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Martini se mostrou temeroso com as festividades 
de fi nal de ano e sinalizou para algumas medidas 
de contenção. Uma dessas medidas defendidas por 
Dalton é a volta do toque de recolher.          Página -3

SINOP

Dalton defende novo toque de
recolher para conter o vírus

‘Moratória
é afronta
à soberania
nacional’
A polêmica em torno da 
chamada “moratória do 
Cerrado” ganha mais um 
capítulo. Na última semana, 
diversas tradings ligadas à 
Associação Brasileira das 
Indústrias de Óleos Vegetais 
(Abiove) receberam uma 
carta da SOS Cerrado, orga-
nização não governamental 
integrada por 159 empresas 
internacionais.           Página  -4

FINAL INESPERADA

Estreante Nova Mutum
e União Rondonópolis

A fi nal do Campeonato Mato-grossense 2020 será disputada 
por duas equipes que não estão habituadas a chegar tão longe. Na 
verdade, nos últimos anos, a competição foi dominada pelo Cuiabá, 
tri consecutivo e que é o representante do estado na Série B, Sinop, 
Luverdense e Operário-VG. Agora, é a vez do caçula Nova Mutum e 
do União Rondonópolis, que está há 10 anos na fi la para gritar nova-
mente ‘é campeão’.          Página - 4

DIVULGAÇÃO

2ª PARTE

O Diário do Estado MT traz para você 10 passeios que são simplesmente imper-
díveis e que fi cam num raio de 150 km da capital Cuiabá! Ontem trouxemos 5 
opções e hoje são mais 5 para quem pretende descansar uns dias nesse perío-
do de festas de fi m de ano sem sair de Mato Grosso.         Página  7
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As pessoas são boas e admiráveis quan-
do estão a distância e não as conhece-
mos com profundidade

Há basicamente dois tipos de relaciona-
mento: o relacionamento interpessoal e o 
relacionamento intrapessoal. No primeiro, o 
indivíduo se relaciona com os outros seres 
humanos. Já no segundo, ocorre um relacio-
namento interno, ou seja, consigo mesmo.

Lidar consigo mesmo é uma tarefa ex-
tremamente difícil, uma vez que ocorrem 
variações das nossas emoções e dos nossos 
comportamentos. Muitas vezes temos um dia 
ótimo e quando vem a noite, para dormir, dor-
mimos felizes, mas ao acordar, por motivos 
que nem sempre sabemos explicar, não ama-
nhecemos da forma como dormimos, isto é, 
não despertamos bem.

É claro que se houver pequenas variações, 
no meu ponto de vista, é até normal, porém 
se houver grandes alterações, nesse caso, é 
recomendável procurar um profissional da 
área da psicologia para verificar o que está 
acontecendo dentro do nosso cérebro.

Relacionar-se com os outros indivíduos 
não é uma tarefa muito fácil, uma vez que 
cada um tem o seu histórico de vida, influên-
cia da hereditariedade, a forma como foi cria-
do e educado, influência do meio, enfim.

Temos muitas dificuldades para nos rela-
cionar com outros indivíduos, tais como: côn-
juges, namorado(a), irmãos, pais, familiares, 
amigos, colegas de escola e trabalho, irmãos 
de igreja, colegas de futebol, dentre outros.

Muitos dizem que fulano ou fulana é gente 
boa! Que a menina ou rapaz são simpáticos. 
Como são “gente boa” as pessoas que estão 
próximas de nós! Alguns até pensam que a 
“grama do vizinho é mais bonita e mais ver-
de”. Isso é óbvio, pois a grama é do vizinho e 
não sua. Em outras palavras, está distante e 
não convive com você.

A distância do ser humano, não vemos os 
seus erros, dificuldades, falhas, defeitos de ca-
ráter, manias, chatices, reclamações, a raiva, 
as críticas, a lentidão ao aprender, o cheiro, o 
bafo, o ronco e outros dissabores que só co-
nhece quem está e convive.

A distância do indivíduo, vemos apenas a 
“ponta do iceberg”, o exterior, a fragrância do 
perfume, o cabelo penteado, o sorriso no rosto, 
a simpatia, a parte do relacionamento, a boa 
conversa sem críticas e intrigas, o indivíduo in-
teligente, enfim.

Quer saber se as pessoas são boas ou não? 
Uma dica muito simples é: passe a conviver 
com esses indivíduos de perto. Pergunte ao 
cônjuge como é verdadeiramente o marido. 
Pergunte ao pai como é realmente o filho. Cos-
tumo dizer que somos como porcos-espinhos. 
Como assim? É isto mesmo: todos nós temos 
os nossos espinhos que estão conjugados com 
o nosso ser. E ao se aproximar de outro ser hu-
mano ocorre uma colisão, isto é, os nossos es-
pinhos machucam o outro; e os dele, a nós.

As pessoas são boas e admiráveis quando 
estão a distância e não as conhecemos com 
profundidade. Como disse o desenhista, hu-
morista, dramaturgo, escritor, poeta, tradutor 
e jornalista brasileiro Millôr Fernandes: “Como 
são admiráveis as pessoas que não conhece-
mos bem”.

Para saber se devo ou não conviver com 
esses indivíduos, temos que analisar sob o se-
guinte ponto de vista: os erros e as falhas dessa 
pessoa eu consigo tolerar, respeitar e com ela 
conviver em harmonia? Se a resposta for sim, 
continue com seu relacionamento; do contrá-
rio, seja prudente, sábio e tome a melhor deci-
são para a sua vida. Não crie muitas expectati-
vas sobre as promessas de mudanças do outro 
ser humano para não se frustrar.

Gente boa? Sei não! É necessário avaliar 
com mais profundidade para saber se de fato 
é. Temos que ter consciência de que não so-
mos perfeitos, temos falhas assim como ou-
tros indivíduos, contudo, diante de toda essa 
situação, creio que ainda seja possível respei-
tar cada ser humano e aprender a conviver 
com eles. A convivência entre os seres huma-
nos é muito melhor do que a solidão e o isola-
mento social.

FRANCISNEY LIBERATO BATISTA SIQUEIRA É 
AUDITOR PÚBLICO EXTERNO DO TRIBUNAL DE 
CONTAS DE MATO GROSSO

Gente boa

Dá uma ajudinha aí?
As justificativas são as mais diver-

sas: desemprego, problemas de saúde, 
abandono por parte da fa-
mília, perda dos pais (sim, 
já vi histórias envolvendo 
esse argumento ao menos 
quatro vezes nos últimos 
meses), filhos doentes e 
por aí vai.

Independentemente 
da versão o perfil é quase 

sempre o mesmo: mulher bonita, jo-
vem e com poucas fotos (algumas, cla-
ro, sugestivas, para ajudar a “pescar” 
as vítimas. A conversa, tão comovente 
quanto insinuante, deixa expectativas 
para quem está do outro lado da linha, 
mas a única coisa que sobre é o preju-
ízo. Se interessou? Então fica de olho 
que na próxima edição tem um pouco 
mais sobre o tema.

E a gente vai ficando 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 perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Os perfis que pedem ajuda na internet, baseados no modelo 
descrito no artigo, apresentam muitos pontos em comum, mas 
com variações, dependendo de quem está aplicando o golpe. 
Se você estiver atento aos detalhes, porém, dificilmente vai se 
deixar levar pela história contada, afinal, como tudo que é in-
verídico, existem incontáveis “buracos” na versão apresentada, 
suficientes para que se perceba que, ali, não existe verdade.

CLIC 
FINAL 

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

Pedir ajuda é algo importante para 
a vida, por mais que, em diversos mo-
mentos, não seja 
nada agradável. 
Você pode pedir aju-
da para trocar um 
pneu, resolver um 
problema mecânico, 
carregar algo pesa-
do, consertar alguma 
coisa e por aí vai, ou 
mesmo pedir uma ajuda financeira, pe-
dir para que alguém prorrogue o ven-
cimento de uma conta e tantas outras 
situações que podemos encontrar em 
nossas vidas.

É evidente que toda e qualquer si-
tuação que envolva finanças é mais de-
licada. Existe, além de tudo, a questão 
do sentimento de frustração e impo-
tência nesses momentos. Se você nun-
ca passou por isso, provavelmente não 
vai entender o que eu estou falando.

Existe, porém, uma nova modalida-
de de “pedintes”: as “moças bonitas” 
da internet. Isso mesmo: é cada vez 
mais frequente o surgimento de per-
fis femininos, supostamente passando 
por dificuldades financeiras, pedindo 
ajuda de forma emergencial nas redes 
sociais. E os marmanjos, claro, “embar-
cam”.

FRANCISNEY LIBERATO

“É escancarar a questão do armamento aqui. Eu 
quero todo mundo armado”, bradou Jair Bolsonaro 
na famigerada reunião ministerial de 22 de abril des-
te ano, cujo conteúdo veio a público em vídeo. Nessa 
seara, o presidente não pode ser acusado de aban-
donar os compromissos de campanha.

Trata-se, cumpre apontar, de pauta francamen-
te minoritária na sociedade. Conforme apurou o Da-
tafolha em maio, 72% dos brasileiros rejeitaram a 
tese armamentista de Bolsonaro —que, no entanto, 
persiste na agenda do governo.

Na quarta (9), o mandatário anunciou resolução 
para zerar, a partir de janeiro, a alíquota de importa-
ção de revólveres e pistolas, hoje de 20%. Trata-se de 
mais uma medida infralegal para ampliar o acesso 
da população a armas e munições. As canetadas pre-
sidenciais miram o Estatuto do Desarmamento, em 
vigor desde 2003.

A ofensiva tem sido eficaz. A título de exemplo, 
de janeiro a maio deste ano, houve alta de 24% na 
venda de cartuchos, em comparação ao mesmo pe-
ríodo de 2018.

A nova medida causou mal-estar entre a in-
dústria nacional e o Palácio do Planalto —entidades 
como a Associação Brasileira de Indústrias de Mate-
riais de Defesa e Segurança (Abimde) reclamaram. 
No Brasil, o poderoso setor de defesa e segurança 
emprega um milhão de pessoas e movimenta 4% do 
Produto Interno Bruto, estima-se.

É curioso notar que, para o restante das ativida-
des econômicas, pouco ou nada se viu da ambicio-
sa abertura às importações prometida pelo ministro 
Paulo Guedes. O caso das armas é peculiar.

São conhecidas as relações entre o clã presiden-
cial e empresas internacionais do setor. O deputado 
Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) disse, em junho deste 
ano, que é a favor da entrada de “qualquer empresa 
[de armas] no Brasil”. O governo liberou em maio do 
ano passado, ademais, licenças automáticas de im-
portação de armas, munição e quaisquer produtos 
controlados pelo Exército.

Maior acesso legal a armas alimenta o merca-
do ilegal, segundo especialistas ouvidos pela Folha. 
Com mais artefatos disponíveis no país, há maior 
possibilidade a médio e longo prazos de que estes 
migrem para as mãos do crime organizado e das mi-
lícias.

Estudos científicos também relacionam o maior 
acesso a revólveres e pistola ao aumento dos riscos 
de homicídio e suicídio. A estratégia bolsonarista, no 
entanto, guia-se por não mais que ideologia e propa-
ganda política, associadas, na pior hipótese, a inte-
resses econômicos localizados.

Editorial

Aberto às armas

SUSPEITA DE
REINFECÇÃO
O secretário estadual de Saúde, Gilberto Fi-

gueiredo, apresentou melhora em seu quadro 
clínico e deixou a unidade semi-intensiva do 
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Ele foi 
internado há 16 dias para tratar uma otitite e a 
suspeita de reinfecção de Covid-19. O secretário 
tem respondido bem ao tratamento, que é feito 
conforme os sintomas apresentados. Ele rece-
beu alta ontem. Já a possibilidade de reinfec-
ção ainda é investigada.

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 ficará bem!

DOADOR DE
CAMPANHA
O empresário Armando Martins de Oliveira, 

irmão do ex-governador Dante de Oliveira (já fa-
lecido), foi o maior doador de recursos da cam-
panha eleitoral do prefeito de Cuiabá Emanuel 
Pinheiro (MDB), que foi reeleito. Em uma única 
transferência, o empresário doou ao emedebis-
ta R$ 300 mil. Abaixo dele estão os empresários 
Claudyson Martins Alves, proprietário do Posto 
Bom Clima, e Fernando Mendonça França, primo 
do proprietário da JBS Joesley Batista, que doa-
ram R$ 100 mil cada um. Ao todo, Emanuel já ar-
recadou R$ 3,3 mi e teve despesas de R$ 6,03 mi.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

A título de exemplo, de janeiro a maio 
deste ano, houve alta de 24% na venda 
de cartuchos, em comparação ao mes-
mo período de 2018
“ “

Duas pessoas morreram na quinta (17) na BR-163, em Rondonópolis. 
Segundo a concessionária que administra a rodovia, dois carros bateram 
de frente. Além das duas pessoas mortas, um bebê foi arremessado para 
fora de um dos veículos – ele estava na cadeirinha apropriada pra idade. 
Ele e mais uma criança de quatro anos (portadora de necessidades espe-
ciais) tiveram ferimentos graves e foram levados ao Hospital Regional de 
Rondonópolis em estado gravíssimo – elas estavam no mesmo carro em 
que o casal morreu. Outras três pessoas foram socorridas.
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Dalton Martini defende medidas 
mais duras no combate ao vírus
CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

O vice-prefeito eleito em 
Sinop, Dalton Martini (Patrio-
ta) criticou, demonstrou na 
tarde da última quinta-feira 
(17), durante a apresentação 
do secretariado do novo go-
verno que toma posse em 
primeiro de janeiro, uma forte 
preocupação com o crescen-
te aumento de casos de coro-
navírus no município.

Durante o ato, Martini 
se mostrou temeroso com as 
festividades de final de ano e 
sinalizou para algumas me-
didas de contenção. “A Covid 
voltou e forte, nosso municí-
pio está aí com vários even-
tos programados para o final 
do ano e isso pode acarretar 
num grande problema para 
nós nos primeiros dias, mas 
nós estamos preparados, e 
trabalhando nessa área. Acho 
que o município já não po-
deria permitir tantas festas 
como vão acontecer no final 
do ano, acho que o já devia 
estar intervindo, nós sabemos 
que a pandemia está voltan-
do forte”, declarou Martini.

Mas na visão do vice-
-prefeito eleito, medidas mais 
duram já poderiam estar em 
execução para conter o novo 
avanço de casos em Sinop. 
Uma dessas medidas defen-
didas por Dalton é a volta do 
toque de recolher. 

“É lógico que isso (medi-
das duras) depende de uma 
análise muito criteriosa na 
área da saúde. Precisamos 
e se necessário for teremos 
que tomar atitudes drásticas. 
Teríamos já, agora, de ime-

diato, que fazer um toque de 
recolher, a partir das 22h até 
às 5h. Esse é um pensamen-
to meu como vice-prefeito, e 
não como técnico”, ponderou 
no final.

Mesmo assim, ele fez 
questão de deixar evidente 
que a preocupação por parte 
de todos dele ocorrer, prin-
cipalmente os jovens que se 
sentem menos afetados pela 
doença.

“Temos que ter preocu-
pação sim, com as festas, as 
aglomerações noturnas. Os 
jovens no meu pensamento 
estão levando a Covid para 
dentro da casa dos idosos, 
pais e avós. As pessoas tem 
que se cuidar, porque a do-
ença é séria, e temos que se 
preocupar sim, a sociedade 
como um todo”, acrescentou 
ainda Martini.

O novo secretário de 
Saúde que assume com a 
nova gestão em 2021, Valério 
Gobbato apelou para a cons-
ciência da população para 
que o vírus não se propague. 

“São medidas amar-
gas que a atual nem a pró-
xima gestão gostariam de 
tomar, nós precisamos que 
a população entenda isso e 
tome todos os cuidados. Se 
por ventura, nossos números 
continuarem subindo, nós 
não podemos fugir e teremos 
que tomar algumas medidas, 
dentre elas, pode ser o toque 
de recolher, algumas restri-
ções ao número de pessoas 
que circulam no comércio, 
entre outras. Estamos moni-
torando e conforme a respos-
ta da população, tomaremos 
as providências”, disse.

FALOU GROSSO. Vice-prefeito eleito é a favor, inclusive da volta do toque de recolher em Sinop
Foto: Guilherme ArAújo / Só NotíciAS

Dalton disse que a pandemia está voltando forte 

conselheiro Valter albano tenta mediar relação entre unidade e Executivo 

aumento do contágio na cidade foi o motivo do decreto 

Foto: DivulGAção
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DA REPORTAGEM

A Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) abriu uma in-
vestigação para apurar atra-
sos no repasse por parte da 
Prefeitura de Cuiabá ao Hos-
pital do Câncer de Mato Gros-
so. A unidade alega que o 
Executivo Municipal deve R$ 
6,3 milhões, recurso esse já 
depositado pelo Ministério da 
Saúde nos cofres de Cuiabá.

Conforme uma nota 
encaminhada pela Corte de 
Contas à imprensa, o HCan 
ingressou com uma Repre-
sentação de Natureza Exter-
na (RNE) – espécie de acusa-
ção realizada junto ao órgão 
- contra o Município.

A acusação foi recebida 
pelo gabinete do conselheiro 
Valter Albano, encaminhan-
do-a para a Secretaria de 
Controle Externo de Saúde 
e Meio Ambiente, que dará 
início a análise técnica das 
acusações. A representação 
foi proposta pela unidade fi-
lantrópica após uma reunião 
de conciliação proposta pelo 

DA REPORTAGEM

O prefeito eleito em 
Sinop, Roberto Dorner (Re-
publicanos), apresentou a 
equipe de secretários e dire-
tores escolhidos para ocupa-
rem cargos administrativos 
a partir do dia 1º de janeiro. 
Segundo ele, a escolha levou 
em conta a ‘competência das 
pessoas’. “Se for fazer uma 
gestão boa temos que colo-
car pessoas que entendam 
o que estão fazendo, que sai-
bam. Todos estão com muita 
vontade de trabalhar. Fiquei 
muito contente, muito felizes 

conselheiro com o diretor do 
HCan Laudemir Nogueira, e 
com representantes da Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
realizada no início deste mês, 
para tentar reaver os atrasos 
nos repasses da União. Na 
ocasião, segundo nota do 
TCE, a Pasta admitiu que ha-

com a reunião que fizemos, 
nossos secretários estão im-
buídos em fazer um grande 
trabalho e uma grande ad-
ministração. O que prome-
temos, queremos cumprir”, 
destacou. O vice-prefeito 
Dalton Martini, que coman-
dará provisoriamente a se-
cretaria de Obras e Serviços 
Urbanos, disse que inicial-
mente não queria assumir 
nenhuma secretaria, mas vai 
para a de Obras. “É a pior de 
todas e precisa ser arruma-
da. Vou ficar até arrumar e, 
depois, volto para governar 
com o ‘seu’ Roberto”. No pri-

ATENDIMENTOS SUSPENSOS

tcE abre investigação para apurar
atrasos em repasses ao Hcan

SINOP

Dorner apresenta futuros
secretários e diretores

CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli (PL), em 
entrevista na manhã de on-
tem ao Jornal da 93 da rádio 
93FM, divulgou um novo 
decreto que vem a proibir 
a realização de eventos de 
grande porte no município. 

Agora, festas acima 
de 200 pessoas estão veta-
das por conta do esperado 
aumento de casos de coro-
navírus em Sinop nos últi-
mos dias. A decisão partiu 
após reunião do Executivo 
com o Ministério Público. 
Onde o promotor Pompílio 
Paulo Azevedo Silva Neto 
recomendou ao Executi-
vo municipal a vedação de 
grandes eventos até o final 
do ano.

“Hoje provavelmente 
nós vamos emitir outro de-
creto. O promotor está nos 
recomendando que even-
tos de grande porte para o 
final de ano sejam vedados. 
Eventos de grande porte 
em local fechado não se-
rão permitidos, a prefeitura 
não liberar alvará para esse 
tipo de evento. Eventos em 
local aberto, respeitando o 
distanciamento e tudo, será 
permitido”, argumentou a 
prefeita.

Sendo assim, eventos 

de grande porte, sejam eles 
públicos ou privados de rea-
lização em ambiente fecha-
do não vão ocorrer este ano, 
a exemplo também, do Ré-
veillon Popular organizado 
pela prefeitura, pois há um 
grande risco de aumentar o 
número de contágios.

“Essa foi a preocupa-
ção de nós estarmos can-
celando o evento. É claro 
que eu queria entregar 
com a maior festa e encer-
rar o mandato com queima 
de fogos, como todo ano a 
gente fez a virada. Mas nós 
temos que ser responsáveis, 
mesmo porque nós tivemos 
uma reunião com todos os 
prefeitos e cancelaram as 
festividades final de ano”, 
concluiu.

Apesar do número de 
internações ser considerado 
pelas autoridades públicas 
de saúde como “baixo”, exis-
te sim a preocupação. Mes-
mo com o cancelamento de 
eventos, a prefeita garantiu 
que não haverá fechamento 
de comércio. “Permanece 
50% de capacidade, esta-
mos pedindo conscientiza-
ção nesse momento, para 
que depois não tenhamos 
que tomar medidas mais 
restritivas. Nós estamos 
indo gradativo, não vamos 
fechar nenhum comércio, 
salientou.

SEM RÉVEILLON

PNovo decreto 
em Sinop proíbe 
grandes eventos 
no fim do ano

via repasses a serem feitos e 
chegou a formular um crono-
grama de pagamentos. Estes 
não foram cumpridos. “Na 
reunião, a Prefeitura de Cuia-
bá reconheceu o atraso nos 
repasses e se comprometeu 
a apresentar uma proposta 
com um cronograma de pa-

gamentos em até 10 dias”.
“Lamentavelmente, a 

Prefeitura apresentou a pro-
posta fora do prazo prome-
tido e, quando a apresentou, 
conforme informou o HCan, 
não cumpriu a primeira par-
cela na data programada”, 
consta em trecho de nota.

meiro escalão foram escolhi-
dos Valério Gobatto (Saúde), 
Joselito Backes (Finanças), 
Klayton Gonçalves (Indústria 
e Comércio), Sandra Donato 
(Educação, Esporte e Cultu-
ra), Major Joubert Rafael Lo-
pes do Sacramento (Trânsito 
e Transporte Urbano), Thiago 
Medina (Administração), Fai-
ra Strapazzon (Governo), Ive-
te Mallmann (Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentá-
vel) e a primeira-dama Schei-
la Pedroso (Assistência Social, 
Trabalho e Habitação). O atu-
al procurador-geral Ivan Sch-
neider será mantido.

O engenheiro Miro Te-
odoro dos Anjos irá coman-
dar o Núcleo de Projetos e 
Desenvolvimento Urbano de 
Sinop (Prodeurbs), Térsio So-
ares da Silva será o tesoureiro 
do município, Vilson Barozzi 
foi escolhido diretor do Pro-
con e Daniela Sevignani dire-
tora-executiva do Instituto de 
Previdência Social dos Servi-
dores Municipais de Sinop. 
Na Cultura, Cesar Muriana 
assume e o jornalista Ricardo 
Ridel comandará o setor da 
Comunicação. O diretor de 
esportes ainda não foi divul-
gado.
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‘Impor moratória da soja no cerrado é 
uma afronta à soberania nacional’
DA REPORTAGEM

A polêmica em torno da 
chamada “moratória do Cerra-
do” ganha mais um capítulo. 
Na última semana, diversas 
tradings ligadas à Associação 
Brasileira das Indústrias de 
Óleos Vegetais (Abiove) re-
ceberam uma carta da SOS 
Cerrado, organização não go-
vernamental integrada por 159 
empresas internacionais. No 
documento, a coalizão dá um 
ultimato: não querem com-
prar soja de áreas desmatadas 
a partir de dezembro de 2020. 
Na quarta (16), a Abiove afir-
mou que não aceitará a mora-
tória imposta pelas empresas, 
reforçando que não concorda 
com exigências que vão além 
da lei brasileira. Na quinta 
(17), foi a vez de entidades 
que representam os produto-
res rurais em Mato Grosso se 
manifestarem. O presidente 
da Famato, Normando Corral, 
classificou a proposta como 
um “absurdo”. Em entrevista 
ao Canal Rural, ele afirmou 
que “impor a implantação de 
moratória no Cerrado é uma 
afronta à soberania brasilei-
ra”, já que o país possui um 
rigoroso código florestal que 

regulamenta o assunto. O Ins-
tituto Soja Livre também usou 
o mesmo termo para criticar a 
“moratória do Cerrado”. O Ins-
tituto reforçou também que 
“programas de sustentabilida-
de avançam a cada ano para 
que a soja brasileira esteja 
cada vez mais enquadrada às 
leis ambientais e trabalhistas” 
e que a entidade “tem contato 
direto com os mercados inter-
nacionais, conhece as deman-
das e que, definitivamente, 
não há necessidade de orga-
nizações estrangeiras dizerem 
aos produtores brasileiros 
como eles devem trabalhar”.

Algumas das maiores 
tradings que atuam no país 
também se manifestaram so-
bre o tema. Em nota encami-
nhada ao Canal Rural a Cargill 
reforçou que a empresa “nun-
ca hesitou quanto ao compro-
misso de eliminar o desmata-
mento e a conversão de áreas 
de vegetação nativa da cadeia 
de abastecimento de soja”. A 
empresa afirma que “segue 
firme na busca por soluções 
duradouras que protejam as 
florestas e a vegetação nati-
va do Cerrado, de forma eco-
nomicamente viável para os 
agricultores, e que acredita 

Foto: Divulgação

Instituto Soja Livre também se posiciona em defesa do produtor brasileiro

SEGUNDO FAMATO. Presidente critica pressão feita por grupo formado por 159 empresas internacionais
que o envolvimento – e não 
a exclusão do produtor – seja 
fundamental para transformar 
esta cadeia”.

A Cargill afirma ainda 
que “está focada em soluções 
que enderecem as necessida-
des dos agricultores e as cau-
sas mais amplas do desma-
tamento, focando em todo o 
sistema, desde o uso da terra 
até o clima, mantendo a capa-
cidade de renda dos agriculto-
res, e que, assim – alimentará 
a população crescente, pro-
tegendo a terra e os recursos 
naturais”. O texto também 
destaca que “é preciso reco-
nhecer que há uma crescente 
demanda global por soja livre 
de desmatamento e conver-
são, e que é fundamental para 
a economia agrícola brasileira 
que a indústria e os agriculto-
res trabalhem juntos para ace-
lerar esses esforços”.

A Cargill confirma que 
“não irá fornecer soja de agri-
cultores que desmatam ilegal-
mente ou de áreas protegidas 
e que espera o mesmo em re-
lação aos seus fornecedores”. 
O documento termina dizen-
do que “com a implementação 
total do Código Florestal Brasi-
leiro e a colaboração efetiva de 

todas as partes será possível 
alcançar um fornecimento de 
soja totalmente livre de des-
matamento e conversão, que 
forneça proteção ambiental, 
prosperidade para o agricultor 
e para a comunidade”.

Também em nota, a Bun-
ge destacou que “não fornece 

soja de áreas desmatadas ile-
galmente, divulgando – inclu-
sive – o número de fazendas 
que não estão em conformi-
dade com as exigências da 
empresa”. A companhia afir-
ma que “se dedica à sustenta-
bilidade de sua cadeia de su-
primentos, relembrando que 

DA REPORTAGEM

Ao menos 97% das la-
vouras foram plantadas com 
soja em Nova Xavantina. A 
informação é do presidente 
do Sindicato Rural. Endrigo 
Dalcin salientou a enorme 
dificuldade dos produtores 
de soja frente ao baixo volu-
me de chuvas. Segundo ele, 
as regiões produtoras estão 
sem chuvas a cerca de uma 
semana. “Estamos de olho no 
céu e nas plantações”, salien-
tou ele.

A área com soja em Nova 
Xavantina deve fechar em 65 
mil hectares, mas, ao menos 
em 20% das áreas está tendo 
replantio de soja. A área esti-
mada com soja deve fechar 
em 65 mil hectares, segundo 
levantamento junto aos pro-
dutores. Porém, o prejuízo já 
começa pela informação de 
que ao menos 20% das áre-
as estão sendo replantadas. 
O sindicalista acredita que 
os sojicultores irão até 25 de 
dezembro com o processo de 
semeadura.

DA REPORTAGEM

O plantio do arroz está 
avançado em Água Boa. A 
informação é do engenheiro 
agrônomo Lúcio Adalberto 
Motta Filho. Ele afirmou que 
cerca de 60% das lavouras 
destinadas ao cereal estão 
plantadas. Pelo levantamento 
de intenção de plantio, os pro-
dutores pensam em ocupar 
cerca de 5 mil hectares com 
arroz. O estímulo principal é 
o preço que segue atrativo ao 
produtor, acima dos R$ 100 a 
saca. O arroz não registra con-
tratempos nesta safra mes-

A janela ideal para a se-
meadura da soja que permi-
tisse uma safrinha posterior 
já não existe mais em boa 
parte da área. Segundo Dal-
cin, nesse momento, os soji-
cultores estão preocupados 
com o plantio da soja para 

DA REPORTAGEM

A Aprosoja MT estima 
uma redução de produtivida-
de da soja superior a previsão 
repassada pelo Instituto Ma-
to-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea). Segun-
do o presidente da entidade, 
Antonio Galvan, o atraso no 
plantio da oleaginosa deve 
provocar uma perda superior 
a 0,6 sacas por hectare em 
2021. Em novembro, a pro-
dutividade esperada era de 
58,03 sacas. Hoje, o indicador 
caiu para 57,41 sacas por hec-
tare.

“Esta situação é pre-
ocupante, pois o atraso do 
plantio compromete a pro-
dutividade de modo geral. 
As melhores lavouras são 
aquelas plantadas até o dia 
25 de outubro, mas como 
algumas acabaram a seme-
adura no início de novem-
bro, nós devemos ter uma 
queda de produtividade em 
relação aos últimos anos. O 
Imea estima 0,6 sacas por 
hectare, mas falando com os 

produtores a gente acha que 
essa quebra será maior”, ad-
verte Galvan em entrevista 
ao Agrolink. Em 2019/2020, a 
produtividade média em MT 
foi de 59,09 sacas por hecta-
re.

Embora a previsão seja 
desfavorável, a produção 
mato-grossense deve chegar 
a 35,49 milhões de toneladas, 
ultrapassando a safra passa-
da, que foi de 35,40 mi/t. Se 
por um lado, a produtividade 
pode diminuir, o aumento 
da área plantada vai auxiliar 
o Estado a superar a colheita 
passada. “A redução na pro-
dutividade não significa uma 
quebra de safra porque hou-
ve aumento da área planta-
da. Mesmo assim, a gente 
não gostaria que houvesse 
essa quebra de produtivida-
de por conta dos preços atu-
ais”, destaca o presidente da 
Aprosoja.

Para 2021, a área planta-
da chegou a 10,30 milhões de 
hectares, 3,18% acima do cli-
co passado, conforme dados 
do Imea.

Parte da área precisou ser replantada

Plantio está avançado em Água Boa

Aprosoja adverte para o grão em Mato Grosso 

SOJA

Nova Xavantina registra
20% de replantio

ÁGUA BOA

Com previsão de dobrar a área, 
plantio do arroz ultrapassa 60%

SOJA

Atraso no plantio vai 
reduzir ainda mais a 
produtividade

Foto: Divulgação
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mo com as chuvas abaixo da 
média. O desenvolvimento da 
cultura segue dentro da nor-
malidade.

O município surgiu com 
sua base de economia na 
agropecuária e o arroz sendo 
o carro chefe da agricultura. 
Porém, em 2004, uma crise 
no setor forçou a mudança 
de hábito. De 45 mil hectares 
ocupados com arroz, a área 
caiu para apenas 2,3 mil hec-
tares no ano passado.

A recuperação pode 
acontecer a partir deste ciclo 
2020/21. Porém, isso depende-
rá do resultado final após a co-

cumprir contratos fechados 
antecipadamente. Isso cria 
uma situação instável e clima 
de apreensão frente às con-
dições climáticas adversas 
que vem desde outubro.

O Instituto Nacional 
de Meteorologia (Inmet) re-

gistrou em sua estação em 
Nova Xavantina, somente 
88 milímetros de chuva em 
dezembro. Muito abaixo das 
necessidades frente às altas 
temperaturas. Para piorar, as 
chuvas são em pancadas es-
parsas e isoladas.

lheita do cereal. A perspectiva 
dos técnicos é de colher até 
60 sacas de arroz por hectare, 

o que geraria uma boa renda 
para quem volta a apostar no 
cereal.

desde 2015 assumiu um com-
promisso público de eliminar 
o desmatamento dos seus for-
necedores até 2025, compro-
misso que se estende para os 
fornecedores diretos e indire-
tos e também para áreas onde 
a conversão da vegetação na-
tiva é permitida legalmente”.



JC PARTICIPAÇÕES S/A
CNPJ sob nº 28.009.080/0001-65

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
JC PARTICIPAÇÕES S/A, sociedade anônima de capital fechado, inscrita no 
CNPJ n. 28.009.080/0001-65, com sede na Avenida Brasília, nº 177, Andar 1, 
Jardim das Américas, CEP 78.060-601, no Município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, representada por seu Diretor Presidente JOÃO CLINI, brasileiro, 
viúvo, empresário, portador da Cédula de Identidade RG sob nº 0075182-0 
SSP/MT expedida em 26/06/1997, nascido aos 28/02/1948, fi lho de José Clini 
e Ida Rafaeti, natural de Uchoa, Estado de São Paulo, inscrito no CPF sob nº 
244.716.748-20, residente e domiciliado na Avenida Brasília, n. 177, Andar 1, 
Jardim das Américas, CEP 78.060-601, no Município de Cuiabá, Estado de 
Mato Grosso, vem, na forma do disposto no artigo 11 do Estatuto Social da 
Companhia e artigo 124 da Lei nº 6.404/76, por meio deste, CONVOCAR os 
ilustres acionistas da Companhia a comparecerem na Quinta Assembleia Geral 
Extraordinária que se realizará no dia 19 de janeiro de 2021, às 08h00 (oito 
horas) da manhã, por meio de Videoconferência, a fi m de deliberarem sobre 
as seguintes matérias:
I. Cancelamento da Terceira Assembleia Geral Extraordinária reali-
zada em 13/03/2020, com registro sob o nº 2245955 em 24/03/2020 na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso;
II. Cancelamento da Quarta Assembleia Geral Extraordinária realiza-
da em 28/08/2020, com registro sob o nº 2294232 em 16/09/2020 na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso;
III. Eleição dos administradores e membros da Diretoria;
IV. Autorização para iniciar as tratativas negociais para venda de ati-
vos da CORIM à terceiros;
V. Autorização para que a Diretoria forneça aos interessados os do-
cumentos necessários para análise do valor de empresa – Valuation;
VI. Autorização para realização de auditorias, caso seja necessário;
VII. Autorização para que o Vice-Presidente assine Contratos de Inter-
mediação Comercial em favor da empresa;
VIII. Aprovação da proposta de venda dos imóveis da CORIM EMPRE-
ENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A conforme preço mínimo estipulado na MOU 
(Memorando de Entendimentos) de 24/07/2020;
IX. Autorização para que os Diretores fi rmem contrato de intermedia-
ção do negócio de venda ao preço de 5% da MOU;
X. Autorização para que os Diretores fi rmem contrato de venda nos 
termos da MOU;
XI. Parecer da Nelson Wilians e Advogados Associados quanto a tri-
butação incidente sobre a venda dos imóveis da CORIM;
XII. Aprovação de cisão e criação de nova empresa que irá deter as 
Ações da CORIM;
XIII. Apresentação da Justifi cação constando:
a) os motivos ou fi ns da operação;
b) o interesse da companhia na sua realização;
c) as ações que os acionistas preferenciais receberão;
d) a composição do capital das companhias com as ações emitidas 
em substituição das extintas;
XIV. Apresentação e aprovação do número, espécie e classe das ações 
que serão atribuídas em substituição dos direitos de sócios que se extinguirão 
e os critérios utilizados para determinar as relações de substituição;
XV. Apresentação e aprovação dos elementos ativos e passivos que 
formarão cada parcela do patrimônio;
XVI. Apresentação e aprovação dos critérios de avaliação do patrimônio 
líquido, o tratamento das variações patrimoniais posteriores e a Ratifi cação dos 
peritos nomeados pelos Diretores para elaborarem o Laudo de Avaliação;
XVII. Defi nição do valor do capital da sociedade a ser criada e da re-
dução do capital da JC PARTICIPAÇÕES S/A com consequente alteração do 
Estatuto Social;
XVIII. Apresentação e aprovação do projeto de Estatuto Social da nova 
empresa;
XIX. Autorização para os Diretores praticarem todos os atos que se fi ze-
rem necessários à formalização da cisão.
Os Acionistas deverão enviar e-mail aos endereços eletrônicos: corim@shop-
ping3americas.com.br e karas@holdbackconsultoria.com.br, com antecedên-
cia, solicitando o link da Videoconferência.
Os documentos pertinentes às matérias que serão apreciadas nessa Assem-
bleia se encontram à disposição dos senhores Acionistas na sede da Compa-
nhia. 

Cuiabá/MT, 17 de dezembro de 2020.
JOÃO CLINI

Diretor Presidente

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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A empresa VS GALVAN INDUSTRIA E COMERCIO DE 
MADEIRAS, CNPJ 39.982.808/0001-57, torna público que 
requereu à SEMA a Renovação de Licença Ambiental Sim-
plifi cada - RLAS, com atividade de Serraria com desdobra-
mento de madeira em bruto, comércio atacadista de ma-
deira e produtos derivados e comércio varejista de madeira 
e artefatos no município de Santa Carmem-MT. Não EIA/
RIMA.(Acácia Florestal Engenharia-fone (66) 3532-3297).

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0025-04 torna público que requereu a Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
– MT a Alteração de Titularidade (Razão Social) da Licen-
ça Ambiental LO nº 064/2019, para a atividade “Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo”, no município de Sorriso - MT. Não foi 
determinado EIA.

A INPASA AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ. 
29.316.596/0001-15, torna público que requereu à Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente –SEMA/MT, a Licença 
Prévia – LP da ampliação da planta industrial de produção 
de etanol de Milho, localizada na Rodovia BR 163, km 817, 
Zona Rural de Sinop – MT. Foi determinado estudo de im-
pacto ambiental.

LAVORO AGROCOMERCIAL S.A., CNPJ nº 
06.116.723/0020-08 torna público que requereu a Secre-
taria de Estado de Meio Ambiente SEMA – MT a Alteração 
de Titularidade (Razão Social) da Licença Ambiental LO 
nº 322734/2020, para a atividade “Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo”, no município de Ipiranga do Norte - MT. Não foi 
determinado EIA.

RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE CANCELAMENTO N° 121/2020

O Município de Nova Mutum - MT torna público o cancelamento do 

Pregão Presencial nº 121/2020, por conveniência administrativa.

Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2.020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso,  torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 16 
de dezembro 2020, com início às 14:00 ( quatorze horas ), tendo como 
objeto credenciamento de pessoas jurídicas para prestação de serviços 
funerários para atendimento às famílias e ou/ indivíduos em situação de 
vulnerabilidade social e ou/ financeira conforme lei municipal de 
benefícios eventuais nº 1885/2015 das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 220649, 826062, 211779, 819966, 211780, 211781, 
838501, 835491, 211783, 211782 - FUNERÁRIA NOVA MUTUM EIRELI - 
ME inscrita no CNPJ sob o número 26.661.252/0001-55 no valor de R$ 
413.898,30;  Itens 220649, 826062, 211779, 819966, 211780, 211781, 
838501, 835491, 211783, 211782 - E. DA C. ROCHA EIRELI - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 24.721.805/0001-92 no valor de R$ 413.898,30.

AVISO DE RESULTADO DO CREDENCIAMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 012/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti
Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2020.

Nova Mutum - MT, 18 de Dezembro de 2020.

O Município de Nova Mutum – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 15 de 
Dezembro 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto contratação 
de empresas prestadoras de serviços técnico - profissionais na área da 
saúde para realização de consultas médicas especializadas, sessões de 
fisioterapia e fonoaudiologia, atendimentos especializados em psicologia 
e atendimento em psiquiatria, das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 825767, JOSE NAIM FILHO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
40.017.466/0001-14 no valor de R$ 139.800,00; Itens 227035, 824353, 
826469, VINNICIUS ALMEIDA NOBRE inscrita no CNPJ sob o número 
31.875.948/0001- 14 no valor de R$ 173.135,00; Itens 196442, 821632, 
MARTUCCI & SILVA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
17.667.737/0001-65 no valor de R$ 151.500,00; Itens 838494, CEO - 
CENTRO DE EXCELENCIA EM OFTALMOLOGIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 38.100.190/0001-91 no valor de R$ 48.720,00; Itens 
204724, CENTRO INTEGRADO DE OTORRINOLARINGOLOGIA REIS 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 27.366.496/0001-78 no valor de R$ 
57.500,00; Itens 838495, 838496, ALDO LUIS HOTA & CIA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 13.556.201/0001- 11 no valor de R$ 343.200,00; 
Itens 820839, 832246, LUDE UCHIYAMA RIBEIRO inscrita no CNPJ sob 
o número 36.965.792/0001-86 no valor de R$ 217.180,00; Itens 838493, 
CLINICA DE OLHOS ROGERIO TONIOLO LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 10.671.736/0001-45 no valor de R$ 63.992,00; Itens 209788, 
CARLOS RICARDO CAMARGO GARCIA & CIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 11.449.111/0001-04 no valor de R$ 72.150,00; Itens 
224997, CASTILHO MED SERVICOS MEDICOS - EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 17.658.904/0001-01 no valor de R$ 80.000,00; Itens 
833548, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 16.555.538/0001-00 no valor de R$ 
147.760,00; Itens 824383, L S SERVICOS MÉDICOS LTDA - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 24.345.078/0001-06 no valor de R$ 31.000,00. 
Houve manifestação de interesse na interposição de recurso.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 120/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 123/2020

Marcelo Rodrigo Bragatti

Pregoeiro

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

O Município de Nova Mutum – MT torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, a qual foi julgada deserta no 
dia 18.12.2020. Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 043/2020
O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos relativos à fase de julgamento das propostas de preços no dia 
22.12.2020 às 08:00 horas. Nova Mutum - MT, 18 de dezembro de 2020.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DOS PEQUENOS 

PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CELESTE - COOPERCEL 
CNPJ - Nº. 08.924.370/0001-27 

O Sra. MARIA BOAVENTURA DE SOUZA SILVA, presidente da Cooperativa dos 
Pequenos Produtores Rurais do Vale Do Celeste - COOPERCEL, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número 
de 50 (cinquenta), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Extraordinária e Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo: 
DATA: 30 de dezembro de 2020 
LOCAL: BR 163, Assentamento Jonas Pinheiro, Comunidade Sagrado Coração de Jesus 
no Município de Sorriso, Estado de MT. 
HORÁRIO: Às 16:00 (quatorze horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 
2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 17:00 (dezessete horas) em 2ª (Segunda) 
convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou 
às 18:00 (dezoito horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto. 
ORDEM DO DIA: 
Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: 
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, relativas ao calendário de 2019 compreendendo: 

a) Relatório de Gestão; 
b) Balanço Patrimonial; 
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das 
contribuições para a cobertura das despesas da sociedade; 
d) Parecer do Conselho Fiscal. 

II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
III – Novos Sócios; 
IV – Exclusão e pedido de demissão de Sócios. 
V – Eleição e posse dos membros do Concelho Fiscal. 
VI – Outros Assuntos de interesse da Cooperativa. 
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinário: 
I – Novo valor de integralização de capital. 
II – Consolidação do Estatuto Social. 
 Sorriso-MT, 04 de setembro de 2020 

Maria Boaventura de Souza Silva 
Presidente da Cooperativa 
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Estreante Nova Mutum e União
Rondonópolis: final inesperada
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A final do Campeonato 
Mato-grossense 2020 será 
disputada por duas equipes 
que não estão habituadas 
a chegar tão longe. Na ver-
dade, nos últimos anos, a 
competição foi dominada 
pelo Cuiabá, tri consecutivo 
e que é o representante do 
estado na Série B, Sinop, Lu-
verdense e Operário-VG.

Agora, é a vez do caçu-
la Nova Mutum Esporte Clu-
be, que está em seu segun-
do ano como profissional e 
já chega à decisão estadual. 
Com uma estrutura sólida e 
um elenco que mescla no-
mes rodados e experientes, 
com jovens talentos pro-
venientes daqui mesmo, a 
equipe fez uma campanha 
tranquila na primeira fase e 
avançou em 5º, com 13 pon-
tos, sendo 3 vitórias, 4 em-
pates e duas derrotas. Uma 
dessas igualdades foi justa-
mente na 9ª rodada diante 
do União, em Rondonópo-
lis, cujo jogo terminou sem 
gols. Nas quartas, o NMEC 
eliminou o Sinop com uma 
vitória e um empate. Mes-
ma combinação de resul-
tado que fez diante do Lu-
verdense nas semifinais, até 
alcançar a inédita final. Já o 
União Rondonópolis entrou 
como um dos candidatos a 
brigar pelo título. 

Ao lado de equipes 
como Operário e Sinop, mi-

rava o Cuiabá como princi-
pal adversário à conquista 
do segundo título estadual. 
Em 2010, o Colorado levou 
sua única taça do Mato-
-grossense.

Para chegar até aqui, o 
único invicto até o momen-
to somou 17 pontos, com 
4 vitórias e 5 empates. Nas 
quartas de final, penou para 
superar o Poconé. Após 
duas igualdades, venceu 
nos pênaltis e avançou para 
pegar o Dom Bosco. Após 
outro empate (o 8º na com-
petição), venceu pelo placar 
mínimo em casa e chegou 
à decisão. Por ter melhor 
campanha geral – e na pri-
meira fase – até o momento, 
o União tem a vantagem de 
decidir em casa. 

Por isso, o jogo de ida 
da final do Campeonato 
Mato-grossense será rea-
lizado neste domingo (20) 
no Estádio Valdir Doilho 
Wons, em Nova Mutum, a 
partir das 15h. A grande fi-
nal será na quarta-feira (23), 
no Estádio Luthero Lopes, 
às 20h30. As duas equipes 
já garantiram vaga no Bra-
sileirão da Série D em 2021. 
Porém, como o Cuiabá já 
está na Série B, a outra vaga 
fica com o terceiro colocado 
(Luverdense e Dom Bos-
co jogam hoje e terça-feira 
para definir quem fica com 
a 3ª posição). E ainda, além 
dos dois primeiros coloca-
dos, o terceiro também es-
tará na Copa do Brasil do 

Foto: Divulgação

Nova Mutum superou o Luverdense para chegar à final

ESTADUAL 2020. Equipe do Médio Norte faz sua estreia na elite e encara Colorado, que está há 10 anos na fila

Marinho comemora gol contra o Grêmio na Libertadores

Foto: StaFF imageS

DA REPORTAGEM

Além da questão espor-
tiva, a classificação do Santos 
às semifinais da Libertadores, 
após eliminar o Grêmio na 
última quarta, é fundamen-
tal para os cofres do clube. 
O avanço de fase fez o Peixe 
garantir quase US$ 2 milhões 
(R$ 10,1 milhões, na cotação 
atual) - valor que sofrerá des-
contos por taxas e impostos.

Para aliviar a crise, o 
presidente Orlando Rollo já 
afirmou que tentaria o adian-
tamento de todos os recebí-
veis. Sem receitas, a diretoria 
busca alternativas para ali-
viar a crise financeiramente. 
A premiação pela classifica-
ção na Libertadores só seria 
paga pela Conmebol no fim 
do mês de dezembro. Os di-
rigentes do Peixe, porém, de-
vem tentar a antecipação da 
quantia.

Não é de hoje que o 
Santos vive problemas finan-

ceiros. O elenco tem convivi-
do com atrasos de salários e 
direitos de imagens, e o Pei-
xe ainda está impedido de 
registrar jogadores por pen-
dências com Huachipato e 
Atlético Nacional, que resul-
taram em punições na Fifa.

A eliminação precoce 
na Copa do Brasil, compe-
tição que tem premiações 
consideradas altas, impactou 
as expectativas da diretoria 
de gerar mais receitas até o 
fim do ano. Os únicos rece-
bíveis da temporada de 2020 
são os avanços na Liberta-
dores e a posição final no 
Campeonato Brasileiro, mas 
o torneio nacional só será de-
finido em fevereiro de 2021.

Na competição con-
tinental, o Santos aguarda 
Boca Juniors ou Racing para 
conhecer seu adversário nas 
semifinais. 

Os argentinos também 
se enfrentaram na última 
quarta-feira.

SANTOS

Premiação por vaga na 
semifinal da Libertadores 
aliviará crise

ano que vem.
PARALISAÇÃO
O Mato-grossense fi-

cou parado por sete me-
ses e retomado no dia 11 
de novembro. Sendo que 
oito equipes continuaram 
na briga pelo título: Cuia-

bá, Dom Bosco, Luverden-
se, Nova Mutum, Operário 
Várzea-grandense, Poconé, 
Sinop e União. 

A primeira fase ter-
minou com o Dourado em 
primeiro lugar, com Mixto 
e Araguaia rebaixados à Se-

DA REPORTAGEM

Em São Paulo, o Grêmio 
fez um trabalho regenerativo, 
um dia depois da eliminação 
na Libertadores. O elenco se-
guirá com um lateral-direito 
para Recife, onde encara o 
Sport, no sábado. E Renato 
Gaúcho pode preservar na 
posição.

Orejuela teve uma le-
são grau 2 na coxa esquerda 
e fica fora de ação por pelo 
menos três semanas. Victor 
Ferraz é o único jogador para 
a função para o jogo com o 
Sport. Vanderson, que jogou 
hoje no Brasileirão de Aspi-
rantes, só deve passar a tra-
balhar com o elenco a partir 
de domingo.

Assim, a delegação que 
está em São Paulo e parte 
para Recife fica inalterada. 
Dentro dos relacionados para 
a viagem, o zagueiro Ruan ou 
o meio-campista Thaciano 

podem eventualmente ser 
deslocados e colocados no 
setor.

Isso pode ocorrer pelo 
calendário gremista. Depois 
da derrota para o Santos na 

Victor Ferraz é o único lateral-direito em delegação do Grêmio

GRÊMIO

Renato fica com um lateral-direito
e pode improvisar contra o Sport

Foto: lucaS uebel

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Abel Braga já declarou 
que encontrou seu time “ide-
al” para o Inter com Thiago 
Galhardo na referência do 
ataque. E isso deve se repe-
tir neste sábado (19), às 20h, 
contra o Palmeiras, no Beira-
-Rio, pela 26ª rodada do Bra-
sileirão.

O artilheiro da compe-
tição deve voltar a atuar na 
função mais adiantada do 
ataque no 4-1-4-1 para ten-
tar dar fim ao jejum de nove 
jogos sem marcar na tempo-
rada. Contra o Botafogo, Ga-
lhardo atuou como um dos 
meias centrais, devido à au-
sência de Praxedes, convoca-
do para a seleção sub-20.

Yuri Alberto foi o titular 
no ataque e fez um dos gols 

da vitória por 2 a 1 no Beira-
-Rio. O garoto retorna da 
Granja Comary nesta sexta-
-feira e volta a ficar à dispo-
sição. Mas é provável que 
D’Alessandro inicie a partida 
para fazer a sua despedida 
do clube.

Além de D’Ale, há outra 
indefinição no meio-campo. 
É possível que Yuri Alberto 
desbanque Marcos Guilher-
me e atue como extrema 
pela direita. Quem tem lugar 
certo na equipe é Heitor. 

O lateral-direito será o 
titular no lugar de Rodinei. 
Mauricio e Pedro Henrique 
também retornam da sele-
ção sub-20 e ficam à dispo-
sição. 

E o meia Johnny está re-
cuperado de lesão muscular.

O provável Inter tem: 

INTER

Galhardo volta a ser referência 
do ataque diante do Palmeiras

Artilheiro do Brasileirão deve ser o jogador mais adiantado

Marcelo Lomba; Heitor, Ro-
drigo Moledo, Víctor Cuesta e 
Moisés; Rodrigo Lindoso, Mar-

quarta, o Grêmio joga no sá-
bado em Recife e volta a Por-
to Alegre. Na próxima quarta, 
começa a definir uma vaga 
na final da Copa do Brasil 
com o São Paulo na Arena. 

cos Guilherme (Yuri Alberto), 
Edenílson, D’Alessandro e Pa-
trick; Thiago Galhardo.

gunda Divisão 2021.  
A paralisação come-

çou no dia 18 de março, de-
pois de ter anunciado que 
o Campeonato Mato-gros-
sense seria mantido na fase 
de quartas de final, porém 
sem a presença de público 

nos estádios, a diretoria da 
Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMF) recuou e 
suspendeu a competição 
por tempo indeterminado, 
em função da pandemia 
do coronavírus no país e no 
mundo.

Antes das quartas da Liber-
tadores, Renato preservou 
jogadores no Brasileirão, con-
tra o Goiás, na Serrinha, tam-
bém no sábado. Ferraz entre 
eles, assim como Geromel.
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DA REPORTAGEM

A Advocacia-Geral 
da União, por meio da 
Força-Tarefa em Defesa 
da Amazônia, concluiu o 
ajuizamento de 43 ações 
para a cobrança de R$ 
462 milhões de desmata-
dores da Floresta Amazô-
nica. A Força-Tarefa pede 
a indisponibilidade de 
bens e valores de 71 réus 
pela devastação de 27,9 
mil hectares da Amazô-
nia Legal.

Dos R$ 462 milhões, 
R$ 168,1 milhões tem o 
objetivo de garantir a re-
paração dos danos cau-
sados em Mato Grosso. 
Esse é o quarto lote de 
ações civis públicas ajui-
zadas contra infratores 
ambientais.

Os R$ 462 milhões 
cobrados têm o objetivo 
de garantir a reparação 
dos danos causados na 
nos estados de Amazo-
nas (R$ 140,5 mi), Mato 
Grosso (R$ 168,1 mi), Pará 
(R$ 112,1 mi), Rondônia 
(R$ 36,1 mi), Roraima (R$ 
3,1 mi) e Acre (R$ 1,7 mi).

A procuradora fede-
ral Gabriela Ayres Furta-
do, integrante da Força-
-Tarefa em Defesa da 

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil de Mato 
Grosso, por meio da atuação 
da Delegacia Especializada 
de Meio Ambiente (DEMA) 
realizou nesta sexta (18) a 
Operação Abuterum, que 
apura incêndios ilegais es-
pecialmente nas regiões do 
Pantanal Norte e Baixada 
Cuiabana. A operação con-
tou com apoio do Corpo de 
Bombeiros, Politec e Bata-
lhão Ambiental. A investiga-
ção tem o acompanhamento 
do Ministério Público Esta-
dual e é relacionada a delitos 
ocorridos nas regiões. Foram 
cumpridos pelas equipes da 
Dema mandados de buscas 
e apreensão em propriedade 
rurais e residência. As ordens 
judiciais foram expedidas 
pelo juiz da Vara Especializa-
da do Meio Ambiente, Rodri-
go Curvo. O nome ‘Abuterum’ 
vem do latim e significa ‘você 
abusa’.

Patrimônio natural da 
humanidade, o Pantanal 
perdeu mais de 4 milhões 

DA REPORTAGEM

Uma confusão no res-
taurante Baronês, na Aveni-
da Getúlio Vargas, em Cuia-
bá, terminou em pancadaria 
e diversas mesas voando du-
rante uma briga generaliza-
da. Vídeos gravados por pes-
soas que estavam no local 
mostram diversas mesas e 
cadeiras voando, enquanto 
vários trocaram socos. Tudo 
teria se dado por conta de 
ciúmes.

Nas imagens que cir-

Desmatamento em Mato Grosso

EM DEFESA DA AMAZÔNIA

Força-tarefa cobra R$ 168
milhões de desmatadores

PANTANAL E BAIXADA

Polícia faz operação 
que apura incêndios 
criminosos

CUIABÁ

Confusão em restaurante
termina em pancadaria

Foto: Marcos Vergueiro

culam nas redes sociais, as 
pessoas aparecem discutin-
do e trocando socos no res-
taurante. Logo em seguida, 
um deles pega uma mesa 
e joga para cima de um dos 
funcionários da casa. Uma 
mulher precisou se escon-
der atrás de uma parede 
para não ser atingida.

Em outro vídeo, clien-
tes e funcionários aparecem 
também trocando socos, 
sendo que um dos envolvi-
dos toma chutes enquan-
to está caído no chão. Uma 

Operação foi desencadeada ontem

Foto: DiVulgação

de hectares em Mato Grosso 
e Mato Grosso do Sul, sendo 
29% da área total. Um núme-
ro recorde que causou preo-
cupação. Os incêndios ocor-
reram entre julho e outubro.

Um levantamento feito 
pelo Instituto Centro de Vida 
(ICV) aponta que 33,1 mil fo-
cos de calor registrados em 
Mato Grosso neste ano ocor-
reram no período proibitivo 
de queimadas – de julho a 
setembro –, o que representa 
83% do total de registros.

Dados do Instituto Na-
cional de Meteorologia (In-
met) mostram ainda que 
registros de chuva no bioma 
tiveram uma redução de 50% 
em relação à média histórica. 
Um dos principais indicado-
res da forte estiagem é o rio 
Paraguai, que atingiu o nível 
mais baixo desde os anos 
1960. O Instituto acredita que 
a propagação do fogo no es-
tado pode ter origem no uso 
do fogo para fins agropecuá-
rios, quando é utilizado para 
limpeza ou renovação da 
pastagem do gado.

Passeios nota 10 perto de Cuiabá
DA REPORTAGEM

O Diário do Estado MT 
traz para você, ontem e hoje, 
10 passeios que são simples-
mente imperdíveis e que fi-
cam num raio de 150 km da 
capital Cuiabá! Hoje traremos 
5 opções e amanhã mais 5 
para quem pretende descan-
sar uns dias nesse período de 
festas de fim de ano sem sair 
de Mato Grosso.

Tem opções em cima 
e embaixo d´água e para 
quem quer praticar ativida-
des que variam da contem-
plação à adrenalina pura. Em 
todos os recantos, porém, a 
mesa é sempre farta, simples 
e deliciosa, à base de peixes 
da região como pintado e 
pacu. Para acompanhar, faro-
fa de banana da terra. Confi-
ra!

AQUÁRIO
ENCANTADO
A atividade é realizada 

no Recanto Ecológico da La-
goa Azul, um complexo de 
lazer em meio a rio e trilhas. 
A principal atração é o Aquá-
rio Encantado, um poço de 
seis metros de profundida-
de com águas cristalinas em 
tons azulados e uma enorme 
quantidade de peixes como 
piraputangas, pacus e piaus. 
O ambiente é perfeito para 
mergulhar e o tempo máxi-
mo por ali é meia hora - su-
ficiente para chegar pertinho 
dos peixes e fazer muitas sel-
fies com todas as espécies!

DUTO DO
QUEBÓ
A caverna escura, de 228 

metros de extensão e 10 me-

tros de altura, pode ser explo-
rada a pé (a lâmina de água 
chega ao joelho) ou de boia. 
Em ambos, guias e visitantes 
usam capacetes com lanter-
nas para apreciar as belas es-
talactites. Quem está de boia, 
segue ainda um percurso de 
quase dois quilômetros de 
pura aventura pelas corredei-
ras do rio Quebózinho. Por lá, 
também vale a pena almo-
çar: sempre tem arroz com 
galinha e arroz carreteiro no 
restaurante do espaço.

REINO
ENCANTADO
Uma pequena trilha 

leva à nascente do Rio Salo-
bra, local onde é permitido o 
banho. Mas o melhor mesmo 
está um pouco à frente, na 
área de ressurgência do rio. 
É ali que começa a flutuação 
e onde é possível observar, 
debaixo d’água e em vários 
pontos, os pequenos vulcões 
de areia que sinalizam a res-
surgência. A atividade é feita 
em um percurso de um qui-
lômetro em meio a águas 
translúcidas e tomadas por 
cardumes de peixes. Aprovei-
te para almoçar ali - o espaço 
oferece um agradável restau-
rante de comida caseira, com 
pacu, pintado e farofa de ba-
nana!

CACHOEIRA
SERRA AZUL
A cachoeira está dentro 

do complexo do Sesc Serra 
Azul, repleto de araras. Para 
chegar à queda, é preciso 
encarar uma trilha de 500 
metros, além de uma esca-
daria com 400 degraus de 
subida e descida. O esforço 
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Pantanal é uma das atrações para quem não quer ir tão longe

2ª PARTE. Num raio de 150 km da Capital, é possível curtir paisagens completamente diferentes

compensa: ainda da escada, 
avista-se a queda de 45 me-
tros despencando sobre uma 
piscina natural de um azul 
surpreendente. A profundi-
dade por ali é de oito metros 
e, antes de se jogar nas águas 
para a flutuação em meio às 

pessoa que estava no local 
disse que diversos homens 
estavam em uma mesa, fa-
zendo uso de bebida alcoó-
lica. Eles então teriam tenta-
do conversar com mulheres 
que estavam acompanha-
das, o que teria iniciado a 
discussão.

Após serem retirados, 
os homens teriam ficado 
revoltados com a situação. 
Outro vídeo mostra o mo-
mento em que um deles es-
tava sendo retirado e desfe-
re um soco no rosto de um 

dos garçons, que revida a 
agressão.

“As meninas ‘grilaram’ 
com eles, os caras meio bê-
bados, mandaram cham-
pagne na mesa delas. Aí os 
caras bateram no seguran-
ça, tudo isso porque eles es-
tavam olhando para as mu-
lheres do lado. Foi quando 
começou a confusão com os 
funcionários da casa”, disse 
uma fonte. A Polícia Militar 
foi acionada e encaminhou 
as partes para a Central de 
Flagrantes.

piraputangas, vale sentar no 
deck e apreciar a inusitada 
paisagem. Para voltar à sede 
do Sesc, encare a tirolesa de 
600 metros de comprimento, 
a 900 metros de altura. Adre-
nalina pura!

RIO TRISTE

Por aqui, as águas cris-
talinas ganham tons esverde-
ados. Ao longo da flutuação 
de cerca de um quilômetro, 
observa-se as belas forma-
ções rochosas no fundo do 
rio, que em grande parte é 
de areia. Além dos milhares 

de peixes (os dourados mar-
cam forte presença), aprecia-
-se também as belas arraias-
-carijó - o nome vem do fato 
de serem pintadinhas. Emo-
ção garantida para quem só 
apreciou essas espécies de 
peixe nas águas do mar!

Amazônia, destaca que 
o ajuizamento das ações 
consolida a atuação da 
AGU na recuperação dos 
danos ambientais na 
Amazônia Legal.

O maior valor, cerca 
de R$ 23,2 milhões, foi 
contra um desmatador, 
no município de Bom Je-
sus do Araguaia, em Mato 
Grosso, pela devastação 
de mais de mil hectares 
da Floresta Amazônica. 
As 43 ações foram ajui-
zadas na Justiça Federal 
nos estados de Roraima, 
Mato Grosso, Pará, Ron-
dônia e Amazonas.

EM DEFESA
DA AMAZÔNIA
Criada em setembro 

de 2019, a Força Tarefa 
da AGU propõe ações na 
Justiça contra grandes 
desmatadores da flores-
ta. A equipe, formada por 
procuradores federais 
e advogados da União, 
atua em demandas judi-
ciais específicas que te-
nham por objeto o exer-
cício do poder de polícia, 
a reparação dos danos e 
a execução de créditos 
considerados prioritários 
relativos à Amazônia Le-
gal.
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