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VALORIZAÇÃO

Pousadas em
áreas rurais:
opção de lazer
para Sinop
Paz, tranquilidade e lazer, tem sido 
o desejo de muitas famílias mo-
radoras de Sinop e região. E, para 
acompanhar o desenvolvimento da 
cidade que mais cresce no norte do 
Estado, o turismo tem ganhado des-
taque, principalmente, na pegada 
rural/natural, que valoriza e explora 
as belezas e ambientes do cerrado 
mato-grossense.                   Página  -8

Divulgação

Divulgação 

ARIPUANÃ

Situação de
emergência
após chuva
intensa

Depois que uma chuva 
intensa alagou rua e casas, a 
Prefeitura de Aripuanã declarou 
situação de emergência e soli-
citou o suporte da Defesa Civil. 
A chuva que caiu terça começou 
durante a madrugada e conti-
nuou durante toda a manhã. A 
chuva só deu trégua à tarde e 
as águas que invadiram as ruas 
baixaram.      Página - 7

Divulgação

24,6 KM

A Secretaria de Infraestrutura concluiu a pavimentação de mais 24,6 km da MT-343, entre Cá-
ceres e Barra do Bugres, na região Oeste. Ainda falta a finalização dos serviços de sinalização e 
drenagem para conclusão definitiva da obra e entrega à população.                            Página -8

Divulgação

LIGAÇÃO CÁCERES E BARRA DO BUGRES

A forte valorização do boi gordo nos últimos 30 dias continua a abrir es-
paço para a que os compradores de bezerro e gado magro aceitem pagar 
mais por eles. Essa é a análise que se faz quanto aos avanços dos preços 
dos animais terminados nas últimas semanas, movimento que tem aju-
dado a acelerar os negócios envolvendo bovinos de reposição.     Página -4

Bezerro tem preço recorde,
seguindo os passos do boi



A prática vai mostrando que o discurso da 
campanha era apenas estratégia para enga-
belar os eleitores

Em São Paulo, torcedores de futebol promo-
Na campanha Bolsonaro fez críticas veementes 
à velha política, a prática do toma lá, dá cá, ao 
Centrão, bloco de partidos fisiológicos que ao 
invés de atender os interesses do povo e do país 
utilizam o mandado para conquista de cargos, 
se enriquecerem com dinheiro das emendas e 
outras falcatruas.

Bolsonaro criticou também o número exa-
gerado de ministérios utilizados muitas vezes 
para acomodar interesses de partidos e apani-
guados, e disse que iria governar apenas com 15. 
No entanto hoje no seu governo já são 23, mais 
os que prometeu para controlar a Câmara e o 
Senado.

A prática vai mostrando que o discurso da 
campanha era apenas estratégia para engabe-
lar os eleitores, já que Bolsonaro nos seus oito 
mandatos como deputado federal sempre fez 
parte do Centrão e era useiro e vezeiro na práti-
ca do toma lá, dá cá.

Bolsonaro ameaçado por mais de 60 pedidos 
de impeachment devido aos crimes cometidos, 
ao invés de atender com auxilio emergencial os 
milhões de desempregados, ou empréstimos 
para pequenas e médias empresas e outros se-
tores que sofrem com a segunda onda da pan-
demia, ao invés de comprar vacinas, resolveu 
gastar mais de 3 bilhões para comprar o Centrão 
e se garantir no poder.

Os candidatos do Centrão, escolhidos por 
Bolsonaro, todos os ministérios principalmente 
o da Economia sob o comando de Paulo Guedes 
resolveram jogar todas as fichas; oferecer todos 
os cargos, criar ou recriar ministérios, desviar 
dinheiro do orçamento de outros setores, para 
comprar deputados e senadores.

Devido a despolitização do povo brasileiro 
que se interessa mais pelo futebol que pela po-
lítica, representantes eleitos, em todos os níveis, 
desde vereadores, deputados, senadores, gover-
nadores, em grande maioria, sabem que podem 
vender a alma ao diabo, chafurdar na corrupção, 
aprontar a falcatrua que quiser, que dificilmente 
a maioria dos eleitores tomarão conhecimento, 
providencias para puni-los, ou cassar os seus 
mandatos.

Por isso correu solta as negociatas, as tra-

ficâncias e velhacarias no Senado e na Câmara, 
terminando em larga vitória dos candidatos ban-
cados por Bolsonaro.

Os que deveriam honrar os votos recebidos, 
defender os interesses do povo e do país, garantir 
a independência do poder legislativo, fiscalizar e 
punir os atos nefastos do governo, em sua maio-
ria, como judas se venderam, se acovardaram, se 
colocaram como vassalos de um dos piores pre-
sidentes, insensível, incompetente, desonesto, 
tirano e genocida. Já são mais de 230 mil mortos 
e 9 milhões de infectados. Por parte do governo 
federal não se vê uma ação concreta para com-
bater de forma eficaz essa pandemia.

Esses governantes, políticos e seus seguido-
res acéfalos, falam em salvar a economia, mas a 
ignorância e insensibilidade é tamanha que não 
percebem que para salvar a economia é preciso 
enfrentar e combater a pandemia, para garantir a 
vida, a volta ao trabalho e à produção.

Bolsonaro, apesar dos inúmeros malefícios 
causados ao povo e ao país poderá ganhar cer-
to folego, pelo menos por enquanto se livrar do 
impeachment, ou até concluir o seu mandato. No 
entanto, essa manobra sórdida para dominar o 
parlamento não trará nenhum benefício aos bra-
sileiros. Como fizera nos dois anos anteriores Bol-
sonaro e Paulo Guedes já falam abertamente dar 
continuidade às reformas, aos cortes de gastos 
que retiram verbas da saúde, educação e outros 
setores para garantir o pagamento da dívida aos 
credores, aos banqueiros e agiotas.

Paulo Guedes já anuncia que agora o cami-
nho está livre para as privatizações, ou entrega 
das empresas dos brasileiros para as multinacio-
nais que ao invés de gerar desenvolvimento vem 
apenas para onerar as tarifas e obterem maiores 
lucros.

A vida dos brasileiros deve continuar pioran-
do, mas deverá aumentar a revolta e consequen-
temente o fortalecimento de uma frente ampla 
dos partidos e entidades comprometidas com os 
interesses legítimos do povo brasileiro, para pôr 
fim a tantos sofrimentos.

ALUISIO ARRUDA É JORNALISTA, ARQUITETO E 
URBANISTA

Ao invés de vacinas,
comprou o Centrão

E se for taxado?
um número bastante expressivo de casos 
como esse sendo reportados em grupos 
sobre eletrônicos, especialmente sobre te-

lefonia. Usuários trocam 
experiências e, claro, 
choram as mágoas quan-
do uma taxação alta é im-
posta ao item.

Entre as dicas consi-
deradas mais importan-
tes está a de solicitar ao 
vendedor que declare um 
valor menor, afinal, é por 
meio dele que a cobrança 
é definida. O que muita 

gente não sabe é que a taxação, tanto do 
tributo quanto da multa, pode ser definida 
com base no valor praticado no Brasil, jus-
tamente para fugir da estratégia da declara-
ção de valor menor. E quando isso acontece 
a “pancada” é grande, e as únicas opções 
são a de fazer o pagamento ou simples-
mente abandonar o item, perdendo o que 
foi investido. Será que vale a pena?

E a gente vai ficando por aqui. Suas opi-
niões, sugestões e críticas são muito impor-
tantes, e você pode entrar em contato pelo 
fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, lsmus-
si@hotmail.com ou visitar nosso perfil em 
facebook.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!

Nos relatos de compradores frustrados é comum ver casos em 
que, na tentativa de economizar valores inferiores a R$ 1.000,00 
na compra de um celular, o consumidor acaba se vendo taxado 
em mais de R$ 1.500,00, que tem que ser pago à vista, além do 
valor já pago no aparelho. No fim das contas a tentativa de se 
fazer economia vira um grande prejuízo, além da espera e dos 
riscos de se comprar um produto do outro lado do mundo.

CLIC 
FINAL 

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

Ainda no clima da compra de eletrôni-
cos, assunto que tenho abordado em nossos 
últimos textos, não teria como deixar de fa-
lar sobre a “moda” do 
momento: a compra de 
itens de outros países, 
feita pelo usuário final.

A internet tornou 
tudo mais fácil, e a po-
pularização de sites 
de venda de produtos 
de fora, especialmente 
da China aproximou o 
consumidor dos preços 
baixos praticados em 
outros locais. Isso faz com que muita gente 
compre nesses sites, sem entender exata-
mente os riscos envolvidos.

Antes de qualquer coisa, é extrema-
mente importante escolher bem o site e 
o vendedor. Se você tiver problemas com 
uma negociação dessas, vai reclamar para 
quem? Se o produto for entregue com pro-
blemas? Se não chegar? Se vier outra coisa 
no lugar? Saber o que está fazendo é fun-
damental.

A grande questão, que pode inviabilizar 
esse tipo de importação, é a taxação na en-
trada do país. Todo item, ao entrar no Brasil, 
passa por fiscalização aduaneira, onde os 
devidos impostos são cobrados, além da 
multa por conta da tentativa de se evitar a 
cobrança.

Eu tenho acompanhado, recentemente, 

ALUISIO ARRUDA

Uma série de atentados e atos de intimidação 
vem atingindo representantes eleitos de minorias e 
grupos que sofrem discriminação por questões de 
gênero ou cor. Fruto de um crescente processo de 
conscientização e de luta por direitos que se dissemi-
na no Brasil, a apresentação de candidaturas vincula-
das a movimentos de defesa de mulheres, negros, ho-
mossexuais e transgêneros tornou-se mais expressiva 
nas eleições municipais do ano passado.

A crescente visibilidade de parlamentares desses 
segmentos tem despertado, contudo, reações violen-
tas de ressentimento e preconceito que são intolerá-
veis à luz da cidadania e da convivência democrática 
—além de se caracterizarem como crimes comuns.

Foi o caso, por exemplo, noticiado no final do 
mês de janeiro, de Carolina Iara, integrante de man-
dato coletivo do PSOL na Câmara Municipal de São 
Paulo. A covereadora integra a Bancada Feminista, 
composta por seis pessoas, que mereceu 46.267 votos 
em nome de Silvia Andrea Ferraro.

Ataques foram também denunciados por outras 
duas parlamentares do PSOL, a covereadora Samara 
Sosthenes, do grupo Quilombo Periférico, e a verea-
dora Erika Hilton, negra e transexual, a mulher mais 
bem votada em 2020 no país, com mais de 50 mil su-
frágios.

Convidada a participar do programa Roda Viva, 
da TV Cultura, Hilton não se furtou, em ato corajoso, 
a apontar a onda intimidatória que atinge colegas de 
Legislativo.

Não se trata, como se sabe, de um problema 
paulistano. Demonstrações deploráveis de discrimi-
nação têm sido registradas em diversas cidades e es-
tados. Ganhou recente projeção nacional a vereadora 
Ana Lúcia Martins (PT), primeira negra eleita para a 
Câmara de Joinville — alvo de ofensas nas redes so-
ciais e de ameaça de morte.

Registre-se que também em outros países, como 
os EUA, onde representantes de minorias têm obti-
do êxito em eleições, observam-se comportamentos 
análogos.

Além de medidas de proteção cabíveis, a cargo 
dos respectivos órgãos legislativos, é indispensável 
que os atentados sejam investigados pela polícia. É 
preciso impor limites à violência discriminatória que 
serve apenas para perpetuar o quadro de desigualda-
des que infelizmente ainda é realidade no país.

Editorial

Minorias sob ataque

CASO ISABELE
O Ministério Público Estadual rechaçou 

a declaração do advogado Arthur Osti, que 
defende a menor que matou a amiga Isabele 
Ramos, no ano passado, em Cuiabá. Osti havia 
criticado o MPE por, segundo ele, estar atra-
sando o julgamento de um habeas corpus em 
favor da menor no Tribunal de Justiça, uma 
vez que já deveria ter apresentado sua mani-
festação nos autos. O MPE, no entanto, afir-
mou que o prazo para protocolar o documento 
se encerra no dia 18 de fevereiro. “Portanto, 
não existe nenhum prejuízo às partes”, diz o 
MPE.

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!

EMBATE COM
DEPUTADO
O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Fi-

gueiredo, e o deputado estadual Ulysses Moraes 
estão protagonizando embates nas últimas se-
manas. Isso porque o parlamentar suspeita do 
sumiço de doses da vacina Coronavac em Mato 
Grosso. Em uma audiência na quinta (11), na As-
sembleia, eles voltaram a bater boca. Para o se-
cretário, Ulysses quer mesmo é plateia. “Mais 
uma vez, um show pirotécnico, show de mídia. 
Já fez isso lá atrás com os respiradores, fazendo 
fake news. A mesma coisa está fazendo agora. 
Eu não vou ficar dando plateia para ele”, disse Fi-
gueiredo.

Crédito: PMMT

IMAGEM DO DIA

Registre-se que também em outros 
países, como os EUA, onde represen-
tantes de minorias têm obtido êxito em 
eleições, observam-se comportamentos 
análogos.

“ “ Um adolescente, 17 anos, foi apreendido na madrugada desta sexta (12) ao 
invadir a loja de um shopping, em Cuiabá, e furtar R$ 60 mil em aparelhos ce-
lulares. Segundo a Polícia Militar, o gerente da loja visualizou a ação do garoto 
pelas câmeras de segurança e ligou para a PM. A situação ocorreu por volta de 
1h30 em um shopping que fica no Jardim Aclimação. A loja foi cercada e o ge-
rente abriu o local. Durante a varredura, os policiais encontraram o adolescente 
escondido na tesouraria do estabelecimento. Ele estava com uma mochila com 
51 celulares. O adolescente foi apreendido e levado até o Cisc do Bairro Verdão.
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concluída a pavimentação de mais
24,6 km; avanço nas obras da Mt-343
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra) concluiu a pavimen-
tação de mais 24,6 km da 
MT-343, entre Cáceres e Bar-
ra do Bugres, na região Oes-
te. Ainda falta a finalização 
dos serviços de sinalização 
e drenagem para conclusão 
definitiva da obra e entrega à 
população.

A MT-343 é considerada 
uma importante ligação en-
tre Cáceres, Porto Estrela e 
Barra do Bugres, bem como 
a interligação das rodovias 
federais BR-070 e BR-364. A 
pavimentação é mais uma 
ação de infraestrutura do Go-
verno de Mato Grosso para 
melhorar não apenas a ma-
lha rodoviária, como também 
a logística para quem produz 
na região.

Ao todo serão asfalta-
dos quase 120 km da rodovia, 
que compreendem três lotes 
de obras. Neste primeiro lote, 
foram asfaltados 24,6 km no 
trecho que vai do fim do pa-
vimento em Cáceres até o 
Km 46,5, em direção a Barra 
do Bugres. Com a conclusão 
desse trecho, já são 54,6 km 
de asfalto novo na rodovia. 
Isso porque, ainda no ano 
passado, outros 30 quilô-
metros foram asfaltados, no 
trecho entre o município de 
Porto Estrela e o distrito de 
Vila Aparecida, em Cáceres. 

Esse trecho compreende o 
segundo lote de obras, com 
extensão total de 64,4 km.

De acordo com o enge-
nheiro Alexandre Zigoski, su-
perintendente de Execução e 
Fiscalização de Obras da Sin-
fra, já foi asfaltada a metade 
da extensão prevista neste 
segundo lote e a expectati-
va é de conclusão ainda nes-
te semestre.  “Nesse trecho, 
além do asfalto, também fi-
zemos uma sinalização pro-
visória. Assim que concluir 
toda a extensão de 64,4 km, 
faremos a sinalização defi-
nitiva para entregar a obra”, 
explicou.

Outro ponto da MT-343 
também será pavimenta-
do. As obras já iniciaram no 
trecho que vai do entronca-
mento da MT-246, em Barra 
do Bugres, até o município 
de Porto Estrela, totalizando 
30,8 km. Esse é o último lote 
de obras na rodovia para in-
terligar definitivamente Cá-
ceres até Barra do Bugres 
por via asfaltada. De acordo 
com o secretário de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca, Marcelo de Oliveira, essas 
obras atendem a uma deter-
minação direta do governa-
dor Mauro Mendes para me-
lhorar a logística e contribuir 
com o desenvolvimento da 
região. Mendes, inclusive, es-
teve pessoalmente vistorian-
do as obras no ano passado.

“Essa pavimentação vai 

LOGÍSTICA. Com a conclusão de mais um trecho, já são 54,6 km de asfalto novo na rodovia
Foto: SinFra-Mt

trabalho é realizado pelo Governo de Mato Grosso

Ex-deputada teté, esposa do deputado federal carlos Bezerra, é cotada para cargo 

Prefeito pede construção de nova cadeia fora
do centro da cidade

Usina terá capacidade para gerar até 28 megawatts de 
energia

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O secretário estadual 
de Agricultura Familiar, Silva-
no Amaral (MDB), está com 
os dias contados à frente 
da pasta. A cúpula do MDB 
já pediu sua exoneração ao 
governador Mauro Mendes 
(DEM) e indicou dois nomes 
para substituí-lo.

Os cotados são a ex-de-
putada Teté Bezerra - esposa 
do presidente do MDB em 
Mato Grosso, deputado fe-
deral Carlos Bezerra – e o di-
rigente partidário Clóvis Car-
doso, adjunto de Agricultura 
Familiar e Desenvolvimento 
Rural na própria pasta. Com 
isso, a saída de Silvano deve 
ser concretizada nos próxi-
mos dias.

A bancada do MDB na 
Assembleia e outros parla-
mentares da base governis-
ta estão descontentes com a 
atuação de Silvano. Isso por-
que, pensando em 2022, o ti-
tular da Seaf estaria usando o 
cargo para “invadir” as bases 
eleitorais dos outros políticos, 
causando revolta generaliza-
da.

Silvano tem domicílio 

DA REPORTAGEM

O Prefeito de Nova Mu-
tum, Leandro Félix, debateu 
nesta semana, junto ao vice-
-governador Otaviano Pivetta 
e o Secretário de Segurança 
Pública de Mato Grosso Ale-
xandre Bustamante a cons-
trução de uma nova cadeia 
na cidade.

Félix apresentou a ne-
cessidade urgente da cons-
trução de uma nova cadeia 
pública em uma área ade-
quada, fora do perímetro ur-
bano. “Esse tema será uma 
das prioridades, a atual sede 
da cadeia no centro é im-
própria, a estrutura não tem 
condições de comportar uma 
cadeia, sem contar a localiza-

eleitoral em Sinop e é pri-
meiro suplente de deputado 
estadual. Sua saída do secre-

ção”, destaca.
Ele explicou também 

que o município será parcei-
ro do estado na construção 
da nova sede. “Já sinalizamos 
para o estado que seremos 
parceiros, temos uma área 
já reservada para essa obra e 
estamos bem otimistas que 
vamos conseguir avançar 
na construção de mais essa 
parceria ligada a segurança 
pública de nossa cidade”, en-
fatiza.

Recentemente 10 pre-
sos fugiram da Cadeia Públi-
ca de Nova Mutum, segundo 
a Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública, os presos 
cavaram um túnel e conse-
guiram fugir por uma passa-
gem.

ARTICULAÇÃO

MDB pede saída de Silvano do
staff e até indica dois nomes

NOVA MUTUM

Debate sobre construção de nova cadeia

DA REPORTAGEM

A construção da Peque-
na Central Hidrelétrica (PCH) 
Rio do Cedro foi discutida 
em reunião do Conselho de 
Desenvolvimento Econô-
mico de Lucas do Rio Verde 
(Codel). O objetivo foi a in-
clusão do empreendimento 
no Programa de Desenvolvi-
mento Econômico de Lucas 
do Rio Verde (Prodel), para 
que a obra obtenha os incen-
tivos fiscais, conforme prevê 
a Lei Complementar 183/18, 
Decreto 3.992/18.

De acordo com o secre-
tário municipal de Desenvol-
vimento Econômico Paulo 
Franz, a construção da nova 
usina é essencial na retoma-
da do desenvolvimento do 
município. “Já estamos em 
conversa com algumas in-
dústrias interessadas em se 
instalar em Lucas do Rio Ver-
de e a garantia de energia de 

qualidade é essencial para a 
vinda dessas empresas”.

A nova usina terá ca-
pacidade para gerar até 28 
megawatts de energia, o 
suficiente para atrair novos 
empreendimentos e abas-
tecer uma cidade de até 100 
mil habitantes. Segundo o 
secretário, o projeto de cons-
trução da PCH está em fase 
de licenciamento ambiental. 
Serão investidos aproxima-
damente R$ 120 milhões e 
gerados cerca de 2,5 mil em-
pregos.

A nova usina terá as 
mesmas características da 
PCH Canoa Quebrada, cons-
truída na área do Rio Verde. 
As obras devem começar 
ainda neste semestre e de-
vem ser concluídas em três 
anos. 

Fazem parte do Codel, 
representantes do Poder 
Executivo, Legislativo, enti-
dades e empresários.

L.R.VERDE

codel discute construção 
de nova usina hidrelétrica

tariado complica ainda mais 
a situação de Romoaldo Jú-
nior (MDB), que é segundo 

suplente e se articula perma-
nentemente por vaga na As-
sembleia.

interligar a região produto-
ra do Médio Norte, em Barra 
do Bugres, diretamente ao 

Porto de Cáceres e à Zona 
de Processamento de Expor-
tação de Mato Grosso, que 

também está em obras. Este 
é o Governo do Estado que 
está consertando o estado e 

solucionando mais um gar-
galo logístico”, afirmou o se-
cretário.
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Bezerro tem preço recorde,
seguindo os passos do boi
DA REPORTAGEM

“Para onde o boi vai, o 
bezerro segue atrás”, diz Yago 
Travagini, analista de merca-
do pela Agrifatto, referindo-
-se aos avanços dos preços 
dos animais terminados nas 
últimas semanas, movimento 
que tem ajudado a acelerar os 
negócios envolvendo bovinos 
de reposição – e, claro, resul-
tando também na valorização 
do bezerro e demais catego-
rias do setor.

“A forte valorização do 
boi gordo nos últimos 30 dias 
continua a abrir espaço para 
a que os compradores de be-
zerro e gado magro aceitem 
pagar mais por eles”, ressalta 
Travagini. Com isso, continua 
o analista, nesta semana, a 
cotação do bezerro evoluiu 
7,61% na comparação com a 
sexta-feira retrasada, para R$ 
2.791,34/cabeça, em São Pau-
lo, rompendo novamente os 
recordes históricos observa-
dos ao fim de novembro/20.

Apesar de ser o último a 
“embarcar” na alta de janei-
ro/21, o bezerro finalmente foi 
junto com o boi gordo, acres-

centa o consultor da Agrifatto. 
“Ótimo para o criador, mas 
nem tanto para o recriador, 
observa Travagini. “Ainda que 
a cotação do animal gordo 
esteja atingindo patamares 
históricos, lembramos da má-
xima do mercado financeiro: 
‘Rendimentos passados não 
são garantias de lucros futu-
ros’”, pondera Travagini.

Segundo o analista, a 
reposição desses animais nas 
fazendas ganha contornos 
preocupantes sobre a mar-
gem dos recriadores, isso por-
que “o custo de aquisição do 
animal já está 52% mais caro 
do que há um ano atrás e os 
insumos de alimentação (se-
gundo principal componente 
de custo de quem faz engor-
da de animais), como milho e 
farelo de soja, estão 64% e 121% 
mais onerosos quando com-
parados a janeiro/20”. Este é o 
cenário atual, mas o que ga-
rante a manutenção dele para 
o bezerro comprado hoje (ja-
neiro/21) e que será entregue 
em 2022?, indaga o consultor 
da Agrifatto. Ele lembra que, 
atualmente, os criadores es-
tão segurando as fêmeas, que 

Foto: Luiz Antônio DiAs

Bezerro valorizando junto do boi

TAL PAI, TAL FILHO. Movimento vem resultando na valorização do bezerro e demais categorias
estão produzindo um grande 
volume de bezerros, que, por 
sua vez, irá “encher o mercado 
de boi gordo em algum mo-
mento”. “Provavelmente isso 
ocorrerá nos próximos anos”, 
projeta.

Levar um bezerro há 
níveis máximos agora pode 
significar vendê-los em 2022 
a preços de boi gordo que es-
tariam longe dos R$ 300@”, 
observa Travagini. “O olhar de 
longo prazo deve estar aten-
to a tais ressalvas, lembrando 
que a pecuária eficiente não 
se faz em um ano, mas sim 
em vários”, alerta.

No Médio Araguaia, o in-
dicador Imea aponta o preço 
da arroba no dia 09/02 para o 
boi e vaca gorda a prazo em 
Agua Boa – MT, a R$286,78. A 
vista, a arroba do boi gordo no 
município está sendo cotado 
a R$ 282,40, e da vaca gor-
da R$ 272,48. Em Canarana, 
os preços se repetem, quase 
sem alterações. Já em Que-
rência, o instituto aponta a 
arroba do boi e vaca gorda à 
prazo a R$ 290,41. O boi a vista 
a R$ 281,56, e a vaca a R$ 271,61 
a arroba.

DA REPORTAGEM

O Brasil deve produzir 
2,522 milhões de toneladas 
de algodão em pluma nes-
ta safra, segundo a Conab. 
O volume, 16% menor que o 
do último ciclo, é resultado 
da queda da área destinada 
às lavouras (13%) associada à 
expectativa de uma produ-
tividade média mais enxuta, 
3,3% inferior ao da temporada 
passada.

Em Mato Grosso, que é 
responsável por 70% do algo-
dão produzido no país, o atra-
so do plantio mantém o risco 
de que a previsão de queda 
possa ficar ainda maior. Ape-
nas 30% das lavouras foram 
semeadas dentro da janela 
considerada ideal, que termi-
nou em janeiro.

Diante da incerteza 
quanto ao desempenho da 
safra, muitos agricultores 
estão cautelosos na hora de 
negociar a pluma. De acordo 
com o Imea, pouco mais de 

DA REPORTAGEM

O Sindicato Rural de 
Canarana/Senar-MT, em par-
ceria com a AGRITEX, con-
cessionária CASE, finalizou 
nesta semana o treinamento 
de operador de colheitadeira 
de grãos. 

Foram ofertadas 12 va-
gas e todas os alunos conclu-
íram o curso.

O objetivo do treina-
mento é capacitar os alu-
nos para operar uma colhei-
tadeira e suas regulagens, 
proporcionando um maior 
rendimento em sua colheita. 
Para Marciano Gnadt, o cur-
so preparou os participantes 
para uma oportunidade de 

DA REPORTAGEM

O Conselho Deliberati-
vo dos Programas de Desen-
volvimento de Mato Grosso 
(Condeprodemat) definiu 
em reunião nesta semana os 
percentuais dos benefícios 
fiscais para novos produtos 
e cadeias produtivas no Es-
tado.

“Apoiar e fomentar es-
tas cadeias é uma importan-
te política pública para des-
concentração da produção 
no Estado. Desta forma, elas 
terão condições de se estru-
turar e atingir especialmente 
os médios produtores do Es-
tado”, afirmou o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico e presidente do 
Condeprodemat, César Mi-
randa.

O conselho define per-
centuais de benefícios em 
até 50% para produtos agro-
pecuários existentes e para 
o desenvolvimento de novas 
cadeias esse percentual po-
derá ser elevado a até 62,5%.

Desta forma, foi apro-

vado percentual de 41,67% 
de crédito outorgado gado 
bovino para abate a partir 
de 24 meses; 50% de crédito 
outorgado para suínos em 
pé; 50% de crédito outorgado 
para feijões; 50% de crédito 
outorgado gergelim; 62,50% 
de crédito outorgado para 
lentilha, ervilha, grão de bico, 
trigo e amendoim, todos rea-
lizados no âmbito do Progra-
ma de Desenvolvimento Ru-
ral de Mato Grosso (Proder).

Os contribuintes que 
realizarem operações com 
os produtos deverão contri-
buir com um percentual ao 
Fundo de Desenvolvimento 
Rural. Fazem parte do Con-
deprodemat a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimen-
to Econômico, a Casa Civil, a 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda, a Procuradoria Geral 
do Estado, a Federação das 
Indústrias de Mato Grosso 
(FIEMT), a Federação do Co-
mércio de Mato Grosso (Fe-
comércio), a Federação da 
Agropecuária de Mato Grosso 
(Famato).

Atraso no plantio aumenta incerteza quanto ao desempenho da safra 

Curso é oferecido em parceria

Feijão é um produto que recebeu benefício fiscal

ALGODÃO

Ritmo de venda está abaixo da
média histórica para o período

CANARANA

Alunos finalizam curso de
operador de colheitadeira

GOVERNO DEFINE 

Benefícios fiscais para
novos produtos e
cadeias produtivas

Foto: DivuLgAção

Foto: DivuLgAção

Foto: WenDerson ArAújo

emprego e outros já empre-
gados, para ter um melhor 
desempenho e rendimento 
dentro da propriedade em 

58,5% da produção esperada 
foram comercializados até 
agora. Bem menos que os 
74% que já estavam vendidos 
nesta mesma época do ano 
passado e inferior também à 
média histórica para o perío-

do, que passa de 62%. 
O ritmo das vendas da 

pluma colhida no ano passa-
do também está mais lento. 
Chegou a 90% da produção 
total, contra os 93% na média 
das últimas cinco safras. Se-

gundo o Imea, com os agri-
cultores segurando a pouca 
produção ainda disponível 
no estado, os preços oferta-
dos da pluma ficaram acima 
de R$ 133,00 por arroba em 
janeiro.

que trabalha.
O Sindicato Rural de 

Canarana e Senar MT ainda 
trazem outros quatro trei-

namentos para os próximos 
dias. 

Os interessados devem 
procurar a sede do Sindicato.



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) 

VENDAS

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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AUTO POSTO 4AR LTDA, CNPJ 00.419.461/0001-01 e inscri-
ção estadual 13.159.707-8 com sede à Avenida Colonizador 
José Bianchini – 1142 Centro – Marcelândia MT, torna público 
que requereu junto à SEMA/ MT Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente , o pedido de Licença Prévia  “LP” e  Licença de Ins-
talação “LI”  para a Ampliação de Tancagem,  para a atividade 
de Comércio a varejo de Combustíveis e lubrificantes para ve-
ículos automotores, localizado na à Avenida Colonizador José 
Bianchini – 1142 Centro – Marcelândia, estado de Mato Grosso 

A E12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estabele-
cida na Avenida das Embaúbas, 1835, sala 12, Setor Comercial 
na Cidade de Sinop/MT, inscrita no CNPJ Nº 32.472.081/0001-
19, Torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e a Licença 
de Instalação - LI da Implantação do Loteamento denominado 
de JARDIM RAVENA, localizado na Estrada Alzira, Chácaras 
438/438A no Bairro de Chácaras Sinop/MT, Gleba Celeste 3ª 
parte, não foi determinado EIA/RIMA.

A E12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, estabele-
cida na Avenida das Embaúbas, 1835, sala 12, Setor Comercial 
na Cidade de Sinop/MT, inscrita no CNPJ Nº 32.472.081/0001-
19, Torna Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente/MT a Licença Prévia - LP e a Licença 
de Instalação - LI da Implantação do Loteamento denominado 
de RESINDENCIAL VILLA VORATA, localizado na Estrada Alzi-
ra, Chácara 475 no Bairro de Chácaras Sinop/MT, Gleba Celes-
te 3ª parte, não foi determinado EIA/RIMA

RONALDO PADINHA DOS SANTOS, CPF nº 786.265.871-04, 
torna público que requer junto à SAMA a Alteração de Razão 
Social e a Renovação da Licença de Operação, passando de 
Vilson Basso para Ronaldo Padilha dos Santos, para a ativida-
de de Criação de Frangos para Corte, para 60.000 aves, locali-
zado em área denominada Fazenda Padilha, localizada na zona 
rural do Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

VITOR ELISIO POLTRONIERI – CONDOMINIO AGROPECU-
ARIA GUANANDI, CPF: 250.428.239-72, localizada na RO-
DOVIA MT220, KM 38, SN, ZONA RURAL, CEP: 78.573-000, 
IPIRANGA DO NORTE-MT. Torna publico que requereu a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA – SEMA a LICEN-
ÇA POR ADESÃO E COMPROMISSO – LAC, para atividade de 
ARMAZÉNS GERAIS. Não EIA/RIMA

AVELINO NERI BOCOLLI, CPF nº 197.665.139-53, torna públi-
co que requer junto a SEMA, a Licença por Adesão e Compro-
misso – LAC, para a atividade de Armazéns Gerais (Emissão 
de Warrants), construída no imóvel rural denominado Fazenda 
Aliança I, II e III, localizada no município de Santa Carmem-MT.

PARIS LOTEAMENTOS LTDA, CNPJ nº 21.484.124/0001-60, 
pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua das 
Aroeiras, nº 629, Sala 08, Setor Comercial na Cidade de Sinop-
-MT, torna Público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Licença de Operação 
(L.O) para a Etapa-02 do Loteamento Urbano denominado RE-
SIDENCIAL PARIS, localizado na Estrada Nanci, Lote nº 79 e 
80/O, Zona Urbana, na Cidade de Sinop MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 05/2021 RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO, 
REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, PROCESSOS SELETIVOS, ELA-
BORAÇAO DE QUESTÕES DE PROVA, FISCALIZAÇÃO, AVALIAÇÃO DE 
PROVAS E TÍTULOS, JULGAMENTO DE RECURSOS E DIVULGAÇÕES 
DE RESULTADO PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE 
PESSOAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 
PEIXOTODE AZEVEDO”. Onde sagrou-se vencedora a empresa: METODO 
SOLUÇÕES EDUCACIONAIS LTDA- ME, CNPJ N° 22.817.081-0001-50 com 
o valor de R$ 13.400,00 (Trinta mil e quatrocentos reais). Na fase de habilita-
ção a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 12 de Fevereiro de 2021

Natália Fernandes da Silva
Pregoeiro

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA AS NEGOCIA-
ÇÕES COLETIVAS 2021/2022 DA CATEGORIA TRANSPORTE COLETIVO 
URBANO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR E CATEGORIA 
DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS EM GERAL. O SINTTRO-
NORMAT – SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RO-
DOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através do seu presidente e 
nos termos das disposições contidas nos Estatuto Social do Sindicato e no 
Artigo 611 da CLT CONVOCA TODOS TRABALHADORES, ASSOCIADOS 
OU NÃO, DO SETOR DO TRANSPORTE COLETIVO URBANO DE PASSA-
GEIROS E TRANSPORTE ESCOLAR E DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO 
DE CARGAS, INTEGRANTES DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA 
PELO SINDICATO, BEM COMO, DAS CIDADES DE: Sinop - Alta Floresta 
– Apiacás – Carlinda – Colíder – Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Nor-
te – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - Juara - Lucas do Rio Verde – 
Marcelândia – Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova Santa Helena - Nova 
Guarita - Nova Bandeirantes - Novo Horizonte do Norte - Nova Mutum - Nova 
Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo - Paranaíta - Peixoto de Azeve-
do – Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – Santa Rita do Trivelato 
- Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e Vera, PARA 
PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 
18/02/2021 (quinta-feira), nos seguintes horários e endereço: TRANSPOR-
TE COLETIVO URBANO DE PASSAGEIROS: em primeira convocação às 
08:00hs, com a presença da maioria simples dos interessados e em segunda 
e última convocação às 09:00hs, com qualquer número dos presentes. CATE-
GORIA DE TRANSPORTE DE CARGAS: primeira convocação às 13:00hs, 
com a presença da maioria simples dos interessados e em segunda e última 
convocação às 14:00hs, com qualquer número dos presentes. Assuntos da 
Pauta: A) - Análise Discussão e aprovação da pauta de reivindicação para a 
negociação coletiva vigência 2021/2022; B)- Deliberar acerca da delegação 
de poderes à Diretoria do Sindicato para realizar negociações junto aos Sindi-
catos patronal representantes das categorias econômica, nos termos do §1° 
do Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar Ação de Dissídio Coletivo 
de Trabalho, caso seja necessário; C) - Deliberar sobre a delegação de po-
deres para à Diretoria do  SINTTRONORMAT, para constituir Advogados para 
assessorar juridicamente as negociações com os representantes patronais 
dos seguimentos econômicos; D) - Deliberar sobre a criação de uma comis-
são de negociação, e que a assembleia se torne permanente até a assinatura 
dos instrumentos normativos que vierem a ser firmados, ou até o julgamento 
do Dissídio Coletivo, se for o caso; E) - Deliberação sobre as contribuições 
para os sindicatos; As assembleias ficaram permanentes até as 17;00hs do 
dia e serão realizadas na sede do Sindicato, sito: Av. Avenida das Acácias 
n° 2369 - centro - CEP 78.550-306 - Sinop/MT. Sinop’ MT 12 de fevereiro de 
2021. Jaime Sales de Oliveira – Presidente SINTTRONORMAT. 

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 con-
finantes: Imóvel rural denominado Lote 42, de propriedade de José Everaldo 
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, ma-
trícula 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 
USUCAPIÃO E TEMPO DE POSSE ALEGADO PELO REQUERENTE: Usu-
capião extraordinário, na forma do art. 1.238 do CC, amparado em alegada 
posse superior a 24 anos. Dessa forma, notificamos eventuais TERCEIROS 
EVENTUALMENTE 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 circulação, pelo prazo e com intervalo de 15 dias cada um, e afixa-
do 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 EVENTUALMENTE INTERES-
SADOS – EX-PROPRIETÁRIOS DOS IMÓVEIS USUCAPIENDOS - PRO-

CEDIMENTO 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,  
protocolado sob nº 24050, o que se dá em face de KARL ASCHER e HELENE 
ASCHER. IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: Imóvel rural deno-
minado Lote 22, com área de 49.966,412 m2, situado em Nova Ubiratã, inci-
dente 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 Circuns-
crição 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 Everaldo 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; Lo-
teamento Jardim Santa Helena, de propriedade de Santa Helena Empreendi-
mento Imobiliários SPE Ltda, matrícula 1543, Livro 02, deste C.R.I, conforme 
memorial descritivo firmado por Fabiola Fatima Martino, Arquiteta e Urbanista, 
Engenheira de Segurança do Trabalho (Especialização), RRT nº 9294803. 
NOME DOS TITULARES DE DIREITOS REAIS E OUTROS DIREITOS RE-
GISTRADOS NA MATRÍCULA USUCAPIENDA E NAS MATRÍCULAS CON-
FINANTES: 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 Re-
gistral da 1ª Circunscrição 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 pu-
blicado 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

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 075/2020, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
concre to  us inado ,  teve  como vencedoras  as  empresas : 
CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E PRESTADORA DE SERVIÇOS 
EIRELI com valor total de R$ 221.317,50 (duzentos e vinte e um mil e 
trezentos e dezessete reais e cinquenta centavos) e JUNQUEIRA 
CONCRETO EIRELI com valor total de R$ 151.800,00 (cento e cinquenta 
e um mil e oitocentos reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 075/2020

Campo Novo do Parecis-MT, 12 de fevereiro de 2021.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 011/2021
Recebimento das propostas: a partir do dia 17 de fevereiro de 2021, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 04 de março de 2021, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Data 
de abertura das propostas: dia 04 de março de 2021, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: dia 04 de 
março de 2021, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para prestação de serviços de Pintura de paredes, forros, 
esquadrias e madeiras, aplicação de massa corrida, grafiato e textura. 
LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: https://bllcompras.com/ 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão de Licitações, 
no Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo 
do Parecis MT, ou pelo telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital 
n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 12 de fevereiro de 2021.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro
K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

COLTIVARE AGRICOLA LTDA, CNPJ: 19.496.838/0001-46, 
localizada na RODOVIA BR158, CRUZAMENTO COM MT432, 
SN, ZONA RURAL, CEP: 78.652-000, CONFRESA-MT. Torna 
publico que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA – SEMA a LICENÇA POR ADESÃO E COMPROMIS-
SO – LAC, para atividade de ARMAZÉNS GERAIS. Não EIA/
RIMA RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA
AVISO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício
Pregoeira Oficial

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2021

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 002/2021
O Sr. Celso Luiz Padovani, Prefeito Municipal de Marcelândia, Estado de 
Mato Grosso, comunica a quem possa interessar que após a análise 
detalhada dos elementos constantes dos autos, RATIFICOU, conforme 
disposto no art. 26 da Lei 8666/93, com fulcro no Art. 25, Inciso I da Lei 
Federal 8.666/93, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO a favor da 
empresa OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, objetivando a 
contratação de empresa especializada para fornecimento de sistema de 
gestão educacional, assessoria e consultoria de interesse da Secretaria 
Municipal de Educação do Município de Marcelândia/MT, conforme 
solicitação e justificativa da Secretaria Municipal de Educação, 
perfazendo o valor total da contratação em R$ 135.000,00 (cento e trinta e 
cinco mil reais). P U B L I Q U E – S E.

Celso Luiz Padovani
Marcelândia/MT, 09 de fevereiro de 2021.

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que realizará 
licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 
abertura prevista para o dia  26 de fevereiro de 2021, ás 08:00 horas 
(Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 
tendo como objeto a Contratação de empresa para prestação de serviços 
de atendimento médicos nas Unidades de Saúde do ESF (Estratégia 
Saúde da Família) e no Hospital Municipal Maria Zélia, localizados no 
município de Marcelândia/MT. O Edital completo está à disposição dos 
interessados, gratuitamente, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua dos Três Poderes, nº 777, 
Centro e no site: www.marcelandia.mt.gov.br (Ícone: Licitação). Publique-
se. Marcelândia/MT, 12 de fevereiro de 2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO 

PRESENCIAL - Nº. 06/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que retificou para o próximo dia 02 de 
março de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SOFTWARE COM ACESSO VIA WEB PARA PESQUISA DE PREÇOS DE 
MERCADO DE PRODUTOS AUTOMOTIVOS (PEÇAS, ACESSÓRIOS, 
ÓLEO LUBRIFICANTES, PNEUS, ETC.) A SEREM UTILIZADAS PARA 
BALIZAMENTO DE VALORES DE PEÇAS E SERVIÇOS DE VEÍCULOS 
LEVES, PESADOS, MÁQUINA E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS DAS 
DIVERSAS MARCAS E MODELOS EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE 
MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital Retificado nº. 
016/2021, 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, 12 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 

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° 03/2021 

 
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 MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

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° 03/2021 

 
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 MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

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° 03/2021 

 
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 MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

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° 05/2021 

 
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 D.M.B. DA SILVA com CNPJ nº 
29.987.569/0001-74, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os 
serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO 
CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

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° 03/2021 

 
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 MEIRIELEN DE FATIMA 
ZUCHI DE OLIVEIRA - ME com CNPJ nº 28.146.564/0001-56, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA 
CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL 
PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS 
NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO 
(SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo 
chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

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° 05/2021 

 
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 D.M.B. DA SILVA com CNPJ nº 
29.987.569/0001-74, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os 
serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A 
SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO 
CLÍNICO GERAL PARA AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

INSCRIÇÃO N° 08/2021

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 SAN-
CHES & SANCHES LTDA com CNPJ nº 34.920.425/0001-30, fora julgada APTA ao EDITAL N° 031/2020 
DA CHAMADA PÚBLICA N° 012/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ÁREA MÉDICO CLÍNICO 
GERAL PLANTONISTA DE 12 (DOZE) HORAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, E PLANTÕES DE 
12 (DOZE) HORAS NOS FERIADOS E FINAIS DE SEMANA, E MÉDICO CLÍNICO GERAL PARA 
AUXÍLIO CIRÚRGICO (SOBREAVISO) POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS 
E SERVIÇOS”, do respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais.

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de fevereiro de 2021.

 GLEICIANE NOLETO LOPES
 Presidente - CPL

RAFAEL SOUZA BARROS
Secretário Executivo–CISRVP



Se vencer Bahia e Palmeiras no Mineirão, Galo fechará com 48 pontos somados em BH

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

O Atlético-MG nunca foi 
o melhor mandante de uma 
edição do Campeonato Bra-
sileiro de pontos corridos de 
20 clubes participantes. Pode 
ser em 2020. Para isso, de-
pende apenas de si. Encara 
o Bahia neste sábado e fecha 
a Série A contra o Palmei-
ras, ambos no Mineirão. Se 
vencer as duas partidas, fará 
também uma campanha re-
corde em casa dentro todas 
as participações na atual fór-
mula (2006-2019).

O Galo soma 42 pon-
tos em 17 jogos no Gigante 
da Pampulha, pelo Mineirão. 
São 82,3% de aproveitamen-
to, com 13 vitórias, 3 empa-
tes e apenas uma derrota. 
Em caso de vitórias nos dois 
jogos restantes, chegará aos 
48 pontos.

O Atlético não conse-
guirá ser o melhor mandante 
de todos os tempos do Brasi-
leirão. Mas se Sampaoli der-
rotar Bahia e Palmeiras, além 

de fazer a melhor campanha 
em casa do clube, ficará en-
tre as quatro melhores de 
todas as edições dos pontos 
corridos.

O recorde geral é do 
atual campeão Flamengo, 
que somou incríveis 53 pon-
tos em 57 possíveis no Mara-
canã em 2019, embalado por 
Jorge Jesus. Depois, vem o 

MELHOR MANDANTE

Atlético busca 100% em reta
final em casa por recorde
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Jogos a cada 2 dias, clássico
e finais da Copa do Brasil
DA REPORTAGEM

Após a decepcionante 
participação no Mundial de 
Clubes, com o quarto lugar 
após derrotas para Tigres, do 
México, e Al Ahly, do Egito, a 
temporada do Palmeiras ain-
da tem mais alguns capítulos 
antes de acabar. Na verdade, 
há uma maratona de sete jo-
gos pela frente.

A viagem de volta do Ca-
tar começou às 18h30 de quin-
ta-feira, e a chegada ontem 
pela manhã em São Paulo. O 
tempo de descanso é míni-
mo. No domingo, às 17h15, no 
Allianz Parque, o Palmeiras 
tem desafio contra o Fortale-
za, pela 36ª rodada do Brasi-
leirão.

A agenda do Verdão ain-
da tem outros quatro jogos 
pelo Brasileirão e as finais da 
Copa do Brasil, contra o Grê-
mio, nos dias 28 de fevereiro e 
7 de março. Esses jogos, inclu-
sive, vão provocar adiamentos 
dos primeiros jogos do Pal-
meiras no Paulistão 2021. Veja 
a sequência de jogos:

14/2 - Palmeiras x Forta-
leza, no Allianz Parque, pelo 
Brasileirão;

17/2 - Coritiba x Palmei-
ras, no Couto Pereira, pelo Bra-
sileirão;

19/2 - São Paulo x Palmei-
ras, no Morumbi, pelo Brasilei-
rão

22/2 - Palmeiras x Atléti-
co-GO, no Allianz Parque, pelo 
Brasileirão;

25/2 - Atlético-MG x Pal-
meiras, no Mineirão, pelo Bra-
sileirão;

28/2 - Grêmio x Palmei-
ras, em Porto Alegre, pela 
Copa do Brasil;

7/3 - Palmeiras x Grêmio, 
no Allianz Parque, pela Copa 
do Brasil. Com essa maratona, 
a tendência é que o técnico 

PALMEIRAS. Verdão voltou ao Brasil nesta sexta e ainda fará mais sete jogos na temporada 2020

DA REPORTAGEM

O Inter depende de um 
fato inédito em São Januário 
neste domingo (14), às 15h, 
contra o Vasco. Para voltar 
a vencer e evitar qualquer 
chance de perder a liderança 
antes do duelo direto com o 
Flamengo, precisará encon-
trar um novo caminho. O lí-
der tenta a sua primeira vitó-
ria no Campeonato Brasileiro 
sem Patrick.

O volante é desfalque na 
36ª rodada após ter recebido 
o terceiro cartão amarelo na 
derrota por 2 a 1 para o Sport. 
E o retrospecto grita por si só 
o tamanho de sua ausência 
para a equipe de Abel Braga. 
Treinadores e jogadores, via 
de regra, citam a força cole-
tiva e evitam individualizar 
virtudes e defeitos de suas 
equipes. Mas o fator Patrick 
pesa para o Inter.

O volante esteve em 31 
das 35 partidas disputadas 
pelo Colorado no Brasileirão. 
E é o único jogador de linha 
que esteve em campo nas 19 
vitórias na competição. Com 

REABILITAÇÃO

Inter tenta se
reinventar para
manter a liderança

Volante Patrick desfalca o Inter contra o Vasco

Patrick, o Inter tem 71,4% de 
aproveitamento em 31 roda-
das. Sem o Pantera Negra, o 
número desaba para míseros 
8% de aproveitamento, com 
apenas um ponto somado e 
três derrotas em quatro jo-
gos.

Não à toa, o volante só 
foi preservado uma vez, na 
derrota por 1 a 0 para o Goiás, 
na 10ª rodada. Todas as ou-
tras ausências foram motiva-
das por questões médicas ou 
físicas.

Foi assim no empate 
em 1 a 1 com o São Paulo, na 
12ª rodada, após um proble-
ma muscular. 

E também nas derrotas 
para Santos, na Vila Belmiro, 
e Fluminense, no Beira-Rio, 
na 21ª e na 22ª rodadas, res-
pectivamente. 

Patrick havia contraído 
Covid-19 e apresentado uma 
lesão muscular.

O Inter tenta vencer 
pela primeira vez sem Patrick 
para se manter na liderança. 
O Colorado é líder com 66 
pontos – um a mais que o 
vice-líder Flamengo.

Foto: Cesar greCo

Elenco do Palmeiras durante treino em Doha 

Corinthians de 2015 de Tite, 
com 50 pontos, e o Palmeiras 
de Felipão, de mesma pontu-
ação em 2018. O trio foi cam-
peão brasileiro nos anos cita-
dos, o que o Galo persegue, 
ainda que esteja em terceiro 
lugar, a cinco pontos do Inter, 
e faltando três rodadas.

O Atlético tem como 
melhor campanha em casa 

no Brasileirão moderno os 47 
pontos de 2012, quando ficou 
invicto no recém-inaugurado 
Independência (14 vitórias 
e cinco empates). Vice-líder 
daquele ano, curiosamente, 
o time de Cuca, Ronaldinho 
e Cia. teve desempenho pior 
do que o São Paulo no Mo-
rumbi, que somou 47 pontos, 
mas teve mais vitórias.

DA REPORTAGEM

O Santos segue se pre-
parando para enfrentar o 
Coritiba, neste sábado (13), às 
18h, na Vila Belmiro, pela 36ª 
rodada do Campeonato Bra-
sileiro. O elenco treinou no 
CT Rei Pelé visando a partida. 
Marinho, recuperado de do-
res no joelho, trabalhou nor-
malmente pelo segundo dia 
seguido e deve voltar ao time. 
Além do atacante, o técnico 
Cuca também terá os retor-
nos de Sandry e Madson, que 
cumpriram suspensão na últi- Marinho e Cuca em treino do Santos

SANTOS

Com retornos, Cuca deve ter
força máxima contra o Coritiba

Foto: riCarDo Duarte

ma rodada. O Peixe terá mais 
dois dias de trabalho antes 
de enfrentar o Coritiba. Uma 
possível escalação tem: João 
Paulo; Pará, Laércio, Luan Pe-
res e Felipe Jonatan; Alison e 
Sandry; Marinho, Kaio Jorge, 
Lucas Braga e Soteldo.

O time de Cuca não 
vence há seis jogos, mas terá 
uma sequência de três parti-
das seguidas em casa. Além 
do Coritiba, o Peixe também 
enfrentará Corinthians e Flu-
minense na Vila. A última ro-
dada será contra o Bahia, em 
Salvador.

Abel Ferreira use jogadores re-
servas e até garotos do sub-20 
em vários compromissos, so-
bretudo do Brasileirão, visan-

do o descanso e a preparação 
dos titulares para a Copa do 
Brasil.

O treinador tem recla-

mado frequentemente sobre 
o quão desgastante tem sido 
os últimos meses do Palmei-
ras por conta do calendário 

apertado. Segundo ele, in-
clusive, é impossível repetir a 
mesma equipe em jogos con-
secutivos.

Foto: ivan storti



Estado de Mato Grosso, sábado, 13 de fevereiro de 2021 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Diretores da Associa-
ção de Bares, Restaurantes e 
Similares (que está ligada a 
CDL) requereu junto à Prefei-
tura e Câmara a flexibilização 
imediata no horário do toque 
de recolher que vai das 23h às 
5h, com bares, lanchonetes, 
restaurantes, conveniências 
e demais tendo que fechar as 
portas às 22h.

O vice-presidente do 
núcleo, empresário Juarez 
Pavão, disse que, se as em-
presas pudessem, por exem-
plo, ficar abertas até às 23h 
ou meia-noite, ajudaria a di-
minuir os impactos negativos 
no setor. “Estamos endivida-

Sinop está sob toque de recolher há uma semana

Foto: Studiomega

dos, com risco real de demis-
sões a curto prazo. Queremos 
mostrar para o poder público 
que a maioria das empresas 
neste segmento está toman-
do todas cautelas e medidas 
preventivas para evitar mais 
casos da doença”, expôs.

Eles se reuniram com o 
vice-presidente da Câmara 
Paulinho Abreu e vereado-
res e entregaram ofício esti-
mando que o segmento de 
alimentação em Sinop atin-
ge cerca de 4,4 mil pessoas 
direta e indiretamente, movi-
mentando R$ 15 milhões por 
mês. O pedido de flexibiliza-
ção da associação também 
foi entregue a secretária de 
Governo, Faira Strapazzon.

Incra não cumpre TAC firmado
junto ao Ministério Público

DA REPORTAGEM
Olhar Direto

Os assentamentos ru-
rais criados em Mato Grosso a 
partir de 2013 são irregulares 
e não poderiam ser implan-
tados sem o devido Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), con-
forme estabelece o Termo 
de Ajustamento de Conduta 
(TAC) firmado entre o Insti-
tuto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária (Incra) e 
o Ministério Púbico Federal 
(MPF). A irregularidade foi de-
nunciada por uma Ação Po-
pular, apresentada na Justiça 
Federal de Sinop, para tentar 
frear os desmatamentos e os 
danos ambientais que o Incra 
vem permitindo em seus as-
sentamentos na Amazônia.

O documento, que tra-
mita 2ª Vara Federal Cível 
e Criminal da SSJ de Sinop, 
busca suspender as ações ju-
diciais e os atos administrati-
vos perpetrados pelo Incra e 
pela União. De acordo com 
os proponentes, os assenta-
mentos criados ou pretendi-
dos pelo Incra na região vêm 
causando ou permitindo que 
se cause dano ambiental em 
áreas especialmente protegi-
das. Atualmente o Incra é o 
maior responsável pelo des-
matamento na Amazonia, 
quase todos os assentamen-
tos criados têm irregularida-
des demonstradas em autos 
de infração e embargos do 
Ibama. Este dado consta em 
relatório apresentado pelo 
Instituto do Homem e Meio 
Ambiente da Amazônia (Ima-
zon) que realiza pesquisas 
sobre as atividades humanas 
na região amazônica.

A advogada Ana Ca-
rolina Naves Dias Barchet, 
que representa os autores 
da ação, explica que relató-
rios apresentados pelo Incra 
apontam que o órgão vem 
descumprindo um TAC as-
sinado, ainda em 2013, que 
torna obrigatória a realização 
de licenciamento ambiental 
de qualquer assentamento a 
ser realizado na região Ama-
zônica.

“Ao analisar os docu-
mentos do Incra, (Relatório 
de Gestão de 2019), identifi-
camos que nenhum assen-
tamento localizado em Mato 
Grosso possui regularidade 
ambiental, e a tentativa de 
criação de novos assenta-
mentos não está respeitando 
o TAC firmado com o MPF, 
portanto são ilegais. Estão 
tentando criar assentamen-
tos até em áreas de proteção 
de parques estaduais. É um 
absurdo, que está acontecen-
do, com participação ativa do 
governo federal, que deveria 
ser o primeiro a se preocupar 
em cumprir as leis”, explica a 
advogada.

Na contestação sobre 
a ação popular apresentada 
pelo Incra à Justiça Federal, o 
órgão confessou que não está 
cumprindo o TAC, porém ar-
gumenta que somente o Mi-
nistério Público Federal po-
deria cobrar o cumprimento 
dele. A advogada afirma que 
tal justificativa não tem fun-
damento, pois o direito à pre-
servação do meio ambiente 
é um bem de todos, e a sua 
proteção não pode ser limi-
tada, logo é necessário que 
a Justiça suspenda qualquer 
atividade que não cumpra a 
lei, nos limites do TAC assi-

Foto: divulgação

Incra estaria permitindo crimes ambientais em seus assentamentos na Amazônia

ASSENTAMENTOS RURAIS. Ação Popular tenta frear desmatamento e danos ambientais que o instituto vem permitindo

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Assis-
tência Social de Sinop re-
afirmou a parceria com a 
Associação de Senhora de 
Rotarianos (Casa da Ami-
zade). Nesta semana, a se-
cretária Scheila Pedroso se 
reuniu com a comissão da 
entidade para traçar metas 
sociais e acertar detalhes 
sobre a execução do projeto 
“Olhos do Futuro”.

Ela informou que os 
CRASs irão realizar a capita-
ção das pessoas em estado 
de vulnerabilidade e risco 
social, que estejam necessi-
tando do uso de lentes cor-
retivas por conta dos pro-
blemas oftalmológicos. Em 
parceria, a associação esta-
rá doando, mensalmente, 
30 óculos a esse público.

“Nosso objetivo é me-
lhorar a qualidade de vida 
da população e, sabemos 
que para muitas famílias é 

DA REPORTAGEM

Depois que uma chuva 
intensa alagou rua e casas, a 
Prefeitura de Aripuanã decla-
rou situação de emergência e 
solicitou o suporte da Defesa 
Civil de Mato Grosso. A chuva 
que caiu especialmente na 
terça (9) começou durante 
a madrugada e continuou 
durante toda a manhã. A 
chuva só deu trégua à tarde 
e as águas que invadiram as 
ruas baixaram. Segundo a 
Prefeitura, a cidade tem re-

Parceria é entre Casa da Amizade e Prefeitura 

SINOP

“Olhos do Futuro” doará 30 óculos 
por mês à população vulnerável

SINOP

Associação de restaurantes 
e bares pede flexibilização 
no toque de recolher

ARIPUANÃ

Prefeitura declara situação de 
emergência após chuva intensa

Foto: tarcio almeida

cebido outras chuvas inten-
sas há meses. Na de terça, a 
tempestade durou 15 horas 
interruptas e moradores e 
comerciantes enfrentaram 
alagamento. “Considerando 
o impacto causado pelas for-
tes chuvas que assolam este 
município provocando inun-
dações, erosões, destruição 
de pontes, bueiros, pavimen-
tação asfáltica, interdição de 
estradas e alagamentos, com 
área territorial de 25.107,968 
km² e mais de 4 mil km de 
estradas, o município reali-

difícil realizar a aquisição 
dos óculos. Então, é uma 
alegria gigante poder con-
tar com a associação em 
uma ação tão humana”, dis-
se.

Os óculos serão doa-
dos às crianças menores de 

14 anos e idosos com mais 
de 60 anos. Para que sejam 
contemplados, esses deve-
rão estar inseridos no Ca-
dastro Único e, consequen-
temente, se enquadrar nas 
exigências do programa do 
Governo Federal. Os interes-

sados devem procurar uma 
das unidades do CRAS, com 
os documentos pessoais e 
receita médica (preferen-
cialmente emitida por um 
profissional do SUS) com-
provando a necessidade da 
lente.

zou o registro S2ID- Sistema 
Integrado de Informações 
sobre Desastres, conforme 
a tipificação do COBRADE 
“Tempestade local/Convecti-
va – chuvas intensas”, cons-
ta trecho da nota publicada 
pela prefeitura. Em 24 horas 
o acumulado de chuva ul-
trapassou 240 milímetros. O 
Rio Aripuanã transbordou, 
deixando sem vazão os cór-
regos que deságuam nele. 
As residências mais atingidas 
foram nos bairros Vila Operá-
ria e Planalto, a secretaria de 

Assistência Social está pres-
tando todo auxílio necessário. 

No entanto, alguns mo-
radores se recusaram a sair 
das casas mesmo estando 
alagadas.

O Vila Operaria possui 
aproximadamente 300 famí-
lias, foi o mais afetado pelas 
chuvas, o número exato de 
desabrigados ainda não foi 
confirmado. A assistência 
Social está trabalhando no 
levantamento dessas famí-
lias para dar toda assistência 
necessária.

nado, em especial em áreas 
ambientalmente protegidas 
da Amazonia, que é de inte-
resse global.

O Tribunal de Contas da 
União (TCU) também já havia 
se manifestado em análise 

de relatório de auditoria re-
alizada no Incra, com o ob-
jetivo de avaliar a aplicação 
da legislação ambiental em 
assentamentos, ao julgar 
o TC 018.741/2005-2, onde 
concluiu que o órgão estava 

atuando de forma irregular e 
deveria se abster de criação 
de assentamentos sem ob-
servância dos postulados da 
legislação ambiental.

A suspensão das ações 
movidas pela União para a 

criação de novos assenta-
mentos colocaria fim a vá-
rios conflitos agrários criados 
por ações reivindicatórias da 
União, que fomentaram a 
invasão e desmatamento de 
grandes áreas no Nortão.
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Pousadas em áreas rurais
ganham destaque em Sinop
SIMONE CASAGRANDE
Assessora de Imprensa

Paz, tranquilidade e 
lazer, tem sido o desejo de 
muitas famílias moradoras 
de Sinop e região. E, para 
acompanhar o desenvolvi-
mento da cidade que mais 
cresce no norte do Estado, 
o turismo tem ganhado 
destaque, principalmen-
te, na pegada rural/natu-
ral, que valoriza e explora 
as belezas e ambientes do 
cerrado mato-grossense. 

Em Sinop, duas op-
ções de pousadas estão 
chamando a atenção dos 
moradores – como tam-
bém de turistas vindos de 
outras localidades. A pou-
sada Espaço Rural, locali-
zada a 20 km do centro da 
cidade, no bairro Camping 
Club, oferece chalés de 
hospedagem individuais 
para casais e famílias pas-
sarem dias de descanso 
no espaço. Também há a 
opção day use para aque-
les que moram perto e não 
desejam dormir no local.

De acordo com a em-
presária Viviane Klöckner, 
a pousada conta com res-
taurante, local de descan-
so, piscina, lago liberado 
para passeio de barco e 
música ao vivo nos finais 
de semana.

“Busquei atender os 
mais variados públicos 
com melhor qualidade e 
valores acessíveis a todos 
os bolsos. Nosso ambiente 
atende individual, família 
e até grupos de amigos. E, 
a busca por reservas está 
cada dia maior. Vejo que 
muitas pessoas veem mi-
nha pousada como um 
ponto de refúgio, já que os 
dias estão cada vez mais 
agitados por conta da ro-
tina de trabalho da popu-
lação em geral. As pesso-
as buscam sossego e aqui 
elas encontram”, conta.

Outra opção é voltada 
para os amantes da pesca 
esportiva. A pousada Ad-
venture Lago Azul, loca-
lizada a 50 km do centro 
da cidade, sentido Itaúba, 
oferece apartamentos para 

Pousadas oferecem tranquilidade a poucos metros do rio

Espaços têm muito verde para quem busca fugir da rotina 

Há chalés para quem quiser ficar hospedado

TURISMO . Belezas naturais podem ser encontradas a poucos quilômetros da área urbana

Foto: AssessoriA
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pouso, piscina, quiosques 
com churrasqueira, forno 
e fogão a lenha, barcos e 
lancha (alugados a parte) 
e, também, é permitido o 
passeio de veículos náuti-
cos particulares no lago da 
pousada.

Segundo o proprietá-
rio Thiago Coelho, o espa-
ço é apropriado para toda 
a família e tem recebido 
turistas de diversos cantos 
do mundo.

“A fauna e flora da 
nossa região são extrema-
mente ricas e, visadas por 
pessoas de todas as na-
cionalidades. No entanto, 
ainda é pouco explorada 
em nosso município, en-
tão busquei oferecer este 
espaço, dando todo o con-
forto necessário, desde 
quarto com ar condicio-
nado até piscina aquecida, 
mas isso tudo sem perder 
a essência da natureza, 
preservando a qualidade 
do ambiente que é privile-
giado por sua beleza”, nar-
ra Thiago. 

De acordo com secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Klayton Gon-
çalves, o turismo de negó-
cios, atualmente, tem atra-
ído muitas pessoas para 
Sinop, durante a semana, 
e é importante fomentar 
este nicho, criando novos 
atrativos, como pousadas 
e eventos, para que esses 
empresários/profissionais 
estiquem suas estadias no 
município e passem, tam-
bém, os finais de semana.

“São empresários e 

profissionais que buscam 
em nossa cidade para con-
cretizar negócios em di-
versos segmentos. Nossa 
rede hoteleira comprova 
isso, segundo dados da SE-
DEC, a maior taxa de ocu-
pação de hotéis e pousa-
das acontece de segunda 
a sexta-feira. Isso mostra a 
força que Sinop tem como 
polo regional e também 
comprova que o somos 
uma cidade com potencial 
grande para investimen-
tos. E, mantê-los aqui por 
meio de entretenimento 
irá movimentar nossa eco-
nomia em diversos seto-
res, aquecendo ainda mais 
o turismo e desenvolvendo 
Sinop em outras áreas”, 
acredita o gestor.

Para mais informa-
ções sobre os ambientes, 
ligue: Pousada Espaço Ru-
ral (66) 99620-4292; e Pou-
sada Adventure Lago Azul 
(66) 99985-3525.


