rubens de Mendonça, nº 2254, Sala 603, Ed. American Business Center, Bosque da Saúde, CEP: 78.050-
000, Cuiabá-MT, telefones: (65) 3027-7209, (65) 3027-7219, e-mails: contatomt@dux.adm.br e alexandry@dux.adm.br, site: 
www.dux.adm.br. FINALIDADE: Convocar os credores para a realização da Assembleia Geral de Credores Virtual, designada, 
em 1ª (primeira) convocação para o dia 03/02/2021 e em 2ª (segunda) convocação, se necessário, para o dia 10/02/2021, am-
bas com credenciamento às 13h e instalação às 14h, horários de Cuiabá – MT, através da plataforma Zoom (https://
zoom.us), possuindo como ORDEM DO DIA: I) a aprovação, rejeição ou modificação do plano de recuperação apresentado 
pela devedora; II) a constituição do Comitê de Credores e a escolha de seus membros; III) qualquer outra matéria que possa 
afetar o interesse dos credores. DECISÃO do ID 45638408: “Considerando que nos autos do Agravo de Instrumento n.º 
1025919-93.2020.8.11.0000 foi deferida a medida liminar, suspendendo as assembleias designadas por este juízo(id n.º 
45510406), dou cumprimento à aludida decisão para o fim de determinar a realização da assembleia geral de credores nas 
datas sugeridas pela recuperanda,ou seja, 03/02/2021, em primeira convocação e 10/02/2021, em segunda convocação, am-
bas com credenciamento às 13h e a instalação às 14h. Ressalto que a assembleia geral de credores ocorrerá de forma virtual 
e a presidência do ato ficará a cargo do administrador judicial, o qual deverá seguir à risca as normas contidas no art. 37 e 
seguintes da Lei n.º 11.101/2005. Expeçam-se os editais de convocação da assembleia geral de credores, em conformidade 
com o disposto no art. 36, incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, devendo a ADMINISTRADORA JUDICIAL promover a 
publicação do edital no órgão oficial e em jornais de grande circulação, contendo todas as informações necessárias à 
publicidade do ato, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.» DECISÃO DO ID 43384893: 
“Acolho o parecer da administradora judicial e designo a assembleia geral de credores para o dia 09/12/2020, em primeira 
convocação e, no dia 16/12/2020, em segunda convocação, sendo que, em ambas as datas, o credenciamento será iniciado 
às 13h e a instalação do ato às 14h. Ademais, ante as ponderações da administradora judicial no id n.º 43370185, quanto à 
viabilidade do ato ser realizado de modo virtual e, a fim de assegurar a prevenção à disseminação da Covid-19; bem como para 
facilitar a presença dos credores que residem em outras Comarcas, a assembleia geral de credores será realizada de modo 
virtual, de acordo com o procedimento constante da referida manifestação. Oportunamente, registro que a presidência do ato 
ficará a cargo do administrador judicial, o qual deverá seguir à risca as normas contidas no art. 37 e seguintes da Lei n.º 
11.101/2005. Expeça-se edital de convocação da assembleia geral de credores, em conformidade com o disposto no art. 36, 
incisos e parágrafos, da Lei n.º 11.101/2005, NO QUAL DEVE CONSTAR O PROCEDIMENTO ESTABELECIDO PELA ADMIN-
SITRADORA JUDICIAL, conforme itens 1 a 12, da petição do id. 43370185, devendo a administradora judicial providenciar a 
devida publicação, observando-se o prazo de regência. Intimem-se. Notifique-se o Ministério Público.” Advertências: 1) Ainda 
que não se faça representar por terceiros, o credor que pretender participar do conclave deverá realizar cadastro junto à Admi-
nistradora Judicial, em até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para a realização do ato assemblear, encaminhando, 
para tanto, cópia do documento oficial com foto (no caso de pessoa natural) e, também, estatuto social consolidado (em se 
tratando de pessoa jurídica), além de registrar e-mail e telefone de contato, preferencialmente com acesso ao WhatsA-
pp; 2) Para se fazer representar na referida assembleia, por mandatário ou representante legal, o credor deverá entregar à 
Administradora Judicial, até 24 (vinte e quatro) horas antes da data prevista para realização desta, documento hábil que 
comprove seus poderes, cópia do contrato social e/ou estatuto social vigentes, atas de eleição e nomeação dos atuais diretores 
e/ou administradores, ou a indicação das folhas dos autos do processo em que se encontrem os aludidos documentos, nos 
termos do que dispõem os artigos 37, §4º, da Lei 11.101/05. Os procuradores e/ou mandatários deverão, ainda, apresentar, 
cada qual, cópia do documento oficial com foto, além de registrar e-mail e telefone de contato, preferencialmente com acesso 
ao WhatsApp; 3) O mesmo prazo (24 horas antes da data designada para a Assembleia Geral de Credores) deverá ser 
observado pelos cessionários dos créditos constantes da Relação de Credores (art. 7º, §2º da Lei 11.101/2005), os quais 
deverão apresentar, além dos documentos e dados mencionados acima, também o instrumento de cessão, com reconhecimento 
de firma ou assinaturas eletrônicas por empresa certificadora, assim como o contrato social e/ou documento pessoal de todos 
os envolvidos no negócio; 4) Os documentos de representação deverão ser encaminhados, exclusivamente, através do site 
da Administradora Judicial, https://dux.adm.br/envio-de-documentos, sendo necessária a oportuna confirmação de seu recebi-
mento e validação por essa Auxiliar; 5) Somente com o cadastro do credor ou validação de sua representação junto à 
Administradora Judicial, na forma acima estabelecida e dentro do prazo assinalado, será encaminhado, por e-mail, o 
convite para prévia inscrição ao evento. Formalizada a inscrição do credor, representante e/ou mandatário, a própria plataforma 
disparará, automaticamente, e-mail com o link de ingresso ao ambiente virtual de realização do conclave. O link é para uso 
pessoal e intransferível, não sendo permitido o acesso de terceiros à sala virtual; 6) A Assembleia Geral de Credores será 
realizada através da plataforma Zoom (https://zoom.us), sendo obrigatório, para o ingresso ao ambiente virtual, que o partici-
pante esteja devidamente registrado nesta, o que se estabelece de forma gratuita; 7) A plataforma a ser utilizada para 
realização da Assembleia Geral de Credores permite o acesso por meio de desktop, notebook, telefones e tablets (sistemas 
IOS e Android). Em caso de perda de conexão, o credor poderá se reconectar à reunião virtual, inclusive por meio de telefone, 
o qual constará da confirmação que será direcionada pela própria plataforma, imediatamente à inscrição formalizada junto 
àquela; 8) Para participar como votante, o credor deverá ingressar na reunião virtual e, em ato contínuo, assinará digitalmente 
a lista de presença, que lhe será encaminhada no e-mail de cadastro. A assinatura digital se estabelecerá pela plataforma 
“D4Sign” (https://d4sign.com.br/), exigindo-se, para tanto, o registro fotográfico do documento oficial e, também, o compartilha-
mento de selfie do signatário. A subscrição deverá ocorrer até a instalação da Assembleia Geral de Credores (§3º, do artigo 37, 
da Lei nº 11.101/2005), sob pena de perda do direito de voto e voz e, também, remoção do participante da sala virtual; 9) Findo 
o conclave, a ata será encaminhada aos credores e representantes das devedoras nos e-mails previamente cadastrados, para 
assinatura digital, também pela plataforma “D4Sign” (https://d4sign.com.br/), facultando-se a subscrição de todos os presen-
tes; 10) A Assembleia Geral de Credores será gravada, de modo que os presentes, ao participarem do ato, cedem o direito a 
sua imagem, para que a mídia seja disponibilizada nos canais dessa Administradora Judicial e/ou colacionada ao processo de 
recuperação judicial; 11) Em caso de eventual suspensão da Assembleia por deliberação dos credores (art. 42 da Lei 
11.101/2005), serão, desde logo, designados nova data e horário de continuação desta, da qual participarão apenas os 
credores presentes no ato que deliberar pela aludida suspensão, dispensadas as publicações de novo edital.; 12) Aos ouvintes 
e interessados, o ato será transmitido ao vivo no canal da Dux Administração Judicial no Youtube https://www.youtube.com/
channel/UCf9KuVEynwF1SXRDF3MJ1qQ; 13) A Administradora Judicial disponibilizará, previamente ao conclave, em seu ca-
nal do Telegram (https://t.me/rjjvarroteia), material orientativo aos credores e demais interessados, ofertando, ainda, suporte 
para dúvidas sobre todo o procedimento, via Whatsapp, pelo número (62) 98528-3932; 14) O Plano de Recuperação Judicial 
poderá ser encontrado no site da Administradora Judicial (www.dux.adm.br) e/ou no canal do Telegram (https://t.me/rjjvarroteia). 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital 
que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA, Gestora 
Judiciária, digitei. SINOP, 10 de dezembro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLARICE JANETE DA FONSECA OLIVEIRA 
- Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ. 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO. Comarca de Sinop. Segunda Vara. Dados do Processo: EDITAL 
DE INTIMAÇÃO - PRAZO 35 DIAS. Processo: 4306-28.2016.811.0015. Código: 261042. Vlr Causa: R$ 100.000,00. 
Tipo: Cível. Espécie: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos-
>Procedimentos Especiais->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO. Polo Ativo: SANTIAGO COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, 
VICTOR E QUINELATO LTDA ME - EM RECUPERAÇÃO JUDICIALE OUTROS Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
CREDORES/INTERESSADOS (Intimando(a)), Endereço: Lugar Incerto e Não Sabido. Finalidade: Para, querendo, se 
manifestarem nos autos, sob pena de preclusão. Resumo da Inicial: Classe I (Trabalhista): Adilson Cardoso de Siqueira 
5.745,68; Alan Jones da Silva Monteiro 2.453,01; Alis Batista de Souza 1.079,51; Anderson Caetano de Quadros 2.141,82; 
Anderson Franciel Wiest 4.225,71; Anderson Luiz Galert 2.944,10; Balminondas Marques Fernandes 3.154,25; Caroline 
Leal Silva 1.666,14; Dilceu Cavalheiro França 9.720,58; Edinel Labes Ramirez 5.897,93; Eduardo Luiz Casagrande Dutra 
3.958,94; Eliza Daniele de Brito 2.197,37; Emerson Ledesma Pereira 2.459,55; Fernando Matos 2.412,32; Genézio 
Bezerra Dos Santos 5.833,89; Junior Cesar Baumgratz 1.389,56; Leonardo Dos Santos 2.152,61; Marcos Valemtim 
Stoquera 4.873,72; Maria de Fátima Diniz 1.329,58; Natalício Ramos Dos Santos 7.665,20; Regivan Rodrigues Aparecida 
1.328,08; Rodrigo Dos Santos 3.018,36; Rogério de Araújo Santos 1.327,81; Rosimeri Gomes 1.609,21; Sednei Pasquali 
6.638,40; Sidney de Sousa Damasceno 2.671,82; Tiago Baú 8.451,41; Wellington de Souza Nogueira da Silva 1.421,44; 
Willian Rodrigues da Costa 5.923,22; Classe Iii (Quirografária): Agrale S.A. 1.553.908,37; Agrofito Caminhões e Defensivos 
Agrícolas 854,96; Agro Baggio Máquina Agrícola Ltda. 12.400,00; Aguilera Auto Peças Ltda. 6.665,20; Baldan Implementos 
Agrícolas S.A. 281.049,84; Banco da Amazônia S.A. 2.699.446,09; Bandeirante Indústria e Comércio de Máquinas Ltda. 
31.461,99; Brn Brasil Indústria e Comércio Ltda. 2.658,77; Caiado Pneus Ltda 2.780,71; Centro Oeste Comércio de 
Lubrificantes Ltda. 8.030,82; Cia Industrial H. Carlos Schneider 4.945,49; Cobra Rolamentos e Autopeças Ltda. 14.844,24; 
Comagran Mato Grosso Comercial Ltda. 3.103,32; Commersul Parafusos Importação e Exportação Ltda. 2.015,99; 
Conecsul Com. Imp. Exp. Comp. Eletrônicos Ltda. 23.350,60; C.C.C.L.A.A Sorriso - Sicredi Celeiro Mt 408.996,97; 
Dismobrás Import. Export. Distr. de Móveis e Eletrodomésticos S.A. 2.238,30; Es Oliveira Indústria e Comércio Eireli 
20.346,13; Geo Agri Tecnologia Agrícola Ltda 210.370,23; Grazmec Indústria e Comércio Ltda. 109.948,18; Imep Indústria 
Mecânica Pompéia Ltda. 18.995,83; Implementos Agrícolas Jan S/A 118.641,64; Jm Indústria e Comércio de Peças 
Agrícolas 8.102,43; Justino de Morais, Irmaõs S/A 315.889,10; Líder Securitizadora de Créditos S.A. 130.000,00; M2 
Comércio e Distribuidora de Peças Ltda. 14.730,56; Mac Lub Indústria Metalúrgica Ltda. 5.017,51; Magno Jet Indústria 
Ltda. 4.815,71; Máquinas Agrícolas Jacto S.A. 460.658,14; Marchesan Implementos e Máquinas Agrícolas Tatu S.A. 
710.131,90; Martins Cruz e Cia Ltda. 6.594,21; Mcl Peças Agrícolas Ltda. 4.532,04; Mepel Máquinas e Equipamentos Ltda. 
33.563,65; Mirador Importação e Exportação Ltda. 1.245,48; Nacional Grafite Ltda. 69.201,81; Oliaço Comercial de 
Máquinas Ferragens e Aço Ltda. 1.707,57; Pabovi Indústria de Plásticos Ltda. 1.610,74; Pacifil Brasil Ind. Com. Imp. Exp. 
Silos Plásticos Ltda. 131.979,47; Pellegrino Distribuidora de Autopeças Ltda. 1.382,18; Phj Comércio de Combustíveis 
Ltda. 51.843,29; Protecfran do Brasil Indústria Metalúrgica Eireli 15.924,76; Pulsar Tecnologia Indústria e Comércio Ltda. 
136.483,46; Rcc Comercial Importadora Ltda. 6.266,94; Rech Importadora e Distribuidora S.A 7.429,97; Reletron Norte 
Equipamentos de Refrigeração Ltda. 932,55; Romar F. Mann & Cia Ltda. 4.714,27; Rondomax Dist. de Adit. e Lubrif. Ltda. 
22.264,33; Screw Indústria Metal Mecânica S.A. 2.709,19; Shop Rural Comércio e Representação Ltda. 16.353,88; 
Transbia Transportes Baldan S.A. 7.810,70; Trelleborg do Brasil Ltda. 15.778,37; Usinil Indústria Metalúrgica Ltda. 
3.392,64; Vedacom Dist. Vedacoes e Comp. Hidr. Ltda. 2.857,59; Vitória Perfilados de Aço Ltda. 1.951,51; Widal e 
Marchioretto Ltda. 1.381,76. Classe Iv (Me/Epp): A Rodrigues e Cia Ltda Epp 5.184,05; Agromat Indústria e Comércio Ltda. 
Epp 2.522,79; Alcance Treinamentos Ltda. Me 16.956,10; Almeida Equipamentos Agro Industrial Ltda. Epp 2.344,66; André 
Cavalcanti Verzutti e Cia Ltda. Epp 899,67; Bloco Norte Indústria e Comércio de Artefatos Ltda. Me 4.162,77; Boa Safra 
Indústria de Implementos Agrícolas Ltda. Epp 1.324,68; Caldeira & Cia Ltda. Epp 10.027,79; Calipeças Comércio de Peças 
Automotivas Ltda. Epp 2.303,93; Carmax Ind. Com. de Peças Ltda. Epp 1.824,27; Ciapel Máquinas e Peças Ltda. Me 
10.235,05; Copecal Distribuidora de Auto Pecas Ltda. Me 5.164,07; Disfer Comércio e Distribuição de Ferramentas Ltda. 
Me 1.151,89; Embreparts Componentes Automotivos Ltda. Epp 2.314,17; Gebert e Cia Ltda. Epp 4.968,07; Himep Com. de 
Peças Hidráulicas Ltda. Epp 1.514,38; Ingá Indústria Metalúrgica Ltda. Epp 7.486,59; J A Alves Implementos Agrícolas e 
Furgões Epp 1.522,43; J Lisboa Indústria de Peças Para Máquinas e Equip. Agrícolas Me 855,04; Jorge Antônio da Costa 
Batista & Cia Ltda. Me 26.753,16; José Reinaldo da Silva Transportes Me 1.927,44; Koczinski Eletrotécnica Ltda. Epp 
731,20; Lauri Orlando Cavalheiro Epp 1.722,64; Luiz Roberto Brandt Me 2.481,90; M C Nervo e Cia Ltda. Me 12.673,02; M 
C Equipamentos Agrícolas Eireli Me 22.706,39; M Dos Santos Lemer de Campos Ferramentas Me 1.977,61; M.P.Lerner 
Comércio Me 1.371,53; Marcia da Mata Pedroso Indústria Metalúrgica Ltda. Me 2.109,27; Metalúrgica Círculo Ind. e Com. 
Ltda. Epp 1.473,67; Minas Distribuidora de Peças Agrícolas Me 6.886,14; Módulo Tornearia e Freza Eireli Me 2.741,99; M 
R Comércio de Equipamentos Agrícolas Eireli Me 1.753,42; Ncr Radiodifusão Ltda. Epp 6.600,80; Paraná Norte Dist. Nac. 
Rolamento Eireli Epp 11.418,65; Perfisa Perfilados da Amazônia Ltda. Epp 3.576,34; Pineze e Cia Ltda. Epp 1.493,80; R A 
Mecânica Ltda. Me 3.852,29; Rdp Comércio de Rodas Ltda. Epp 2.557,89; Rolatudo Distribuidor Nacional de Rolamentos 
Eireli Epp 5.873,76; Rufino e Gulden Ltda. Me 1.788,74; Scherer Comércio de Peças Agrícolas Ltda Me 1.109,11; Siglaoil 
Ind. Com. Importação e Exportação Ltda. Epp 5.261,21; Studio 1 Filmes Ltda. Me 7.204,30; Thais Eliza Francisco Me 
1.634,27; Transportadora Trigalle Ltda. Me 4.540,24; Vieira e W. Vieira Ltda. Me 2.499,65; Zamoner Transporte e Serviços 
Epp 11.645,84; Zymmer Indústria Comércio Ltda. Epp 6.341,59. Despacho/Decisão: Código n. 261042Vistos em 
correição permanente.1. Intimem-se as recuperandas, por meio de seu advogado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, 
providenciem os ajustes e reclassificações recomendados pela Administradora Judicial, prestando os esclarecimentos que 
entender necessários, consoante indicado pela Administradora Judicial em ID. 377502, 379543 e 383286.2. Tendo em vista 
o transcurso do prazo de dois anos da concessão da recuperação judicial às recuperandas (fls. 1.212/1.217), previamente 
ao encerramento da recuperação judicial (art. 63), nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil, determino a intimação 
dos credores/interessados, por edital, com prazo de 15 (quinze) dias, para, querendo, se manifestarem nos autos, sob pena 
de preclusão.3. Decorrido o prazo acima, com ou sem manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me conclusos.4. 
Intime-se. Cumpra-se.Sinop, 26 de outubro de 2020.Cleber Luis Zeferino de PaulaJuiz de Direito E, para que chegue ao 
conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado 
no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Noeli Reichert, digitei. Sinop, 27 de novembro de 2020. Luzimeiry 
Tomaz Nazário Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC. Documento Assinado Eletronicamente. (12/12/2020)

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 11 de dezembro de 2020.
Eduardo Henrique Correia Miiller

Objeto: aquisição de equipamentos de informática - computadores, para 
equipar as escolas e creches municipais secretaria municipal de 
educação e cultura – Tipo: Aberto e Fechado Disputa: menor lance por 
ITEM – Data de abertura: 23 de dezembro de 2020. Horário: 10h00min – 
local: www.bll.org.br Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
eduardo.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

3.2.1 (…) Manta de Polietileno Expandido de Baixa Densidade com no 
mínimo 3MM de espessura e densidade mínima (D27) instalada abaixo 
do piso modular na cor grafite;
3.2.2 (…) Manta de Polietileno Expandido de Baixa Densidade com no 
mínimo 3MM de espessura e densidade mínima (D27) instalada abaixo 
do piso modular na cor grafite;
Onde se lê: 3.2.3 (…) Manta de Polietileno Expandido de Baixa 
Densidade com no mínimo 3MM de espessura e densidade mínima (D27) 
instalada abaixo do piso modular na cor grafite;

EXCLUÍDO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2020
PRIMEIRA RETIFICAÇÃO

O Município de Nova Mutum, através do pregoeiro Sr. Eduardo Henrique 
Correia Miiller, nomeado pela Portaria nº 020 de 28 de fevereiro de 2020, 
comunica os interessados que foi excluído subitem dos itens 3.2.1 e 3.2.2 
e, retificado o subitem do item 3.2.3 do Termo de Referência, e após 
alteração, passa a ter a seguinte redação:

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

Deve se Ler: 3.2.3 (…) Manta de Polietileno Expandido de Baixa 
Densidade com no mínimo 3MM de espessura e densidade mínima (D27) 
instalada abaixo do piso modular.
Nova Mutum – MT, 11 de dezembro de 2020.

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 10 de 
Dezembro de 2020, com início às 14:30hs, tendo como objeto a aquisição 
de equipamentos de informática, computadores, notebooks e datashow, 
para equipar as escolas e creches municipais. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 213840, DATAGOV INFORMATICA LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 06.074.895/0001-95 no valor de R$ 
104.000,00; Itens 193018, ERICA DE FATIMA GENTIL inscrita no CNPJ 
sob o número 36.656.877/0001-82 no valor de R$ 394.749,00. Foram 
fracassados os itens: 825492. Não houve manifestação para interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 11 de Dezembro de 2020.

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2020

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 10 de 
Dezembro de 2020, com início às 09:00hs, tendo como objeto o registro 
de preço para futura e eventual contratação de empresas para o 
fornecimento de lubrificantes, fluidos e graxas, que atendam as 
especificações técnicas exigidas nos manuais de instrução dos ônibus 
escolares, atendendo as necessidades da secretaria. das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 201818 com desconto de 7,00%, 201819 
com desconto de 6,00%, 209249 com desconto de 10,20%, 224477 com 
desconto de 6,50%, 823004 com desconto de 9,30%, 823005 com 
desconto de 9,00%, 823008 com desconto de 9,00%, 823191 com 
desconto de 8,00%, 834336 com desconto de 7,20%, 834337 com 
desconto de 3,20%, 834340 com desconto de 9,45%, MC COMERCIO 
DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
17.510.137/0002-70 no valor de 84,85%; Itens 822940 com desconto de 
6,10%, 822993 com desconto de 16,00%, 822998 com desconto de 
7,10%, 826972 com desconto de 9,10%, OLAPER COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 17.553.866/0001-22 no valor de 38,30%. Foram 
fracassados os itens: 830634, 834030. Não houve manifestação para 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 11 de Dezembro de 2020.

Pregoeiro

DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 027/2020

Eduardo Henrique Correia Miiller

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 29 DE DEZEMBRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 098/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÃNICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA A 
FROTA MUNICIPAL DE MÁQUINAS PESADAS, TRATORES E 
IMPLEMENTOS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL DA 
PREFEITURA DE SORRISO – MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. 
O julgamento da referida licitação será através do MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal 
de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, oficina 
municipal de veículos leves, médio e pesados da prefeitura 
municipal de Sorriso-MT (Garagem Municipal), com atividade de: 
Serviços de manutenção e reparação  mecânica e elétrica de 
veículos automotores, serviços de lanternagem ou funilaria e 
pintura de veículos automotores, serviços de lavagens, lubrificação 
e polimento de veículos automotores, serviços de borracharia para 
veículos automotores, serviços de instalação, manutenção e 
reparação de acessórios para veículos automotores, localizado na 
rua São Jose nº 2194 – industrial do Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

REQUERIMENTO SAMA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA E 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DA RAMPA DE 
TRANSBORDO DE RESIDUOS SOLIDOS DO MUNICIPIO DE 
SORRISO – MT, localizado na área urbana do Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
REQUERIMENTO SAMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONCRETA-INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS 
DE CIMENTO EIRELI (CONCRETA PRE – FABRICADOS), 
CNPJ nº 13.591.175/0001-62, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambien-
te SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença de Ampliação 
para atividade de “Fabricação de artefatos de cimento para 
uso na construção civil”, localizado na Rua das Copaíbas, 
n° 288 - N, Bairro Industrial Norte, neste município. Não foi 
determinado estudo de impacto ambiental.

M. T. LAVAGEM E HIGIENIZACAO DE CAMARAS FRIAS 
LTDA (MT HIGIENIZACAO DE CAMARAS FRIAS), CNPJ 
nº 06.889.872/0001-39, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença de Ampliação para 
a atividade de “Lavagem de veículos”, localizado na ROD 
BR 163, KM 578, Zona Rural, neste município. Não foi de-
terminado estudo de impacto ambiental.

GUSTAVO GOMES 95816178253, CNPJ: 
39.611.914/0001-24, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação 
– LO para atividades de Fabricação de artigos de serra-
lheria, exceto esquadrias, localiza na Rua Santos Dumont, 
número 140, Jardim Paulista, no município de  Sinop/MT. 
Não EIA/RIMA. 

T. MARA MAGALHAES & CIA LTDA, CNPJ: 
39.548.729/0001-32, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO  
para Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores, localiza na Avenida André Antônio 
Maggi, número 5521, Jardim Boa Esperança, no município 
de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

C. WONDRACEK EIRELI (HIDRAULICA MUTUM), CNPJ 
nº 06.076.952/0001-75, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença de Ampliação para 
atividade de “Manutenção e reparação de veículos auto-
motores (automóveis, caminhonetes, ônibus, caminhões, 
tratores e motocicletas, etc.)”, localizado na Avenida Pe-
rimetral das Samambaias, 1245 - W, Bairro Parque das 
Águias, neste município. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.
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Pedro mira título do Brasileiro e
elogia Ceni: “Vamos evoluir muito”

DA REPORTAGEM

Contratado em defini-
tivo pelo Flamengo nesta 
semana, Pedro pode, agora, 
focar de vez em seu futuro 
no clube. Uma das metas 
do artilheiro rubro-negro 
em 2020 é o título do Cam-
peonato Brasileiro. Para ele, 
com o trabalho que vem 
sendo realizado pelo técni-
co Rogério Ceni, o time tem 
tudo para evoluir e brigar 
até o fim pela conquista.

“Meu projeto é dar o 
máximo dentro de cam-
po pelo Flamengo. Com o 
elenco que temos, não tem 
como não falar em brigar 
por títulos. Tenho certeza 
que as eliminações servi-
ram de aprendizado. Mas 
agora temos tempo para 
trabalhar com o Ceni. Esta 
semana tem sido muito 
boa, ele está implementan-
do as características dele e 
estamos assimilando mui-
to bem no dia a dia. Tenho 
certeza que vamos evoluir 
muito com o Rogério”, disse 
Pedro, em entrevista coleti-
va no Ninho do Urubu.

Para ficar com Pedro, 
o Flamengo concordou em 
pagar 14 milhões de euros 
(cerca de R$ 86 milhões na 
cotação atual) à Fiorentina. 
O jogador assinou contrato 
de cinco anos com o novo 
clube. Segundo ele, sua 
vontade desde o início foi 
permanecer.

“Quero agradecer ao 
presidente, ao Braz, ao Spin-
del, aos meus empresários, 
que conduziram essa nego-
ciação para eu permanecer 
aqui. Estou muito feliz e mo-
tivado de poder, agora, ficar 
em definitivo no Flamengo 
até 2025. Desde o primeiro 
momento, minha vontade 

era permanecer. Isso pôde 
ser resolvido. Estou motiva-
do para dar continuidade a 
esse meu sonho, que é jogar 
no Flamengo”, disse Pedro. 

O atacante rubro-ne-
gro falou sobre estar rea-
lizando um sonho. Pedro, 
que é torcedor do Flamen-
go desde a infância, lem-
brou sua época de arqui-
bancada. “Eu falo de sonho, 
porque realmente é um so-
nho realizado pisar aqui no 
Flamengo como jogador. 
Eu era um moleque de ar-
quibancada, que ia para a 
torcida. Meu projeto é con-

Foto: AlexAndre VidAl

Pedro, durante entrevista coletiva no Ninho do Urubu

FLAMENGO. Comprado por 14 milhões de euros, atacante assina 
até 2025 e fala em “sonho realizado”

Jean Pyerre será poupado nesta rodada do Brasileirão

Foto: diVulgAção

DA REPORTAGEM

Desfalque de peso na 
primeira partida das quartas 
de final da Libertadores, Jean 
Pyerre se tornou o centro das 
atenções da torcida do Grê-
mio desde o minuto que a 
escalação contra o Santos foi 
divulgada sem sua presença.

Apesar de todo o misté-
rio colocado sobre o camisa 
10, a expectativa é por retor-
no na próxima quarta, na Vila 
Belmiro, no jogo que define a 
vaga em uma das semifinais 
da competição. A rotina tem 
sido de tratamento, reforço 
muscular e acompanhamen-
to da comissão técnica para 
Jean Pyerre. O meia acompa-
nhou a partida na Arena, na 
última quarta, e deixou o es-
tádio no banco do carona do 
seu carro.

O retorno aos treina-
mentos é esperado nos próxi-
mos dias. Pessoas no Grêmio 
reiteram que ele não tem 
lesão, mas relata dores mus-
culares desde a substituição 
no segundo duelo contra o 
Guaraní, pelas oitavas da Li-
bertadores.

Pelas redes sociais, o jo-
gador tranquilizou a torcida, 
o que não significa que este-
ja pronto para jogar. Por isso, 
houve resguardo por parte 
da comissão técnica com a 
situação. Até porque o histó-
rico recente de Jean apresen-
ta problemas físicos.

“O Grêmio não depende 
só do Jean, não depende de 
jogador nenhum. Todos que 
entram em campo procuram 
ajudar. Claro que ele (Jean) 
é importante. Mas gozado 
que o Jean não jogou outros 
jogos e o Grêmio foi muito 
bem”, defendeu Renato após 
o empate com o Santos.

A intenção era, após oito 
jogos de sequência, diminuir 
o desgaste físico do meia e 
recuperá-lo. Fazer sumir as 
dores e a “perna pesada” que 
o tirou da vitória sobre o Gua-
raní, na Arena, pouco antes 
do intervalo. A permanência 
no banco de reservas con-
tra o Vasco foi apenas uma 
tentativa de condicionar o 
adversário a projetar sua par-
ticipação no jogo. Mas a de-
cisão de não usá-lo já estava 
tomada.

GRÊMIO

Jean Pyerre tem 
retorno esperado 
para decisão

tinuar fazendo gol, dando 
a vida pelo Flamengo em 
campo e buscando títulos 
importantes”.

DETALHES
O clube rubro-negro 

pagará 14 milhões de euros 
por Pedro (cerca de R$ 87 
milhões na cotação atual). 
O valor será dividido em seis 
parcelas semestrais de cer-
ca de 2,3 milhões de euros 
(aproximadamente R$ 15 
milhões). A primeira parcela 
será paga em março de 2021 
e o pagamento se encerra 
em 2023. O interesse do Fla-

mengo em ter os direitos de 
Pedro é antigo. 

Em junho do ano pas-
sado, o clube fez uma pro-
posta ao Fluminense, que 
se recusou a vender o joga-
dor ao rival carioca.

Em setembro, o joga-
dor foi vendido para a Fio-
rentina por € 11 milhões (R$ 
50,2 milhões na época). Em 
janeiro deste ano, Pedro fi-
nalmente chegou ao Fla-
mengo, por empréstimo. 
Hoje, é o artilheiro da equi-
pe na temporada, com 20 
gols marcados em 39 parti-
das.
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DA REPORTAGEM

Moradores de um con-
domínio entre Cuiabá e o Par-
que Nacional de Chapada dos 
Guimarães denunciaram um 
possível crime ambiental nesta 
semana em um vídeo gravado 
e divulgado nas redes sociais. 
Eles flagraram um líquido es-
curo e sem cheiro caindo dire-
to no Rio Coxipó Açu. Os mo-
radores contaram que fiscais 
da Prefeitura de Cuiabá foram 
acionados e foram ao local. Em 
nota, a assessoria confirmou 
que a Secretaria de Ordem 
Pública recebeu a denúncia 
de crime ambiental, e enviou 
uma equipe de fiscalização no 
condomínio. Segundo os mo-
radores, cerca de 100 chácaras 
dependem da água do rio e 
foram prejudicados com essa 
poluição. De acordo com a pre-
feitura, amostras da água fo-
ram recolhidas e enviadas para 
análise pela Vigilância Sanitá-
ria. Após investigação, a Vigi-
lância deve emitir um parecer 
técnico para que então sejam 
tomadas providências.

DA REPORTAGEM

Levantamento realiza-
do pelo Instituto de Pesquisa 
e Análise da Fecomércio em 
Mato Grosso (IPF-MT) apon-
tou que 63% dos mato-gros-
senses entrevistados não vão 
viajar no final deste ano devi-
do à preocupação com a pan-
demia de coronavírus.

Dos que pretendem 
viajar, 53% disseram que vão 
para municípios de Mato 
Grosso, enquanto o restante 
(46%) informou que irá para 
fora do estado. A pesquisa foi 
realizada com 603 pessoas 
em Cuiabá, Acorizal e Campo 
Verde, entre os dias 2 e 7 de 
dezembro.

Quanto às compras de 
fim de ano, exatamente 50% 
dos entrevistados pretendem 
fazer compras no Natal. 65% 
dos que pretendem consu-
mir neste período vão gastar 
até R$ 1 mil e 8% pretendem 
gastar de R$ 1 mil a R$ 5 mil, 
sendo que 72% disseram que 
se não fosse a pandemia esse 
valor seria maior. De acordo 
com a pesquisa, 47% dos en-
trevistados pretendem reali-

DA REPORTAGEM

Um motorista, cuja 
identidade não foi informa-
da, morreu em uma batida 
envolvendo o carro em que 
estava e uma carreta na ma-
nhã desta sexta (11), na Ro-
dovia dos Imigrantes, a BR-
070, em Cuiabá. De acordo 
com a concessionária Rota 
do Oeste, que administra o 
trecho, um carro Ônix prata 
bateu de frente com o ca-
minhão, por volta das 6h50. 
Com o impacto, o motorista 
do carro de passeio morreu 
ainda no local. Já o condutor 
do veículo de carga não teve 
ferimentos e recusou aten-
dimento médico. A pista foi 
parcialmente bloqueada e 
o trânsito é operado em sis-
tema “pare e siga” até o tér-
mino da análise da perícia e 
limpeza da via.

Líquido escuro foi encontrado por moradores em água do Rio Coxipó Açu

COXIPÓ AÇU

Moradores denunciam poluição após
líquido escuro aparecer na água

PESQUISA
63% dos mato-grossenses não 
deve viajar devido à pandemia

CUIABÁ

Motorista morre após Ônix
bater de frente com carreta

Foto: RepRodução

Acidente foi registrado na Rodovia dos Imigrantes

Maior parte dos mato-grossenses deve ficar
em casa no fim de anoFoto: divulgação

Foto: divulgação

zar compras em lojas locais, 
30% no e-commerce, 11% com 
estabelecimentos informais e 
10% durante a viagem.

Para os que pretendem 
comprar em lojas locais, os 
principais motivos alegados 
foram praticidade, porque 
é perto, para ajudar e por 
ser mais barato. Já para o e-
-commerce, o principal moti-
vo foi a variedade, durante a 
viagem a praticidade, e nos 
estabelecimentos informais, 
o preço. Para o superinten-
dente da Fecomércio-MT, 
Igor Cunha, a pesquisa revela 
dados importantes para en-
tender o poder do consumi-
dor para o final de 2020.

A maioria dos entrevis-
tados (54%) possui ensino 
médio, seguido pelo supe-
rior (42%). Os de ensino fun-
damental, tecnólogo e sem 
estudo correspondem a 4%. 
Questionados se a pandemia 
havia mudado os hábitos de 
consumo, 74% das pessoas 
com ensino médio entendem 
que houve mudança, assim 
como 70% dos com nível su-
perior e 89% dos responden-
tes com ensino fundamental.

TCU dá sinal verde para concessão
da BR-163 entre Sinop e Miritituba
DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) autorizou a con-
cessão de três projetos do 
Ministério da Infraestrutura. 
Entre eles, duas rodovias: a 
BR-153 entre Anápolis/GO a 
Aliança do Tocantins/TO, e a 
BR-163 entre Sinop e o porto 
de Miritituba/PA. Com o sinal 
verde do órgão de controle, o 
Governo Federal poderá publi-
car o edital do leilão, previsto 
para ser realizado em 2021.

“(A BR-153) será a pri-
meira rodovia concedida pelo 
Governo federal no modelo hí-
brido, ou seja, que tem como 
principal critério para o leilão 
a combinação entre o menor 
valor de tarifa e maior valor de 
outorga fixa. Estão previstos 
R$ 7,8 bilhões de investimen-
tos”, disse, em nota, o Ministé-
rio da Infraestrutura.

A expectativa é de que 
os investimentos nestes dois 
trechos cheguem a R$ 10,7 
bilhões. Só na BR-163, princi-
pal corredor logístico do eixo 
norte do país, estão previs-
tos R$ 1,89 bilhão em investi-
mento privado e mais R$ 1,02 
bilhão em custos e despesas 
operacionais. Segundo a pas-
ta, o trecho da BR-163/230 a 
ser concedido é estratégico 
por ligar Sinop aos portos de 
Miritituba, “onde a maior par-
te da safra de grãos do norte 
do Mato Grosso é escoada por 
meio da hidrovia do Rio Tapa-
jós até os portos marítimos de 
Santarém/PA e Santana/AP”. 

A empresa vencedora deverá 
ser responsável por construir 
35 km de faixa adicionais, 30 
km de vias marginais, 173 km 
de alargamento e 187 acessos 
– incluindo uma nova entrada 
aos portos de Miritituba. O si-
nal verde é visto com otimis-

Foto: divulgação

Investimento previsto pelo Governo chega a R$ 1,9 bilhão

LOGÍSTICA. Edital deve ser publicado ainda no primeiro semestre de 2021

mo pelo setor produtivo em 
Mato Grosso, que a cada safra 
tem escoado volumes maio-
res de grãos para os portos do 
arco norte do país, justamente 
pela BR-163. Diretor-executivo 
do Movimento Pró-logística, 
Edeon Ferreira considera es-

tratégico e importante o re-
passe da responsabilidade da 
estrada para a iniciativa priva-
da.

“Quando a rodovia não 
era totalmente asfaltada nós 
tínhamos um custo em torno 
de R$ 230 por tonelada trans-

portada neste trecho. Com a 
pavimentação, passamos a 
R$ 170 por tonelada, redução 
de 26%. Mas, se não tivermos 
a manutenção adequada da 
rodovia, este preço vai voltar 
a subir. Essa é uma grande 
preocupação que nós temos. 

Com este contrato, vamos ter 
a manutenção adequada”, co-
menta. De acordo com o Go-
verno, o contrato será de 10 
anos, prorrogáveis por mais 2 
anos. Vencerá o leilão a em-
presa que apresentar o menor 
valor de tarifa.
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