
DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

Mato Grosso deve R$ 563,5 milhões do dinheiro que pegou 
emprestado para construir a obra do Veículo Leve sobre Tri-
lhos (VLT), que deveria ter sido entregue em 2014, para a Copa 
do Mundo. A dívida será quitada apenas em 2044.        Página -3

R$ 560 MILHÕES

Dívida de empréstimos por causa
do VLT será quitada só em 2044

Confi ra mais
5 opções para
aproveitar e
fazer turismo
Claro que a pandemia do novo 
coronavírus liga o sinal de alerta 
aos visitantes. Mas com todas 
as medidas de segurança possí-
veis dá para curtir alternativas 
de descanso em nosso estado. 
Por isso, o Diário do Estado MT, 
aproveitando o sucesso das duas 
últimas edições prolonga para 
mais duas edições as opções 
para você que quer fazer turismo 
em Mato Grosso.          Página  -7

PAPEL CHAVE

Acelerar a recuperação
econômica verde de MT

Agricultores já venderam mais de 6,5% 
que será plantado e colhido em 2022Os bancos de desenvolvimento terão papel chave para acelerar 

a recuperação econômica verde no novo contexto pós-pandemia 
do novo coronavírus (Covid-19), que una desenvolvimento e des-
carbonização - processo de redução das emissões de gás carbônico 
na atmosfera. Esse foi o consenso do último debate do ano da série 
Diálogos Futuro Sustentável.         Página - 4

DIVULGAÇÃO

MILHO

A venda do milho segunda perdeu ritmo em Mato Grosso durante o mês de no-
vembro. A incerteza quanto aos refl exos do atraso da safra de soja na segunda 
safra do grão foi um dos motivos da redução no ritmo das vendas antecipadas 
do cereal.                Página  4
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Manhã Tarde Noite

Máx 34 | Mín 22
TERÇA-FEIRA

PASSARELA
DE PEDESTRES
É IÇADA
NA BR-163

MINISTRA NEGA
LIBERAÇÃO DE
AERONAVE E DE
R$ 4,6 MILHÕES

ATÉ DIA 30
PARA VACINAR
REBANHO CONTRA
FEBRE AFTOSA

OPERAÇÃO
TEM REFORÇO
DE 1,7 MIL
POLICIAIS
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O que pode parecer uma simples brinca-
deira não é. Palavras tem grande infl u-
ência e quando não utilizadas correta-
mente, ofendem, machucam e deixam 
marcas profundas na alma

A palavra é essencial em qualquer 
relação, seja ela pessoal ou profi ssio-
nal. Está em inúmeras situações, se 
apresentando através de simples de-
talhes e nos acompanhando durante 
todo o ciclo da vida. A comunicação 
é composta de palavras que estarão 
em todas as fases.

Acompanhadas por pessoas com 
diferentes costumes e personali-
dades. Cabe a cada um dosar o seu 
poder, pois, dependendo a maneira 
como for utilizada causará interpreta-
ções variadas.

O processo de alfabetização, am-
biente de trabalho, convívio familiar, 
social, momentos de lazer, noticiá-
rios e portais são alguns dos muitos 
exemplos que compõem a palavra. 
Uma ação determinante que possui 
um misto de sentimentos.

Pessoas de todas as idades fazem 
uso da palavra. Positivamente ou ne-
gativamente, estarão em nossa roti-
na. Por meio delas, é possível desen-
volver relações intensas com laços 
afetivos que, quando verdadeiras per-
duram infi nitamente. Não é preciso 
estar fi sicamente.

Muitos possuem o dom de acal-
mar, aconselhar e fazer o bem com 
as palavras certas. Um gesto de aten-
ção com signifi cado imenso, no qual 
transmite a sensação de tranquilida-
de e com isto, consegue se fazer pre-

sente. Em tempos de pandemia pelo 
coronavírus, uma inversão de valores 
foi revelada.

Pessoas buscam caminhos para 
preencher o vazio que existe dentro 
de si. Infelizmente, alguns preferem 
substituir a carência de carinho por 
uma vida de aparências. Percebo que, 
estamos vivendo em uma sociedade 
superfi cial. Com um universo cercado 
por pessoas extremamente frias. Na 
qual, muitas jogam “palavras ao ven-
to”, sem pensar nas consequências de 
seus atos.

O que pode parecer uma simples 
brincadeira não é. Palavras tem gran-
de infl uência e quando não utilizadas 
corretamente, ofendem, machucam 
e deixam marcas profundas na alma. 
Atenção, preocupação, respeito e sin-
ceridade são virtudes raras.

Talvez, é hora de repensar algumas 
atitudes. Por muitos momentos, so-
mos individualistas e não aceitamos 
ouvir uma palavra. Sendo que na ver-
dade, necessitamos de algo tão sim-
ples. Desta mesma palavra com boas 
energias para viver com mais entu-
siasmo e brilho nos olhos.

Portanto, vale a pena utilizar as pa-
lavras positivamente. Demonstrando 
e expressando todo o amor por quem 
realmente merece, aqueles que são 
especiais.

BRUNA DIAS É PUBLICITÁRIA, 
FOTÓGRAFA E ANALISTA DE MÍ-
DIAS SOCIAIS

Palavras e suas consequências

Custa ajudar?
Se você “esticar” a conversa vai per-

ceber que não existe materialidade no 
que está sendo dito. A foto da pessoa 
doente, por exemplo, não combina com 
alguém com problemas de saúde. Se 

você perguntar qual remédio foi 
prescrito, a pessoa desconversa 
e diz algo como “um antibiótico 
muito caro”. Se perguntar sobre 
parentes, trabalho ou outros 
detalhes, provavelmente vai re-
ceber respostas vazias e acabar 
por fi car falando sozinho.

Por tudo isso é melhor dedi-
car alguns minutos à “investiga-
ção” do caso que ajudar quem 
não merece. Assim, deixe o sen-

timento de lado e faça perguntas que 
uma pessoa em situação de necessidade 
responderia prontamente. Você vai ver 
que quase todos os casos, para não dizer 
todos, são apenas para ganhar dinheiro 
“fácil”.

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

Sempre que alguém pedir ajuda solicite informações concre-
tas e que possam materializar o que foi dito. Quem está, por 
exemplo, precisando de um remédio ao sair de um período de 
internação e não tem condições de comprar não vai ter pro-
blemas em passar o nome dos medicamentos, do médico, do 
hospital ou mesmo passar uma foto da receita. Evite prejuízos e 
ajude quem realmente precisa.

CLIC 
FINAL 

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

Falei, na edição anterior, sobre pes-
soas que nos abordam nas redes sociais 
para pedir ajuda. Normalmente, por trás 
de cada pedido, uma história comovente 
nos faz pensar como somos vulneráveis 
em um mundo cada vez 
mais “frio”. Já fui abordado, 
por exemplo, por pessoas 
narrando problemas graves 
de saúde, necessidade de 
remédios caros para si ou 
para os fi lhos, falta de comi-
da na mesa e, entre outros, 
o que achei mais absurdo: 
o suposto falecimento dos 
pais.

As abordagens normal-
mente acontecem no Facebook, devido, 
claro, à facilidade de acesso e sua po-
pularidade. Só que, antes de amolecer o 
coração, é importante estar atento a uma 
série de detalhes, para não acabar sendo 
vítima de aproveitadores.

Antes de qualquer coisa, os perfi s uti-
lizados são feitos exclusivamente para 
essa função. Em outras palavras: você vai 
encontrar poucas fotos e normalmente 
nenhuma informação verdadeiramente 
sólida sobre a pessoa. Informações como 
local de trabalho e parentes são pratica-
mente inexistentes e, quando existem, 
não apresentam solidez.

FRANCISNEY LIBERATO

Andou bem o Supremo Tribunal Federal ao libe-
rar a obrigatoriedade da vacinação contra a Covid-19. 
Em pauta estava o interesse comum na saúde públi-
ca, que se sobrepõe à liberdade individual, e por isso 
igualmente acertou o plenário ao autorizar restrições 
para quem recusar imunização.

Os obstáculos maiores se erguem alhures, do 
outro lado da praça dos Três Poderes. Mesmo que o 
Ministério da Saúde se penitencie, volta e meia, pelos 
disparates e fracassos logísticos do general Eduardo 
Pazuello, o presidente Jair Bolsonaro se encarrega 
de turvar as águas dia sim e outro também.

Entre as últimas investidas estultas, Bolsonaro 
recorreu a um truísmo para arremeter contra a va-
cinação: faltarão doses ao longo de 2021 para imuni-
zar toda a população, portanto não haverá como go-
vernadores e prefeitos imporem medidas restritivas 
a seus concidadãos, como permitiu o STF. Faltou o 
presidente reconhecer que a culpa pela imprevidên-
cia é sua, antes de mais ninguém, e depois de seu 
ministro da Saúde.

É o cúmulo da desfaçatez argumentar com o 
resultado da própria incompetência em cumprir um 
dever sanitário básico —sem nada dizer da sabota-
gem fl agrante— para criticar quem tenta trilhar o 
caminho correto. O esforço do presidente para con-
fundir vacina obrigatória com compulsória, ou força-
da, representa só mais um arranque em sua cruzada 
contra a ciência e a razão.

Ninguém seria nem será arrastado de casa para 
receber uma injeção coercitiva —nem correria ou 
correrá o risco, muito menos, de transformar-se num 
jacaré, como disse o irrefreável Bolsonaro. O poder 
público, se bem-intencionado, tem instrumentos 
melhores para induzir as pessoas a se imunizar, mes-
mo que persistam dúvidas infundadas sobre segu-
rança. Uma maneira civilizada seria condicionar o 
acesso a serviços ofi ciais —como emissão de docu-
mentos, ou matrículas de ensino— a uma prova de 
vacinação.

Prossegue a picuinha de Bolsonaro com o go-
vernador paulista, João Doria (PSDB), provável con-
corrente eleitoral em 2022. Na contenda, empe-
nham-se saúde e vida dos brasileiros. Agora Planalto 
e Bandeirantes disputam seringas e agulhas; pipo-
cam rumores de que o ministério poderia confi scar a 
vacina Coronavac antes desdenhada. Já que os dois 
lados não trabalham juntos, como seria o ideal, ao 
menos o vencedor dessa guerra pode ser o cidadão 
brasileiro, na medida em que São Paulo vai forçando 
Brasília a se mover. EUA e Europa já iniciam a vaci-
nação; no Brasil, se Bolsonaro e Pazuello fi carem ca-
lados e enfi m trabalharem pelo bem comum, com 
sorte ela virá em fevereiro ou março.

Editorial

Confusão sem fi m

NOVO DESAFIO
O ex-comandante da PM, coronel Zaqueu 

Barbosa, foi diagnosticado com leucemia lin-
focítica crônica. A informação foi confi rmada 
pela esposa Cíntia Selhorst nas redes sociais. 
“É o mais novo desafi o a ser superado. Daqui 
para frente, nada muda: coragem, força, cui-
dado e vida que segue”. Zaqueu é o coronel que 
teve o nome envolvido no escândalo das escu-
tas telefônicas, descoberto no governo Pedro 
Taques. Ele foi condenado a 8 anos pelo caso. A 
doença é mais comum em pessoas acima de 55 
anos e, embora não tenha cura, costuma pro-
gredir lentamente.

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!

ISENÇÃO DO IPTU
A Prefeitura de Campo Novo do Parecis in-

forma a aposentados e pessoas com mais de 65 
anos, detentores de um único imóvel, destina-
do a sua residência e com renda familiar men-
sal até 3 salários mínimos, para procurarem 
o Departamento de Tributação e Cadastro até o 
dia 30 de dezembro para requerer a isenção do 
IPTU de 2021. Para realizar o pedido de isenção, 
o contribuinte deve apresentar o comprovante de 
rendimentos e documentos pessoais. O endereço 
é Rua São Luiz n 812-NE, anexo a Prefeitura. Tele-
fone para contato: (65) 3382-5134.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Faltou o presidente reconhecer que a 
culpa pela imprevidência é sua, antes 
de mais ninguém, e depois de seu mi-
nistro da Saúde
“ “

O motociclista Pedro Pereira da Silva, 58 anos, morreu na MT-130, es-
trada que liga Rondonópolis a Primavera do Leste. A batida foi entre a 
moto e uma carreta bitrem carregada de soja, na altura do Km 33. De 
acordo com a Morro da Mesa, concessionária que administrada a rodovia, 
o motociclista seguia pela rodovia sentido Poxoréu/Rondonópolis, inva-
diu a pista contrária para entrar numa estrada vicinal que dá acesso ao 
Distrito de Jarudore e bateu de frente com a carreta, cujo motorista não 
conseguiu frear a tempo.
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Dívida de empréstimos por conta
do Vlt só será quitada em 2044
DA REPORTAGEM

Mato Grosso deve R$ 
563,5 milhões do dinheiro 
que pegou emprestado para 
construir a obra do Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT), que 
deveria ter sido entregue em 
2014, para a Copa do Mundo. 
A dívida será quitada apenas 
em 2044.

Segundo dados da Se-
cretaria Estadual de Fazenda 
(Sefaz), entre os três contra-
tos firmados para as obras de 
mobilidade relativas ao VLT, o 
estado já pagou mais de R$ 
844 milhões. No entanto, do 
valor do empréstimo, que foi 
R$ 1,1 bilhão, mais de R$ 370 
milhões foram pagos até no-
vembro deste ano só de ju-
ros. Segundo levantamento, 
foram, em média, R$ 14 mi-
lhões pagos pelo governo do 
estado por mês, só de juros.

Com o financiamento, o 
Governo Estadual investiu na 
área de 133 mil m², ao lado do 
aeroporto, na compra de 40 
trens, 280 vagões, 40 km de 
cabos de energia, 22 km de 
trilhos e nove subestações. 
Esta área é onde fica o Cen-
tro de Controle e Operação 
do VLT.

Com os recursos, foram 
construídos, também, os via-
dutos do aeroporto e da Ave-
nida da FEB, em Várzea Gran-
de, além de 3,5 km de trilhos 
eletrificados, uma ponte de 
concreto de 224 metros so-
bre o Rio Cuiabá, três viadu-
tos em Cuiabá e 294 vigas de 
concreto para a ponte do Rio 
Coxipó.

O grupo de trabalho, 
criado em junho de 2019 e 
formado por integrantes da 
Secretaria Nacional de Mo-
bilidade Urbana, governo 
estadual e Caixa Econômica 

Federal, entregou um relató-
rio final em março deste ano, 
sobre a viabilidade da con-
tinuação das obras do VLT. 
De acordo com o relatório, a 
proposta mais viável e econô-
mica para é uma Parceria Pú-
blico Privado (PPP), em que o 
estado não precisará desem-
bolsar mais novos recursos.

O presidente do Movi-
mento Pró-VLT, Vicente Vuo-
lo, afirma que a proposta 
também é a defendida pelo 
movimento. “O dinheiro que 
está na conta do VLT é um va-
lor R$ 193 milhões (sobra do 
empréstimo de R$ 1 bilhão. 
Este recurso é suficiente para 
terminar a primeira etapa 
da obra, que compreende o 
trecho do aeroporto em Vár-
zea Grande, Bairro Porto em 
Cuiabá e Centro da capital. 
O restante será por iniciativa 
privada. Assim, o estado não 
gastará ainda mais recursos 

R$ 560 MILHÕES. Entre os 3 contratos firmados para as obras de mobilidade, Estado já pagou mais de R$ 844 milhões
Foto: Christiano antonuCCi

obras do Vlt estão paradas desde 2014 

e a obra terá resultados”, de-
fende.

Vuolo explica que a re-
tomada das obras é positiva 
porque serão gerados 1,2 mil 
empregos diretos e 4 mil in-
diretos. “Além disso, em ape-
nas oito meses, o trecho de 
Várzea Grande, que está com 
70% das obras prontas, já es-
taria funcionando”, afirma.

A OBRA
O modal, com 22 km de 

trilhos com dois itinerários, 
deveria ter ficado pronto em 
março de 2014 para facilitar 
o transporte dos turistas du-
rante a Copa do Mundo, mas 
o projeto, que já consumiu 
mais de R$ 1 bilhão, está ina-
cabado. Denúncias de desvio 
de dinheiro travaram o an-
damento dos trabalhos. Até 
agora apenas 6 km foram 
concluídos. Por onde passa-
ria os trens, a imagem é de avião foi apreendido com R$ 4,6 milhões 

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

A ministra Rosa Weber, 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), negou seguimento 
a um recurso do empresário 
Elson Lima Tabosa, proprie-
tário de uma aeronave Ces-
sna 206 e de R$ 4.679.750 
encontrados em seis malas, 
que buscava a restituição 
de seus bens. O avião e o 
dinheiro foram apreendidos 
pela Polícia Civil em Alta 
Floresta após um pouso de 
emergência. A polícia apura 
a suspeita de origem e uso 
ilícitos dos bens. A apreen-
são ocorreu no ano passado. 
O piloto do avião, o italiano 
Francesco Turriziani, reali-
zou um pouso forçado após 
uma pane, no aeroporto de 
Alta Floresta. À polícia, ini-
cialmente, foi dito que a ae-
ronave havia caído no local.

O italiano foi encontra-
do embarcando em um táxi. 
Ele contou aos policiais que 
tinha saído de Sorocaba/SP 
com destino a Ituiutaba/

MG. Na aeronave foram en-
contradas seis malas, com 
R$ 4.679.750 dentro.

A Polícia Civil manteve 
a apreensão da aeronave e 
do dinheiro por suspeita de 
uso ilícito do avião e origem 
ilícita do dinheiro. O empre-
sário Elson Lima Tabosa, de 
Minas Gerais, recorreu ao 
Tribunal de Justiça de Mato 
Grosso (TJMT) buscando re-
aver seus bens. O recurso, 
no entanto, foi negado.

Elson então recorreu 
ao STF contra a decisão do 
TJMT. Ele afirmou que o in-
deferimento da restituição 
dos bens viola seu direito de 
propriedade, garantido pela 
Constituição Federal. Ele re-
forçou a licitude da origem 
dos bens e a ilegalidade da 
manutenção da apreensão 
deles.  A ministra, ao anali-
sar o recurso, entendeu que 
o pedido de Elson levaria ao 
reexame de provas, o que 
não pode ser feito por meio 
deste recurso. Ela então ne-
gou seguimento ao pedido.

APREENDIDOS EM AEROPORTO

Ministra nega liberação 
de aeronave e de R$ 4,6 
milhões de empresário

Suas vendas Suas taxas

A SumUp chegou em Sinop!
Com a gente, quanto mais você vende,
menos você paga.

(66) 99976-1370

Vende mais de 10 mil reais 
por mês e quer conhecer 
nossas taxas?
Ligue:

• Nós vamos até você
• Oferecemos taxas personalizadas
• Entregamos a maquininha na hora

abandono.
Em novembro de 2019, 

uma empresa de consultoria 
ganhou uma licitação para 
o estudo de viabilidade eco-
nômico-financeira de con-
tinuidade das obras do VLT, 
na Grande Cuiabá. Pelo valor 
de R$ 464,3 mil, a empresa 
ficou responsável por elabo-
rar e apresentar um relatório 
sobre a retomada do VLT e 
a viabilidade de construção 
do BRT (Buss Rapid Transit) 
- que consiste em corredores 
exclusivos para a circulação 
de ônibus coletivos.

Paralelamente a essa 
consultoria, foi feito o estudo 
técnico sobre a viabilidade 
ou não do VLT, por um grupo 
composto por vários órgãos 
e comandado pela secretaria 
Nacional de Mobilidade Ur-
bana, vinculada ao Ministério 
de Desenvolvimento Regio-
nal.
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Bancos de desenvolvimento podem
acelerar recuperação econômica verde
DA REPORTAGEM
Agência Brasil

Os bancos de desenvolvi-
mento terão papel chave para 
acelerar a recuperação econô-
mica verde no novo contexto 
pós-pandemia do novo co-
ronavírus (Covid-19), que una 
desenvolvimento e descarbo-
nização - processo de redu-
ção das emissões de gás car-
bônico na atmosfera. Esse foi 
o consenso do último debate 
do ano da série Diálogos Futu-
ro Sustentável, realizada pelo 
Instituto Clima e Sociedade 
(iCS) e pela Embaixada da Re-
pública Federal da Alemanha 
no Brasil.

A diretora para a Amé-
rica Latina e Caribe do Banco 
de Desenvolvimento Alemão 
(KfW), Claudia Arce, disse que 
apesar de a reunião que culmi-
nou na assinatura do Acordo 
de Paris, em 2015, ter contado 
com a participação de todos 
os países do mundo, e não só 
as nações mais desenvolvidas, 
“estamos muito longe de atin-
gir os objetivos globais” des-
critos no documento. 

Para a diretora, uma 
consciência climática vem 
crescendo na juventude ale-

mã e na comunidade empre-
sarial, no sentido da proteção 
ambiental e da transformação 
das tecnologias futuras. Clau-
dia Arce disse que a União 
Europeia estabeleceu metas 
climáticas ambiciosas, com 
redução de 50% das emissões 
até 2030. “Talvez se consiga 
uma descarbonização maciça 
da sociedade”, disse.

A diretora do KfW para 
América Latina e Caribe acre-
dita que a taxonomia, pro-
cesso de classificação dos in-
vestimentos que contribuem 
significativamente para a sus-
tentabilidade, definido este 
ano pela União Europeia, e 
que passa a valer a partir de 
janeiro de 2021, poderá dar 
um impulso muito importan-
te para a recuperação econô-
mica verde.

CADEIA DE
FORNECEDORES
Para a diretora do KfW, 

os bancos terão um papel 
principal na taxonomia. “No 
futuro, vai ser difícil investir 
em empresas que não este-
jam dentro desses princípios”, 
disse. Claudia Arce acredita 
que as empresas europeias, e 
alemãs em especial, exporta-

Foto: Divulgação

Bancos terão papel chave para acelerar recuperação econômica verde 

PAPEL CHAVE. Atuação é consenso de participantes do Diálogos Futuro Sustentável
doras, vão ter que falar sobre 
taxonomia com toda a cadeia 
de fornecedores. E que os re-
quisitos ambientais e climáti-
cos serão essenciais e muito 
importantes no futuro para 
o comércio também entre o 
Mercosul e a União Europeia.

A diretora disse que o pa-
pel tradicional dos bancos foi 
muito no sentido de dar cré-
ditos a empresas específicas 
com proteção ambiental mais 
evidente. Isso vai continuar 
mas, segundo ela, com a ta-
xonomia, o papel de destaque 
vai ser o desenvolvimento do 
mercado financeiro verde que 
invista em financiamentos 
verdes e de proteção climá-
tica. “É um papel novo para o 
KfW na América Latina e, es-
pero, também no Brasil, com 
emissão de títulos verdes”.

O KfW está lançando tí-
tulos verdes com taxonomia 
no Peru e Colômbia e espera 
conversar com parceiros no 
Brasil sobre essas possibilida-
des.

AMAZÔNIA
Claudia Arce lembrou 

que há muito tempo o KfW 
tem linhas especiais de fi-
nanciamento voltadas para a 

Amazônia. A mais conhecida é 
o Fundo Amazônia, alimenta-
do com recursos da Noruega 
e da Alemanha. São linhas de 
proteção do meio ambiente, 
reflorestamento, assistência 

técnica a comunidades locais 
e de proteção da floresta. A 
diretora explicou que muitos 
dos projetos estão parados, no 
momento, em função da atu-
ação do governo brasileiro. Ela 

DA REPORTAGEM

As propriedades no cha-
mado baixo Pantanal, em 
Mato Grosso, terão mais pra-
zo para vacinar o rebanho de 
bovinos e bubalinos contra a 
febre aftosa. A data limite ter-
minaria na semana passada, 
mas foi prorrogada para o dia 
30 de dezembro.

A mudança autoriza-
da pelo Instituto de Defe-
sa Agropecuária do Estado 
de Mato Grosso (Indea-MT), 
atende a um pedido dos pro-
dutores em função dos refle-
xos da pior seca dos últimos 
50 anos na região, que deixou 
muitos animais debilitados e 
dificultou o manejo do gado.

Nesta etapa os pecuaris-
tas do baixo Pantanal devem 
vacinar bovinos e bubalinos 
de todas as idades. São apro-
ximadamente 400 mil cabe-
ças. A comunicação oficial ao 
Indea também deve ser feita 
até o dia 30 deste mês. Nas 
demais regiões do estado, a 
campanha de vacinação con-
tra a febre aftosa terminou no 
último dia 10.

DA REPORTAGEM

A venda do milho se-
gunda perdeu ritmo em Mato 
Grosso durante o mês de no-
vembro. A incerteza quanto 
aos reflexos do atraso da safra 
de soja na segunda safra do 
grão foi um dos motivos da 
redução no ritmo das vendas 
antecipadas do cereal. O avan-
ço foi de 3,24 pontos percen-
tuais, o menor desde quando 
as negociações começaram a 
ganhar força, entre fevereiro e 
março.

O volume expressivo já 
comercializado também levou 
a este posicionamento mais 
cauteloso dos agricultores. Ao 
todo, 62,69% da produção es-

DA REPORTAGEM

O programa de apoio a 
estados endividados, aprova-
do pela Câmara dos Deputa-
dos e pelo Senado, trará alí-
vio fiscal de R$ 216,7 bilhões 
aos governos locais ao longo 
de várias décadas, disse o se-
cretário especial de Fazenda 
do Ministério da Economia, 
Waldery Rodrigues. O cálcu-
lo contempla as seis áreas de 
atuação do pacote, que de-
pende de sanção presiden-
cial para entrar em vigor.

A maior parte do total 
corresponde à ampliação 
do Regime de Recuperação 
Fiscal para os estados com 
maior dificuldade financeira, 
num total de R$ 130 bilhões. 
Além de permitir a extensão 
do programa para Rio Gran-
de do Sul, Minas Gerais e Goi-
ás, o projeto aprovado pelos 
congressistas aumentou o 
prazo de quatro para nove 

anos o cronograma de re-
pactuação das dívidas.

Em segundo lugar, vem 
a suspensão de penalidades 
para os estados que renego-
ciaram a dívida com a União 
em 2016, mas desrespeita-
ram o teto estadual de gas-
tos. A medida trará alívio de 
R$ 43,9 bilhões para o caixa 
de 11 estados: Acre, Ceará, 
Goiás, Mato Grosso, Pará, Pa-
raíba, Pernambuco, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina e Sergipe.

A terceira maior fonte 
de economia para os esta-
dos foi a aprovação do Plano 
de Promoção do Equilíbrio 
Fiscal (PEF), com R$ 24,6 bi-
lhões. Por meio do PEF, o 
Tesouro Nacional concederá 
garantias para que estados 
peguem empréstimos no 
sistema financeiro. Em troca, 
os governos locais terão de 
executar um plano de ajuste 
fiscal.Prazo foi prorrogado pelo Indea-MT a pedido do setor 

Volume e antecipação das negociações são recordes no 
estado Aprovado pelo Congresso, projeto segue para sanção presidencial 

BAIXO PANTANAL

Pecuaristas terão até dia 30 para
vacinar o rebanho contra febre aftosa

MILHO

Agricultores já venderam mais de 6,5%
que será plantado e colhido em 2022

PROJETO

Estados endividados 
terão alívio de 
R$ 216 bi com 
programa de apoio

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

perada na safra 2020/21 já fo-
ram comercializados até aqui. 
Montante superior à média 
histórica para o período, que é 
de 42,03% segundo o Instituto 
Mato-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea).

Já a negociação do mi-
lho que só vai ser plantado e 
colhido em 2022, segue em 
patamar recorde. As primeiras 
vendas começaram a ser re-
gistradas em setembro, pelo 
menos 4 meses mais cedo 
que o comum no estado. Em 
novembro o avanço foi de 2,98 
pontos percentuais, o maior 
salto até aqui, elevando para 
6,65% o volume total já co-
mercializado, fato inédito para 
o período.

disse que a vontade política 
para a proteção da Amazônia 
é um ponto importante para 
a cooperação contínua com 
bancos de desenvolvimento 
europeus.



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU/MT
TERMO DE RESULTADO E HOMOLOGAÇÃO 

 TOMADA DE PREÇO Nº10/2020
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº190/2020

Do resultado: 

A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu/MT, torna público o resultado da Licitação, 
para conhecimento dos interessados que a TP nº10/2020, objeto: “CONTRA-
TAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO DE UMA PRA-
ÇA DE LAZER NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU-MT CONFORME PROJE-
TO, PLANILHAS E MEMORIAL DISCRITIVO, ATENDENDO O CONVÊNIO 
884026/2019. Obteve os seguintes resultados: 
MAICO RIGOTTI EIRELI, no menor preço global no valor de R$ 461.349,05 
(quatrocentos e sessenta e um mil trezentos e quarenta e nove reais e cinco 
centavos), validade da proposta conforme o Edital.
Da homologação:
           O Prefeito Municipal, JAIR KLASNER, no uso das atribuições que lhe 
são conferidas pela legislação em vigor, especialmente sob a lei nº 8.666/93 
e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão 
de licitações, resolve:

01 - HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:
a) Processo Nrº: 190/2020
b) Licitação Nrº: 10/2020
c) Modalidade: TOMADA DE PREÇO P/ OBRAS E S/ DE ENGENHARIA
d) Data Homologação: 21/12/2020
            O Processo Administrativo referente à licitação acima se encontra a dis-
posição dos interessados na sala de licitações da referida Prefeitura, localizada 
na av. 20 de Dezembro, nº 725, Centro, neste município de Cotriguaçu-MT, 21 
de dezembro de 2020.

Jair Klasner
Prefeito Municipal

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua Sonia Maria, nº 
12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço, 
portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: 
Avenida Notre Dame, 
Quadra 13, Lote 11, Bairro 
Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 
323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim 
Botânico na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 
06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Atendente de padaria, com experiência em 
atendimento 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 conhecimen-
to 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 
experiência em escritório contábil;
23-Lavador de ônibus;
24-Mecânico com experiência em injeção 
eletrônica;
25-Mecânico de Motos, com experiência;
26-Montador de Móveis, com experiência;
27-Motorista, com experiência e disponibilida-
de para viagens;
28-Patroleiro, com experiência;
29-Pessoa com Defi ciência;
30-Pintor, com experiência em estruturas 
metálicas;
31-Repositor para supermercado, disponibili-
dade 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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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Torna-se público que requereu a SEMA a Alteração da 
razão social com Aproveitamento de Licença de Opera-
ção – LO da empresa INVITTI INDUSTRIA E COMER-
CIO DE SERRADOS E LAMINADOS EIRELI (LAMA-
ZONIA SERRADOS E LAMINADOS), inscrita no CNPJ 
05.583.309/0001-75, Inscrição Estadual 13.216.743-3, 
para o nome IMPERIAL MADEIRAS LTDA (IMPERIAL 
MADEIRAS), CNPJ 39.818.667/0001-31, Inscrição Esta-
dual 13.843.746-7 para a atividade principal de Serrarias 
com desdobramento de madeira em bruto no municipio de 
MARCELANDIA – MT. Não EIA RIMA

ELLEN PRISCILA SOUSA DA SILVA 04393833236, CNPJ: 
40.033.554/0001-00, 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 lavagem, lubrifi cação e polimento de veí-
culos automotores, localizado na Avenida Dos Jacarandás 
1401, bairro Jardim Jacarandás, município de Sinop/MT. 
Não EIA/RIMA.                             RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2020

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2020
AVISO DE LICITAÇÃO

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 08 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 100/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA 
VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS PERTENCENTES A FROTA 
MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SORRISO - MT, CONFORME TERMO 
D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
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.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Marisete Marchioro Barbieri
Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TOMADA DE PREÇOS N° 024/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 024/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO 
PERIMETRO URBANO DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura 
ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 12 DE 
JANEIRO DE 2021, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida 
Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá 
ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 
3545-4700.

Comissão Permanente de Licitação

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 025/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RECAPEAMENTO ASFÁLTICO ATRAVÉS DE MICROREVESTIMENTO 
EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO URBANO DE SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO”. A abertura ocorrerá às 10H30M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TOMADA DE PREÇOS N° 025/2020

Marisete Marchioro Barbieri

TOMADA DE PREÇOS N° 023/2020

Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 016/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO POR LOTE e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada por preço global por lote 
objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PONTES DE 
CONCRETO SOBRE RIO CELESTE – ESTRADA SODEMA E ESTRADA 
RODEIO EM SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A abertura ocorrerá às 08H00M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 13 DE JANEIRO DE 2021, na sede 
da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE LICITAÇÃO

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 11 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 101/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS ELÉTRICAS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA 
M Á Q U I N A S  P E S A D A S ,  T R AT O R E S  E  I M P L E M E N T O S 
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° 102/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 11 DE JANEIRO DE 2021, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 102/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE 1ª LINHA PARA 
A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS E PESADOS 
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.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

 

 
 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 118/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO  
CONTRATADO: GRAMADO DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 
VIGÊNCIA: 09/06/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 487,50 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2003.33.90.30 ”026” 

 
 

 
 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 117/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO  
CONTRATADO: CAMBOIM E SANTOS LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 
VIGÊNCIA: 09/06/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 14.385,65 
DOTAÇÃO:01.001.10.302.0002.2003.33.90.30”026”

 

 

 
 

EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 119/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO  
CONTRATADO: R.C. MACCARI - EPP 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, 
UTENSÍLIOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO. 
VIGÊNCIA: 09/06/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 5.022,30 
DOTAÇÃO:01.001.10.302.0002.2003.33.90.30”026”” 

 

 

 
 

EXTRATO DE SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 095/2020 
CONTRATANTE: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 
VALE DO PEIXOTO  

CONTRATADO: CLINICA MEDICA OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO 
SERVIÇOS MÉDICOS CLINICOS GERAIS PARA PLANTÕES DE 6 HORAS 
EMERGENCIAIS PARA ATENDER A ALA DE INTERNAÇÃO DO COVID-19 NO 
HRPA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, 
NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA TABELA 
DE PREÇOS - ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA. 
VIGÊNCIA: 09/06/2020 à 31/12/2020 
VALOR: R$ 37.000,00 
DOTAÇÃO: 01.001.10.302.0002.2004.33.90.34 ”037” 

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL EDITAL DE 
INTIMAÇÃO DE CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS PROCESSO n.º 1017167-87.2020.8.11.0015. Valor da 
Causa: R$ 22.165.102,90 ESPÉCIE: Recuperação Judicial POLO ATIVO: Nome: TREVISOL RACOES LTDA - CNPJ 
03.743.902/0001-06 FINALIDADE: Intimar os CREDORES E TERCEIROS INTERESSADOS acerca do deferimento do 
processamento da recuperação judicial da empresa TREVISOL RACOES LTDA, CNPJ 03.743.902/0001- 06; bem como 
conferir publicidade à relação nominal de credores apresentada pela recuperanda. Resumo da inicial: A recuperanda alega 
que iniciou suas atividades em 2000, atuando no ramo de fabricação de alimentos para animais, sais minerais e outros 
suplementos. Aduz que contratou linhas de crédito, a fim de agregar novas tecnologias à empresa e, consequentemente, 
aumentar o faturamento e o número de empregos na região. Todavia, diante do comprometimento com os empréstimos 
contratados, a empresa ficou descapitalizada e passou a enfrentar crise financeira, acentuada pelo aumento do custo da 
matéria prima utilizada, além da pandemia causada pela Covid-19. Afirma que preenche os requisitos legais, razão pela qual 
requer o deferimento do processamento do pedido de recuperação da empresa, instruindo a inicial com os documentos de id 
n.º 43980321/ 43983004. No id n.º 44127061, consta pedido de medida de urgência, o qual foi deferido, sendo determinado 
que a empresa de energia elétrica se abstenha de suspender o serviço; bem como foi determinada a realização de verificação 
prévia (id n.º 44367072), que sobreveio no id nº 45165043. Decisão de Deferimento: “(...) Dessa forma, visando viabilizar a 
superação da situação de crise econômico-financeira da requerente, permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego 
dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o 
estímulo à atividade econômica (art. 47 da LRE), DEFIRO o processamento da Recuperação Judicial da empresa TREVISOL 
RAÇÕES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ n.º 03.743.902/0001-06, com sede na Rua Mário Quintana 
nº 274, Bairro Industrial Nova Prata, na cidade de Sorriso/MT, CEP 78.890-000. Com fulcro no inciso III, do artigo 52, da LRF, 
determino a suspensão do andamento de todas as ações ou execuções contra a devedora, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) 
dias (art. 6º, §4º, da LRF), permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas 
nos §§ 1º, 2º e 7º do art. 6º e as relativas a créditos na forma dos §§ 3º e 4º do art. 49, cabendo à recuperanda comunicar a 
suspensão aos juízos competentes (art. 52, § 3º, da LRF). Nos termos do artigo 52, inciso II, da Lei nº 11.101/2005, dispenso 
a apresentação de certidões negativas para que a devedora exerça suas atividades, exceto para contratação com o Poder 
Público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, acrescendo, em todos os atos, contratos e 
documentos firmados pela devedora, após o respectivo nome empresarial, a expressão “em recuperação judicial” (art. 69 da 
LRF). (...)A requerente deverá, no prazo improrrogável de 60 (sessenta) dias, apresentar o plano de recuperação, sob pena de 
convolação em falência, observando os requisitos previstos no artigo 53, incisos I, II e III, da LRF. (...) Nomeio administradora 
judicial a empresa ZAPAZ DE JURE SPE LTDA, CNPJ n.º 35.848.727/0001-08, com endereço na Avenida Historiador Rubens 
de Mendonça, n.º 2000, sala 104, Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefones: (65) 3644-7697 
/ (65) 99217- 6041, e-mail: atendimento2@zapaz.com.br, que deverá ser intimada desta nomeação, na pessoa de seu 
representante legal e para, em 48 (quarenta e oito) horas, assinar o termo de compromisso (art. 33 da LRE), bem como 
proceder na forma do artigo 22 da citada Lei. (...)Por fim, consigno que os prazos nos autos da recuperação judicial deverão 
ser contabilizados em dias corridos (...)”. Relação de credores: GARANTIA REAL - 1 Banco do Brasil R$ 2.660.251,25 - 2 
Banco do Brasil R$ 451.005,88 - 3 Banco Sicoob R$ 2.409.440,16 - 4 Banco Sicoob R$ 60.107,22 - 5 Caixa Economica Federal 
R$ 1.965.811,84 - 6 Banco Sicredi R$ 752.105,75 - Me/Epp7 Nuctramix R$ 253.992,25 - 8 Realce Embalagens de Rafia R$ 
101.780,84 - 9 Agro Cereais R$ 98.605,00 - 10 Fr Nutran R$ 92.500,00 - 11 Sal 7 Mares R$ 26.253,66 - 12 Sal 7 Mares R$ 
15.680,00 - 13 Vet- Inova Prod. Agropecuarios R$ 37.419,01 - 14 Forsal Com Atacad de Sal Ltda R$ 27.024,38 - 15 Forsal Com 
Atacad de Sal Ltda R$ 8.790,00 - 16 G M Panica - Me R$ 34.300,00 - 17 Automacao Maringa R$ 25.009,31 - 18 Solucao Agro-
Rural R$ 15.720,72 - 19 Eletromaq Com. de Materiais Hidraulicos Eireli-Me R$ 14.532,80 - 20 Mecanica do Claudir Ltda -Me 
R$ 9.512,77 - 21 Mecanica do Claudir Ltda -Me R$ 2.500,23 - 22 Confiagro Equipamentos Agricolas Ltda R$ 8.355,00 - 23 
Vetmarket Agronegocios Ltda R$ 7.000,00 - 24 Jeova Jireh Comercio de Pneus (Kurz) R$ 5.970,00 - 25 Jeova Jireh Comercio 
de Pneus (Kurz) R$ 520,00 - 26 So Brinde R$ 5.280,00 - 27 Recapadora Sao Cristovao R$ 5.033,00 - 28 Hidraulica Sorriso R$ 
4.147,36 - 29 Bonés E Chapeus Ramalho R$ 3.655,00 - 30 Havro Metalurgica Ltda R$ 3.200,00 - 31 Auto Eletrica 2000 R$ 
2.901,33 - 32 Concrenortt R$ 2.423,00 - 33 Araujo Tornearia R$ 1.800,00 - 34 Balanca Sao Cristovao R$ 1.240,11 - 35 Dalmei 
R$ 1.129,60 - 36 Hidraulica Pedrinho R$ 1.027,50 - 37 Hidraulica Pedrinho R$ 20,15 - Quirografário 38 Valmor Antonio Grando 
R$ 2.347.390,00 - 39 Valmor Antonio Grando R$ 312.500,00 - 40 Valmor Antonio Grando R$ 76.800,00 - 41 Valmor Antonio 
Grando R$ 20.000,00 - 42 Celso Izidoro Vigolo R$ 1.833.380,00 - 43 Ari Jose Zanatta R$ 1.500.000,00 - 44 Agro Boi Produtos 
Agropecuario R$ 1.472.510,28 - 45 Carlos Luiz Corlassoli R$ 777.700,00 - 46 Jose Galadinovic R$ 500.000,00 - 47 Claudemir 
Capitanio E Outro R$ 455.382,00 - 48 Renilson Joao de Freitas R$ 442.421,10 - 49 Selco Engenharia Ltda R$ 407.699,75 - 50 
Banco Bradesco R$ 301.400,23 - 51 Banco Bradesco R$ 61.400,07 - 52 Banco Bradesco R$ 18.394,85 - 53 Nelson Nardi R$ 
200.000,00 - 54 Ferraz Maquinas E Engenharia Ltda R$ 183.333,28 - 55 Banco Santander R$ 167.585,67 - 56 Energisa R$ 
147.132,32 - 57 Energisa R$ 1.250,68 - 58 Bunge Alimentos S/A R$ 144.473,40 - 59 Leonardo Coutinho Ceravolo Filho R$ 
118.961,06 - 60 Nelsidio Bonavigo E Outros R$ 113.499,53 - 61 Ieda Maria Salvador/Empréstimo R$ 100.000,00 - 62 Ieda 
Maria Salvador/Empréstimo R$ 10.000,00 - 63 Luiz Zoldan R$ 109.387,35 - 64 Mosaic Fertilizantes P&K Ltda R$ 99.123,85 - 
65 Silvio da Farmacia R$ 70.002,00 - 66 Joao Paulo Gaio R$ 67.000,00 - 67 Mauro Bocolli R$ 55.133,36 - 68 Posto Sorrisao 
R$ 42.737,08 - 69 Posto Sorrisao R$ 11.197,96 - 70 Posto Sorrisao R$ 441,91 - 71 Posto Sorrisao R$ 230,00 - 72 Posto 
Sorrisao R$ 191,14 - 73 Posto Sorrisao R$ 71,00 - 74 Posto Sorrisao R$ 45,00 - 75 Waig Industrial Ltda R$ 53.098,65 - 76 
Banco Sicredi R$ 46.500,00 - 77 Carlito Dapont R$ 44.427,00 - 78 Ocp Fertilizantes Ltda R$ 43.749,60 - 79 Trr Rio Bonito R$ 
42.480,00 - 80 Glinfertil Fertilizantes R$ 41.400,00 - 81 Rosielma Rodrigues Alves R$ 39.500,00 - 82 Sadi Jose Beledelli E 
Outros R$ 39.196,32 - 83 Ilo Pozzobom R$ 27.206,00 - 84 Ilo Pozzobom R$ 11.609,67 - 85 Lorena Maggioni Almeida R$ 
33.000,00 - 86 Lorena Maggioni Almeida R$ 4.950,00 - 87 Calsinada Fabricacao de Farinha de Osso R$ 30.459,00 - 88 
Bradesco Consórcios Ltda R$ 29.334,06 - 89 Maurivan Sisenando de Resende R$ 28.800,00 - 90 Agrovision Comercio de 
Cereais R$ 26.400,00 - 91 Phibro Saude Animal Internacional Ltda R$ 20.689,08 - 92 Louvir Valdameri R$ 20.085,07 - 93 
Luciano Barbosa de Souza R$ 19.059,50 - 94 Sandro Luis Canova R$ 16.285,44 - 95 Tottal Construtora Ltda R$ 14.532,70 - 96 
Tottal Construtora Ltda R$ 1.360,00 - 97 Ivanir Joao Pazini E Outro R$ 15.150,67 - 98 Sueli Marilde Denti R$ 15.147,00 - 99 
Escola Sao Jose R$ 12.141,86 - 100 Alairton Locatelli R$ 6.800,00 - 101 Alairton Locatelli R$ 3.456,00 - 102 Ademar Caniel R$ 
10.000,00 - 103 Matriz Lucas R$ 9.600,00 - 104 Arroz Rizon R$ 9.233,00 - 105 Auto Pecas Uniao R$ 6.153,06 - 106 Auto Pecas 
Uniao R$ 2.775,60 - 107 Castrillon Peças R$ 8.124,00 - 108 Silmiro Scheffler R$ 7.105,09 - 109 Tesla Marcacoes Industriais 
Ltda R$ 4.800,00 - 110 Samar R$ 4.055,86 - 111 Samar R$ 384,26 - 112 Confimaq Ind. de Equip. Ltda Marcelo Imoto R$ 
4.000,00 - 113 Mecanil R$ 2.025,00 - 114 Mecanil R$ 1.500,00 - 115 Balanças Conceito R$ 3.387,00 - 116 Supertec R$ 
3.000,00 - 117 Falcao Rolamentos G.A Ltda R$ 2.491,04 - 118 Falcao Rolamentos G.A Ltda R$ 366,00 - 119 Sicredi R$ 
2.200,00 - 120 Telefonica Brasil S.A Vivo R$ 2.155,18 - 121 Estradao Auto Posto Ltda Me R$ 2.008,00 - 122 Eletrica Lc R$ 
1.949,67 - 123 Presto Labor R$ 1.326,00 - 124 Presto Labor R$ 292,00 - 125 Balancas Conceito R$ 1.240,11 - 126 Divisa 
Pneus R$ 582,00 - 127 Divisa Pneus R$ 578,00 - 128 Rota Oeste Veículos R$ 1.040,00 - Trabalhista 129 Alekson Danilo Maciel 
da Silva R$ 9.305,10 - 130 Antonio Elton Santos da Silva R$ 4.650,00 - 131 Daniel Crecencio R$ 4.209,67 - 132 Deusedina de 
Sousa Silva R$ 3.507,30 - 133 Elisvaldo Bezerra Morais R$ 1.691,67 - 134 Evandro Gaspar Galvao R$ 3.398,27 - 135 Ezequiel 
Alves Roxa Sobrinho R$ 3.804,67 - 136 Jean Claudino Dos Santos R$ 2.011,58 - 137 Jeremias Crecencio R$ 3.657,29 - 138 
Jose Lopes Rodrigues R$ 4.624,44 - 139 Jose Ribamar de Jesus Silva R$ 8.924,31 - 140 Lauro Gomes Corlassoli R$ 8.378,05 
- 141 Luiz Carlos Gomes R$ 5.770,72 - 142 Oscar Araujo Rodrigues R$ 875,00 - 143 Rafael de Souza Santos R$ 2.722,22 - 
144 Raimee Vieira Rodrigues R$ 1.050,00 - 145 Rodrigo da Silva Palacio R$ 4.500,00 - 146 Rosielma Rodrigues Alves R$ 
11.098,97 - 147 Sergio da Silva Almeida R$ 1.139,29 - 148 Thiago da Silva R$ 5.178,66 - 149 Thiago Vidal de Santana R$ 
622,22 - 150 Valdecir Maggioni Almeida R$ 6.125,00 - 151 Valtuir Fernandes da Silva R$ 3.850,00 - Advertências: Os 
credores terão o prazo de 15(quinze) dias corridos, contados da publicação deste edital, para apresentar, diretamente ao 
administrador judicial, as habilitações ou divergências quanto aos créditos supramencionados (art. 7º, § 1º da lei 11.101/05). 
Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que foi nomeada como administradora judicial a empresa ZAPAZ DE JURE 
SPE LTDA, CNPJ n.º 35.848.727/0001-08, com endereço na Avenida Historiador Rubens de Mendonça, n.º 2000, sala 104, 
Edifício Centro Empresarial Cuiabá, Cuiabá/MT, CEP 78.050-000, telefones: (65) 3644-7697 / (65) 99217-6041, e-mail: 
atendimento2@zapaz.com.br, franqueando-se, por intermédio do aludido administrador judicial, a consulta dos documentos 
atinentes à recuperanda. 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, GENI RAUBER PIRES, 
Técnica Judiciária, digitei. Sinop-MT, 16 de dezembro de 2020. (Assinado Digitalmente) CLARICE JANETE DA FONSECA 
OLIVEIRA Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ (22/12/2020)

Nova Mutum - MT, 21 de Dezembro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 124/2020
O Município de Nova Mutum, torna público o resultado da referida 
licitação, tendo como objeto a aquisição de veículos novos, zero-
quilômetro, a qual foi julgada deserta nesta data.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra 
roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 
200m da UFMT e UNIC 
Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
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DA REPORTAGEM

Para realizar o iça-
mento e instalação da 
travessia da passarela de 
Sinop, a concessionária 
Rota do Oeste realizou 
uma operação de tráfe-
go especial no km 821 da 
BR-163, região do bairro 
Alto da Gloria, na noite de 
sábado (19).

Segundo o gerente 
de Obras e Conservação 
da Concessionária, Lucia-
no Uchoa, o fechamento 
da pista principal da BR-
163 era indispensável ao 
trabalho do guindaste 
que fez o içamento da 
estrutura metálica que 
pesa 21 toneladas.

“Estamos falando de 
uma estrutura que pas-
sa por cima da rodovia e 
possibilitará a travessia 
dos pedestres. Para que o 

DA REPORTAGEM

A primeira-dama de 
Campo Novo do Parecis, Nel-
va Casagrande, participou do 
lançamento do novo progra-
ma do Estado, o “Ser Família”, 
que prevê a distribuição de 
renda através de cinco car-
tões que vão atender famílias 
em situação de vulnerabili-
dade, a mulher vítima de vio-
lência doméstica, a criança, o 
idoso e a pessoa com defici-
ência.

Na última semana, a pri-
meira-dama Virginia Mendes 
lançou o Ser Família, maior 
programa de transferência 
de renda direta e um grande 
passo em prol do combate às 
desigualdades. O programa é 
sustentado em três grandes 
pilares: Superação, Esperan-
ça e Respeito. São mais de 5,5 
mil famílias atendidas com os 

DA REPORTAGEM

Desde a última sexta, 
até a primeira semana de 
janeiro, a Polícia Militar leva 
às ruas dos 141 municípios a 
Operação Fim de Ano. 

São cerca de 1,7 mil 
policiais e 660 viaturas em-
pregadas diariamente no 
trabalho ostensivo de pre-
venção e repressão à crimi-
nalidade.

Essa operação prioriza 
as áreas comerciais, espe-
cialmente no período que 
antecede as festas natali-
nas. As modalidades de re-
forço incluem policiamento 
a pé, montado (Cavalaria) e 
equipes em viaturas quatro 
rodas e motocicletas.

Durante o lançamento 
da operação, na sexta (18), 
na Praça Alencastro, o co-
mandante geral da Polícia 

Passarela foi içada no Alto da Glória 

SINOP

Passarela é içada na BR-163
C.N.PARECIS

Programa ‘Ser 
Família’ dará R$
100 mensais a 
famílias carentes

FIM DE ANO

Operação tem reforço de 1,7 mil
policiais dos 141 municípios

Foto: Divulgação

Militar, coronel Jonildo José 
de Assis, destacou que nas 
áreas comerciais o objetivo 
e a segurança dos consu-
midores que estão indo às 
compras e dos trabalhado-
res e empresários do setor.

Assis fez alerta aos con-
sumidores para cuidados 
que devem ter com saco-
las, cartões de banco e até 
mesmo onde estacionar, e 
o que deixam no interior do 
veículo. De preferência, não 
portar dinheiro e optar por 
meios digitais de pagamen-
to.

O comandante assina-
lou que os policiais estão 
nas ruas se empenhando 
na segurança dos cidadãos. 
E que para garantir reforço 
à segurança a PM escalou 
o efetivo que atua no admi-
nistrativo dos quartéis. Para 
somar forças com a PM, Programa do Governo ofertará valor às famílias necessitadas 

Reforço no policiamento não se restringe às áreas comerciais

Foto: Divulgação

Foto: PM/Mt

cinco cartões do programa, 
que serão distribuídos para 
23 municípios.

Inicialmente, o progra-
ma atenderá Campo Novo 
do Parecis, Gaúcha do Norte, 
Nossa Senhora do Livramen-
to, Canabrava do Norte, No-
bres, Poconé, Nova Brasilân-
dia, Torixoreu, Paranatinga, 
Alto Araguaia, Santa Rita do 
Trivelato, São Félix do Ara-
guaia, Primavera do Leste, 
Várzea Grande, Ribeirão Cas-
calheira, Poxoréu, General 
Carneiro, São Pedro da Cipa, 
Araguaiana, Dom Aquino, 
Juscimeira, Acorizal e Janga-
da.

No Ser Família, o valor 
mensal será de R$ 100 desti-
nado às pessoas que vivem 
em situação de extrema po-
breza, cuja renda per capita 
não ultrapasse o limite de 1/3 
do salário mínimo vigente. 

Confira mais 5 opções para
aproveitar período de festas
DA REPORTAGEM

Claro que a pandemia 
do novo coronavírus liga o 
sinal de alerta aos visitantes. 
Mas com todas as medidas 
de segurança possíveis dá 
para curtir alternativas de 
descanso em nosso estado. 
Por isso, o Diário do Estado 
MT, aproveitando o sucesso 
das duas últimas edições (de 
sexta e do fim de semana) 
prolonga para mais duas edi-
ções as opções para você que 
quer fazer turismo em Mato 
Grosso. Confira!

RESERVA DO
CABAÇAL
A cidade de ‘Reserva do 

Cabaçal’ fica a 380 km, pou-
co mais de quatro horas de 
Cuiabá, e a viagem deve ser 
feita pela MT-175. O municí-
pio possui belezas inexplora-
das, e por este motivo é cha-
mado de ‘Cidade das Águas’.

Em seu entorno, es-
condem-se sete quedas de 
cachoeiras: Rabo de galo, 
Monte Cristo, Chuva de Pra-
ta, Cachoeira do Tatu e do 
Jabuti, cachoeira do Lajeado, 
cachoeira Salto das Estrelas, 
dentre outras.

Algumas das atrações 
turísticas ficam dentro de 
propriedades particulares, 
mas somente na ‘Cascata 
Monte Cristo’ é cobrada taxa 
de visitação.

ALDEIA DO
FORMOSO
Situada a 80 km da ci-

dade de Tangará da Serra, 
em uma área indígena, a ca-

choeira é uma das mais be-
las cachoeiras do município. 
Para ir ao local é necessária 
autorização. Além de visitar a 
aldeia, conhecer os costumes 
indígenas e comprar o arte-
sanato local, o turista pode 
tomar um banho de cacho-
eira após fazer um emocio-
nante rapel de 40 m. Outras 
atividades possíveis são a flu-
tuação no Rio Bonito e visita 
a gruta sagrada dos índios 
Paresi. Contato do Guia de 
Turismo: (65) 99986-1523.

SALTO DAS
NUVENS
Mais próxima, a cacho-

eira Salto das Nuvens fica na 
rodovia MT 358, km 21 (senti-
do a Campo Novo do Parecis), 
a 25 km distância da cidade 
de Tangará da Serra. A Ca-
choeira é formada pelo Rio 
Sepotuba, e tem logo após a 
queda uma praia natural de 
água doce. Possui estacio-
namento, telefone público, 
lanchonete, loja de souvenirs, 
restaurante, locação para 
shows e eventos, sala de jo-
gos, redário, deck para pes-
caria, hospedagem para 22 
pessoas (chalé e casas). Con-
tato:(065) 3326-9892 / 9955-
2097.

 
BARRA DO
GARÇAS
O Parque fica no perí-

metro urbano de Barra do 
Garças, e abriga águas ter-
mais em abundância, distri-
buídas em piscinas, cascatas, 
rio da preguiça, bar molhado, 
toboágua e restaurante pano-
râmico.

Foto: ConheCenDo Mt

Cachoeira Chuva de Prata é ótima alternativa

TURISMO. O Diário do Estado MT traz mais alternativas para você descansar neste fim de ano

O Parque é administra-
do pela Prefeitura de Barra do 
Garças através da Secretaria 
de Indústria Comércio e Turis-
mo. Maiores informações so-
bre horário de funcionamen-
to e preços entrar em contato 

orientou Assis, é importan-
te que os cidadãos estejam 
atentos, pois é nessa época 
que os criminosos mais se 

aproveitam da oportunida-
de, ou seja, momentos de 
descuido das pessoas para 
agir.

pelo telefone (66) 3402-2024 
ou 3402-2000. 

THERMAS
ÁGUA SANTA
Saindo de Barra do Gar-

ças, basta atravessar a ponte 

para Aragarças, em Goiás, 
para encontrar o Thermas ‘Fa-
zenda Água Santa’. A proprie-
dade possui seis nascentes de 
água a 39 graus Celsius, praia 
exclusiva, poços e piscinas, 
restaurante, acomodações, 

cachoeira e mais em seus 
cerca de 200 mil metros qua-
drados. Endereço: BR 070, Km 
421, s/n - Zona Rural, Aragar-
ças. Reservas e informações: 
reservas@thermasaguasanta.
com.br. (66) 99951-2911.

trabalho fosse feito com 
segurança, fechamos a 
pista pelo período neces-
sário até a conclusão de 
toda a atividade”, comen-
ta. As obras para constru-
ção da passarela no km 
821 da BR-163 tiveram iní-
cio em novembro. Com 
o içamento e instalação 
da estrutura metálica de 
travessia dos pedestres, 
a Rota do Oeste passa a 
trabalhar na montagem 
das rampas de acesso. A 
entrega para o uso da po-
pulação deve ocorrer no 
início de 2021.

Além da passarela já 
finalizada em 2016 na re-
gião de Sorriso, a Rota do 
Oeste atualmente traba-
lha na instalação de dois 
novos dispositivos: este 
de Sinop e outro no km 
202 da BR-364, em Ron-
donópolis.
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