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MICHEL ALVIM

SÉRIE C 2021

Confi rmados os 20 times
que jogarão Terceirona

A Série C do Brasileiro de 2021 teve fechada a lista de clubes 
que vão disputar a competição deste ano. Com os rebaixamentos do 
Figueirense e do Paraná na 37ª rodada da Segundona, os 20 times 
da Terceira Divisão do futebol foram confi rmados.    Página - 6

DIVULGAÇÃO

Duas pessoas morreram e outras sete fi caram feridas em um acidente 
no início da noite de terça na BR-163, entre Sorriso e Sinop, próximo ao 
trevo de acesso a Vera. Segundo uma testemunha, a batida frontal acon-
teceu após uma tentativa de ultrapassagem forçada.   Página - 7

BR-163

Acidente entre duas Hilux
mata dois e deixa 7 feridos

“Criou
comissão
dele com
ele mesmo”
O governador Mauro Men-
des alfi netou mais uma vez 
o prefeito de Cuiabá Ema-
nuel Pinheiro. Ele criticou 
a postura de Emanuel, que 
criou uma comissão para 
discutir qual o melhor 
modal a ser implantado 
em Cuiabá: o Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT) ou o 
ônibus de trânsito rápido 
(BRT).                          Página  -4

MÁQUINAS AGRÍCOLAS

Com o início da colheita da soja e o aumento de oportunidades de trabalho no 
campo, trabalhadores do interior do estado procuram por capacitação. Até o 
início de fevereiro, uma turma do Sindicato Rural de Sinop realiza curso de 
mecânica de tratores, no Centro de Treinamento de Sorriso.      Página  4
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PROCURA POR CAPACITAÇÃO
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Manhã Tarde Noite

Máx 31 | Mín 21      
QUINTA-FEIRA

27 CIDADES
DECRETAM
TOQUE DE
RECOLHER

COMPROMISSO
COM O
RESIDENCIAL
NICO BARACAT

PARECIS
SUPERAGRO
2021 É
SUSPENSA

MEDIDAS PARA
REVERTER SECA
DA BAÍA DE
CHACORORÉ

AVANÇO DA COVID-19 SINOP CAMPO NOVO PANTANAL
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Veio o casamento, e na noite de núpcias 
Maria Angélica se transformou. O olhar 
mudou, o toque, e todo tipo de obsceni-
dades saia de sua boca

Ano letivo começando. Professores reu-
nidos para o planejamento do semestre que 
apontava para aulas virtuais e semipresen-
ciais.

Rodolfinho é professor de geografia e 
anuncia que se casará no próximo fim de se-
mana, depois de um noivado de dois anos.

É parabenizado por todos, em especial 
por Carlão, seu amigo mais próximo e pro-
fessor de Educação Física, famoso por ter se 
casado mais de cinco vezes, e com fama de 
garanhão da escola.

No intervalo da reunião, Carlão pega um 
café para Rodolfinho, e iniciam uma conversa 
sobre casamento.

- Escuta Rodolfinho, tenho experiência 
em casamentos, sei que você é do tipo tími-
do, e deve pensar que o matrimônio é apenas 
uma extensão da sua vida pacata, mas você 
está enganado!

- Você fala isso Carlão porque não conhe-
ce a Maria Angélica, minha noiva. É um amor 
de pessoa, tão tímida como eu, e reservada. 
Para ela, sexo só depois do casamento. A gen-
te olha para seu rosto meigo, e vê somente 
calma e bondade.

- Acredito em você Rodolfinho, mas é des-
sas quietas que tenho mais medo. Minha ter-
ceira esposa era assim, mas na hora da cama 
se transformava. E se não fosse pelo meu 
condicionamento físico, nunca daria conta 
de seu fogo. E ouça meu conselho, a noite de 
núpcias é que vai decidir sua felicidade, escu-
ta o que digo.

Céu estrelado, comecinho de noite, brisa 
fresca no rosto, no carro a caminho da casa 
de Maria Angélica. As palavras de Carlão não 
saem da cabeça do professor.

Afinal, sua noiva era muito reservada ao 
falar de seu passado. Contou-lhe que teve 
apenas um único namorado, desses do tem-
po de escola, e que faz anos que não o vê, 

pois ele se mudou para a Capital e não sabe 
mais dele.

Outra coisa era seu vigor físico, pois ela 
adorava trilhas em parques ecológicos, e era 
capaz de subir, descer e andar por horas sem 
mostrar cansaço. Então havia alguma verdade 
nas palavras de Carlão.

Depois de pegar sua noiva, já na pizzaria, 
sentiu-se mais calmo. Ela contava as coisas en-
graçadas que ouvia das clientes, pois era este-
ticista, e boas conversas tornavam a profissão 
uma terapia. Sem mais, nem menos Rodolfi-
nho a interrompe:

- Por que você nunca falou de seu antigo 
namorado?

Maria Angélica fica corada, para de falar, 
muda de expressão. Depois de quase um mi-
nuto daquele silêncio chato e incômodo, co-
meça a falar.

- Sabe Rodolfinho, não são memórias fe-
lizes, éramos jovens e cheios de planos. Me 
entreguei, não minto, àquele fogo da paixão. 
Mas com o passar dos anos, meu ex se reve-
lou imaturo, sempre atrás de outras mulheres, 
e quando flagrei-o com outra, uma amiga mi-
nha, terminamos, e fui atrás do meu futuro. E 
decidi me entregar apenas a pessoa certa, que 
é você.

Rodolfinho se desculpou, sentiu culpa, e 
fez juras de amor eternas, e chegou a rir dos 
conselhos de Carlão, pois não havia nada a te-
mer.

Veio o casamento, e na noite de núpcias 
Maria Angélica se transformou. O olhar mu-
dou, o toque, e todo tipo de obscenidades saia 
de sua boca.

Rodolfinho utilizou todas as suas forças, e 
depois dormiu, apagou. Insatisfeita, Maria An-
gélica pega o telefone do marido e liga para 
Carlão e diz: “pode vir quente que estou fer-
vendo”.

Sade: “Podemos nos tornar alguém dife-
rente de quem somos?”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: 
noite de núpcias

Antes do esperado?
Em outras palavras: é possível apro-

veitar a valorização do meu aparelho, 
vender bem, comprar bem um aparelho 
superior e fazer de um momento um 
tanto quanto estranho do mercado uma 
oportunidade de negócios.

Fazer isso é sempre 
uma aposta. O aparelho 
vendido pode ficar ain-
da mais caro ou o dispo-
sitivo escolhido pode 
ter queda significativa 
no preço após sua aqui-
sição. Qualquer um dos 
dois cenários repre-
sentam prejuízo. Mas, 
infelizmente, em um 
mercado volátil e com 
o mundo passando por 

esse momento atípico, é muito imprová-
vel que algum tipo de negócio mantenha 
as certezas de outros tempos. Vamos ver 
se realmente animo fazer uma mudança 
dessas.

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

Todo e qualquer negócio feito em períodos turbulentos como 
o que estamos passando deve ser pensado avaliando os riscos 
envolvidos. Não adianta nada tentar fazer uma “jogada de 
mestre” e acabar “abraçando” um baita prejuízo. Agir movi-
do pela emoção, seguramente é, seguramente, uma péssima 
ideia.

CLIC 
FINAL 

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

Meu celular atual completou seu pri-
meiro ano de vida há pouco tempo. Seu 
estado de conservação, praticamente 
novo, e sua configuração um tanto quan-
to “parruda” me faz ter planos de me 
manter com ele ao menos por mais um 
ano, tentando, inclu-
sive, voltar a ficar três 
anos com o mesmo 
aparelho. Mas talvez 
esse projeto seja dei-
xado para outra opor-
tunidade.

O motivo? Sim-
ples: a alta do dólar 
e a queda no abaste-
cimento fez com que 
os preços de alguns 
modelos de celulares subissem expres-
sivamente. Meu aparelho está entre os 
que tiveram grande valorização e, por 
conseguinte, maior preço de revenda. É 
possível, só para você ter uma ideia, ven-
der por um valor bem próximo ao que eu 
paguei mais de um ano atrás.

Sei que pode parecer uma má ideia, 
visto que vou ter que comprar outro apa-
relho, e é aí que entra o “pulo do gato” 
(como diríamos muitos anos atrás, o que, 
evidentemente, “entrega” a idade): exis-
tem marcas e modelos excelentes que 
não tiveram o valor tão inflacionado e, 
claro, eu sei comprar bem, pelos mais de 
25 anos de compra online.

EDUARDO FACIROLLI

Não deixou de ser revelador o comunicado di-
vulgado pelo procurador-geral da República, Augusto 
Aras, afirmando que compete ao Congresso Nacional 
a responsabilização de integrantes da cúpula dos Três 
Poderes —leia-se o presidente Jair Bolsonaro— por 
eventuais ilícitos no combate à Covid-19.

O tom defensivo do texto expõe um chefe do Mi-
nistério Público Federal acuado. “Segmentos políticos 
clamam por medidas criminais contra autoridades fe-
derais, estaduais e municipais”, diz o ofício, que não 
menciona o presidente e apenas cita discretamente o 
ministro da Saúde, Eduardo Pazuello.

Imediatamente, o documento de Aras provocou 
reações internas. Seis subprocuradores-gerais que 
compõem o Conselho Superior do MPF apontaram, 
com razão, que a “referida nota parece não considerar a 
atribuição para a persecução penal de crimes comuns 
e de responsabilidade da competência do Supremo Tri-
bunal Federal”.

Pela Constituição, compete ao Legislativo julgar 
crimes de responsabilidade, mas cabe à Procuradoria 
investigar crimes comuns de autoridades com foro no 
Supremo Tribunal Federal, entre elas o presidente e 
seus ministros.

No caso do mandatário, a Carta exige que dois ter-
ços da Câmara dos Deputados admitam uma acusação 
—o que não impede, no entanto, que se instaurem in-
vestigações quando necessário.

Aras até tomou providências relativas à tragédia 
da falta de oxigênio em Manaus, mas apenas em rela-
ção às autoridades municipais e estaduais. Quanto ao 
governo federal, as medidas se restringiram às de cará-
ter administrativo, entre elas pedir explicações ao inep-
to general ministro da Saúde.

Do nebuloso comunicado oficial do duvidoso pro-
curador, resta verdadeiro que cabe ao Congresso o exa-
me de crimes de responsabilidade, definidos pela lei 
1.079, de 1950, e puníveis com o impeachment —e, no 
caso de Bolsonaro, trata-se de tema hoje em debate.

Levantamento da Folha encontrou ao menos 23 
situações que poderiam suscitar questionamentos des-
sa ordem —a legislação descreve 65 possibilidades. Até 
agora, com efeito, 61 pedidos de impeachment do pre-
sidente foram apresentados à Câmara dos Deputados, 
dos quais 5 foram arquivados. Sem prejuízo das obriga-
ções da Procuradoria-Geral, a um Congresso altivo cabe 
fazer sua parte.

Editorial

Investigue-se

TEMOR NA COVID
A Secretaria de Estado de Saúde assinou 

um termo aditivo de prazo ao contrato que 
possui com a empresa White Martins para o 
fornecimento de oxigênio para o Hospital Me-
tropolitano de Várzea Grande. A unidade mé-
dica é referência para o tratamento de Covid 
na rede pública. O contrato agora tem valida-
de até o dia 10 de maio de 2021 ao valor de R$ 
880.980. O termo aditivo foi publicado no mo-
mento em que Manaus vive um colapso pela 
falta de oxigênio nos hospitais, resultando na 
morte de pacientes com Covid.

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!

PEGOU MAL
Não pegou bem dentro do PROS a ex-candi-

data a prefeita de Cuiabá, Gisela Simona, cogitar 
a possibilidade de migrar ao MDB. Ela recebeu o 
convite de filiação do deputado Carlos Bezerra. 
As reações foram imediatas. O suplente de vere-
ador Oscarlino Alves afirmou que após as decla-
rações, Gisela perdeu apoio de grande parte da 
base de servidores da sigla. “Perdeu meu apoio e 
respeito”, disse. Já o vice-presidente estadual do 
Pros, advogado Carlos Frederick, enviou um con-
vite de filiação ao prefeito Emanuel Pinheiro, que 
é rival político de Gisela.

Crédito: Lucas Torres/Só Notícias

IMAGEM DO DIA

Pela Constituição, compete ao Legisla-
tivo julgar crimes de responsabilidade, 
mas cabe à Procuradoria investigar cri-
mes comuns de autoridades com foro 
no Supremo Tribunal Federal, entre 
elas o presidente e seus ministros

“ “ Maycon Ferreira de Araújo, 17 anos, morreu após capotar um GM Classic que di-
rigia em uma estrada que dá acesso ao lixão de Ipiranga do Norte. O acidente acon-
teceu na terça. Ele dirigia o veículo pela estrada quando, por motivos desconhecidos, 
perdeu o controle da direção. A vítima foi arremessada para fora do carro. O adoles-
cente ainda foi socorrido por uma equipe de enfermagem da unidade de Saúde, mas 
não resistiu aos ferimentos e morreu antes de dar entrada. Uma pessoa passou pelo 
local, viu o carro capotado e acionou as autoridades. Porém, disse que não parou para 
saber se havia alguma vítima.

Ranking dos Políticos - Facebook
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Mauro alfineta Emanuel: “Criou
comissão dele com ele mesmo”
DA REPORTAGEM

A troca de farpas entre o 
governador Mauro Mendes e 
o prefeito de Cuiabá Emanuel 
Pinheiro não tem fim. Dessa 
vez, Mauro criticou a postura 
de Emanuel, que criou uma 
comissão para discutir qual o 
melhor modal a ser implan-
tado em Cuiabá: o Veículo 
Leve sobre Trilhos (VLT) ou 
o ônibus de trânsito rápido 
(BRT).

Defensor do VLT, Ema-
nuel criou a comissão após o 
Governo do Estado apontar a 
inviabilidade técnica na con-
tinuidade das obras do VLT 
e anunciar que irá implantar 
o BRT na Grande Cuiabá. Se-
gundo Mendes, trata-se de 
uma “decisão sem volta”.

“Ele fez uma comissão 
dele com ele mesmo. Não sei 
com quem ele vai discutir. Vai 
ser uma discussão ‘in house’, 
dentro da casa, para ele. Não 
vejo a eficiência disso. Acho 
que o prefeito tem que olhar 
para a população, olhar para 
o bem público”, disse o go-
vernador.

Na semana passada, o 
prefeito se recusou a enviar 
técnicos do Município para 
acompanhar a apresentação 
feita pela Secretaria de Esta-
do de Infraestrutura (Sinfra) 
sobre os planos de implanta-
ção do BRT na Grande Cuia-
bá, mas fez um convite ao 

Executivo Estadual para que 
encaminhasse técnicos para 
compor a sua comissão.

Segundo Mendes, Ema-
nuel está “invertendo a lógica 
das coisas”. “A responsabili-
dade do BRT/VLT é do Gover-
no e aí envolve as prefeituras. 
Nós convidamos as prefei-
turas e fica aqui novamente 
o convite ao prefeito [Ema-
nuel]. A Prefeitura de Várzea 
Grande está participando 
junto com o Governo”, disse.

Na sequência, o go-
vernador voltou a criticar o 
modal escolhido para ser im-
plantado na Capital com vis-
tas à Copa do Mundo de 2014, 
cuja obra já consumiu mais 
de R$ 1 bilhão dos cofres pú-
blicos e encontra-se parada 
há seis anos.

“Para mim não está cla-
ro qual o interesse que alguns 
poucos têm em manter este 
VLT, que é filho da corrupção, 
foi gestacionado no ventre da 
corrupção e nasceu de uma 
falsificação de um laudo no 
Ministério da Integração Na-
cional”, afirmou.

“As duas servidoras [do 
Ministério] já foram condena-
das pelo Tribunal de Contas 
da União, o ex-governador 
Silval Barbosa já confessou 
a prática de corrupção, uma 
parte da propina já foi paga. 
Eu fico imaginando: por que 
será que alguns insistem tan-
to em defender esse VLT?”, 

TROCA DE MODAL. Governador criticou postura de prefeito de fazer grupo de trabalho para discutir viabilidade
Foto: Michel AlviM

Mauro cutucou postura do prefeito de cuiabá

Recuperação e pagamento em dia ajudam a buscar preços menores

Bicego visitou assentamento Jonas Pinheiro 1,5 mil famílias esperam realizar o sonho da casa própria

Foto: tchélo Figueiredo

Foto: AssessoriA

Foto: luciAno André

DA REPORTAGEM

Após dois anos, o Gover-
no de Mato Grosso conseguiu 
obter grande redução no va-
lor do contrato de aluguel de 
viaturas para a Segurança Pú-
blica. O novo contrato das 250 
caminhonetes entregues aos 
chefes das forças de Seguran-
ça na última semana prevê 
economia superior a R$ 17 mi-
lhões ao cidadão.

“Há pouco mais de dois 
anos, em 2018, Mato Grosso 
pagava numa caminhonete 
alugada como essas R$ 6,8 
mil. Sabe por quanto nós alu-
gamos essas mesmas viaturas 
agora em janeiro de 2021? R$ 
3,6 mil”, relatou o governador 
Mauro Mendes. De acordo 
com Mendes, essa economia 
foi obtida graças à recupe-
ração econômica e fiscal do 
Governo de Mato Grosso, que 
na atual gestão passou a pa-
gar em dia seus fornecedores 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Ouvir e acompanhar 
de perto. Esses foram os ob-
jetivos da visita que Gerson 
o prefeito em exercício de 
Sorriso, Gerson Bicego, reali-
zou no Assentamento Jonas 
Pinheiro (Poranga). Durante 
toda a tarde, Gerson ouviu 
moradores. Entre as prin-
cipais necessidades, está a 
manutenção das estradas do 
Assentamento. “Como esta-
mos no período de chuvas in-
tensas não tem condições de 
patrolar, mas serão abertos 
desaguadores para garantir a 
trafegabilidade das estradas”, 
adianta o vice-prefeito.

Além de conferir a si-
tuação das estradas, Gerson 
visitou famílias que integram 
os programas voltados para a 
cadeia produtiva da agricul-

e servidores. “Quem paga em 
dia, compra bem. O Governo 
do Estado recuperou sua cre-
dibilidade e tem fama de bom 
pagador no mercado. Por isso 
conseguimos aplicar o di-
nheiro do cidadão de forma 

tura familiar. “Atualmente a 
Administração Municipal tem 
vários programas específicos 
para a rede da agricultura fa-
miliar no município, como o 
Frutifica Sorriso, o Vitamel, o 
Abatedouro, Horta Viva, entre 
várias outras ações; mas a in-
tenção é ampliar ainda mais 
esse atendimento com proje-
tos e o fortalecimento dos já 
existentes, daí a necessidade 
de ouvir diretamente do pro-
dutor quais os seus anseios”, 
frisa. 

Entre os novos proje-
tos que serão implantados, 
Gerson cita o programa de 
incentivo à Piscicultura e à 
Bovinocultura de Corte, além 
de reativar o programa de 
desenvolvimento da Bovino-
cultura de Leite. 

Hoje, 270 famílias resi-
dem e tiram sua renda do As-
sentamento.

MATO GROSSO

Governo reduz aluguel de viaturas:
de R$ 6,8 mil para R$ 3,6 mil cada

SORRISO

Vice-prefeito visita projetos
desenvolvidos em assentamento

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Poder Executivo de 
Sinop iniciou a quarta se-
mana de governo com olhos 
voltados à área habitacional. 
O prefeito Roberto Dorner 
foi conhecer de perto o Resi-
dencial Nico Baracat. Acom-
panhado da primeira-dama 
e secretária de Assistência 
Social, Scheila Pedroso, e do 
superintendente da Caixa, 
Newton Dianin, eles cami-
nharam pelas duas etapas 
do condomínio de prédios 
entrando, inclusive, nos apar-
tamentos para, realmente, 
conhecer.

Eles estão ‘tomando pé’ 
da situação que envolve e 
impede a entrega dos apar-
tamentos aos inscritos no 
programa habitacional, que 
é capitaneado pela CEF, fi-
cando a cargo do município 
a seleção e a contemplação 
das famílias.

Dorner sabe que o pro-
blema principal se arrasta 
desde 2013, quando foi lan-
çada a obra. O problema é 
ambiental (esgotamento sa-
nitário), que implica em uma 
licença para a entrega dos 
1.440 apartamentos.

“Viemos aqui conhece-
mos de perto e agora vamos 
resolver o problema para 
poder entregar para quem 
está na fila, para quem não 
aguenta mais esperar para 
pegar a chave da sua casa 
nova”, disse.

O prefeito entendeu a 
dimensão do problema que 
existe para ser resolvido que 
é levar todo o esgotamento 
sanitário desses 1,4 mil apar-
tamentos para algum lugar 
que não prejudique e nem 
polua o meio ambiente e 
afirmou ao órgão executor 
que não quer ficar procuran-
do culpado, mas encontrar 
uma solução o mais rápido 
possível.

SINOP

Prefeito assume 
compromisso ao
visitar residencial 
Nico Baracat

mais eficiente, com grandes 
descontos. Economia que é 
revertida em mais serviços e 
ações aos mato-grossenses”, 
afirmou. Ao todo, o Sistema 
Socioeducativo está receben-
do cinco caminhonetes. Já 

a Polícia Militar, 109; a Polícia 
Judiciária Civil, 102; a Perícia 
Oficial e Identificação Técnica 
(Politec), 17; Grupo Especial de 
Segurança na Fronteira (Ge-
fron), 12 e Corpo de Bombeiros 
Militar (CBM), cinco viaturas.

cutucou. Quanto ao modelo 
que será feito a integração 
dos veículos do BRT junto ao 
sistema de transporte urba-
no, o governador disse que 

irá comprar os veículos e en-
tregar às prefeituras resolver 
o preço da tarifa e a rota do 
novo modal.

“O governo vai comprar 

os veículos de transportes rá-
pidos que são elétricos com 
baterias, diferente do VLT 
que é antigo e a cabo igual 
o Rio de Janeiro, que polui a 

rua e isso será incorporado 
aos municípios para que eles 
façam uma sessão de ree-
quilíbrio da tarifa”, concluiu 
Mendes.
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Colheita motiva a procura pela
capacitação em máquinas agrícolas
DA REPORTAGEM

Com o início da colhei-
ta da soja e o aumento de 
oportunidades de trabalho no 
campo, trabalhadores do inte-
rior do estado procuram por 
capacitação. Até o início de 
fevereiro, uma turma do Sin-
dicato Rural de Sinop realiza 
curso de mecânica de tratores, 
no Centro de Treinamento de 
Sorriso. No dia 22 de janeiro foi 
concluída a capacitação em 
manutenção e regulagem de 
colheitadeira de grãos.

Edson Cavalheiro de 
Abreu concluiu o quarto trei-
namento pelo Senar-MT e já 
saiu com uma oportunidade 
de trabalho garantida. “A von-
tade de trabalhar com má-
quinas agrícolas vem desde a 
época que meus pais traba-
lhavam em fazenda e depois 
que conheci o Senar-MT, tive 
a oportunidade de me qualifi-
car”, explica.

Segundo o engenheiro 
mecânico e instrutor creden-
ciado junto ao Senar-MT, Edu-
ardo Alvim Cunha, a demanda 
por treinamento está cada dia 
mais acelerada. “No curso de 
mecânica, temos alguns ope-

radores que querem apren-
der mais sobre o trator, mas a 
maioria dos alunos está pleite-
ando vaga em alguma fazen-
da”, destaca.

Somente no primeiro 
bimestre, o Senar-MT, em par-
ceria com os 93 Sindicatos Ru-
rais, prevê a realização de mais 
de 700 ações educacionais. 

A previsão é que mais de 
6,5 mil pessoas sejam capaci-
tadas até o final de fevereiro, 
nos mais diversos cursos ofer-
tados no portfólio da institui-
ção.

Alta Floresta possui 24 
atividades programadas. Se-
gundo o presidente do Sindi-
cato Rural, Walmir Naves Coco, 
a demanda por capacitação 
está em alta no município. “Já 
em dezembro tínhamos pou-
cas vagas para os cursos do 
início do ano. A procura está 
grande”.

OESTE
Além do Nortão, a região 

Oeste também possui uma 
demanda alta de treinamen-
tos neste primeiro bimestre. 
As cidades de Mirassol D’Oeste 
e Lambari D’Oeste juntas rea-
lizarão 50 treinamentos entre 

Foto: Divulgação

Capacitação aumentou diante do período de colheita 

NORTÃO. Sindicato Rural promove cursos como mecânica de tratores e manutenção e regulagem de colheitadeiras

janeiro e fevereiro.
Dentre os cursos mais 

demandados estão: atendi-
mento ao cliente, classificação 
de produtos de origem vege-
tal – soja e milho, confecção 

de vestuário, inclusão digital 
rural, produção de derivados, 
dentre outros. 

Para participar dos trei-
namentos basta entrar em 
contato com o Sindicato Rural 

do município de residência e 
conhecer a oferta da região.

De acordo com o ins-
trutor credenciado junto ao 
Senar-MT, Gilmar José da Sil-
va, a capacitação aumenta a 

DA REPORTAGEM

O ex-ministro da Agri-
cultura, Alysson Paolinelli, 
teve sua indicação oficial-
mente anunciada ao prêmio 
Nobel da Paz 2021. A campa-
nha de comunicação sobre 
a indicação dele está sen-
do divulgada nas redes so-
ciais (Facebook, Instagram e 
Linkedn).

Um visionário da revo-
lução agrícola tropical. Assim 
pode ser chamado Alysson 
Paolinelli, de Bambuí/MG, 
agrônomo, professor univer-
sitário, Secretário de Agri-
cultura e depois Ministro da 
Agricultura. 

Nessas andanças leva-
va um sonho: viabilizar uma 
tecnologia agrícola tropical, 
até então inexistente, e as-
sim buscar a autossuficiência 
alimentar do Brasil, na época 
um importador de alimentos 
básicos.

Desse impulso que nas-
ceu a revolução agrícola tro-
pical, liderada por Paolinelli 

DA REPORTAGEM

A organização da Parecis 
SuperAgro 2021 decidiu sus-
pender novamente a 13ª edi-
ção, que estava marcada para 
acontecer de 9 a 12 de março. 
Marcado inicialmente para o 
final de março e início de abril 
de 2020, o evento precisou 
ser remarcado por conta da 
pandemia do novo coronaví-
rus, e, agora, novamente por 
conta da conjuntura de cuida-
dos e precauções exigidos no 
combate à Covid-19, não será 
realizado neste ano. Essa deci-
são acompanha a orientação 
manifestada por expositores 
e parceiros comerciais da fei-
ra agrícola, além de produto-
res rurais, que foram ouvidos 

DA REPORTAGEM

O Brasil obteve recorde 
no Valor Bruto da Produção 
Agropecuária (VPB) em 2020 
e Mato Grosso foi o estado 
que mais contribuiu para 
isto. O VBP mato-grossense 
foi de R$ 134,3 bilhões, o que 
corresponde a 15,4% do total 
nacional, que foi de R$ 871,3 
bilhões. Nos últimos dez 
anos, Mato Grosso apresen-
tou crescimento de 75%.

Os dados demonstram 
que as lavouras agrícolas têm 
um peso maior no VBP mato-
-grossense, representando 
79% do total, enquanto o VBP 
da pecuária é 21% do total. No 
Brasil, o VBP das lavouras é 
67% do total e o da pecuária 
33% do total.

“Mais uma vez, Mato 
Grosso mostrou a potência 
da sua produção agropecuá-
ria. O Governo do Estado vem 
trabalhando para transfor-
mar essa pujança em ainda 
mais desenvolvimento para 
os municípios, buscando par-

ceiros para industrialização, 
novas cadeias produtivas e, 
desta forma, descentralizan-
do a economia e levando em-
prego e renda para todas as 
cidades do Estado”, afirma 
o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, César Mi-
randa.

De acordo com o com-
pilado realizado pelo Obser-
vatório do Desenvolvimento, 
da Sedec, a soja é o principal 
produto que compõe o VBP 
de Mato Grosso, somando R$ 
73,5 bilhões - 55% do total, e 
teve um incremento de 58,6% 
entre 2019 e 2020. O milho re-
presenta 21% do VBP, soman-
do R$ 27,8 bilhões e teve um 
incremento de 71,8% no ano.

Na pecuária, os bovinos 
representam 16% do VBP do 
Estado, com valor de R$ 21,9 
bilhões e crescimento tam-
bém de 16%. 

O maior incremento foi 
na produção de suínos, com 
um aumento de 22,5% entre 
2019 e 2020, somando R$ 1,6 
bilhão.

Ex-ministro da Agricultura foi indicado à premiação

Evento será remarcado para ocorrer apenas em 2022

Participação foi de 15,4% do total do VBP Agropecuária 

HONRARIA

Alysson Paolinelli é oficialmente
indicado ao prêmio Nobel da Paz 2021

C.N.PARECIS

Parecis SuperAgro 2021 é suspensa 
novamente devido à pandemia

FEZ A DIFERENÇA

MT impulsiona recorde
agropecuário brasileiro

Foto: Canal RuRal

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

recentemente pelo Sindicato 
Rural de Campo Novo do Pa-
recis, organizador do evento.

“Antecipamos que a 13ª 

oportunidade de trabalhar na 
época de colheita. “Há pesso-
as contratadas somente neste 
período. Se o candidato já tiver 
a capacitação, terá mais chan-
ce”, afirma.

nos anos 1970, e que se proje-
tou pelas décadas seguintes, 
tornando o país protagonista 
da agricultura e da seguran-
ça alimentar mundial, além 
de contribuir para a maior 
parte dos 17 Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável 
(ODSs) das Nações Unidas. 
Por esse legado, Paolinelli 
está sendo indicado ao Nobel 
da Paz 2021.

A indicação do ex-mi-
nistro da Agricultura ao prê-

mio foi protocolada no Con-
selho Norueguês do Nobel 
(The Norwegian Nobel Com-
mittee) pelo diretor da Escola 
Superior de Agricultura Luiz 
de Queiroz (Esalq/USP), pro-
fessor Durval Dourado Neto.

edição será realizada no pe-
ríodo de 29 de março a 1º de 
abril de 2022. Mais informa-
ções podem ser obtidas nos 

canais de comunicação oficial 
da Parecis SuperAgro”, desta-
cou por nota o Sindicato Rural 
nas redes sociais.



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

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, 

VENDAS

UNICEU - CLINICA ESPECIALIZADA EM ULTRASSONO-
GRAFIA EIRELI, CNPJ: 29.123.685/0001-45, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA a Inclusão da atividade 
de: 86.40-2-05 - Serviços de diagnóstico por imagem com 
uso de radiação ionizante, exceto tomografia nas Licenças 
Ambientais da empresa. Endereço: Avenida Natalino João 
Brescansin, nº 1439 sala 02, Centro. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

O SR. LEANDRO PINTO DA SILVA, inscrito no CPF sob o 
n° 060.884.428-40. Proprietário da Fazenda Mantiqueira. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação para Atividade de Irriga-
ção nesta propriedade com as seguintes características: 
Município: Primavera do Leste- MT; Bacia Hidrográfica: 
Amazônica Rio Culuene Modalidade: aspersão por Pivô 
Central; não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

A CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 17.891.876/0001-78 Proprietária da Fazenda Formosa 
CIA Vale do Araguaia. Torna público que requereu perante 
a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia (LP) para Atividade de Irrigação nesta propriedade 
com as seguintes características: Município: Canarana - 
MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Modalidade: Aspersão 
móvel por pivô central. Não foi determinado a elaboração 
de EIA/RIMA;

FRANCISCO A TEIXEIRA. – DESINTUPIDORA SISTEMA 
ROTER, inscrita sob o CNPJ 07.655.609/0002-29, locali-
zada no município de Alta Floresta/MT, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Alta Floresta/MT, o pedido de 
Licenças (Prévia, Instalação e Operação), para a atividade 
37.02-9-00 - Atividades relacionadas a esgoto, exceto a 
gestão de redes e, 81.29-0-00 – Atividades de limpeza não 
especificadas anteriormente. Não foi determinado o EIA/
RIMA. (FACILITA-MT 66 9.9971-1848)

WELTON ALVES FERREIRA - ME, CNPJ 18.752.985/0001-
77, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividade de Fabricação 
de cabines, carrocerias e reboques para caminhões / Insta-
lação de outros equipamentos não especificados anterior-
mente, localizada na Rua Novo Tempo, N 186, QD 02 – LT 
06, Ind Leonel Bedin 2 Etapa, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RC PUBLICAÇÕES 66 9 99844633.

LIRIO DOS VALES COMERCIO DE GAS LTDA, CNPJ: 
13.159.661/0001-06, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) 
da atividade de: 47.84-9-00 - Comércio varejista de gás 
liquefeito de petróleo (GLP). Endereço: Rua Feliz Natal, nº 
85, Novos Campos. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

A CARANDA IMOBILIÁRIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o 
n° 17.891.876/0001-78 Proprietária da Fazenda Caranda. 
Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP) para 
Atividade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Canarana - MT; Bacia Hidro-
gráfica: Amazônica; Modalidade: Aspersão móvel por pivô 
central. Não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

A IHARABRAS S.A. INDÚSTRIAS QUIMICAS, pessoa 
jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o n° 
61.142.550/0001-30. Torna público que requereu perante 
a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação para 
Atividade de Irrigação com as seguintes características: 
Município: Primavera do Leste- MT; Bacia Hidrográfica: Rio 
das Mortes Modalidade: aspersão convencional e por pivô 
central; não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

FERMAP ARMAZENS GERAIS LTDA, CNPJ: 
02.358.065/0003-09, torna público que requereu junto a 
Secretária de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, o 
LICENCIAMENTO de Armazéns de grãos e emissão de 
warrant, localizado na MT-225, km 25, Feliz Natal – MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

Pérola Mineração Extração e Comércio de Minerais 
Não Metálicos Ltda

Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente – SEMA a renovação da Licença de 
Operação n. 317551/2018, Processo de Licenciamento n. 
813342/2010, referente à extração de Areia e Cascalho, 
localizado no Porto Barreiro, Zona Rural, município de Sor-
riso, Estado de Mato Grosso.

Geól. Sinvaldo Gomes de Morais
Fone/Fax: (065) 3661-1097/99983-8660
E-mail: cardealgeologia@gmail.com

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: LUIZ CESAR DE SOUZA – CPF: 011.841.361-90
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Con-
trato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em 
Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 01/06/2017 e aditivo na data 
de 19/08/2019, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 33 da 
QUADRA 14 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/10/2019, 15/11/2019, 
15/12/2019, 15/01/2020, 15/02/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notifi-
cada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até 
o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, de-
vendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou 
por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a re-
solução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão toma-
das as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando 
à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais 
e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei 
Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código 
Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Se-
nhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se 
proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2021 – SRP 01/2021

Processo Administrativo Licitatório Nº 07/2021

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a moda-
lidade de PREGÃO PRESENCIAL 01/2021 - SRP 01/2021, cujo objeto é CON-
TRATAÇÃO DE EMPRESA OPERADORA DE CARTÕES MAGNÉTICOS VIA 
WEB, PARA O GERENCIAMENTO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-
RETIVA, BEM COMO O FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA 
MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DAS SECRETARIAS MUNICI-
PAIS E GABINETE DO PREFEITO. Conforme anexo I do edital em conformida-
de com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 09:00 às 09:30 horas (ho-
rário de Brasília-DF) do dia 10 de fevereiro de 2021, com abertura da sessão 
oficial do pregão presencial às 09:30 horas (horário Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de 
Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, infor-
mações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@
santacarmem.mt.gov.br.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será automa-
ticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, 
independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 28 de janeiro de 2021.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira - Portaria nº 36/2021

PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI-
DORES DE SORRISO – MT

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021

O PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI-
DORES DE SORRISO – MT, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura Mu-
nicipal de Sorriso, torna público para o conhecimento dos interessados, que 
foi vencedora do certame a empresa: SANTOS E BENASSI LTDA, CNPJ Nº 
19.454.422/0001-65, no valor global de R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), 
divididos em 12 (doze) parcelas mensais de R$ 6.000,00 (seis mil reais). 

MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO.

PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI-
DORES DE SORRISO – MT

RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2021

O PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVI-
DORES DE SORRISO – MT, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura Muni-
cipal de Sorriso, torna público para o conhecimento dos interessados, que foi 
vencedora do certame a empresa: AGENDA ASSESSORIA, PLANEJAMENTO 
E INFORMÁTICA LTDA, CNPJ Nº 00.059.307/0001-68, no valor global de R$ 
196.113,60 (cento e noventa e seis mil e cento e treze reais e sessenta centa-
vos), divididos em item 01 no valor de R$ 148.113,60 (cento e quarenta e oito 
mil cento e treze reais e sessenta centavos) e item 02 no valor de R$ 48.000,00 
(quarenta e oito mil reais). 

MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO. ADÉLIO DALMOLIN – DIRETOR EXECUTIVO DO PREVISO.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: PRISCILA MIRANDA DA SILVA – CPF: 034.806.011-46
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de 
seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NO-
TIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de 
Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 20/06/2015, e aditivo na 
data 09/08/2019, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 14 da 
QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 20/10/2019, 20/11/2019, 
20/12/2019, 20/01/2020 e 20/02/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notifi-
cada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até 
o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no 
prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, de-
vendo, para tanto, fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou 
por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a re-
solução por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão toma-
das as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando 
à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais 
e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei 
Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código 
Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Se-
nhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se 
proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta.Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 21 DE FEVEREIRO DE 2020.
_____________________________________________________

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: DIOGO LUIZ DE ARAUJO – CPF: 042.623.251-80
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de 
seu representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NO-
TIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de 
Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano 
em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 19/09/2014, e aditivo na 
data 13/04/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 01 da 
QUADRA 27 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 25/11/2019, 25/12/2019 
e 25/01/2020.Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o paga-
mento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, 
e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, 
fazer contato através do e-mail atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 
78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em 
posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento 
parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito cor-
responderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em 
mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas 
jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contra-
tuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE 
optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários ad-
vocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria te-
nha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda 
com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o 
que havia para notificar.SINOP/MT, 20 DE FEVEREIRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

27,28,29/01/2021. 27,28,29/01/2021. 27,28,29/01/2021.

27,28,29/01/2021.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08     E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte. 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Salas 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 004/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa NEURO CENTER CLINICA 
MEDICA EIRELI - ME, com CNPJ nº 32.621.556/0001-91, fora julgada APTA ao EDITAL N° 012/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
HABILITADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 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”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 27 de janeiro de 2021. 

 
 

 
                                                JESSICA DAYANE MULTA 
                                                         Presidente - CPL 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
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Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra 

Nova do Norte. 
 

Rua Teotônio Vilela, nº 645, Sala 2 e 3, Bairro Centro, CEP: 78.530-000, Fone: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo - MT 

 

 

 5º TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de seu Secretário Executivo, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa OI S.A. CNPJ/ Nº 76.535.764/0329-32, no 
valor global de R$ 1.600,00 (UM MIL E SEISCENTOS REAIS), fundamentado no Artigo 24, inciso 
XXII da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DIRETA 
(INEXIGIBILIDADE) DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA (OI 
S.A.) VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO, Processo Direto Nº 010/2021. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de janeiro de 2021. 

JESSICA DAYANE MULTA 
PRESIDENTE – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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HABILITADA PARA PRESTAÇÃO SERVIÇOS MÉDICO ESPECIALIZADO NAS ÁREAS DE 
OTORRINOLARINGOLOGIA, NEUROLOGIA E CIRURGIA VASCULAR 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”, do respectivo chamamento público, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  
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Secretário Executivo–CISRVP 
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 5º TERMO DE RATIFICAÇÃO 
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                                                         Presidente - CPL 

 
 
 

RAFAEL SOUZA BARROS 
Secretário Executivo–CISRVP 

 

6º TERMO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2021

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a ratificação do 
procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando à contratação 
da empresa AGUAS DE PEIXOTO DE AZEVEDO CNPJ/ Nº 03.629.871/0001-
67, no valor global de R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), fundamentado no Ar-
tigo 24, inciso XXII da Lei Federal nº 8.666/93, tendo como objeto a CONTRA-
TAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE) DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO 
DE AGUA E ESGOTO VISANDO SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Processo Direto Nº 012/2021.

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de janeiro de 2021.

JESSICA DAYANE MULTA
PRESIDENTE – CPL

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP

Leandro Nery Varaschin

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 083/2020, 

destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

veículos tipos, vans, micro-ônibus e ônibus escolares, para atender a 

necessidade da Secretaria Municipal de Educação, teve como 

vencedoras as empresas: SAN MARINO ÔNIBUS LTDA, com valor total 

de R$ 1.212.000,00 (um milhão e duzentos e doze mil reais), e TATIANA 

CAPITANIO – VEÍCULOS, com valor total de R$ 1.032.000,00 (um milhão 

e trinta e dois mil reais).

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 083/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 27 de janeiro de 2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Pregoeira Oficial
Raphaella Espíndola Benício

Marcelândia/MT, 26 de janeiro de 2021.

RESULTADO DE LICITAÇÃO RETIFICADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRONICO N° 038/2020 - SRP
A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA/MT, através de sua 
Pregoeira e Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do Pregão 
Eletrônico nº 038/2020, cujo objeto é o Registro de Preços para Futura e 
Eventual aquisição de medicamentos para Farmácia Básica e Hospital 
municipal Maria Zélia do Município de Marcelândia – MT. Sagraram-se 
vencedoras as empresas: MD COMERCIO E EMPREENDIMENTOS 
FAMACEUTICOS, inscrita no CNPJ n° 14.234.142/0001-28, com o valor 
de R$ 110.250,1164; NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ nº 14.595.725/0001-84, com o 
valor de R$ 166.196,54; FARMACIA BOM PREÇO LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 11.504.314/0001-48, com o valor de R$ 40.657,122; VALE DO 
TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
inscrita no CNPJ n° 36.960.961/0001-95, com o valor de R$ 1.833,60; 
DISMART DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
33.688.692/0001-61, com o valor de R$ 119.543,23; MT – PHARMACY 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES 
EIRELI, inscrita no CNPJ nº 04.227.210/0001-78, com o valor de R$ 
44.364,31; INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, 
inscrita no CNPJ nº 12.889.035/0001-02, com o valor de R$ 227.147,132; 
DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 02.520.829/0001-40, com o valor de R$ 284.036,27; 
WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 04.372.020/0001-44, com o valor de R$ 67.791,606; MED VITTA 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 28.418.133/0001-00, com o valor de R$ 90.227,72; CENTERMEDI 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 03.652.030/0001-70, com o valor de R$ 100.577,864; PROMEFARMA 
REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
81.706.251/0001-98, com o valor de R$ 49.985,06; EXEMPLARMED 
COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ 
nº 23.312.871/0001-46, com o valor de R$ 5.340,00; DISTRIMIX 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 
01.417.694/0004-72, com o valor de R$ 215.454,69; VALOR TOTAL DA 
LICITAÇÃO: R$ 1.523.405,2604. A relação completa com os itens de 
c a d a  e m p r e s a ,  e n c o n t r a - s e  a  d i s p o s i ç ã o  n o  s i t e : 
www.marcelandia.mt.gov.br. Publique-se.
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PREFEITURA MUNCIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 03/2021 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 12 de fevereiro 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AO DISTRITO 
FEDERAL/BRASÍLIA CONFORME NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital nº. 010/2021, que está 
disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode 
ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones 
(66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 27 de janeiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2021
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a retificação do aviso de licitação pregão presencial nº 
010/2021 devidamente publicado no Diário Oficial de Contas TCE/MT 
ANO 10, nº 2109, Divulgação 27/01/2021, Publicação 28/01/2021 e 
Jornal Diário do Estado de Mato Grosso, 05 Classificados, dia 
27/01/2021, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
F U T U R A E  E V E N T U A L C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A 
ESPECIALIZADA EM SUPORTE SOB DEMANDA DE CHAMADO DE 
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA 
DA INFORMAÇÃO, PARA CONFIGURAÇÃO, DETECÇÃO E 
CORREÇÃO DE PROBLEMAS E DEMAIS ATIVIDADES CORRELATAS 
DO AMBIENTES DE TI DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO 
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”, que realizará às 10:30 horas (Horário 
Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2021, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 
2.525, Centro – Sorriso – MT, conforme a seguir: ONDE-SELÊ: O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. LEIA-SE: O JULGAMENTO DA REFERIDA LICITAÇÃO SERÁ 
ATRAVÉS DO MENOR PREÇO GLOBAL. 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
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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ERRATA 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio 
deste retificar o Primeiro Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviços nº 
219/2020, quanto ao PROCESSO DE CREDENCIAMENTO Nº 042/2020 DO 64º 
TERMO DE RATIFICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2020. 

 
ONDE SE LÊ: “O valor de R$ 19.715,92 (DEZENOVE MIL SETECENTOS E 
QUINZE REAIS E NOVENTA E DOIS CENTAVOS)”. 

 
LEIA-SE: “O valor de R$ 22.821,12 (VINTE E DOIS MIL OITOCENTOS E VINTE 
E UM E DOZE CENTAVOS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de janeiro de 2021. 
JESSICA DAYANE MULTA 

Presidente - CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do – CISVP 
 

 

 

 
 

4º TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 008/2021 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de seu Secretário Executivo, torna pública a ratificação do 
procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, visando à contratação da 
empresa CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA- EPP, com CNPJ nº 
28.642.623.0001-87, no valor global de R$ 17.800,00 (DEZESSETE MIL E 
OITOCENTOS REAIS), fundamentado no Artigo 24, inciso XXII da Lei Federal nº 
8.666/93, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE EXAMES DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA PARA MONITORAÇÃO E 
EVOLUÇÃO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO COVID-19 PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 
LOCALIZADO NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS, Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA, EM PEIXOTO DE AZEVEDO/MT”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de janeiro de 2021. 
 

JESSICA DAYANE MULTA 
PRESIDENTE – CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

SECRETÁRIO EXECUTIVO–CISVP 
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Rebaixamento de Figueirense e Paraná 
decreta os 20 participantes para 2021

DA REPORTAGEM

A Série C do Brasileiro 
de 2021 teve fechada a lista 
de clubes que vão disputar a 
competição deste ano. Com 
os rebaixamentos do Figuei-
rense e do Paraná na 37ª ro-
dada da Segundona, os 20 
times da Terceira Divisão do 
futebol foram confirmados. 
A Série C é formada pelos 
quatro clubes rebaixados da 
Série B, mais o quarteto de 
times que conquistou o aces-
so da Série D e as 12 equipes 
remanescentes da Terceirona 
– aqueles que nem se classi-
ficaram às fases finais e nem 
caíram.

Do lado da tristeza do 
rebaixamento, chegam para 
a Série C: o Paraná (pela pri-
meira vez em 31 anos vai 
jogar a Terceira Divisão), o 
Figueirense (voltará a dispu-
tar o campeonato depois de 
22 anos, a última vez foi em 
1999), o Botafogo-SP (que ha-
via subido em 2015) e o Oes-
te. A Série C, contudo, tem o 
lado alegre de quem saiu do 
fundo do poço, a Série D. Al-
tos, Novorizontino, Floresta e 

Mirassol subiram da Série D 
em 2020. A previsão de início 
da competição é 30 de maio, 
segundo o calendário de da-
tas da CBF da nova tempora-
da.

OS GRUPOS
Os 20 clubes da Série C 

serão divididos em dois gru-
pos, com jogos de turno e re-
turno, totalizando 18 rodadas. 
Ao fim dessa fase de classi-
ficação, os quatro primeiros 
colocados de cada chave 
avançam para o quadrangu-
lar do acesso. A definição dos 
grupos pela CBF obedeceu, 
nos últimos anos, o critério 
regionalizado: clubes do Nor-
te e Nordeste do país costu-
mam ficar juntos de um lado; 
Sul e Sudeste do outro.

Em 2021, a divisão vai 
gerar uma “dor de cabeça”. 
Dos 20 classificados, oito 
são do bloco Norte/Nordes-
te - em 2020, havia o número 
cravado de 10 clubes e todos 
ficaram no Grupo A. Para 
este ano, dois clubes do blo-
co Sul e Sudeste vão ter que 
“migrar”, caso o critério re-
gionalizado se mantenha. Na 
competição, 13 estados esta-

SÉRIE C. Competição é agendada para o dia 30 de 
maio; região Centro-Oeste não terá representantes

rão representados. São Pau-
lo, com cinco clubes, lidera 
com mais times. Santa Cata-
rina, Rio Grande do Sul e Ce-
ará têm dois. Rio de Janeiro, 
Paraná, Pernambuco, Pará, 
Amazonas, Bahia, Piauí, Pa-
raíba e Minas Gerais somam 
um time.

Com o acesso do Vila 
Nova-GO à Série B, a região 
Centro-Oeste é a única que 
não terá representantes. A 
última vez que Mato Grosso 
teve uma equipe foi em 2019, 
quando o Luverdense fez 
uma péssima campanha e foi 
rebaixado à Série D. No ano 
anterior, LEC e Cuiabá dispu-
taram a competição, sendo 
que o Dourado alcançou o 
acesso à B.

As equipes que jogarão 
a Série C este ano são: Bota-
fogo, Ituano, Mirassol, Novo-
rizontino e Oeste (SP); Volta 
Redonda (RJ); Tombense 
(MG); Paraná (PR); Criciúma 
e Figueirense (SC); Ypiranga 
e São José (RS); Ferroviário e 
Floresta (CE); Altos (PI); Bo-
tafogo (PB); Jacuipense (BA); 
Santa Cruz (PE); Paysandu 
(PA); e Manaus (AM).

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

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 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 

VENDAS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERES-
SADOS – EX-PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS - PROCE-

DIMENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL
O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã, 
faz saber a tantos quantos este edital hajam de conhecer, que encontra-se 
em tramitação, a requerimento de PAULO CEZAR ZAMBAN, brasileiro, pro-
dutor rural, casado, RG nº 4.101.970 0-SSP/PR, CPF/MF nº 605.517.719-68, 
residente em Nova Ubiratã–MT, que tramita perante este Cartório de Registro 
de Imóveis de Nova Ubiratã, com amparo no art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, 
Provimento nº 65 de 14/12/2017 – CNJ, e Provimento nº 26/2018 – CGJ-MT,  
procedimento de reconhecimento de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,  proto-
colado sob nº 24050, o que se dá em face de KARL ASCHER e HELENE AS-
CHER. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel rural denomi-
nado Lote 22, com área de 49.966,412 m2, situado em Nova Ubiratã, incidente 
sobre o imóvel com área de 60,00 ha, transcrição nº 13.670, fls. 65, livro 3-O, 
em 15/12/1960, do Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição 
Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, em nome de Karl Ascher e sua espo-
sa Helene Ascher, figurando como confinantes: Imóvel rural denominado Lote 
42, de propriedade de José Everaldo Trucolo e Rosangela de Fatima Bergo-
zini Trucolo, matrícula nº 3992, Livro 02, deste C.R.I; Imóvel rural Lote 21, de 
propriedade de Iuri Gomes Maynart, matrícula nº 3251, Livro 02, deste C.R.I; 
Avenida Tancredo Neves, responsável Município de Nova Ubiratã; Loteamento 
Jardim Santa Helena, de propriedade de Santa Helena Empreendimento Imo-
biliários SPE Ltda, matrícula 1543, Livro 02, deste C.R.I, conforme memorial 
descritivo firmado por Fabiola Fatima Martino, Arquiteta e Urbanista, Enge-
nheira de Segurança do Trabalho (Especialização), RRT nº 9294803. NOME 
DOS TITULARES DE DIREITOS REAIS E OUTROS DIREITOS REGISTRA-
DOS NA MATRÍCULA USUCAPIENDA E NAS MATRÍCULAS CONFINANTES: 
Acima especificados. MODALIDADE DE USUCAPIÃO E TEMPO DE POSSE 
ALEGADO PELO REQUERENTE: Usucapião extraordinário, na forma do art. 
1.238 do CC, amparado em alegada posse superior a 24 anos. Dessa forma, 
na forma do art. 216-A, § 4º, da Lei nº 6.015/73, notificamos os TERCEIROS 
EVENTUALMENTE INTERESSADOS – EX-PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS 
USUCAPIENDOS, Karl Ascher e sua esposa Helene Ascher, ex-proprietário 
da matrícula nº 10.720, L.3-M, Segundo Serviço Notarial e Registral da 1ª Cir-
cunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-MT, para que, no prazo de 15 
(quinze) dias, a contar da publicação do edital, oferecerem ou não impugnação, 
na sede do Cartório do 1º Ofício, situado na Av. Tancredo Neves, 1790, centro, 
em Nova Ubiratã, das 9:00 hs as 17:00 hs, sendo que a não apresentação de 
impugnação no prazo previsto neste edital implicará anuência ao pedido de 
reconhecimento extrajudicial da usucapião. Edital publicado 2 vezes em jornal 
de grande circulação, pelo prazo e com intervalo de 15 dias úteis cada um, 
e afixado no átrio deste Serviço Registral, assim permanecendo pelo mesmo 
prazo supramencionado. 

Nova Ubiratã – MT, 20 de janeiro de 2020.   
Bruno Becker

Oficial Registrador

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS - PROCEDI-
MENTO DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

O Oficial do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Nova Ubiratã, faz 
saber a tantos quantos este edital hajam de conhecer, que a requerimento de 
PAULO CEZAR ZAMBAN, brasileiro, produtor rural, casado, RG nº 4.101.970 
0-SSP/PR, CPF/MF nº 605.517.719-68, residente em Nova Ubiratã–MT, que 
tramita perante este Cartório de Registro de Imóveis de Nova Ubiratã, com 
amparo no art. 216-A da Lei nº 6.015/1973, Provimento nº 65 de 14/12/2017 – 
CNJ, e Provimento nº 26/2018 – CGJ-MT,  procedimento de reconhecimento 
de USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL,  protocolado sob nº 24050, o que se dá em 
face de KARL ASCHER e HELENE ASCHER. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL 
USUCAPIENDO: Imóvel rural denominado Lote 22, com área de 49.966,412 
m2, situado em Nova Ubiratã, incidente sobre o imóvel com área de 60,00 ha, 
transcrição nº 13.670, fls. 65, livro 3-O, em 15/12/1960, do Segundo Serviço 
Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-
-MT, em nome de Karl Ascher e sua esposa Helene Ascher, figurando como 
confinantes: Imóvel rural denominado Lote 42, de propriedade de José Everal-
do Trucolo e Rosangela de Fatima Bergozini Trucolo, matrícula nº 3992, Livro 
02, deste C.R.I; Imóvel rural Lote 21, de propriedade de Iuri Gomes Maynart, 
matrícula nº 3251, Livro 02, deste C.R.I; Avenida Tancredo Neves, responsável 
Município de Nova Ubiratã; Loteamento Jardim Santa Helena, de propriedade 
de Santa Helena Empreendimento Imobiliários SPE Ltda, matrícula 1543, Li-
vro 02, deste C.R.I, conforme memorial descritivo firmado por Fabiola Fatima 
Martino, Arquiteta e Urbanista, Engenheira de Segurança do Trabalho (Espe-
cialização), RRT nº 9294803. NOME DOS TITULARES DE DIREITOS REAIS E 
OUTROS DIREITOS REGISTRADOS NA MATRÍCULA USUCAPIENDA E NAS 
MATRÍCULAS CONFINANTES: Acima especificados. MODALIDADE DE USU-
CAPIÃO E TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: Usucapião 
extraordinário, na forma do art. 1.238 do CC, amparado em alegada posse su-
perior a 24 anos. Dessa forma, notificamos eventuais TERCEIROS EVENTU-
ALMENTE INTERESSADOS para que, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar 
da publicação do edital, oferecerem ou não impugnação, na sede do Cartório 
do 1º Ofício, situado na Av. Tancredo Neves, 1790, centro, em Nova Ubiratã, 
das 9:00 hs as 17:00 hs, sendo que a não apresentação de impugnação no 
prazo previsto neste edital implicará anuência ao pedido de reconhecimento 
extrajudicial da usucapião. Edital publicado 2 vezes em jornal de grande circu-
lação, pelo prazo e com intervalo de 15 dias cada um, e afixado no átrio deste 
Serviço Registral, assim permanecendo pelo mesmo prazo supramencionado. 

Nova Ubiratã – MT, 20 de janeiro de 2020.   
 Bruno Becker

         Oficial Registrador

A Águas de Santa Carmem informa o reajuste tarifário 
dos serviços públicos de abastecimento de água de 
Santa Carmem a partir do dia 28 de Abril de 2021, 
conforme Decreto 012/2021.

O reajuste será de 4,52% passando o valor da Tarifa 
Referencial de Água (TRA) para R$/m³ 2,26 (dois reais e 
vinte e seis centavos por metro cúbico).

REAJUSTE TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA
E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM-MT

www.aguasdesantacarmem.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)

ILMO. SR. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA 
DE NOVA UBIRATÃ

Paulo Cezar Zamban, RG nº 4.101.970 0-SSP/PR, CPF/MF nº 605.517.719-
68, e sua esposa Sra. Leni Maria Zamban, RG nº 1833309-5-SSP/MT, CPF/MF 
nº 567.198.921-34, proprietários do imóvel denominado Lote 22, com área de 
49.966,412 m2, com origem na matrícula nº 13.670, Livro 3-O, no Segundo Ser-
viço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-
-MT, tendo em vista que tramita perante este Cartório de Registro de Imóveis de 
Nova Ubiratã-MT, requerimento de reconhecimento de Usucapião Extrajudicial, 
protocolado sob nº 24050, o que se dá em face de Karl Ascher e Helene Ascher, 
ex-proprietários do imóvel usucapiendo com área de 60,00 há (sessenta hec-
tares), vem perante Vossa Senhoria, requerer a notificação por edital de Karl 
Ascher e Helene Ascher, nos termos do art. 216-A da Lei 6.015/73, Provimento 
nº 65 de 14/12/2017 – CNJ, e Provimento nº 26/2018 – CGJ-MT, declarando que 
os mesmos se encontram em local incerto e não sabido. 

Notificados: KARL ASCHER HELENE ASCHER

Para que os mesmos se manifestem, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a con-
tar da publicação do edital, oferecerem ou não impugnação, na sede do Cartório 
do 1º Ofício, situado na Av. Tancredo Neves, 1790, centro, em Nova Ubiratã, das 
9:00 hs as 17:00 hs, sendo que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste edital implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudi-
cial da usucapião. 
Edital publicado 2 vezes em jornal de grande circulação, pelo prazo e com in-
tervalo de 15 dias úteis cada um, e afixado no átrio deste Serviço Registral, 
assim permanecendo pelo mesmo prazo supramencionado, protocolado sob o 
nº 24050, nesse Cartório de Registro de Imóveis. 
Nestes termos, pede e espera deferimento 

Nova Ubiratã – MT, __ de ____________ de 2021
Paulo Cezar Zamban

ILMO. SR. OFICIAL DO REGISTRO DE IMÓVEIS DA COMARCA DE 
NOVA UBIRATÃ

Paulo Cezar Zamban, RG nº 4.101.970 0-SSP/PR, CPF/MF nº 605.517.719-
68, e sua esposa Sra. Leni Maria Zamban, RG nº 1833309-5-SSP/MT, CPF/MF 
nº 567.198.921-34, proprietários do imóvel denominado Lote 22, com área de 
49.966,412 m2, com origem na matrícula nº 13.670, Livro 3-O, no Segundo Ser-
viço Notarial e Registral da 1ª Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá-
-MT, tendo em vista que tramita perante este Cartório de Registro de Imóveis de 
Nova Ubiratã-MT, requerimento de reconhecimento de Usucapião Extrajudicial, 
protocolado sob nº 24050, o que se dá em face de Karl Ascher e Helene Ascher, 
ex-proprietários do imóvel usucapiendo com área de 60,00 há (sessenta hecta-
res), vem perante Vossa Senhoria, requerer a notificação por edital de terceiros 
eventualmente interessados, nos termos do art. 216-A da Lei 6.015/73, Provi-
mento nº 65 de 14/12/2017 – CNJ, e Provimento nº 26/2018 – CGJ-MT, declaran-
do que os mesmos se encontram em local incerto e não sabido. 

Notificado:TERCEIROS EVENTUALMENTE INTERESSADOS 

Para que os mesmos se manifestem, dentro do prazo de 15 (quinze) dias, a con-
tar da publicação do edital, oferecerem ou não impugnação, na sede do Cartório 
do 1º Ofício, situado na Av. Tancredo Neves, 1790, centro, em Nova Ubiratã, das 
9:00 hs as 17:00 hs, sendo que a não apresentação de impugnação no prazo 
previsto neste edital implicará anuência ao pedido de reconhecimento extrajudi-
cial da usucapião. 
Edital publicado 2 vezes em jornal de grande circulação, pelo prazo e com in-
tervalo de 15 dias úteis cada um, e afixado no átrio deste Serviço Registral, 
assim permanecendo pelo mesmo prazo supramencionado, protocolado sob o 
nº 24050, nesse Cartório de Registro de Imóveis. 
Nestes termos, pede e espera deferimento 

Nova Ubiratã – MT, __ de ____________ de 2021
Paulo Cezar Zamban

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021.
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA XAVANTINA – MT, torna público que 
fará realizar PREGÃO PRESENCIAL com o objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E 
OUTROS PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVA 
XAVANTINA - MT. Data de abertura dos envelopes: 10/02/2.021, às 9h00 (ho-
rário de Brasília), no Palácio dos Pioneiros – Sala de Licitações, sito à Avenida 
Expedição Roncador Xingu, 249 – Centro – St. Xavantina. Os interessados 
em adquirir cópia do Edital e obter informações, poderão fazê-lo na Prefeitura 
Municipal – Sala de Licitações e/ou através dos telefones (66) 3438-3362 e e-
-mail: licitacao@novaxavantina.mt.gov.br e/ou site https://www.novaxavantina.
mt.gov.br/editais-de-licitacoes

Nova Xavantina – MT, 27 de janeiro de 2.021.
Marina Angélica Marca

Pregoeira Oficial.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇO 016/2020

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através da Presidente, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 042-2021, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa ANDREA IORIS CONSTRU-
ÇÕES EIRELI, no valor total de R$ 293.885,52 (duzentos e noventa e três mil, 
oitocentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e dois centavos); Juina-MT, 27 
de janeiro de 2021. 

Dayana Karina Arantes – 
Presidente da CPL- Poder Executivo – Juína/MT. 
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DA REPORTAGEM

Duas pessoas mor-
reram e outras sete fica-
ram feridas em um aci-
dente no início da noite 
de terça (26) na BR-163, 
entre Sorriso e Sinop, nas 
proximidades do trevo de 
acesso a Vera. As vítimas 
fatais foram identificadas 
como Francisco de Paulo 
Batista, 43 anos, e Eliane 
Fatima Ferrari Fistarol, 
46. Cada uma estava em 
um veículo e ambas nos 
bancos traseiros. Batista 
era de Sorriso e Elaine de 
Marcelândia.

Segundo informa-
ções da concessionária 

BR-163
Acidente entre caminhonetes 
mata duas pessoas e deixa
sete feridas

Colisão aconteceu após tentativa de ultrapassagem forçada 

FOTO: DIVULGAÇÃO

Rota do Oeste, o aciden-
te ocorreu no km 787 e 
envolveu duas caminho-
netes Toyota Hilux. De 
acordo com a concessio-
nária, duas pessoas fica-
ram presas às ferragens e 
tiveram que ser retiradas 
com a ajuda do Corpo de 
Bombeiros.

O motorista de um 
caminhão que testemu-
nhou o acidente disse à 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) que a batida acon-
teceu após uma tenta-
tiva de ultrapassagem 
forçada. Algumas vítimas 
estavam sem cinto de se-
gurança. As causas do aci-
dente serão investigadas.

27 municípios decretam o
toque de recolher em MT
DA REPORTAGEM

Para tentar conter os ca-
sos Da Covid-19 entre os mo-
radores, 27 dos 141 municípios 
de Mato Grosso decretaram 
toque de recolher desde o co-
meço deste mês. 

Até ontem, o estado 
contabilizava mais de 210 mil 
casos confirmados da Co-
vid-19 e ultrapassou a marca 
de 5 mil mortes. Em geral, os 
moradores são proibidos de 
circular nas cidades entre o 
final da noite (a partir de 22h) 
até o fim da madrugada (às 
5h).

Apesar dos decretos se-
rem individuais, eles seguem 
critérios parecidos: não valem 
para os órgãos de segurança, 
vigias noturnos, delivery, far-
mácias e drogarias de plan-
tão, profissionais na área da 
saúde e funcionários de em-
presa privada que estejam 
trabalhando no período no-
turno.

Os municípios com to-
que de recolher são: Água 
Boa, Alto Paraguai, Apiacás, 
Arenápolis, Aripuanã, Cáce-
res, Campos de Júlio, Colíder, 
Diamantino, Glória D’ Oeste, 
Indiavaí, Jangada, Juara, Lam-
bari d’Oeste, Mirassol d’Oeste, 
Nossa Senhora do Livramen-
to, Nova Bandeirantes, Nova 

Marilândia, Nova Monte Ver-
de, Nova Olímpia, Nova Ubi-
ratã, Paranatinga, Santa Cruz 
do Xingu, São José dos Qua-
tro Marcos, São José do Rio 
Claro União do Sul e Vila Bela 
da Santíssima Trindade.

DECRETO
ESTADUAL
Na semana passada, o 

governo de Mato Grosso edi-
tou decreto com novas medi-
das para prevenção e avanço 
do contágio da Covid-19 no 
estado, após o aumento da 
média móvel de casos, inter-
nações hospitalares e mortes 
pela doença.

De acordo com o de-
creto, pelos próximos 45 dias 
fica proibida a realização de 
eventos sociais, festas, shows, 
atividades em casas noturnas 
e confraternizações com mais 
de 100 pessoas em espaços 
privados ou públicos, “inclu-
sive o uso de logradouros 
públicos, onde haja aglome-
ração e consumo de bebidas 
alcoólicas”.

COVID-19 EM MT
A Secretaria Estadual 

de Saúde (SES-MT) notificou 
mais de 210 mil casos confir-
mados da Covid-19 em Mato 
Grosso, sendo registrados 
mais de 5 mil óbitos em de-

FOTO: PREFEITURA

Prefeitura de Diamantino foi uma das que determinou o toque de recolher

AVANÇO DE CASOS. Estado contabiliza mais de 210 mil casos confirmados da Covid-19

DA REPORTAGEM

Quem trafega pela 
BR-163/364, entre Itiquira 
e Sinop, viaja por uma ro-
dovia cada vez mais ade-
quada ambientalmente. 
Prova disso é que a Rota 
do Oeste recebeu o Selo 
Verde, que é validado 
pelo Conselho Nacional 
de Defesa Ambiental 
(CNDA). A Organização 
avalia as soluções ecoló-
gicas e ambientais exis-
tentes nos serviços pres-
tados pelas empresas. 
Receber a certificação é a 
garantia da qualidade so-
cioambiental do trabalho 
oferecido pela Conces-
sionária e mostra ainda 
que a empresa executa 
as atividades propostas, 
pensando sempre na 
preservação do meio am-
biente.

O gerente de Sus-
tentabilidade da Rota 
do Oeste, Wilmar Manzi, 
lembra que a preocupa-
ção com a preservação 
ambiental é constante e 
faz parte da Política de 

DA REPORTAGEM

O número de vítimas 
de golpes pela internet cres-
ceu 16% no ano passado, em 
Mato Grosso. Os crimes mais 
comuns são os de clonagem 
de aplicativos de mensagem, 
como o WhatsApp.

A contadora Fátima Dra-
gonio teve o número clonado 
depois que recebeu uma li-
gação com um número de 
Brasília. “Jamais imaginei que 
cairia num golpe, eu estava 
num evento, me ligaram, fala-
ram coisas relacionadas a tra-
balho e depois disseram que 
enviariam um código, e pedi-
ram o meu número”, contou.

Só depois de passar o 
código é que ela percebeu 

Selo Verde foi conferido ao trecho entre Itiquira e Sinop

Maioria dos golpes é por de clonagem do WhatsApp

PELO CNDA

Ações ambientais conferem
Selo Verde à BR-163/364

AUTOMÓVEL

Golpes pela internet em
Mato Grosso crescem 16%

FOTO: DIVULGAÇÃO

FOTO: BRUNO ALENCASTRO

que tinha sido vítima de um 
golpe. Os contatos do celular 
dela foram alvos dos crimi-
nosos que buscavam dinhei-
ro. “Avisei meus amigos que 
meu número tinha sido clo-
nado e registrei um BO, mas 
para minha decepção disse-
ram que era comum e que 
não podiam fazer nada”.

Na semana passada, sete 
pessoas de uma mesma famí-
lia foram presas suspeitas de 
aplicar golpes pela internet. 
O grupo estaria anunciando 
produtos em sites de vendas, 
recebia o dinheiro, depois su-
mia. Segundo a Secretaria Es-
tadual de Segurança Pública, 
no ano passado mais 3,4 mil 
pessoas foram vítimas de es-
telionato em Mato Grosso, o 

sustentabilidade e quali-
dade da empresa, que já 
tem histórico de certifi-
cações pelo trabalho rea-
lizado. Em 2020, a rodovia 
federal, em Mato Grosso, 
está entre as cinco me-
lhores do país no quesi-
to ambiental, de acordo 
com a Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT).

“É importante que 

o motorista que trafega 
na BR-163 tenha todos os 
serviços com qualidade e 
sem agressão à nature-
za. Assim garantimos um 
meio ambiente saudável 
para a atual e futuras ge-
rações”, comenta.

Ele pontua que o re-
colhimento de resíduos e 
objetos ao longo da BR-
163/364 em Mato Grosso, 
assim como a garantia 

de uma destinação am-
bientalmente adequada, 
fazem parte das ativida-
des da Concessionária. 
Em 2020, foram retiradas 
cerca de 1,3 toneladas de 
resíduos por dia da rodo-
via. Todo o material reco-
lhido recebeu destinação 
ambientalmente correta 
(reciclagem, coprocessa-
mento ou aterros sanitá-
rios licenciados).

que corresponde a 16% a mais 
que o registrado em 2019. Dos 
crimes mais praticados, 23% 
são clonagem de WhastsApp; 
15% de uso indevido de dados 
pessoais; 10% boleto falso e 
8% são golpes por sites de co-
mércio eletrônico.

Os criminosos só con-
seguem clonar o WhatsApp 
quando enviam um código 
para a vítima e ela repassa 
para o criminoso. O esteliona-
tário cria um perfil no aplica-
tivo, com a foto da vítima e se 
passa por ela.

corrência do coronavírus no 
estado.

Entre casos confirma-
dos, suspeitos e descartados 
para a Covid-19, há 273 inter-
nações em UTIs públicas e 
307 em enfermarias públicas. 

Isto é, a taxa de ocupa-
ção está em 67,92% para UTIs 
adulto e em 35% para enfer-
marias adulto.

VACINAS
O secretário estadual de 

Saúde, Gilberto Figueiredo, 
afirmou que 80% dos profis-
sionais de saúde do estado 
devem ser imunizados com 
as três remessas de vacina 
recebidas nos últimos dias, 
que totalizam 161.160 doses. 
Na segunda (18), Mato Grosso 
recebeu 126.160 doses de Co-

ronavac. O volume foi dividi-
do para a primeira e segunda 
dose da imunização. A meta-
de desta quantia foi enviada 
aos municípios e o restante 
está armazenado nos depósi-
tos do estado para serem en-
tregues no período de tomar 
a segunda dose. No domingo 
(24) chegaram mais 24 mil 
doses da vacina AstraZeneca, 

de Oxford. O quantitativo foi 
encaminhado pelo Ministé-
rio da Saúde e foi totalmente 
destinado aos trabalhadores 
que atuam na linha de frente 
do combate ao coronavírus. 
No dia seguinte, um carre-
gamento com 11 mil doses da 
vacina Coronavac chegou em 
Várzea Grande, região metro-
politana de Cuiabá.
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Instituições definem medidas para 
reverter seca da Baía de Chacororé
DA REPORTAGEM

Secretaria de Meio 
Ambiente, Secretaria de In-
fraestrutura, Assembleia 
Legislativa e Ministério Pú-
blico definiram, em conjun-
to, ações para restabelecer 
o fluxo da água para a Baía 
de Chacororé, em Barão 
de Melgaço. As instituições 
definiram que, em caráter 
emergencial, já serão feitas 
as desobstruções dos corixos 
que cruzam a estrada vicinal 
do Estirão Comprido.

“Vamos imediatamen-
te remover os aterros que 
estão impedindo que água 
chegue até a Baía. Nesse 
momento, os cursos d’agua 
apresentam pouca água 
devido à seca que estamos 
enfrentando, porém, essas 
ações serão importantes 
quando o fluxo aumentar”, 
explica a superintendente 
ambiental de obras da Sin-
fra, Nadja Felfili.

As medidas emergen-
ciais incluem a desobstru-
ção de quatro pontos de 
passagem de água e limpe-
za de canal do rio Chacororé, 
e desobstrução dos corixos 
Manoel Domingos e Lueggi. 
De acordo com vistoria feita 
pela Sema e Sinfra, os des-
vios construídos ao longo 
da rodovia Estirão Compri-
do para reforma das pontes 
estão interrompendo o fluxo 
de água.

Além das ações emer-
genciais, que devem ter iní-
cio já nos próximos dias, o 
grupo também definiu que 
dentro de 9 dias irá apresen-
tar um plano de ação com as 
medidas a serem tomadas 
em médio e longo prazo.

“A médio prazo vamos 
realizar um estudo em to-
dos os corixos às margens 
do rio Cuiabá para verificar 
se foram construídos diques 
e quais os impactos que a 
remoção dessas estruturas 
terá no fluxo de água e nas 
comunidades do entorno. A 
longo prazo, vamos estudar 
a desobstrução do córrego 
Cupim que abastece o ba-
nhado a partir da Serra de 
São Vicente”, detalha o se-
cretário Adjunto Executivo 
da Sema, Alex Marega. Os es-
tudos também terão apoio 
do Juizado Volante Ambien-
tal (Juvam).

Para o Promotor de 
Justiça, Joelson de Campos 
Maciel, o restabelecimento 
do fluxo da água no Panta-
nal é essencial para garan-
tir a vida no Bioma. “Sem o 
fluxo de água, o Pantanal 
morre. Água é vida e um 
precisa do outro. Dentre as 
ações, serão estruturados 
planos para conter a invasão 
de áreas de preservação per-
manente e assoreamento de 
corixos para preservação da 
água”, enfatiza o represen-
tante do Ministério Público. 
Ele explica que também fi-
cou equacionado que os es-
tudos irão abordar o aspecto 
humano, além dos técnicos, 
por meio de consultas às co-
munidades tradicionais que 
habitam a região.

DUAS DÉCADAS
O nível e a qualidade da 

água da Baía de Chacororé 
são monitorados pela Sema 
desde 1999. De acordo com 
o analista de meio ambien-
te, Rafael Teodoro de Melo, 
a época foi construída uma 

Equipe do governo vistoriou pontos de obstrução da baía em 15 de janeiro

PANTANAL. Plano de ação prevê ações emergenciais, que já começaram a ser executadas
FOTO: MARCOS VERGUEIRO

barragem submersível no 
corixo do Mato para manter 
o nível da água da baía de 
Chacororé, o mesmo tipo de 
estrutura foi feita no corixo 
Tarumã para assegurar o ní-
vel de Siá Mariana. O corixo 
do Mato liga as duas baías, já 
o Tarumã conecta Siá Maria-
na ao rio Cuiabá.

A contenção feita com 
pedras e terra tem cerca de 
2,5 metros de altura e além 
de controlar o fluxo, melho-
ra a qualidade da água. “O 
que vimos desde 1999 com 
a construção da barragem 
foi uma melhora significa-
tiva na qualidade da água 
das baías, melhorando o am-

biente para a vida dos pei-
xes”, relembra o engenheiro 
sanitarista. Em 2010, a bar-
ragem do corixo do Mato foi 
destruída por ação humana 
e precisou ser refeita. Já em 
2020, novas avarias foram 
encontradas e a própria co-
munidade recompôs a bar-
reira.

Os corixos são corpos 
hídricos que levam água, nu-
trientes e ovas e peixes nos 
dois sentidos: na enchente 
leva água dos rios para a baía 
e na vazante a água e os pei-
xes são levados de volta para 
o rio. Já um rio corre apenas 
em um sentido a partir de 
sua nascente.


