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NOVA EMPRESA
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ATÉ AEROPORTO?
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QUATRO MARCOS

Emanuel:
plebiscito
deve custar
R$ 16 mi
O prefeito Emanuel Pinheiro levantou a 
bandeira do plebiscito para a escolha do 
modal de transporte de Cuiabá e Várzea 
Grande, e enxerga como um investimento 
na democracia o valor – cerca de R$ 16 
milhões – que seria gasto pelo Estado 
para que seja realizado o referendo. Lem-
bre-se que quem fi nancia o Estado é você, 
cidadão, portanto, é você quem pagará a 
conta.          Página  -3

ARQUIVO PESSOAL

DIVULGAÇÃO

SAFRA SEGURA

Motorista
é “+1” a
priorizar a
segurança

A falta da revisão dos 
freios, o excesso de velocida-
de e as ultrapassagens em 
locais proibidos são condutas 
perigosas, que aumentam as 
chances de acidentes graves na 
BR-163/364. O risco fi ca ainda 
maior entre fevereiro e meados 
de abril, quando o fl uxo de veí-
culos pesados tende a aumentar 
em até 20% na rodovia, devido 
ao escoamento da safra de soja 
em Mato Grosso.      Página - 7

Casal de idosos 
é assassinado
por assaltantes 
em fazenda

Um casal de idosos foi assassinado em 
uma propriedade rural no município 
de São José dos Quatro Marcos. João 
Geraldo de Oliveira e Maria Aparecida 
de Oliveira foram encontrados mortos 
pelo fi lho com cortes na cabeça na pro-
priedade da família. Após matarem os 
idosos, os criminosos teriam levado um 
veículo que foi encontrado abandonado 
e incendiado a alguns km do local.
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ZONEAMENTO

Prefeitos e representantes do setor produtivo querem suspender a consulta pública sobre o 
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico, proposto pela Secretaria Estadual de Planejamento e 
Gestão do Estado, até que o documento seja revisado, debatido e atualizado.        Página -4

DIVULGAÇÃO

Pedido por suspensão de consulta pública



Cada uma dessas carinhas fofas recém-nascidas, 
se não castradas, em seis meses se multiplicarão 
em progressão geométrica

Esse artigo ia se chamar: “e os gatos?”. Quem 
me conhece sabe que incorporo ao conceito de 
gatos, os cachorros, esses últimos uns gatos mais 
estabanados. Todos os dias recebo e compartilho 
pedidos de adoção de animais em Cuiabá e Várzea 
Grande.

São umas fofuras: gatinhos, cachorrinhos, fi lho-
tes, as carinhas mais gente boa do mundo, preci-
sando de comida, carinho, família... e fi co imaginan-
do que a maioria não terá nada disso. Com muita 
sorte, um abrigo os acolherá. Vemos essa multipli-
cação de gatos e cachorros nas ruas como se não 
tivesse o que fazer.

Entre os desafi os da vida urbana está o elevado 
índice de animais nas ruas. Só em Cuiabá, com base 
em estatísticas da Organização Mundial da Saúde 
(OMS), são pelo menos 12 mil pets entre cães e ga-
tos em situação de rua (e se reproduzindo). Há o que 
fazer com esse problema?

É consenso que a castração é a solução de curto 
prazo mais viável.  Cada uma dessas carinhas fofas 
recém-nascidas, se não castradas, em seis meses 
se multiplicarão em progressão geométrica. E as-
sim vemos a população, cujo coração se condoi, se 
organizar.

Tenho um amigo que todo mês tira de seu sa-
lário o sufi ciente para dez quilos de ração e uma 
castração, e doa para uma voluntária que sozinha, 
alimenta 40 pontos de alimentação na cidade. Co-
nheço outra que todo mês faz uma rifa - daquelas 
com nomes nas cartelas, sabe? - para alimentar e 
custear tratamento de animais.

Conheço gente devendo nas clínicas veteriná-
rias que aceitam receber os animais e receber sabe 
Deus quando. Conheço um pedreiro que mora em 
uma casa inacabada, pois tudo o que ganha, investe 
em ração. E tantas e tantas pessoas com uma mé-
dia de dez animais por casa, sustentando verdadei-
ras ONGs informais.

Tudo custa. Tudo sai dos próprios bolsos e ne-
cessidades das famílias. E assim, surgem iniciativas 
até mais organizadas (como a doação de tampinhas 
para vender e custear castrações). Mas como cas-
trar uma quantidade tão grande de animais? De 
fato, somente o poder público – município, Estado e 
União – têm condições para produzir uma ação em 
massa dessa magnitude.

Especifi camente quanto aos animais domésti-

cos, o dever é dos municípios. O problema é de saúde 
pública e precisa ser encarado pelo executivo como 
tal. Para se ter ideia do quão precária se transformou 
a discussão de políticas públicas sobre animais aban-
donados, em Cuiabá existem pelo menos 30 projetos 
de lei em tramitação e na Assembleia Legislativa, são 
pelo menos 20 projetos que abordam o tema, inclu-
sive criando política de castração itinerante e clínica 
veterinária pública.

Grande parte desses projetos foram criados nos 
últimos 5 anos, quando a causa de defesa animal ga-
nhou mais destaque por força das redes sociais. Mas 
o fato de existir um projeto de lei não signifi ca que 
está sendo criada uma solução concreta, porque en-
quanto os papéis estão arquivados, os animais estão 
doentes, passando fome, procriando-se e sofrendo 
violência na rua. E as famílias, por piedade, estão se 
abarrotando daqueles que não conseguem deixar 
pra trás.

Combater essa realidade exige amplas frentes 
de trabalho. A castração é uma ação urgente acom-
panhada de tratamentos para as eventuais doenças 
que os animais adquiriram no ambiente insalubre 
das ruas.  Ao mesmo tempo deve ser fomentado o 
estímulo à adoção consciente e responsável.

E não basta tirar os animais da rua, também pre-
cisa haver o cuidado para garantir que não haja o re-
torno para essa condição ou que a casa onde deveria 
ser um lar, não se transforme em um local de tortura 
e maus-tratos.

A castração também precisa ser incentivada e 
propagada para que os tutores de animais cuidem 
de seus pets e impeçam que mais animais nasçam 
sem futuro certo. Precisamos de medidas urgentes 
do Poder Público, porque as iniciativas da sociedade 
organizada que criaram abrigos, já não conseguem 
mais se sustentar. Os abrigos em Cuiabá estão to-
dos lotados, e essa é uma realidade que se repete 
em todo o país.  O que chama atenção diante desta 
realidade é que por um lado existe inércia, de outro, 
há ainda muitos corações que aprenderam a acolher 
sem muitas vezes nem ter condições para isso, sim-
plesmente pelo fato que não conseguem dizer “não” 
diante de uma situação de fome e doença.

GLAUCIA AMARAL É PROCURADORA DO 
ESTADO E PRESIDENTE DA COMISSÃO DE DI-
REITO DOS ANIMAIS DA OAB-MT

Gatos e cachorros

Recebe com PIX?
está na conta.

Tenho certeza que, nesse ponto da lei-
tura, muitos vão estar me atirando pedras, 
afi nal, você fez o PIX e mandou o compro-

vante, precisa olhar algu-
ma coisa na conta ainda? 
Sim, precisa. O número de 
golpes envolvendo falsos 
comprovantes de transa-
ção é sufi ciente para dar 
sustentação nessa deci-
são de quem está rece-
bendo o valor. Além dos 
golpes, claro, temos que 
levar em conta possíveis 
problemas com a transa-
ção, que pode ser estor-
nada se algo não estiver 

de acordo.
Dessa forma, por mais que um estabe-

lecimento trabalhe com PIX, ele não deve 
ser encarado como uma ferramenta para 
substituir o pagamento em dinheiro ou 
cartão. Cada coisa no seu lugar.

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

Da mesma forma que você não pode tentar “exigir” que alguém 
aceite seu PIX sem conferir a efetivação da operação em sua 
conta bancária, você também não deve receber essa modalidade 
de pagamento sem conferir se a mesma foi concluída, e a única 
forma de fazer isso é conferir em seu extrato bancário. Para 
facilitar a vida dos usuários a maior parte dos bancos está notifi -
cando no celular o recebimento de valores por essa modalidade 
de transferência. Confi rmar é, sem dúvidas, a melhor forma de se 
evitar transtornos e golpes. 

CLIC 
FINAL 

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

Que o PIX facilitou muito a vida das 
pessoas eu não preciso dizer, não é mes-
mo? Fazer transferências que se efetivam 
na hora, sem custo, para qualquer insti-
tuição, sem ter que 
digitar um monte de 
informações é extre-
mamente útil, e bem 
mais compatível com 
toda a tecnologia que 
usamos atualmente.

O que muita gente 
não entende é que o 
PIX surgiu para subs-
tituir a transferência. 
Isso mesmo: o novo 
modelo de movimen-
tação fi nanceira foi 
pensado para entrar no lugar de transfe-
rências entre contas, DOC e TED. Essa é 
sua função. Mas o pessoal quer pagar a 
compra do mercado, o abastecimento, a 
loja de acessórios para celular, tudo com 
o PIX. E aí, infelizmente, a coisa pode “en-
roscar”.

Para quem usa o pretexto da veloci-
dade, sim, o PIX é instantâneo, na maio-
ria dos casos. Mas não é essa a questão: 
quando você faz um pagamento via conta 
bancária, não importa o mecanismo que 
foi utilizado (seja transferência em qual-
quer uma de suas formas ou depósito) o 
favorecido só vai considerar a transação 
concluída quando conferir que o valor 

GLAUCIA AMARAL

Relatório da organização não governamental Hu-
man Rights Watch, divulgado na última quinta (11), 
mostrou que governos de 83 países usaram a pande-
mia de Covid-19 como pretexto para cercear a liberdade 
de expressão e de reunião.

Governantes de perfi l autoritário, como os de Hun-
gria, Polônia e Belarus (este, um ditador sem disfarces), 
usaram o poder do Estado para ameaçar e prender jor-
nalistas, fechar veículos da imprensa e reprimir críticos 
ligados ao setor de saúde e a grupos de oposição.

Em Bangladesh, China e Egito registraram-se 
prisões de pessoas que discordaram de respostas das 
autoridades à pandemia. Na América Latina, não sur-
preende que as ditaduras de Cuba e Venezuela façam 
parte da lista.

O Brasil também é mencionado no relatório, que 
cita atos do governo Jair Bolsonaro com o intuito de so-
negar informações públicas sobre a doença. Como se 
sabe, foi graças à iniciativa de um consórcio de órgãos 
da imprensa que os brasileiros tiveram assegurado o 
acesso a estatísticas diárias sobre o número de casos 
e de óbitos.

Dependesse apenas do governo federal, o país 
estaria entregue a manipulações de dados e à desin-
formação, como demonstraram inúmeras atitudes do 
presidente. Em sua ofensiva contra evidências cientí-
fi cas e possíveis adversários políticos, Bolsonaro remo-
veu Luiz Henrique Mandetta do Ministério da Saúde e, 
depois de uma breve passagem do médico Nelson Tei-
ch, veio a efetivar na pasta o general da ativa Eduardo 
Pazuello.

A gestão da grave crise sanitária passou às mãos 
de um quadro despreparado, que tem se mostrado 
submisso aos humores do mandatário e cúmplice de 
decisões que agridem a transparência.

É pertinente, como se verifi cou em países demo-
cráticos, que se tenham travado debates —não raro 
chegando a protestos populares— sobre as eventuais 
contradições entre liberdades individuais e a neces-
sidade de fazer prevalecer os direitos da coletividade. 
Afi nal, trata-se de um contexto em que medidas res-
tritivas se mostraram incontornáveis para deter a pro-
pagação do vírus e evitar o colapso da rede hospitalar.

Tais questões, contudo, não autorizam ataques 
contra a liberdade de informação e de expressão e a 
violência contra opositores. Como declarou um diretor 
da Human Rights Watch, “os governos devem comba-
ter a Covid-19 encorajando as pessoas a usarem másca-
ras, e não impondo mordaças”.

Editorial

Epidemia autoritária

NARCISO NA AL
O presidente da Assembleia Eduardo Bo-

telho é conhecido por ter um senso de humor 
tão infl ado quanto sua autoestima. Nesta ter-
ça (16), ele voltou a fazer graça com sua, diga-
mos, beleza. Questionado sobre um possível 
afastamento do Legislativo nas próximas 
semanas, o deputado negou. E foi além. “Não 
existe essa conversa. Um jornalista me ligou 
perguntando se eu iria fazer uma cirurgia es-
tética. Eu respondi: ‘Não, não há nem o que 
melhorar’”, disse, soltando uma risada.

REDUÇÃO DA TIRAGEM 
EM RESPEITO AOS 
FUNCIONÁRIOS

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

APOSENTADOS
O deputado Elizeu Nascimento afi rmou que os 

colegas que votaram contra o projeto que benefi -
ciava os servidores inativos e se aproveitaram do 
sigilo para mentir à população sobre a sua esco-
lha poderão receber uma punição divina. Ele se 
referiu à manutenção do veto do Governo ao pro-
jeto que ampliava a faixa de isenção da alíquota 
previdenciária aos aposentados e pensionistas, 
que hoje são taxados em 14% se receberem ven-
cimentos a partir de R$ 3 mil. “Votei a favor do 
projeto e da derrubada do veto. Infelizmente, al-
guns dos nossos deputados não têm o peito e a 
capacidade de assumir o seu voto real”, criticou.

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

Dependesse apenas do governo federal, 
o país estaria entregue a manipulações 
de dados e à desinformação, como 
demonstraram inúmeras atitudes do 
presidente

“ “ O prefeito de Itiquira Fabiano Dalla Valle, o presidente da Câmara Alcides 
Anfi lófi o de Campos Ferreira, e o vereador Eufrásio Cabral da Costa passaram 
por um susto na terça. Eles estavam em uma Mitsubishi Pajero que capotou na 
BR-163, em Rondonópolis. Todos foram socorridos e levados para atendimento 
médico, não tiveram fraturas e o atual estado de saúde deles não era consi-
derado grave. Eles estariam voltando de um compromisso em Rondonópolis 
quando o carro aquaplanou, o motorista perdeu o controle da direção e capo-
tou. A caminhonete parou fora da pista e fi cou praticamente destruída, o teto 
amassou e o para-brisa quebrou. A Pajero é veículo ofi cial da prefeitura.
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Emanuel diz que plebiscito
deve custar R$ 16 milhões
DA REPORTAGEM

O prefeito Emanuel Pi-
nheiro (MDB) levantou a ban-
deira do plebiscito para a es-
colha do modal de transporte 
de Cuiabá e Várzea Grande, 
e enxerga como um investi-
mento na democracia o va-
lor – cerca de R$ 16 milhões 
– que seria gasto pelo Estado 
para que seja realizado o refe-
rendo. Lembre-se que quem 
financia o Estado é você, ci-
dadão, portanto, é você quem 
pagará a conta.  Ainda segun-
do ele, por ser tratar de uma 
votação ‘de outra natureza’, o 
plebiscito não causaria aglo-
merações, como aconteceu 
durante as eleições muni-
cipais de 2020. “Tudo que é 
para a democracia (sic) eu 
não encaro como gasto, eu 
encaro como investimento. 
É a falta da cultura brasileira 
de não consultar a população, 
por isso que as pessoas estra-
nham. A democracia nossa é 
representativa, mas é partici-
pativa também?”, afirmou.

“O primeiro deputado 
a pedir plebiscito na história 
do legislativo, da constituinte 
para cá, fui eu. Em 2015, para 
o modal VLT x BRT. Março de 
2015. Nunca se utilizou esse 
instrumento tão sagrado da 
constituição estadual, federal. 
O Brasil já fez alguns plebisci-
tos, referendos. Mato Grosso 
nunca vez, porque é uma falta 

de cultura, uma falta de cos-
tume, acham que vai gastar 
demais, é investimento. Nós 
vamos gastar muito menos 
do que se não ouvir a popu-
lação e ficar nesse achismo e 
essa queda de braço política 
que não vai levar a lugar ne-
nhum. Então já falaram até 
em valores, 16 milhões de re-
ais, a Constituição determina 
que o Estado pague, e o Esta-
do tem condições para isso. E 
essa é obrigação e determi-
nação do Estado. 

Se precisar de apoio, 
Cuiabá ou Várzea Grande es-
tão prontas para apoiar na lo-
gística, mas a obrigação é do 
Estado, está na Constituição 
Estadual”, completou. 

A defesa do plebiscito 
veio à tona durante a audi-
ência pública realizada na 
Assembleia Legislativa no úl-
timo dia 4, em fala do depu-
tado federal Emanuelzinho, 
e foi apoiada por Pinheiro. 
Para que ele seja realizado, 
no entanto, é necessário que 
um deputado estadual apre-
sente uma proposta, e outros 
sete a assinem. O argumento 
de Pinheiro é que, durante 
a campanha eleitoral para o 
plebiscito, com propagandas 
nas rádios, televisões e inter-
net, a população terá mais 
clareza sobre do que se trata 
cada modal, e assim poderá 
escolher o que preferem. “Se 
der BRT no plebiscito, após 

HIPOCRISIA. E o Estado (ou você, cidadão) tem obrigação de pagar: “investimento na democracia”
Foto: Divulgação

Prefeito joga responsabilidade para o “Estado” pagar

obra está sendo feita por empresa de Minas Gerais 

Municípios terão orlas requalificadas, gerando
atração de turistas

Prefeito se reuniu com gerente dos correios para pedir 
celeridade em expansão

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

DA REPORTAGEM

O vice-prefeito e secre-
tário de Obras de Sinop, Dal-
ton Martini, disse que não 
está descartada a possibili-
dade de uma nova empre-
sa assumir a duplicação da 
avenida Bruno Martini até o 
Aeroporto Municipal Presi-
dente João Batista Figueire-
do. A obra está sendo feita 
por uma empresa de Minas 
Gerais, porém, a avaliação de 
Dalton é de que o cronogra-
ma não está sendo cumprido.

“A empreiteira já está 
com o contrato vencendo. 
Então, já é uma obra que 
deveria estar pronta. Talvez, 
a gente também tenha que 
parar com essa empreiteira 
se ela não mostrar um plano 
que vai realmente concluir a 
obra e contratar outra para 
que essa obra possa sair de 
uma vez por todas”, afirmou 
o secretário.

A ordem de serviço foi 
assinada no dia 1º de julho, e 
o prazo de conclusão inicial 
de conclusão é de 360 dias. 
Sendo assim, o prazo para en-

DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secreta-
ria de Estado de Desenvolvi-
mento Econômico (Sedec) e 
da Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Logística (Sin-
fra), apresentou os projetos 
das orlas turísticas de Barão 
de Melgaço e Santo Antônio 
de Leverger às prefeitas dos 
municípios e deputados esta-
duais.

As obras fazem parte do 
Mais MT, o maior programa 
de investimentos da história 
do Estado. “As orlas turísticas 
levarão novas gerações a te-
rem conexão com estas im-

trega das obras é 26 de junho 
de 2021. No entanto, em de-
zembro, a prefeitura realizou 
uma medição e constatou 
que a empresa havia conclu-
ído apenas 5% dos serviços 
necessários.

portantes cidades da Baixada 
Cuiabana, deixando-as atrati-
vas. Fomentando o turismo, 
há geração de emprego e 
renda”, diz César Miranda, se-
cretário de Estado de Desen-
volvimento Econômico.

Os projetos foram apre-
sentados pelo coordenador 
de Projetos Estratégicos, Rui 
Barbosa Egual, pela arquite-
ta Natália Fróes, que assina o 
projeto da orla de Santo Antô-
nio de Leverger, e pelo arqui-
teto Lucciane Pinheiro, que 
assina o projeto da orla de Ba-
rão de Melgaço.

Os projetos seguem o 
mesmo conceito, mas adap-
tados à realidade de cada 

SINOP

Martini pode até convocar nova empresa 
para concluir duplicação até o aeroporto

DESENVOLVIMENTO E LOGÍSTICO

apresentado projetos para
orlas em Melgaço e leverger

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Expandir a área de en-
trega de encomendas reali-
zadas pelos Correios em Sor-
riso. Essa foi a pauta de uma 
reunião na última semana 
entre o prefeito Ari Lafin, o 
gerente local dos Correios, 
Ronildo Godoi, o atendente 
comercial da empresa públi-
ca federal, Luciano Eckert e 
o secretário adjunto de Ad-
ministração, Bruno Delgado. 
No encontro Lafin pontuou 
o acelerado desenvolvimen-
to urbano de Sorriso e a ne-
cessidade de expansão da 
área de realização de entre-
ga postal (de encomendas). 
Segundo Ronildo, o pedido 
do prefeito já é objeto de 
uma análise em andamento. 
“Recentemente nós expan-
dimos a entrega, chegando 
a 98% do perímetro urbano; 
nosso objetivo é a universa-
lização postal no município”, 
destaca. Hoje, os Correios em 
Sorriso contam com qua-

tro veículos para entrega, 25 
empregados trabalham nas 
áreas interna e externa, além 
de sete pessoas cedidas pela 
Prefeitura que atuam nas 
Agências de Correio Comu-
nitárias (AGCs) localizadas 
nos distritos de Caravágio, 
Boa Esperança e Primavera 
e nos bairros São Domingos 
e Rota do Sol. Ao tratar das 
AGCs, o gerente relata a re-
levância social do trabalho 
realizado nas comunidades. 
“Com as AGCs facilitamos a 
vida da população encurtan-
do distâncias; sem esse “bra-
ço” local dos Correios mora-
dores de Boa Esperança, por 
exemplo, teriam que vir até 
o centro para retirada de en-
comendas. Com a agência 
na própria comunidade tudo 
fica mais fácil”, explica.

Para o prefeito, ações 
como essa são essenciais. 
“É preciso estar perto da 
população, ofertar e facili-
tar o acesso. As cinco AGCs 
desempenham muito bem 
esse papel”, elogia.

SORRISO

ari cobra expansão 
na área de entrega 
postal

Em janeiro, as obras de 
duplicação foram retomadas, 
avançaram e, agora, já está 
na fase rebaixamento e es-
tabilização do subleito, para 
posterior preparo da base e 
sub-base. O investimento é 

superior a R$ 2,7 milhões para 
execução de mais de 41,4 mil 
metros quadrados de pavi-
mentação. Até o momento 
foram pagos R$ 140 mil pela 
conclusão da primeira etapa 
da obra.

essa campanha, estou pronto. 
Vamos implantar o BRT. Ago-
ra, não podemos ter medo de 
consultar a população, princi-
palmente depois de tudo isso 
que aconteceu. Se antes em 
2015 eu já era favorável, ima-
gine agora. Se passaram seis 
anos e só houve retrocesso, 
não se avançou em nada. Só a 
população tem a autoridade, 
a legitimidade, a soberania 
de dar um basta em tudo isso 
e decidir qual é o modal me-
lhor”, explanou.

AGLOMERAÇÃO
Sobre a possibilidade de 

um novo processo eleitoral 
levar ao aumento do número 
de casos e, consequentemen-
te, de mortes em decorrên-
cia do novo coronavírus (Co-
vid-19), Emanuel afirmou que 
não aconteceria por se tratar 
de outra estrutura.

“É uma outra natureza. 
Até foi questionado bastan-
te se deveria ter eleição ou 
não, e foi o único evento de-
mocrático que realmente se 
confirmou. Se cancelou tudo 
no Brasil, no mundo e não as 
eleições. Agora, uma pauta do 
modal de transporte numa 
região da capital com certe-
za seria tranquilo, com toda a 
segurança para a população e 
não aglomeração, até porque 
não envolveria candidatos, 
envolveria causas, temas”, fi-
nalizou.

município. Haverá dois quios-
ques, playground para crian-
ças em concreto polido, ram-

pa mecanizada e escadas 
contemplativas com acessibi-
lidade.
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Setor produtivo quer suspender a
consulta pública sobre Zoneamento
DA REPORTAGEM

Prefeitos e representan-
tes do setor produtivo querem 
suspender a consulta pública 
sobre o Zoneamento Socioe-
conômico e Ecológico (ZSEE-
-MT), proposto pela Secretaria 
Estadual de Planejamento e 
Gestão do Estado, até que o 
documento seja revisado, de-
batido e atualizado. Os repre-
sentantes do poder público 
e do setor produtivo questio-
nam a validade de um estudo 
realizado entre 2005 e 2008, 
quando o cenário econômico 
era outro no estado.

O histórico do ZSEE 
aponta que as pesquisas e le-
vantamento em campo foram 
realizados nos anos de 2005 a 
2007 e o material foi concluí-
do pela Embrapa e apresen-
tado em 2008, ainda no go-
verno Blairo Maggi. Apesar do 
processo, o Zoneamento nun-
ca foi implementado e sofreu 
inúmeras contestações feitas 
por diferentes representantes 
da sociedade civil, inclusive 
sendo alvo de questionamen-
tos pelo Ministério Público.

De 2008 para cá, a pro-

dução de soja e milho, por 
exemplo, passou de 25 mi-
lhões de toneladas por safra 
para 72 milhões de toneladas 
e a área plantada dos dois 
grãos chegará a 15,9 milhões 
de hectares este ano, o dobro 
do que era plantado em 2008, 
segundo dados do Instituto 
Mato-Grossense de Economia 
Agropecuária (Imea).

A presidente da Associa-
ção dos Produtores do Vale do 
Guaporé, Teresinha Staut, ex-
plica que a região oeste está 
passando por um processo de 
transformação que está pro-
movendo o desenvolvimento 
da região e agregando valor e 
qualidade de vida para a po-
pulação local e que este avan-
ço corre riscos caso o Zonea-
mento seja aprovado sem que 
isso seja considerado. 

“Por estarmos em uma 
faixa de fronteira, o produtor 
é o guardião, é ele que, com 
suas propriedades rurais, ocu-
pa a nossa divisa, fortalecen-
do o território brasileiro. Os 
estudos do zoneamento de 
2008, realizados e aprovados 
sob consulta pública, são mui-
to diferentes da realidade de 

Foto: Divulgação

Setores questionam validade de estudo realizado entre 
2005 e 2008

ZSEE-MT. Zoneamento nunca foi implementado e sofreu inúmeras contestações
hoje e não corresponde a tudo 
que vem sendo produzido na 
região”, afirma a produtora.

De acordo com os pro-
dutores, o ZSEE-MT ignora 
o processo de expansão das 
fronteiras agropecuária no 
estado, que aliada ao uso de 
tecnologias e em acordo com 
a legislação em vigência, pro-
moveu o desenvolvimento 
social e econômico, gerando 
renda e riquezas para a popu-
lação.

A deputada estadual Ja-
naina Riva (MDB), que parti-
cipou de uma reunião com o 
setor produtivo, defende que 
Assembleia Legislativa tente 
barrar na Justiça, por meio da 
Procuradoria, a implantação 
da revisão do ZSEE-MT, que 
inviabiliza a agricultura no es-
tado.

“Acho que todos nós fo-
mos pegos de surpresa com 
essa consulta pública que está 
sendo feita para a implanta-
ção da revisão do zoneamen-
to de 2018 que foi feita duran-
te a gestão do ex-governador 
Pedro Taques, muitos prefei-
tos estão desesperados. Isso 
se refletiu na Assembleia Le-

gislativa e em nós deputados 
que temos sido diariamente 
procurados pelos prefeitos 
em busca de uma solução. No 
Araguaia, por exemplo, vai ser 
impossível produzir caso essa 
revisão passe a vigorar. Na mi-
nha região, que é a noroeste, 
vamos ter que voltar a colher 
castanha, porque plantar não 
vai ser possível mais com essa 
nova delimitação socioeconô-
mica ecológica”, explica.

Produtores rurais, lide-
ranças e prefeitos defendem 
a criação de um Grupo de Tra-
balho, com a participação de 
representantes do segmento 
econômicos e políticos, tais 
como Federação de Agricul-
tura e Pecuária do Estado de 
Mato Grosso (Famato), Fede-
ração do Comércio e Serviços 
do Estado de Mato Grosso 
(Fecomércio), Federação das 
Indústrias do Estado de Mato 
Grosso (Fiemt), Centro das 
Indústrias Produtoras e Ex-
portadoras de Madeira do Es-
tado de Mato Grosso (Cipem), 
Associação Mato-Grossense 
dos Municípios (AMM), OAB-
-MT, Assembleia, entre outras 
entidades, para a elaboração 

de uma proposta alternativa, 
adequada aos modelos pro-
dutivos atuais e dentro do 

DA REPORTAGEM

Lançada pelo Ministé-
rio da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento), a Plata-
forma Digital de Registro e 
Gestão de Tratores e Equipa-
mentos Agrícolas (ID Agro) 
permite o registro oficial de 
tratores e equipamentos 
agrícolas, sem custo para o 
produtor rural.

O registro vai permitir o 
trânsito de veículos em vias 
públicas, sem necessidade 
de licenciamento e empla-
camento, além de facilitar a 
comercialização de tratores 
usados, o acesso ao crédito e 
as ações de segurança em re-
lação a roubos e furtos. Atra-
vés do ID Agro, será possível 
gerar um documento oficial, 
permitindo a uniformização 
das informações e rastreio 
dos tratores e aparelhos au-
tomotores.

O Registro Nacional de 
Máquinas Agrícolas (Rena-
gro) será equivalente ao Cer-
tificado de Registro e Licen-
ciamento de Veículo (CRLV) 
dos demais veículos. 

Caso o trator ou outra 
máquina agrícola esteja tran-
sitando em via pública e não 
tenha o registro do Mapa, es-
tará sujeito às mesmas medi-
das aplicadas aos veículos de 

DA REPORTAGEM

A Associação dos Fa-
zendeiros do Vale dos rios 
Araguaia, Cristalino e das 
Mortes (Afava) foi informa-
da que o governo de Mato 
grosso, prorrogou por mais 
30 dias o prazo para a mani-
festação sobre a proposta de 
Zoneamento Ecológico.

DA REPORTAGEM

A Fazenda Águas Cla-
ras, em Canarana, de proprie-
dade do pecuarista Luciano 
Nicolielo, é voltada para a 
cria e recria de gado de cor-
te, enquanto a terminação 
é feita em confinamento na 
propriedade do mesmo gru-
po no estado de São Paulo. 
Entretanto, o descarte das 
fêmeas vazias, destinadas ao 
corte, dá boas pistas sobre a 
qualidade do gado.

Quem trouxe detalhes 
do sistema produtivo da Fa-
zenda Águas Claras foi o ori-
ginador da Friboi de Água 
Boa, Márcio Moraes. Ele ilus-
trou a qualidade da seleção 
do criatório com um lote de 
fêmeas de 14,8@ abatido na 
unidade.

“Tivemos a oportunida-
de de acompanhar um em-
barque e aproveitamos para 
conhecer a propriedade. A 
fazenda é muito bem cuida-

da, tem bastante tempo que 
o produtor está trabalhan-
do nela. Está próxima ao Rio 
Sete, uma terra muito organi-
zada, onde intensifica a cria, 
tem pastejo rotacionado na 
fazenda inteira”, apontou Mo-
raes.

“O pecuarista é uma 
pessoa com a cabeça muito 
aberta para novas tecnolo-
gias. Ele pondera que não 
precisa fazer tudo de uma 
vez, mas fazer no dia a dia. 
Essa fazenda é de cria e está 
numa região em que o pes-
soal até brinca que a con-
corrência com a soja é quase 
desleal porque a região tem 
uma topografia espetacular. 
Toda a fazenda funciona no 
rotacionado, toda piquete-
ada. Ele reforça: se a gente 
não fizer isso, não intensifica 
a produção e acaba ficando 
sem renda. E está certo, a fa-
zenda é um espetáculo e ele 
está produzindo uma bezer-
rada pesada”, detalhou.Plataforma ID Agro permite registro oficial de máquinas

Boiada da Fazenda Águas Claras, em Canarana

BENEFÍCIOS

Produtores devem fazer registro 
de tratores e máquinas agrícolas

ZONEAMENTO

Afava recebe comunicado que
governo prorrogou consulta

CANARANA

Pecuarista se
destaca em meio à 
soja “quase desleal”

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O comunicado foi fei-
to aos deputados estaduais. 
O presidente da associação, 
Hugo Frota, mesmo com a 
postergação, considera esse 
prazo ainda muito curto para 
ampla mobilização da socie-
dade, ainda mais diante da 
falta de publicidade da con-
sulta pública pela internet.

Frota também desta-

conceito “economicamente 
viável, socialmente justo e 
ecologicamente correto”.

passeio que transitam sem o 
CRLV.

Além disso, o Renagro 
dará maior tranquilidade 
aos produtores quando tran-
sitarem com o veículo em 
via pública, assim como, vai 

permitir que os órgãos de 
segurança tenham acesso 
a dados confiáveis sobre a 
movimentação das máqui-
nas agrícolas no país, como 
nomes dos proprietários e 
locais onde são usadas. Para 

fazer o registro, é necessário 
ter cadastro no aplicativo ID 
Agro, inserindo dados pes-
soais; ter a nota fiscal; bem 
como procurar uma agência 
autorizada da marca do tra-
tor ou equipamento agrícola.

cou que agora é a hora do 
Vale do Araguaia se unir para 
defender o direito à produ-
ção agropecuária sustentá-
vel que trará o tão esperado 
desenvolvimento da região. 

A Afava também ressal-
ta que, desta forma, a con-
sulta não pode prosseguir.

Conforme Hugo, faltam 
esclarecimentos detalhados 

das questões de solo, de re-
gime de águas e de vegeta-
ção das diversas regiões de 
Mato Grosso. 

Antes de levar o assun-
to para consulta, a Afava en-
tende que é preciso ter uma 
proposta que realmente 
atenda aos anseios de cada 
região com suas particulari-
dades.



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 

VENDAS

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS
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ALO GÁS COMÉRCIO DE GLP LTDA , CNPJ n° 
32.560.299/0001-25, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Li-
quefeito de Petróleo – GLP, localizada na Avenida Central A , N: 
583 – Bairro Jardim Roma, município de SINOP-MT.

BURITIS GÁS E CONVENIENCIA LTDA , CNPJ n° 
22.668.753/0001-02 torna público que requereu junto à Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Liquefeito de 
Petróleo – GLP, localizada na Avenida São Francisco , N: 359 – 
Bairro Residencial Buritis, município de SINOP-MT.

CARGILL AGRÍCOLA S A, CNPJ 60.498.706/0099-60, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA, a renovação de Licença de Operação (LO) atra-
vés da Licença de Adesão e Compromisso (LAC) para atividade 
de Comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados. 
Localizado na Estrada Gladis, Lotes 354 E 355, S/N, município 
de Cláudia/MT. Coordenadas geográficas do Empreendimento: 
54°54’39,524”W 11°29’51,588”S. Não foi determinado o EIA-
-RIMA.

A Agropecuária Bom Pastor LTDA, CNPJ sob o n° 
07.013.633/0001-83. Torna público que requereu perante a 
SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) para Atividade de Irrigação 
com as seguintes características: Município: Barra do Bugres- 
MT; Bacia Hidrográfica: Paraguai; Modalidade: Gotejamento 
enterrado. Não foi determinado a elaboração de EIA/RIMA;

A Constelação Administradora de Bens e Participações, CNPJ 
sob o n° 05.738.337/0001-14. Torna público que requereu pe-
rante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licen-
ça Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para Atividade de 
Irrigação com as seguintes características: Município: Campo 
Verde- MT; Bacia Hidrográfica: Rio das Mortes; Modalidade: 
Gotejamento enterrado. Não foi determinado a elaboração de 
EIA/RIMA;

AGRICOLA FORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA, 
CNPJ 18.589.401/0004-37, torna público que requer junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, o licencia-
mento ambiental, Licença Prévia- LP, Licença de Instalação-LI 
e Licença de Operação-LO, referente a atividade de Comércio 
Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e cor-
retivos do solo, localizado na Rua Radial Babinski, s/n – Setor 
Arco Iris, Município de Confresa-MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.  ZÊNITE Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - 
Confresa/MT (66) 98443-7109/98409-9243

CLIMACARTRUCK COMERCIO DE PECAS LTDA, CNPJ: 
31.769.294/0001-44, localizada na R COLONIZADOR ENIO 
PIPINO, nº 833 SALA 05 E 06 , SETOR INDUSTRIAL SUL, no 
município de Sinop - MT, com atividade de - - Serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos automotores, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável a Licença Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Operação. Não foi determinado EIA / RIMA. 

SANTO EXPEDITO 333 INDUSTRIA E COMERCIO DE PRO-
DUTOS AGROPECUARIOS EIRELI (NUTRI VITALLY), CNPJ nº 
21.437.308/0001-79, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/ MT, a Licença de Operação (LO) para Atividade 
Fabricação de adubos e fertilizantes, exceto organo-minerais, 
estabelecida na AV ATILIO FONTANA, n.° 969, QUADRA14-A 
LOTE 04-A, INDUSTRIAL LEONEL BEDIN, Sorriso- MT. Infor-
mo mudança na razão social e CNPJ de VECELLER COMER-
CIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA COM CNPJ N° 
12.731.034/0001-35 para SANTO EXPEDITO 333 INDUSTRIA 
E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI 
(NUTRI VITALLY) COM CNPJ Nº 21.437.308/0001-79. Não foi 
determinado EIA-RIMA. 

LOD PETSHOP LTDA, CNPJ 37.543.240/0001-42, torna públi-
co que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Alteração de 
razão social, pois anteriormente atuava neste endereço a em-
presa PET SHOP VILLE EIRELI - ME, para atividade de Higiene 
e embelezamento de animais domésticos / Comércio varejis-
ta de animais vivos e de artigos e alimentos para animais de 
estimação / Comércio varejista de medicamentos veterinários 
/ Atividades veterinárias, localizada na AV. Natalino João Bres-
cansin, N 2198, sala 02, Centro-norte, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

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° 52/2020 

 

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 
PHOENIX-GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA, 
HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA com CNPJ nº 06.642.746/0001-97, 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, 17 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 
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INSCRIÇÃO N° 07/2021 

 

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 R.A.F. 
SANCHES EIRELI com CNPJ nº 36.064.551/0001-66, 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, 17 de fevereiro de 2021. 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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INSCRIÇÃO N° 06/2021 

 

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 O.J. 
ALMEIDA EIRELI com CNPJ nº 36.020,839/0001-39, 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, 17 de fevereiro de 2021. 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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INSCRIÇÃO N° 52/2020 

 

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 
PHOENIX-GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA, 
HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA com CNPJ nº 06.642.746/0001-97, 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, 17 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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INSCRIÇÃO N° 52/2020 

 

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 
PHOENIX-GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA, 
HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA com CNPJ nº 06.642.746/0001-97, 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, 17 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 52/2020 

 

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 
PHOENIX-GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE MÉDICA, 
HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA com CNPJ nº 06.642.746/0001-97, 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, 17 de fevereiro de 2021. 

 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, CNPJ nº 
24.772.287/0001-36, torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – 
SEMDEC/CMA/CAMPO NOVO DO PARECIS/MT, a Licença Prévia e 
Licença de Instalação, para a construção do CORREDOR 
ESPORTIVO, localizado na Avenida Lions Internacional no 
município de Campo Novo do Parecis-MT.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 024/2020

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 

torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 

PREÇOS Nº 024/2020, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECAPEAMENTO 

ASFÁLTICO EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO PERIMETRO 

URBANO DE SORRISO – MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 

PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a 

empresa: THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, no 

valor global de R$ 1.032.958,60. 

Comissão Permanente de Licitação

Marisete M. Barbieri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA e 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO da Infraestrutura (Cobertura, a 
acessibilidade com instalação de piso tátil), DO CENTRO DE 
EVENTOS ARI JOSE RIEDI, localizado Avenida Blumenau lote 03 
quadra 22 Bairro: Loteamento Polo Comercial e Residencial Rota do 
Sol 1ª etapa, pertencente ao Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público  que requereu junto a 
SAMA/SORRISOMT, o Licenciamento ambiental – LICENÇA PREVIA e 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA REFORMA DA Infraestrutura 
(Cobertura, Piso, Pintura, forro, esquadrias (portas e janelas), 
UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, localizado Avenida 
Porto Alegre nº 3203 – Centro, pertencente ao Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

 
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

COMARCA DE CUIABÁ - DESEMBARGADOR JOSÉ VIDAL 
Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário 

30/11/2020 
15:27:46 

354056 
EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO 30 DIAS 
Dados do Processo: 

PROCESSO: 19419-70.2018.811.0041, CODIGO 1348466, VALOR CAUSA 
R$ 10.000,00 TIPO: CIVEL 
Espécie: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais de 
Jurisdição Contenciosa>Procedimentos Especiais->Procedimento de 
Conhecimento->Processo de Conhecimento>PROCESSO CÍVEL E DO 
TRABALHO 
Polo Ativo: BRAZ MARIO AFONSO 
Polo Passivo: SERGIO MAXIMOVITZ, EDVALDO DE SOUZAE OUTROS 
Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
SERGIO MAXIMOVITZ (Requerido(a)), brasileiro(a), motorista, Endereço: 
Rua São Judas Tadeu, Nº 2.426, Bairro: Bom Jesus, Cidade: Vera-MT, 
EDVALDO DE SOUZA (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda 
Atlântica, Cidade: Vera-MT, OSMAR CARDOSO (Requerido(a)), 
brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT, JOÃO CARLOS 
GENO (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: 
Vera-MT, PASTOR NABOR (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda 
Atlântica, Cidade: Vera-MT, NEGO DE TAL (Requerido(a)), brasileiro(a), 
Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT, OSCAR DE TAL 
(Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT, 
RAFAEL DE TAL (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: Fazenda Atlântica, 
Cidade: Vera-MT e DIDI ARAGÃO (Requerido(a)), brasileiro(a), Endereço: 
Fazenda Atlântica, Cidade: Vera-MT. Finalidade:  Citação dos ocupantes da 
área em litígios, para no prazo de 30 (trinta) dias, observando os requisitos e 
formalidades legais, indicados no art. 257 do CPC, BEM COMO fica nomeado 
a Defensoria Pública, para a defesa dos réus. Resumo da Inicial:  A parte autora 
é senhor e possuidor de um imóvel rural com área de 452 hectares, localizado 
no Município de Vera – MT, matriculado sob número 13.129 (Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop – MT), sendo que tal imóvel foi invadido por 
várias pessoas no início do mês de outubro de 2006, lideradas por Sergio 
Maximovitz. A posse sobre a área remonta há mais de 30 anos e sempre foi 
exercida de modo manso e pacífico, sem qualquer oposição, sendo que o autor 
detém a posse desde 1996 dando continuidade aos que o antecederam. Os 
invasores lá adentraram e impediram o autor de retornar a área, utilizando-se 
de métodos violentos e agressivos, sendo certo que tal invasão se deu devido a 
reintegração de posse ocorrida na área limítrofe com a do autor, nos autos do 
processo 481/2005, que reintegrou na posse o Sr. Antonio Aparecido da Silva, 
ocasião na qual os invasores invadiram à área do autor. Assim, diante do 
esbulho sofrido, busca a tutela jurisdicional para reintegrar-se na posse da sua 
área invadida pelos réus. 
Despacho/Decisão:  Vistos etc. Ante o caráter coletivo da presente ação, acolho 
o parecer ministerial de fl. 220/220v, e à secretaria determino:1.Citem-se os 
ocupantes da área em litígio, que forem encontrados no local, a fim de que, 
querendo, manifestem-se nos autos.2.Expeça-se edital de citação, com prazo de 
30 (trinta) dias, observando os requisitos e formalidades legais, indicados no 
art. 257 do CPC, inclusive afixando-o no átrio do Fórum, certificando-se nos 
autos, cabendo à parte autora providenciar a citação por edital no prazo 
supracitado.3.Intime-se a parte autora para que, no termo de 15 (quinze) dias, 
promova a ampla publicidade da existência da presente ação, conforme art. 
554, §3°, do CPC. 4.Em seguida, remeta-se os autos à DPE para, no prazo 
legal, apresentar defesa dos réus citados por edital; após, certifique-se e intime-
se a parte autora para querendo impugnar a defesa.5.Por fim, remata-se os 
autos ao Ministério Público.6.Cumpra-se e certifique-se o decurso do 
prazo.7.Após, conclusos. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que 
ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que 
será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 
JEFFERSON LUIZ DE SOUZA, digitei. 

Cuiabá, 30 de novembro de 2020 
Amanda Meira Florentino de Figueiredo 

Gestor(a) Judiciário(a) 
Autorizado art. 1.205/CNGC 

Endereço do Fórum: Rua Des. Milton Figueiredo Ferreira Mendes, Sn -. D., 
Bairro: Centro Político Administrativo, Cidade: Cuiabá-MT, CEP: 78.049-905, 

Telefone(s): (65) 3648-6001/ 6002, (65) 3648-6006 
Formulário: 1548 Matr.: 8604. 

18,19/02/2021. 
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Atlético e Sampaoli indicam
desejo mútuo de rompimento
DA REPORTAGEM

A relação de Jorge Sam-
paoli com o Atlético-MG foi 
um casamento fadado à cur-
ta duração. O namoro come-
çou em dezembro de 2019, 
mas não vingou. O reencon-
tro virou relacionamento as-
sumido em março de 2020, 
após as duas partes darem 
uma segunda chance. Mas 
as turbulências acompanha-
ram, por trás, todas as fotos 
de felicidade do casal. No 
dia a dia, na intimidade, lon-
ge das câmeras, não faltou 
desgaste e reclamações das 
duas partes.

Na tabela de classifi-
cação, Sampaoli conseguiu 
levar um elenco totalmente 
reformulado para o topo da 
tabela do Brasileirão. Não 
sustentou a liderança. Tanto 
que chega à 37ª rodada sem 
chance de título. Ainda que o 
saldo seja positivo, houve um 
sentimento mútuo, entre o 
colegiado que administra o 
Galo, para uma troca. Entram 
fatores econômicos, de dia a 
dia e até alguns erros detec-
tados.

A chance de Sampaoli 
continuar no comando não 
está zerada como a probabili-
dade matemática de o clube 
ainda buscar a taça do Brasi-
leiro, mas é bastante rasa. O 
próprio treinador segue em 
conversas com o Olympique 
de Marseille, seu provável 
destino após os pontos cor-
ridos, que terminam em oito 
dias.

Vem então a questão 
contratual. O acordo é váli-
do até dezembro de 2021, e 
a multa teve redução após 
o primeiro ano completado 
(2020). Hoje, está na casa de 
R$ 4 milhões. Mas há uma 
corrente na cúpula do Galo 
que defende abrir mão do 
pagamento, em caso de pe-
dido de demissão de Sam-
paoli, já que a multa poderia 
protelar a decisão de qual 

lado irá dizer “adeus”. Por ou-
tro prisma, o técnico fará jus 
a premiações por conta da 
classificação à Libertadores.

No Santos, por exemplo, 
ele teve direito a receber R$ 
3,5 milhões pela vaga direta 
na fase de grupos do torneio 
continental, no qual o Peixe 
acabou vice. Sampaoli e o 
clube paulista entraram em 
litígio, no qual o técnico foi 

SAÍDA SEM RUSGA. Relação entre as partes chega no limite, e saída é dada como certa entre as partes
Foto: Pedro Souza

Atlético-MG só disputou Brasileirão e Sampaoli não deu conta de ser campeão 

para a Justiça do Trabalho 
e houve condenação de R$ 
4,4 milhões. É justamente o 
que o Galo não quer que se 
repita.

Os valores de contrato 
no clube mineiro são manti-
dos sob sigilo. Mas tudo leva 
a crer que o técnico comple-
tará os dois jogos restantes 
do Brasileiro pensando em 
não dar brecha para a inter-

pretação da cláusula que 
rege os “bichos”.

Sampaoli sempre foi 
visto como um técnico de 
alto nível, de padrão europeu 
e moderno para capitanear 
o projeto implementado no 
Atlético por Rubens Menin, 
seu filho Rafael, o ex-presi-
dente Ricardo Guimarães, e 
o ex-vice Renato Salvador. 
Empresários que se uniram e 

formam o colegiado.
Entretanto, a equipe só 

conquistou o Campeonato 
Mineiro, mas foi eliminado 
na primeira fase da Copa Sul-
-Americana pelo Union-ARG 
e na Copa do Brasil passou 
seu maior vexame ao ser 
superado nos pênaltis pelo 
modesto Afogados-PE, na 
segunda fase. Com apenas o 
Campeonato Brasileiro como 

disputa para o restante da 
temporada, o título era vis-
to como obrigação. Porém, 
o empate com o Bahia e as 
vitórias de Inter e Flamen-
go, na 36ª rodada, fizeram o 
Galo dar adeus às chances 
matemáticas de levantar seu 
segundo caneco na história 
da competição – jejum que 
completará 50 anos nesta 
temporada.
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O setor de Controle de 
Zoonoses de Sinop disponibi-
lizará a vacinação antirrábica 
por meio de agendamento. 
A ação visa atender especial-
mente os animais que não 
foram vacinados no decorrer 
do ano passado ou nas duas 
ações feitas nas últimas se-
manas, como também ani-
mais saudáveis a partir do 
terceiro mês de vida.

De acordo com a co-
ordenadora do setor, Hellen 
Cristine Lima Lopes, o agen-
damento será feito por tele-
fone. Posteriormente, os tu-
tores de cães e gatos deverão 
levar seus animais na data e 
hora programada até o setor 
de Zoonoses. É obrigatória 

Vacinação será por meio de agendamento

Foto: Divulgação

apresentação da carteirinha 
de vacinação. “Não é possível 
entregar a vacinação para a 
população”, reforçou.

A campanha de vacina-
ção antirrábica é anual e a de 
2020 encerrou oficialmente 
recentemente, com as ações 
itinerantes realizadas nos 
bairros Aquarela Brasil e Gen-
te Feliz, quando foram aten-
didos 461 animais. A vacina-
ção por agendamento será 
realizada enquanto houver 
doses.

O telefone é o (66) 
99630-2626. O setor de Con-
trole de Zoonoses está loca-
lizado na Avenida das Itaú-
bas, nº 4.765, no Jardim das 
Palmeiras, anexo ao Centro 
de Endemias. Ainda não há 
previsão de campanha para 
este ano.

Campanha convida motorista a 
ser “+1” a priorizar a segurança
DA REPORTAGEM

A falta da revisão dos 
freios, o excesso de velocida-
de e as ultrapassagens em 
locais proibidos são condutas 
perigosas, que aumentam as 
chances de acidentes graves 
na BR-163/364. O risco fica 
ainda maior entre fevereiro 
e meados de abril, quando 
o fluxo de veículos pesados 
tende a aumentar em até 
20% na rodovia, devido ao 
escoamento da safra de soja 
em Mato Grosso.

Pensando nesta reali-
dade, a Concessionária Rota 
do Oeste lançou a campanha 
Safra Segura com o tema “Eu 
sou +1 que escolhe a vida na 
rodovia – A soma de todos faz 
uma safra mais segura”. O 
intuito principal é alertar ao 
motorista sobre as atitudes 
que garantem a segurança 
dos usuários.

O gerente de Operações 
da Rota do Oeste, Wilson Fer-
reira, explica que é costume 
da empresa orientar o condu-
tor sobre os cuidados na dire-
ção, atenção que é redobrada 
na época de escoamento da 
safra de soja, que acontece 
concomitantemente ao perí-
odo chuvoso no estado.

“A campanha é um con-
vite ao motorista profissional 
para que faça parte das ações 
e tenha sempre em mente a 
importância dos cuidados 
com a direção. São detalhes 
que fazem a diferença quan-
do se está na estrada. Cada 
vez que ele revisa os freios, 
respeita os limites de velo-
cidade etc., nós temos mais 
um aliado na segurança viá-
ria, mais um usuário que viaja 

prezando pela vida. A ideia 
aqui é a soma. É ter cada vez 
mais condutores abraçando 
a mesma causa”, diz.

Relatório do Observató-
rio Nacional de Segurança Vi-
ária (OSNV) aponta que 90% 
dos acidentes em rodovias 
acontecem por falhas huma-
nas, ou seja, pela desatenção 
dos condutores ou desrespei-
to às leis de trânsito. Outros 
5% se destinam à falta de 
revisão, que, segundo o re-
latório, também é uma obri-
gação do condutor. Ferreira 
acrescenta que os problemas 
no sistema de frenagem e o 
excesso de velocidade são as 
imprudências que mais cau-
sam acidentes graves na BR-
163/364. Os dados reforçam a 
importância das campanhas 
de conscientização e segu-
rança no trânsito. 

Ferreira comenta ain-
da que o fluxo intenso de 
carretas e caminhões é uma 
característica da rodovia 
mato-grossense durante ano 
inteiro, lembrando que, além 
da soja, Mato Grosso conta 
com outras produções que 
são escoadas pela BR-163. 
“Por isso, precisamos de mo-
toristas cada vez mais cons-
cientes e envolvidos”, pontua. 

Diante dessa realidade, 
a Campanha Safra Segura 
terá uma comunicação mais 
intensa nas redes sociais da 
Concessionária entre feve-
reiro e abril, porém as orien-
tações aos usuários estarão 
presente até o fim de 2021. 
O condutor pode conferir as 
orientações sobre direção 
segura nas redes sociais da 
Rota do Oeste (Facebook, 
Twitter e Instagram).

Foto: arte/Divulgação

Campanha visa segurança dos motoristas

SAFRA SEGURA. Rota do Oeste objetiva alertar motorista sobre atitudes que garantem segurança dos usuários

DA REPORTAGEM

Um casal de idosos 
foi brutalmente assassina-
do na última terça (16) em 
uma propriedade rural no 
município de São José dos 
Quatro Marcos. Segundo a 
Polícia Militar, João Geraldo 
de Oliveira, 69 anos, e Maria 
Aparecida de Oliveira, 65, 
foram encontrados mortos 
pelo filho com cortes na ca-
beça na propriedade da fa-
mília.

De acordo com a PM, 
os idosos foram feitos reféns 
e mortos por assaltantes na 
Comunidade da Salvação. 
Nenhum suspeito foi pre-
so até o fechamento desta 
edição. Os criminosos, após 
matarem os idosos, teriam 
levado um veículo que foi 
encontrado abandonado 
e incendiado a alguns km 
do local. O filho das vítimas 
contou que que tentou abrir 
a porta lateral da casa, mas 
não conseguiu. Ele arrom-
bou a porta da sala e encon-
trou a mãe morta em cima 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) e o secretário 
de Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, assinam 
nesta quinta-feira as ordens 
de serviço para obras de pa-
vimentação e construção de 
pontes, com investimentos 

Casal de idosos foi assassinado; carro (em destaque) foi queimado
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Casal de idosos é assassinado
por assaltantes em fazenda
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Autorizado asfaltamento
e construção de pontes
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de R$ 620 milhões, em 62 
municípios.

As obras fazem parte do 
programa Mais Mato Gros-
so e serão para construção 
de mais de 700 km de asfal-
to, com investimentos de R$ 
429,2 milhões e de 40 pontes 
de concreto, onde o governo 
de Mato Grosso vai investir 

da cama do casal.
Os policiais realiza-

ram buscas pelo idoso, que 
acabou sendo encontrado 
morto no curral próximo da 
residência. De acordo com o 

filho do casal, as vítimas não 
tinham problemas ou inimi-
zade com ninguém, e que 
não possuíam objetos de 
valor, muito menos dinhei-
ro na residência. Os corpos 

das vítimas possuíam cortes 
na cabeça. O corpo da idosa 
estava com uma corda no 
pescoço. A Polícia Civil es-
teve no local e começou as 
investigações do crime.

mais R$ 176,8 milhões.
O governador definiu 

que as obras de pavimenta-
ção e construção de pontes 
serão feitas nestes 62 municí-
pios, incluindo Campo Novo 
do Parecis, Comodoro e Sa-
pezal na região Noroeste.

O governo vai apre-
sentar o cronograma dessas 

obras, como prazos de licita-
ção, início e término. 

Na solenidade das assi-
naturas das ordens de servi-
ço, também será feita a apre-
sentação de projetos para 
mais 1.060 km de pavimenta-
ção e 51 pontes, cujas ordens 
de serviço serão emitidas em 
março.
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