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DECISÃO!

Flamengo e Inter fazem
“fi nal antecipada” do
Brasileirão no Maracanã

É a hora da verdade! Na penúltima rodada do Campeonato 
Brasileiro 2020, Flamengo e Inter fazem duelo que pode confi rmar o 
campeão ou mudar os rumos do torneio. O Colorado soma 69 pon-
tos, um a mais que o Rubro-Negro.        Página - 6
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O governador Mauro Mendes assinou as ordens de serviço para o início de obras de 
pavimentação em uma extensão de 775 km e a construção de 40 pontes de concreto 
em todas as regiões de Mato Grosso. As obras terão início (ou reinício, no caso da-
quelas paralisadas em razão do período chuvoso) ainda em fevereiro.   Página -3

ORDEM DE SERVIÇO

Governo inicia obras de 775 km de
asfalto e construção de 40 pontes

Presença de
onças-pintadas
tem ‘boom’
de 173%
A presença de novas onças-
-pintadas sofreu um ‘boom’ 
de 173% após as queimadas 
no Pantanal em Mato Grosso. 
Alguns dos motivos disso, se-
gundo um levantamento feito 
por guias de turismo locais, 
foram a estiagem prolonga-
da, os incêndios fl orestais, a 
falta de alimento e sombra às 
margens dos rios e alteração 
na vegetação pantaneira.

       Página  -7

CONTRA FORMIGAS CORTADEIRAS

João Matheus Balduíno, 19 anos, é um jovem cientista, aluno concluinte do Colé-
gio Objetivo Juazeiro do Norte/CE. Sua paixão pela ciência e pesquisa o fez ir a 
fundo em um projeto sustentável de biopesticida que combate formigas corta-
deiras em plantações, feito com restos de pequi, fruto típico do cerrado.  Página  4
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BIOPESTICIDA EXTRAÍDO DO PEQUI
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Manhã Tarde Noite

Máx 33 | Mín 21
SÁBADO

CONHEÇA O
DEPUTADO
DANIEL
SILVEIRA

PRESIDENTE
DO OPERÁRIO
MORRE VÍTIMA
DA COVID-19

“É HORA DE
DESCER DO
PALANQUE E
FAZER OBRAS”

2º SUSPEITO
DE MATAR
EMPRESÁRIA
É PRESO

QUEM É? ÉDER TAQUES FÁVARO COBRA VÁRZEA GRANDE
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Para os produtores rurais esse é o momento de 
fazer reformas estruturais profundas e envidar 
esforços em temáticas que vão ao encontro dos 
anseios da sociedade

No dia 15 de dezembro do ano passado, o Se-
nado Federal aprovou o Projeto de Lei 2.963/2019 
que regula a compra e posse de terras por es-
trangeiros no Brasil. O tema então gerou amplo 
debate nas redes sociais e levou produtores de 
todo país a manifestarem preocupação com as 
consequências da pretendida fl exibilização.

Visando então ampliar o debate e adequar o 
nosso posicionamento aos anseios da base, re-
alizamos na Associação dos Produtores de Soja 
e Milho de Mato Grosso (Aprosoja), uma video-
conferência no dia 06 de janeiro, em que analisa-
mos cada um dos dispositivos do Projeto de Lei 
e detalhamos aos nossos associados as modifi -
cações que este pretende promover em nosso 
arcabouço legal.

Para ouvir nossa base e termos embasamen-
to pra falar em nome dos associados, realizamos 
uma enquete nos núcleos regionais, composta 
basicamente por três questões cruciais aborda-
das pelo projeto. Participaram 6.610 produtores, 
que representa 91% de todos os associados.

O resultado foi o esperado. A maioria, 95,8% 
foram contrários à não aplicação dos limites de-
fi nidos pela Lei nº 5.709/1971 para aquisição e 
posse de terras por empresas brasileiras cons-
tituídas com capital ou controle estrangeiro, e 
somente 4,2% a favor. Com a aprovação do dis-
positivo que confere esse tratamento, na prática 
teremos empresas sucursais travestidas de ma-
trizes e a derrogada da limitação que postula o 
artigo 190 da Constituição Federal.

Já em relação a legislação brasileira autori-
zar a aquisição ou a posse de terras por fundos 
soberanos, considerando que essas operações 
passem pela aprovação do Conselho de Defe-
sa Nacional, nossos associados foram incisivos, 
97,5% contra e somente 2,5% a favor.

Fundos Soberanos são basicamente países 
revestidos de uma roupagem jurídica e que 
buscam oportunidades de investimentos ao re-
dor do mundo. Mesmo que na constituição de 
garantias e com o estabelecimento de limites e 
autorizações prévias, esta liberação viola o que 
postula o § 2º do artigo 11 da Lei de Introdução 
às normas do Direito Brasileiro (Decreto-Lei nº 
4.657, de 1942, recepcionado pela CF 88), que 
veda expressamente a aquisição de bens imó-
veis susceptíveis de desapropriação no Brasil 
por governos estrangeiros ou organizações de 
qualquer natureza que estes tenham constitu-

ído.
Os produtores entendem que não só o setor, 

mas toda a sociedade deve se manifestar vee-
mentemente contrários à aquisição de terras no 
Brasil por governos estrangeiros.

Considerando que houve mudanças no en-
tendimento sobre o tratamento dispensado às 
empresas com capital estrangeiro na última dé-
cada, ouvimos a opinião do associado da Apro-
soja, em relação a nova lei que é convalidar as 
aquisições e posses que ocorreram antes da sua 
vigência. Neste quesito, 95,0% foram contra e so-
mente 5,0% a favor.

Em relação a convalidação das operações 
ocorridas na vigência da Lei 5.709 de 1971, a base 
fi cou estarrecida com intento de dar legalidade 
às aquisições realizadas ao arrepio da lei, em sua 
maioria, os produtores entendem que essa ano-
malia legislativa criaria um precedente muito pe-
rigoso e fragilizaria nosso ordenamento jurídico, 
a medida em que indivíduos ou organizações 
descontentes com o texto legal poderiam lançar 
mão dos mais diversos artifícios com vistas a al-
terar a legislação vigente e ainda modular seus 
efeitos.

Além dos três pontos abordados pela enque-
te, surgiram posicionamentos extremamente 
pertinentes, dentre eles o de que não dá para 
desprezar a atual conjuntura macroeconômica.
pa Disponibilidade de solo, recursos naturais, 
câmbio depreciado, cotações das commodities 
agrícolas em alta e com perspectiva de assim se 
manterem no médio prazo, são elementos que 
aumentam expressivamente a atratividade do 
mercado de terras do Brasil e uma liberação irres-
trita poderia ocasionar uma corrida desenfreada 
por esses ativos, gerando consequências futuras 
imprevisíveis.

Por último, é nítido o descontentamento da 
base em relação a falta de priorização, até hoje, 
de pautas como a regularização fundiária e licen-
ciamento ambiental. Certamente evoluções sig-
nifi cativas nessas duas pautas produziria grandes 
oportunidades, tanto para produtores rurais bra-
sileiros quanto para os investidores estrangeiros.

Para os produtores rurais esse é o momento 
de fazer reformas estruturais profundas e envidar 
esforços em temáticas que vão ao encontro dos 
anseios da sociedade.

FERNANDO CADORE É PRESIDENTE DA 
APROSOJA MATO GROSSO

Compra de terra por estrangeiro

Pouco texto para muita fi gura
“decifrar” a mensagem juntando texto 
e fi guras, algo que, no dia a dia, passa 
longe de ser agradável e produtivo.

Todo o recurso é bem-vindo, e deve 
ser usado de forma cor-
reta. Nada que se use 
em excesso ou de forma 
alheia ao seu propósito 
vai ter bons resultados, 
e o que deveria ajudar 
acaba por prejudicar a 
comunicação.

Pior que isso só o fato 
de não podermos falar a 
respeito para boa parte 
dos usuários, pois corre 
o risco do camarada ver 
a coisa como “pessoal” 

e, ao invés de usar a informação para 
evoluir, acabar nos colocando no papel 
de “intolerantes”. É complicado até 
tentar “ensinar” nesses casos.

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

Procure usar os recursos tecnológicos da melhor forma possível 
e esteja sempre aberto às dicas e conselhos de quem tem mais 
experiência ou visão do tema. Já tive casos, por exemplo, em que 
eu, com 25 anos de tecnologia, tentei ajudar pessoas que esta-
vam fazendo mal-uso de alguns recursos e recebi como resposta 
que o cidadão viu daquela forma “na internet” e que estava “gos-
tando de usar” daquele jeito. Teve quem falou que só eu estava 
“reclamando”. Fazer o que com pessoas assim?

CLIC 
FINAL 

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

Desde que a comunicação eletrô-
nica começou a se tornar popular os 
emoticons começaram a surgir. Usando 
sinais de pontuação, letras e números 
de forma combinada 
formava-se algo que 
lembrava imagens, 
e isso, claro, virou 
“moda”.

Com a populari-
zação da tecnologia 
os emoticons pas-
saram a ter a forma 
que conhecemos 
atualmente, sendo, 
verdadeiramente, 
fi gurinhas, grandes, 
pequenas, animadas 
ou não. Mas elas passaram a integrar, 
com forma e com vontade, nossa co-
municação.

Esse recurso, quando corretamente 
usado, quebra aquela frieza caracterís-
tica do texto escrito. Uma imagem em 
meio ao amontoado de letras parece 
suavizar a coisa e transmitir a sensação 
de calor humano, tornando os interlo-
cutores mais, digamos, “próximos”.

Mas tem gente que exagera. Rece-
bo, atualmente, mensagens que dá até 
trabalho entender o que está escrito, 
justamente pelo excesso visual.

Tem gente, inclusive, que substitui 
palavras por imagens, e você tem que 

FERNANDO CADORE

Ao enviar ao Congresso um projeto de lei com-
plementar para alterar a sistemática de cobrança do 
ICMS sobre combustíveis, o governo federal cumpre 
os objetivos de tentar agradar aos caminhoneiros e 
jogar a culpa dos preços elevados nas costas dos go-
vernadores.

Oportunismo à parte, a proposta pode cumprir 
um papel pedagógico ao chamar a atenção para al-
guns dos graves problemas do regime tributário atu-
al. Pela proposta, o imposto estadual passaria a ser 
cobrado na refi naria (não mais na bomba) e teria um 
valor fi xo por unidade de medida, em vez de um per-
centual sobre o valor fi nal. A arrecadação ocorreria no 
destino, onde o combustível é consumido.

Tais dispositivos explicitam algumas das incon-
sistências da norma atual. Uma delas é a incidência 
em cascata: atualmente a tributação federal (de R$ 
0,35 por litro do diesel) entra na base de cálculo do 
ICMS. A proposta do Executivo eliminaria essa dupli-
cidade.

Entretanto tributos em cascata estão por toda 
parte. Chega-se inclusive ao paroxismo de um impos-
to fazer parte de sua própria base de cálculo, majo-
rando a cobrança fi nal para o consumidor. Na prática, 
a chamada bitributação não é exceção, mas prática 
consagrada no país, embora cada vez mais questiona-
da nos tribunais nos últimos anos.

Outro tema central é o local de cobrança. Hoje 
o ICMS incide na origem dos produtos, o que impele 
os estados a concederem benefícios e isenções para 
atrair empresas. É um jogo em que todos perdem, 
pois acumulam-se distorções e ao fi nal a perda de re-
ceita é geral.

Como há muito se sabe, a saída é uma reforma 
tributária que leve a uma unifi cação de todos os tri-
butos indiretos em favor de uma cobrança sobre va-
lor agregado. O governo federal sabe que a chance de 
seu projeto prosperar é nula, dado a fome dos gover-
nos regionais por receitas e a infl uência dos governa-
dores sobre o Congresso. Com alíquotas que variam 
conforme as unidades da Federação, o ICMS sobre 
combustíveis responde por cerca de 15%, em média, 
da arrecadação estadual.

Com boa dose de otimismo, o texto pode ao me-
nos proporcionar algum impulso para a tramitação da 
reforma tributária. Se Bolsonaro quer de fato resolver 
os problemas que apontou, que aja em prol de uma 
proposta abrangente.

Editorial

Melhor a reforma 

ATAQUE A
EMANUEL
Defensor do BRT, o secretário de Estado de 

Fazenda, Rogério Gallo, subiu o tom ao criticar 
a postura de Emanuel Pinheiro, que é a favor 
da implantação do VLT em Cuiabá. Em entre-
vista à Rádio CBN Cuiabá, Gallo questionou a 
insistência do prefeito em exigir a realização 
de um plebiscito neste momento e não quan-
do da troca do BRT para o VLT há 10 anos, épo-
ca em que Emanuel era deputado estadual da 
base aliada do então governador Silval Barbo-
sa e presidia a Comissão de Fiscalização das 
Obras da Copa do Mundo na Assembleia Le-
gislativa.

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!

LUTO NO
FUTEBOL
O presidente do Operário-VG, Éder Taques, 

morreu nesta sexta-feira (19) após fi car 30 dias 
internado há 30 dias no Hospital Santa Rosa com 
a Covid-19. O sepultamento aconteceu ontem à 
tarde, em Barão de Melgaço, onde moram seus fa-
miliares. A Federação Mato-grossense de Futebol 
(FMFMT) decretou luto por três dias pelo faleci-
mento. Além de cartola, Taques também foi técni-
co de futebol, tendo treinado vários clubes, como 
o próprio Operário e Mixto, além uma passagem 
pela Coreia do Sul.

Crédito: Rogério Florentino/Olhar Direto

IMAGEM DO DIA

Na prática, a chamada bitributação não 
é exceção, mas prática consagrada no 
país, embora cada vez mais questionada 
nos tribunais nos últimos anos
“ “

O corpo da empresária Rosemeire Soares Perin, 52 anos, que estava desa-
parecida desde terça (16), foi localizado na quinta (18) na região da Passagem da 
Conceição, em Várzea Grande. A vítima teria sido degolada e o corpo foi enro-
lado em um cobertor. Ela saiu de casa no fi nal da manhã de terça, em Cuiabá, 
para trabalhar em Várzea Grande. Até o fechamento desta edição, dois suspei-
tos haviam sido presos. 
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início das obras de asfalto
e construção de 40 pontes
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes assinou as ordens de 
serviço para o início de obras 
de pavimentação em uma 
extensão de 775 km e a cons-
trução de 40 pontes de con-
creto em todas as regiões de 
Mato Grosso. As obras terão 
início, ou reinício (no caso da-
quelas paralisadas em razão 
do período chuvoso), ainda 
neste mês. Os investimentos 
aplicados são de R$ 606 mi-
lhões e beneficiarão direta-
mente 56 municípios.

Também assinaram as 
ordens de serviço o secretá-
rio de Estado de Infraestru-
tura e Logística, Marcelo de 
Oliveira, acompanhado dos 
demais secretários de Esta-
do, deputados estaduais e 
dos prefeitos durante even-
to realizado no Palácio Paia-
guás, em Cuiabá. Além disso, 
foi anunciada a elaboração 
de projetos para outros 1.057 
km de novas pavimentações 
e 51 pontes de concreto, cujas 
ordens de serviço serão emi-
tidas em março.

As obras e projetos que 
atendem 62 municípios fa-
zem parte do programa Mais 
MT, considerado o maior 
programa de investimentos 
da história de Mato Grosso. 
Somente nas ações de in-
fraestrutura estão previstos 
investimentos totais de R$ 

4,73 bilhões em quatro anos 
(2019-2022).

De acordo com o go-
vernador Mauro Mendes, a 
emissão das ordens de servi-
ço é reflexo do trabalho em-
penhado pela atual adminis-
tração para reequilibrar as 
contas públicas, através de 
políticas austeras e controle 
de despesas, logo no início 
da gestão. Situação que pos-
sibilitou que Mato Grosso pu-
desse sanar as dificuldades 
financeiras, mudar a realida-
de fiscal e lançar o maior pro-
grama de investimentos de 
Mato Grosso, que é o Mais MT.

“Programas como este 
vocês já viram; muitas vezes, 
viraram meras peças publici-
tárias e não conseguiram ter 
efetividade por falta de recur-
sos e até de um planejamen-
to financeiro orçamentário 
para sua execução. Diferen-
te do que está acontecen-
do hoje, em que aquilo que 
nós estamos apresentando, 
temos a absoluta convicção 
de que vai acontecer. Quero 
agradecer aos nossos parcei-
ros e estaremos juntos com 
todos esses atores apertando 
o passo para que nos próxi-
mos meses tenhamos mais 
concretizações”, disse o go-
vernador.

Ao todo, as ordens de 
serviço emitidas para obras 
rodoviárias compreendem 23 
obras entre pavimentação, 

ORDEM DE SERVIÇO. Os investimentos aplicados são de R$ 606 milhões e beneficiarão diretamente 56 municípios
Foto: Divulgação

Serão feitos 775 km de asfalto novo e construídas 40 pontes

Senador carlos Fávaro cobra execução de obras prometidas

Neri defende que Silveira perca o mandato
Deputado acumulou punições na PM e quebrou placa de 

Marielle Franco 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

DA REPORTAGEM

Membro da Comissão 
de Infraestrutura do Sena-
do, o senador Carlos Fávaro 
(PSD) está articulando a con-
vocação do ministro da Infra-
estrutura Tarcísio de Freitas 
para cobrar explicações sobre 
o que classifica de “inércia do 
Governo Federal” quanto às 
obras estruturantes prome-
tidas para Mato Grosso. O 
social-democrata cobra res-
peito como Estado que bate 
recordes todos os anos na 
produção agrícola e ajudou 
a eleger o presidente da Re-
pública Jair Bolsonaro com 
66,42% dos votos válidos.

Além do ministro Tarcí-
sio de Freitas, Fávaro preten-
de fazer outras duas convoca-
ções para tratar do assunto. 
A lista inclui o ministro do 
Tribunal de Contas da União 
(TCU), Bruno Dantas, que fis-
caliza a execução de obras 
federais em Mato Grosso e o 
presidente da Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT), Davi Barreto.

“Mais uma vez a história 
se repete. A euforia das ruas 
vem para dentro da admi-
nistração pública. Não per-

DA REPORTAGEM

O deputado federal Neri 
Geller (PP) afirma que irá ser 
favorável a aplicação de puni-
ções contra o colega de Câ-
mara, Daniel Silveira (PSL-RJ), 
caso fique comprovado que o 
parlamentar cometeu exces-
sos ao defender a ditadura 
militar e atacar ministros do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF). Preso em flagrante na 
noite de terça (16), o deputa-
do já foi acionado pela Mesa 
Diretora no Conselho de Ética 
da Casa. O presidente Arthur 
Lira (PP) e a cúpula da Câma-
ra pedem a perda do manda-
to de Daniel, por quebra de 

cebem que a eleição acabou 
e querem continuar fazen-
do palanque eleitoral sem 
se dedicar aos projetos para 
viabilizar as obras que foram 

decoro.
De acordo com Neri, 

ninguém está acima da lei. 
O deputado ainda defende 
que o caso de Silveira não 
pode ser prioridade no Con-
gresso, já que uma série de 
temas importantes para o 
país está em pauta. “Vou ana-
lisar claramente a posição de 
defender as prerrogativas do 
deputado, que é a livre mani-
festação, a posição individual 
de cada um, mas a gente não 
pode exceder os limites da 
lei, deixar com que qualquer 
cidadão possa fazer incitação 
contra a ordem do Brasil. Se 
cometeu excesso, terá meu 
voto para a punição”.

FÁVARO COBRA

“É hora de descer do palanque
e fazer obras em Mato Grosso”

COMETEU EXCESSOS

Neri defende perda de mandato

DA REPORTAGEM

A prisão determinada 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), é mais uma 
na ficha do deputado fede-
ral Daniel Silveira (PSL-RJ), 
um ex-policial militar que 
acumulou punições na cor-
poração que integrava e foi 
denunciado por uso de ates-
tado médico falso.

Falas ofensivas seme-
lhantes às que levaram à 
prisão dele agora já eram co-
nhecidas pelo comando da 
PM fluminense, que classifi-
cou como “mau comporta-
mento” sua postura ao longo 
da passagem de quase seis 
anos na corporação.

Preocupava a PM as pu-
blicações de Silveira em sua 
página no Facebook, em que 
ofendia líderes religiosos e a 
imprensa. A ficha também 
tem registro de faltas e atra-
sos ao trabalho. Foram 26 
dias de prisão, 54 de deten-
ção, 14 repreensões e duas 
advertências que, para a pró-
pria PM, deixaram “cristalina 
sua inadequação ao serviço 
policial militar, mesmo tendo 
recebido inúmeras oportuni-
dades, confirmando inefici-
ência do caráter educativo”.

O histórico de punições 
foi revelado pelo site The In-

tercept em agosto de 2020. 
À época, ele afirmou que as 
penas administrativas foram 
impostas porque criticou ar-
bitrariedades de alguns ofi-
ciais da PM. A carreira de PM 
foi oficialmente interrompi-
da no dia 4 de outubro de 
2018, quando sua exclusão 
da corporação em razão de 
sua candidatura para a Câ-
mara foi publicada no Bo-
letim Interno — como não 
havia completado 10 anos 
de serviço público militar, ele 
não poderia se licenciar para 
concorrer.

Naquele mesmo dia, 
ganhou notoriedade ao exi-
bir quebrada a placa em 
homenagem à vereadora 
Marielle Franco (PSOL) num 
comício em Petróscfpolis, 
sua cidade natal. Na Câma-
ra, integrou a bancada mais 
radical do bolsonarismo. Du-
rante a pandemia, foi alvo 
de ação civil pública do MP-
-RJ que buscava impedir sua 
participação em atos contra 
o fechamento do comércio 
no Rio. Silveira se tornou alvo 
de dois inquéritos na corte 
— um apura atos antidemo-
cráticos e o outro, fake news. 
Moraes é relator de ambos 
os casos, e a ordem de prisão 
contra o deputado bolsona-
rista foi expedida na investi-
gação sobre notícias falsas.

QUEM É?

conheça o deputado 
Daniel Silveira

prometidas. Mais uma vez 
isso acontece, infelizmente”, 
lamentou Fávaro. As obras 
que Fávaro exige a execução 
por parte do Ministério da In-

fraestrutura são as rodovias 
BR-242, BR-174, BR-158 e as 
ferrovias Ferronorte e Fico. 
Além disso, exige a revisão da 
concessão da BR-163.

restauração, revitalização 
e manutenção de rodovias 
não-pavimentadas, totalizan-
do 775 km, que vão beneficiar 
diretamente 33 municípios. 
Os investimentos aportados 
são da ordem de R$ 402,4 mi 
somente em obras nas rodo-
vias. A prefeita de Aripuanã, 
Seluir Peixer Reghin, cele-
brou o pacote de obras que 
o município está recebendo: 
pavimentação de 41,19 km da 
MT-208, além das obras de 
manutenção de 90,52 km na 
mesma rodovia e da constru-
ção da ponte de concreto so-
bre o Rio Aripuanã, com 240 
metros de extensão.

“É um momento de 
agradecimento. Nós que vie-
mos do interior usamos mui-
to a palavra gratidão e essa 
gratidão devemos a todos 
que olham para o nosso inte-
rior.  Hoje Aripuanã é a cidade 
com maior mina de minério, 
com número de projetos de 
plano de manejo refloresta-
do, é um município que tem 
o primeiro garimpo com li-
cença para trabalhar. E esse 
anseio do povo chegou até 
aqui. Hoje não somos mais 
fim de linha. São 76 anos de 
Aripuanã e vamos agora con-
seguir interligar nosso muni-
cípio ao Estado de Mato Gros-
so”.

Além da pavimenta-
ção, foram emitidas ordens 
de serviço para execução 

de 40 pontes de concreto, 
que serão construídas sobre 
rios, córregos e vazantes em 
19 rodovias estaduais e vão 
beneficiar diretamente 34 

municípios, proporcionando 
a melhoria de interligação 
entre eles. Os investimentos 
aplicados são de R$ 176,8 mi-
lhões nessas obras, que va-

riam de 30 até 692 metros de 
extensão. A maior ponte será 
construída sobre o Rio Teles 
Pires I, na divisa entre Nova 
Guarita e Carlinda.
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Biopesticida extraído do pequi
contra as formigas cortadeiras
DA REPORTAGEM

João Matheus Balduíno, 
19 anos, é um jovem cientista, 
aluno concluinte do Colégio 
Objetivo Juazeiro do Norte/
CE. Sua paixão pela ciência 
e pesquisa o fez ir a fundo 
em um projeto sustentável 
de biopesticida que comba-
te formigas cortadeiras em 
plantações, feito com restos 
de pequi, fruto típico do cer-
rado.

Na década de 1970, o 
pesquisador e entomologis-
ta Domingos Gallo levantou 
números impressionantes 
sobre o impacto das saúvas 
na atividade agropecuária. 
Estudioso das formigas cor-
tadeiras, ele chegou à con-
clusão de que dez sauveiros 
por hectare da espécie Atta 
capiguara são capazes de se 
alimentar de 21 kg de capim 
por dia.

O valor é equivalente ao 
consumo diário de um boi 
em regime de pasto. Consi-
derando que sauveiros ma-
duros (com até cinco anos), 
têm entre 3,5 e 7 milhões de 
indivíduos fica fácil enxergar 

o tamanho do problema.
O Projeto Biopequi, ela-

borado pelo estudante com 
orientação da professora Li-
lian Duarte, beneficiará pro-
dutores da região do Cariri. A 
ideia é produzir a substância 
em massa e distribuí-la gra-
tuitamente.

“Quero ajudar os peque-
nos agricultores. A agricultu-
ra é a fonte de renda dessas 
famílias e as formigas corta-
deiras podem fazer grandes 
estragos nas hortas. O produ-
to é fabricado com a casca do 
pequi, uma matéria-prima de 
baixo custo e fácil produção”, 
explica Matheus.

Ele conta que, em 2019, 
iniciou as pesquisas sobre o 
fruto e suas propriedades e, 
no laboratório do colégio, co-
meçou a colocar em prática 
os experimentos.

“Fizemos também en-
trevistas com profissionais 
da área ambiental para saber 
os danos que os pesticidas 
poderiam causar ao solo, às 
plantas e ao meio ambiente”, 
conta.

O sonho de João Ma-
theus é ampliar fronteiras 

Foto: Divulgação

Projeto de biopesticida combate formigas cortadeiras em plantações 

CRIAÇÃO DE BRASILEIRO. Paixão pela ciência fez jovem cientista elaborar projeto sustentável
e beneficiar agricultores de 
todo o país.

FORMIGA
CORTADEIRA
As formigas cortadeiras 

(Atta sexdens, Atta laevigata 
e Acromyrmex spp.) podem 
causar severas desfolhas em 
mudas, ainda nos viveiros e 
em pomares em formação. 
Quando não controladas, 
após a transferência das mu-
das para o campo, retardam 
o desenvolvimento e podem 
causar até morte de plantas.

Quenquém, saúva-de-
-vidro, saúva limão e saúva-
-mata-pasto: essas são ape-
nas algumas das espécies 
de formigas cortadeiras que 
fazem a festa em quintais 
alheios. Elas cortam e carre-
gam as folhas até os seus ni-
nhos porque esse material é 
utilizado para a produção de 
fungos que, mais tarde, servi-
rão de alimento para esses in-
setos. O problema é que esse 
processo acaba causando 
prejuízo aos agricultores. Isso 
porque, da noite para o dia, as 
formigas cortadeiras são ca-
pazes de desfolhar boa parte 

de uma árvore, isso quando 
não acabam com as folhas de 
toda a planta. Nos cultivos de 
eucalipto, por exemplo, elas 
podem impactar até mesmo 
no diâmetro e na altura dos 
troncos, diminuindo a produ-

tividade e qualidade da área.
Nos jardins, hortas e po-

mares, é muito comum que 
as formigas cortadeiras aca-
bem impedindo até mesmo 
o crescimento das plantas, já 
que as atacam ainda na fase 

DA REPORTAGEM

Clientes de instituições 
financeiras podem ter aces-
so direto a serviços digitais 
oferecidos pelo governo por 
meio dos aplicativos dos 
bancos. Os serviços são da 
plataforma gov.br. Além da 
União, Distrito Federal, 11 es-
tados e 74 municípios estão 
integrados à plataforma gov.
br.

Atualmente, 93 milhões 
de pessoas têm cadastro no 
gov.br. Entre os principais 
serviços oferecidos pelo por-
tal estão o Meu INSS, a Car-
teira Digital de Trânsito, a 
Carteira de Trabalho Digital, 
Sacar Abono Salarial e Solici-
tar Seguro-Desemprego.

Nos estados e nos mu-
nicípios que aderiram ao gov.
br, o usuário pode ter o aces-
so ao Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automoto-
res (IPVA), arrecadado pelos 
estados, ao Imposto Predial 
e Territorial Urbano (IPTU) e 
taxas de limpeza e de ilumi-
nação pública, administra-
dos pelos municípios que já 
tenham aderido ao gov.br.

Atualmente, o Banco 
do Brasil, Bradesco, Banrisul 
e BRB oferecem o acesso aos 

DA REPORTAGEM

A Agritex realizou nes-
ta semana a entrega de um 
micro-ônibus Iveco adap-
tado com equipamentos 
especiais para a Associação 
Pestalozzi de Água Boa. O 
diretor Gerson Garbuio expli-
cou que numa parceria com 
a Case e a Iveco, foi possível 
comprar o veículo zero km 
adaptado para atender aos 
alunos com necessidades 
especiais que estudam na 
unidade. No ato de entrega, 

DA REPORTAGEM
Agência Brasil

O presidente Jair Bolso-
naro afirmou na quinta (18), 
durante sua live semanal nas 
redes sociais, que o governo 
decidiu zerar os impostos 
federais que incidem sobre 
o gás liquefeito de petróleo 
(GLP) – o gás de cozinha – e 
o óleo diesel. A suspensão so-
bre o gás será definitiva. Já a 
interrupção na cobrança fe-
deral sobre o diesel terá dura-
ção de dois meses. As medi-
das foram decididas em uma 
reunião do presidente com a 
equipe econômica, ocorrida 
durante a tarde, e passam a 
valer no próximo mês.

“A partir de 1º de março 
agora, não haverá mais qual-
quer tributo federal no gás de 
cozinha, ad eternum. Então, 
não haverá qualquer tributo 
federal no gás de cozinha, 
que está, em média, hoje em 
dia, R$ 90, na ponta da linha, 
para o consumidor lá. 

E o preço na origem 

está um pouco abaixo de R$ 
40. Então, se está R$ 90, os R$ 
50 aí é ICMS, imposto estadu-
al, e é também para pagar ali 
a distribuição e a margem de 
lucro para quem vende na 
ponta da linha”, disse o presi-
dente.  No caso do diesel, Bol-
sonaro explicou que o corte 
no imposto será temporário 
até que o governo encontre 
uma forma de eliminar a co-
brança de forma definitiva. 

O presidente também 
criticou reajustes recentes no 
preço dos combustíveis por 
parte da Petrobras e chegou 
a indicar que haverá mudan-
ças na estatal em breve. 

Atualmente, o único im-
posto federal incidente sobre 
o GLP e o diesel é o PIS/Co-
fins, que é de R$ 2,18 por bo-
tijão e cerca de 35 centavos 
por litro do diesel, segundo 
informações da Agência Na-
cional de Petróleo (ANP). A 
Cide, outro imposto federal 
cobrado sobre combustíveis, 
já está zerada tanto para o 
diesel quanto para o GLP.

São 4 bancos e agora uma cooperativa integrados à plataforma

Veículo é adaptado para equipamentos especiais Medidas passam a valer a partir de março

GOV.BR

Clientes de bancos podem acessar 
serviços do governo pelo app

ÁGUA BOA

Agritex faz entrega de micro-ônibus
adaptado para Associação Pestalozzi

SEU BOLSO

Bolsonaro diz que impostos 
federais sobre gás e diesel 
serão zerados

Foto: Divulgação

Foto: Notícias iNterativas

Foto: Divulgação

houve manifestação dos lí-
deres da Associação. Marta 
Mignoso disse que se tratava 
de uma verdadeira bênção o 
novo meio de transporte, já 
que o ônibus antigo estava 
com constantes problemas 
mecânicos.

O diretor da Escola, 
Marcello Godoy, declarou 
que o coletivo vai atender 
perfeitamente às necessida-
des de transporte dos alu-
nos da escola. Atualmente, 
a Pestalozzi atende cerca de 
150 estudantes.

de mudas. Além disso, a in-
festação também pode acar-
retar em uma diminuição da 
resistência das árvores em 
relação a outros insetos e no 
desequilíbrio da presença de 
outros organismos.

serviços por meio dos aplica-
tivos. 

A Caixa estuda adesão 
à plataforma. Nesta semana, 
o Sicoob, uma cooperativa 
financeira, também passou 
a oferecer o acesso à plata-
forma.

De acordo com a Se-
cretaria de Governo Digital 
do Ministério da Economia, 
5 milhões de clientes da 
cooperativa podem entrar 
na plataforma gov.br com 
as mesmas credenciais de 
acesso utilizadas no aplicati-

vo da instituição. 
A secretaria informa 

que o acesso por meio do 
aplicativo é seguro e, com a 
integração, o governo tem 
acesso apenas ao nome 
completo, CPF, telefone e e-
-mail do usuário.
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ANA CRISTINA FREITAS RUST – ARMAZÉM DE GRÃOS 
FAZENDA PARAISO, CNPJ/CPF: 576.831.236-68, localizada 
na RODOVIA MT 242, SN, ZONA RURAL,CEP: 78.888-000, 
NOVA UBIRATÃ-MT. Torna publico que requereu a Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente – SEMA a LICENÇA POR ADE-
SÃO E COMPROMISSO – LAC, para atividade de ARMAZÉNS 
GERAIS. Não EIA/RIMA

A empresa ADMAD – Industria e Comércio de Madeiras LTDA 
- EPP, CNPJ. 09.652.268/0001-82, torna público que requereu 
à SEMA a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) de 
Ampliação, no município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA. Acácia 
Florestal Engenharia (66) 3532-3297).

NOVANET PROVEDOR E WEB LTDA ME, CNPJ Nº 
10.668.463/0001-80, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para atividade de rede 
de telecomunicação – fibra óptica, situado na Rua das Acácias, 
992, Bairro Rui Pires de Lima, Novo Progresso – PA, CEP: 
68.193-000.

 FAZENDA VIANMACEL, torna público que requereu da SMMA/ 
NOVA MARINGÁ, a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividade de Armazém de grãos e 
secador, localizado na Estrada Rural S/N no Distrito de Brianor-
te Município de Nova Maringá / MT.

 FAZENDA MADRE PAULINA, torna público que requereu junto 
da SMMA – NOVA MARINGÁ a Licença Prévia, Licença de Ins-
talação e Licença de Operação, para atividade de Armazém de 
Grãos, localizado na Estrada Rural S/N no Distrito de Brianorte 
Município de Nova Maringá / MT.

FAZENDA CENTRO OESTE III, torna público que requereu 
junto a SMMA – NOVA MARINGÁ a Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade de Ar-
mazenagem de Grãos, localizado na Rod. MT-249 KM 180, no 
Município de Nova Maringá / MT.

A FAZENDA CRISTALINA DO NORTE, torna público que reque-
reu da SMMA/ NOVA MARINGÁ, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para atividade de Armazém 
em Geral, localizado na Estrada Rural S/N , Município de Nova 
Maringá / MT.

MAYCO OBERDAN VOLMMERHAUSEN NOBREGA 
03307904124, CNPJ 40.457.669/0001-21, torna público que 
requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
atividade de Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores / Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, localizada na AV Adolino 
Bedin, N 168, Jardim das Américas, 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 
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14ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 012/2021 

 

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 CLINICA 
ROSSETTI LTDA com CNPJ nº 02.936.295/0001-38, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de fevereiro de 2021. 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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INSCRIÇÃO N° 012/2021 

 

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 CLINICA 
ROSSETTI LTDA com CNPJ nº 02.936.295/0001-38, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 
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Secretário Executivo–CISRVP 
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INSCRIÇÃO N° 014/2021 

 

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. D. 
LOPES EIRELI com CNPJ nº 40.496.246/0001-10, 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. 
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                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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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 CLINICA 
ROSSETTI LTDA com CNPJ nº 02.936.295/0001-38, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de fevereiro de 2021. 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
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INSCRIÇÃO N° 015/2021 

 

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 WEBER 
& SANTOS LTDA com CNPJ nº 19.967.936/0001-41, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 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 

 
14ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 012/2021 

 

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 CLINICA 
ROSSETTI LTDA com CNPJ nº 02.936.295/0001-38, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 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 ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, através da Equipe de Pregão, torna público que realizará no próximo dia 05 DE MARÇO DE 2021, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2021, com objeto “REGISTRO 
DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, a fim de suprir as necessidades do Hospital 
Regional de Peixoto de Azevedo, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as disposições 
no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, em atendimento 
ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO 
PRESENCIAL - SRP Nº 002/2021, que poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 19 de fevereiro de 2021. 

 
 

 
GENIFER KAISER 

Pregoeira Oficial do CISVP 
 

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 

 
14ª AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

 
INSCRIÇÃO N° 012/2021 

 

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 CLINICA 
ROSSETTI LTDA com CNPJ nº 02.936.295/0001-38, fora julgada APTA ao EDITAL N° 013/2020 DA CHAMADA 
PÚBLICA N° 002/2020 para os serviços médicos, no segmento de “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA PRESTAÇÃO DE EXAMES CLINICO DE ULTRASSONOGRAFIA POR VALOR UNITÁRIO CONFORME 
TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS, NÃO PODENDO ULTRAPASSAR O VALOR UNITÁRIO DEFINIDO NA 
TABELA DE PREÇOS – ANEXO I  - TERMO DE REFERÊNCIA”, do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 19 de fevereiro de 2021. 
 
                                                GLEICIANE NOLETO LOPES 
                                                         Presidente - CPL 

 
RAFAEL SOUZA BARROS 

Secretário Executivo–CISRVP 
 

IMÓVEIS RURAIS EM MATO GROSSO
Fazenda, Nova Canaã do Norte/MT, 2.258ha c/ div. benfs.,

Pirapozinho ou Faz. Adriano. Inicial R$ 13.576.483,00

Fazenda, Cocalinho/MT, 1.774ha, Faz. Água Preta e

Faz. Água Breta II. Inicial R$ 5.572.418,00

JUARA/MT

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272
TODOS COM POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO

Fazenda 154ha, Estr. Vicinal, acesso pela Rod. MT-325.
Inicial R$ 1.346.876,00.

Sítio 96ha, Agropecuária Nova Campinas II.
Inicial R$ 832.296,00.

Sítio 75ha, Distr. Catuaí. Inicial R$ 641.097,00.

Sítio 50ha, Agropecuária Nova Campinas V.
Inicial R$ 511.966,00.

Sítio 31ha, Agropecuária Nova Campinas III.
Inicial R$ 338.572,00.

Fazenda 115ha, Agropecuária Nova Campinas IV.
Inicial R$ 201.829,00.

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N.º 004/2021
1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 152/2021, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que retificou a data de abertura do Certame do Pregão 
Presencial 004/2021, cujo objeto é “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Óleo Diesel 
Comum), para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga do Norte – 
MT”, tendo em vista que as retificações realizadas afetam a formulação 
das propostas, nos termos do art. 21, § 4º da Lei 8.666/93, a data de 
abertura do Certame passa a ser no dia 05 de Março de 2021, às 07:30, 
horário local, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ipiranga do 
Norte, localizada no endereço citado acima.
Ipiranga do Norte/MT, 19 de Fevereiro de 2021.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

  

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - 

Nº. 05/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 08 de março 
de 2021 às 08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO 
PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do Edital 
Retificado nº. 015/2021, 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, 19 de fevereiro de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA - Pregoeira Oficial 
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Patrick aposta em “equilíbrio”
contra o Fla e respira decisão
DA REPORTAGEM

Patrick não é diferente 
dos torcedores. Convive com 
um misto de alegria pelo 
momento que atravessa em 
campo, junto com o Inter, 
mas sofre com a angústia 
nos dias que antecedem a 
partida contra o Flamengo 
no domingo. Para ser cam-
peão no Maracanã, o meia 
alerta para a necessidade de 
o time atuar da mesma for-
ma ao longo dos 90 minutos 
e vê o time mais equilibrado 
com Abel Braga. Natural do 
Rio de Janeiro, o colorado nu-
tre o sonho de levantar uma 
taça no palco da partida. 
Para realizar o feito, cumpre 
a rotina de treinos e ouve as 
orientações de Abel. Porém, 
reconhece que a proximida-
de com a conquista e o sig-
nificado para o clube gaúcho 
não saem da cabeça dos atle-
tas. “É difícil esquecer este 
momento. Estamos assumin-
do uma grande responsabi-
lidade. Lutar por um título 
que o Inter não ganha há 41 
anos. Faltam poucos dias”, 
diz Patrick. Para acabar com 
o Brasileirão no Rio, a parti-
da do primeiro turno contra 
os cariocas serve de lição. Na 
ocasião, o duelo acabou em-
patado em 2 a 2. O Inter, após 
dominar as ações no primeiro 
tempo, sofreu com a pressão 
do Flamengo após o inter-
valo e cedeu o empate nos 
minutos finais. Patrick vê um 
time mais equilibrado sob o 
comando de Abel Braga para 
evitar isso.

“No primeiro jogo, pres-
sionamos, tivemos posse no 

primeiro tempo. Roubamos 
bolas no campo ofensivo e 
fizemos gols. No segundo, 
eles tiveram a posse e nós 
nos defendemos. A diferen-
ça que precisa ocorrer é ter 
o equilíbrio na partida toda. 
Não pressionar no primei-
ro tempo e só se defender 

INTER. Meia fala sobre ambiente para jogo que vale o título brasileiro e postura da equipe
Foto: RicaRdo duaRte

Patrick busca ajudar o Inter a ser campeão domingo
no segundo. A equipe que 
o Abel trabalha tem menos 
posse, mas mantem o equi-
líbrio. Essa será a diferença. 
Temos mais equilíbrio que 
antes”, apostou. Na liderança 
do Brasileirão com 69 pontos, 
um a mais que os comanda-
dos de Rogério Ceni, o Inter 

será campeão com uma ro-
dada de antecedência caso 
vença. Entretanto, o empate 
mantém a vantagem e per-
mite seguir dependendo das 
próprias forças, contra o Co-
rinthians, no último compro-
misso. O que não fará o time 
mais conservador.

“Um empate não termi-
na o campeonato. Temos ci-
ência que, se vencermos, nos 
sagramos campeões, mas um 
empate nos mantém à frente 
e só dependemos de nós na 
última rodada. Sabemos que 
o empate está a nosso favor, 
mas não jogaremos pelo em-

pate. Buscaremos fazer como 
ocorreu ao longo da competi-
ção”, assegura Patrick.

O Colorado treina hoje 
(20) pela manhã e logo em 
seguida viaja ao Rio de Janei-
ro. O duelo com o Flamengo 
será disputado às 15h deste 
domingo (21) no Maracanã.

Zé Roberto marca gol do Vasco contra o Corinthians em 2010 

Foto: divulgação/vasco

DA REPORTAGEM

Impossibilitada de fre-
quentar estádios por conta 
da pandemia do novo coro-
navírus, proibição que atinge 
a todos os públicos do Brasi-
leirão, a torcida do Vasco aju-
da como pode. Entre críticas 
pela má campanha, situação 
intensificada após a derro-
ta para o Internacional, há o 
apoio na luta contra o rebai-
xamento. Uma campanha 
lançada nas redes sociais, 
porém, contrasta com pou-
co mais de 10 anos de jejum 
contra o Corinthians.

A #MilagreDeItaquera, 
especialmente no Twitter, re-
únes mensagens de apoio vi-
sando o confronto de domin-
go em São Paulo. Trata-se 
de um jogo no qual o time 
de São Januário pode ter a 
quarta queda para a Série B 
confirmada ou continuar em 
busca da salvação: se o Bahia 

ganhar do Fortaleza, no sá-
bado, o time carioca cai caso 
não vença o Timão.

Talvez só a fé da torcida 
possa ajudar a mudar a rea-
lidade da verdadeira pedra 
no sapato que virou o Corin-
thians. O time paulista recen-
temente eliminou o carioca 
na Copa do Brasil 2009, no 
Brasileirão 2011 e na Liberta-
dores 2012 - ganhou o Mun-
dial de 2000 em uma Mara-
canã lotado de vascaínos, 
levando em conta competi-
ções mais antigas.

A última vitória vascaí-
na no duelo foi por 2 a 0, pela 
18ª rodada do Brasileiro de 
2010, em 13 de outubro, em 
São Januário, com gols de 
Zé Roberto e Eder Luís. De lá 
para cá, foram 12 vitórias do 
Corinthians e sete empates 
entre Campeonato Brasilei-
ro, Libertadores e Torneio da 
Flórida. É a maior invencibili-
dade entre times da Série A 

FUGA DA QUEDA

Vasco desafia números e
fé contra o Corinthians DA REPORTAGEM

O Atlético-MG está clas-
sificado para a Libertadores 
2021. Ainda não se sabe se irá 
disputar as fases anteriores à 
etapa de grupos, ou corta ca-
minho. Atualmente em ter-
ceiro lugar, o Galo tem dois 
jogos para encerrar o Brasi-
leiro e tentar a vaga direta. 
Além disso, há outra missão: 
tentar buscar o vice-campe-
onato, que lhe garantiria R$ 
31,3 milhões.

Isso no melhor dos ce-
nários, com vitórias diante do 
Sport e Palmeiras, secando 
Flamengo e São Paulo, que, 
inclusive, vão se enfrentar na 
38ª rodada. No pior dos cená-
rios, o Galo pode ser ultrapas-
sado pelo Tricolor Paulista, 
pelo Fluminense, pelo Pal-
meiras e cair para sexto lugar, 
o que valeria R$ 6,6 milhões a 
menos do que o vice. 

O Atlético não pode 
ser mais campeão brasileiro, 
após empatar com o Bahia 
e ver o Inter vencer o Vasco. 
Em contrapartida, também 
não pode ser ultrapassado 
pelo Grêmio, sétimo coloca-
do. O Tricolor gaúcho tem 56 

VICE OU 6º LUGAR?

Galo mira premiação 
do Brasileirão

No melhor dos cenários, Galo termina em segundo lugar 
e garante vaga direta nos grupos

pontos, pode chegar aos 62 
do Galo, mas não alcança o 
número de vitórias (18x13). O 
Atlético pode chegar aos 68 
pontos atuais do Flamengo 
e até passar o Rubro-Negro. 
Mas o time carioca não pode 
pontuar mais - ou seja, preci-
sa perder para Inter (casa) e 
São Paulo (fora).

O G-6 do Brasileirão, 
pensando em Libertadores, 
pode virar um G-8. O Palmei-
ras, que tem condições de 
superar o Galo na tabela (são 
três jogos por fazer e 56 pon-
tos), já tem vaga garantida 
nos grupos da competição 
continental, por ser o atual 
campeão. Atualmente, ele 
passa a sua vaga via Brasilei-
ro para o Grêmio, na segunda 
fase da Libertadores. Porém, 
a final da Copa do Brasil é jus-
tamente Palmeiras x Grêmio 
(decisão em 7/3). Então, cria-
-se um outro quadro.

O país tem direito a sete 
vagas na Libertadores: cin-
co na fase de grupos (sendo 
quatro via Brasileiro e um via 
Copa do Brasil) e duas na pré, 
sem contar o campeão Pal-
meiras. Serão, portanto, oito 
times disputando o torneio.

- o Flamengo, vem logo atrás, 
com 17 partidas sem perder 
para o Vasco.

Na Neo Química Are-
na, o desempenho vascaíno 

é ainda pior. Em quatro jo-
gos, quatro vitórias do Co-
rinthians. O Vasco sequer 
marcou um gol no estádio 
corintiano - sofreu seis.

DA REPORTAGEM

Domingo será um dia 
em que o coração de Eurydes 
Ceni estará dividido, mas não 
hesitante quanto à torcida na 
“final” entre Flamengo e In-
ternacional, a ser disputada 
no Maracanã, no duelo entre 
o vice-líder e o líder do Cam-
peonato Brasileiro, respecti-
vamente. Colorado, o pai de 
Rogério Ceni afirmou que 
abrirá mão do fanatismo pelo 
clube do coração para torcer 
pelo filho, técnico do Fla.

“Eu sinto muito pelos 
colorados, que me perdoem, 
mas como pai do Rogério vou 

Eurydes Ceni avisou que irá torcer pela vitória do filho 
contra o Inter

TORCEDOR DO INTER

Pai de Rogério Ceni explica sua 
torcida para a ‘final’ de domingo

Foto: divulgação

torcer para que ele conquis-
te esse título. Está em jogo a 
carreira dele como treinador. 
Ele precisa das vitórias para 
ter sucesso nesta profissão. 
Sinto muito pelo Inter, que 
não ganha o Brasileirão há 
muito tempo, mas é o meu 
filho. Por isso, vou torcer pelo 
Flamengo”, disse o pai de Ro-
gério.

Eurydes Ceni, 82 anos, é 
natural de Erechim/RS. Tor-
cedor do Inter, ele não escon-
deu o sonho de ver Rogério 
treinar o clube colorado no 
futuro. “Espero que ele tenha 
a oportunidade de treinar o 
Inter. Vai juntar a fome com 

a vontade de comer. Vai ser 
uma felicidade indescritível”.

Na busca pelo Octa, o 
Flamengo de Rogério Ceni 
terá a decisão contra o Inter 
pela frente e em seus domí-
nios. Neste domingo, às 16h, 
receberá o Internacional, no 
Maracanã e em duelo válido 

pela 37ª rodada do Brasilei-
rão. O duelo será fundamen-
tal para os dois principais 
postulantes ao título. Neste 
momento, restando duas ro-
dadas, o Inter lidera a com-
petição, com um ponto de 
vantagem sobre o Flamengo, 
o segundo colocado.

Foto: aRquivo Pessoal
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DA REPORTAGEM

A Polícia Militar conse-
guiu prender um homem, 
30 anos, segundo suspeito 
de matar a empresária Ro-
semeire Soares Perin, 52, en-
contrada no fim da tarde de 
quinta (18) próximo à Passa-
gem da Conceição, em Vár-
zea Grande, com três cortes 
no pescoço.

Equipes da Rotam, GAP, 
4º Batalhão e do Bope rece-
beram informações da inte-
ligência da Rotam de que o 
segundo suspeito do desa-
parecimento e homicídio da 
empresária estaria em sua 
residência no bairro São Ma-
theus, em Várzea Grande. 

As equipes então foram 
até o local e obtiveram êxito 
em localizar o suspeito. Den-
tro de um veículo que esta-
va na residência (Chevrolet 
Ônix), foram encontrados 
dois pacotes de cal, cada um 
com oito quilos, que seriam 
utilizados para ajudar a es-
conder o corpo. Diante dos 
fatos, o suspeito foi detido 
e conduzido à Delegacia de 
Homicídios e Proteção à Pes-
soa (DHPP). Ele possui pelo 
menos quatro passagens cri-
minais, nenhuma era por ho-
micídio.

ENTENDA O DESENRO-
LAR DO CASO

O corpo da empresária 
foi localizado na tarde da últi-
ma quinta (18). Ela tinha três 
cortes profundos no pescoço 
e quase foi decapitada. Se-
gundo relato da filha, Deluse 
Soares, a mãe saiu no dia 16 
de fevereiro, em um HB20 
para vender produtos que so-
braram da sua loja a alguns 
clientes antigos de Várzea 
Grande. Além disso, passou 
na casa de uma moça para 

empresário foi morta com cortes no pescoço

Foto: olhar Direto

ver uma máquina de sorvete.
Neste mesmo dia, re-

latou Deluse, Rosemeire te-
ria combinado de ir almoçar 
com sua irmã, mas o encon-
tro não ocorreu pois a filha 
estava trabalhando e a mãe 
disse que iria realizar algu-
mas entregas e, posterior-
mente, tentaria encontrá-la 
para o almoço. Como a mãe 
não apareceu, a filha achou q 
ela estivesse ocupada e con-
tinuou trabalhando.

Quando anoiteceu, ain-
da no dia 16 de fevereiro, o 
atual marido de Rosemei-
re ligou para Deluse e disse 
que ela havia desaparecido 
pois não atendia às ligações e 
ainda não tinha voltado para 
casa.

Deluse contou que ten-
tou ligar várias vezes para sua 
mãe após receber a notícia 
que ela estava desaparecida. 
Porém, todas as ligações ca-
íram na caixa de mensagem. 
Então ela começou enviar 
mensagens via WhatsApp 
que só foram recebidas e 
respondidas por Rosemeire 
no dia seguinte, 17 de feve-
reiro. Deluse desconfiou que 
tenha sido outra pessoa que 
respondeu, pois sabe que sua 
mãe não se comunica da for-
ma como ocorreu.

Nas mensagens troca-
das, Rosemeire disse que ha-
via ido para Sinop de van na 
tarde de ontem (17) para bus-
car mais uma máquina de 
sorvete e que havia deixado 
seu carro com uma mulher 
em Várzea Grande. Ainda 
desconfiada e tentando ter 
prova se sua mãe ou outra 
pessoa que estaria se comu-
nicando com ela, Deluse per-
guntou qual o nome comple-
to de sua avó. A mensagem 
não foi respondida.

Presença de onças-pintadas tem 
‘boom’ de 173% após queimadas
DA REPORTAGEM

A presença de novas 
onças-pintadas sofreu um 
‘boom’ de 173% após as quei-
madas no Pantanal em Mato 
Grosso. Alguns dos motivos 
disso, segundo um levan-
tamento feito por guias de 
turismo locais, foram a estia-
gem prolongada, os incên-
dios florestais, a falta de ali-
mento e sombra às margens 
dos rios e alteração na vege-
tação pantaneira.

O levantamento obser-
vou uma resiliência do Pan-
tanal mato-grossense: apesar 
da destruição causada pelos 
incêndios, a fauna e flora co-
meçam a ressurgir aos pou-
cos e a circulação desse e 
de outros animais está mais 
visível aos moradores e turis-
tas. Em 2020, o Laboratório 
de Aplicações de Satélites 
Ambientais (LASA) registrou 
4,350 milhões de hectares 
incendiados no Pantanal, ou 
seja, 30% do bioma.

Os incêndios também 
atingiram o Parque Estadu-
al Encontro das Águas, lo-
calizado na região de Porto 
Jofre, na cidade de Poconé 
(distante 102 km de Cuiabá), 
e destruíram 85% do parque. 
A localidade é conhecida por 
deter a maior densidade de 
onças-pintadas do mundo. 
Turistas do país e do exterior 
procuram o parque para fa-
zer a observação de onças-
-pintadas durante passeios 
de barco.

De acordo com Ailton 
Lara, guia de turismo natu-
ralista e um dos responsáveis 
pelo levantamento, o número 
de detecção de onças-pinta-

das foi obtido com ajuda de 
outros guias, pilotos de bar-
cos, visitantes e Organizações 
sem fins lucrativos (ONGs) 
que participam ativamente 
de atividades e conhecem o 
Pantanal. A partir de dados 
fotográficos, o grupo conse-
guiu fazer um levantamento 
sobre o número estimado de 
onças-pintadas na região.

Nos últimos 13 anos de 
observação, o número médio 
de detecção de novas onças-
-pintadas é de 11 ‘indivíduos 
novos’ por ano, ou seja, esses 
animais nunca foram vistos 
antes na localidade.

“Alguns anos observa-
mos mais, outros percebe-
mos menos que foram cata-
logadas, mas esse número de 
indivíduos vem aumentando 
a cada ano na região. Em 
2020 o Pantanal sofreu um 
dos maiores incêndios flo-
restais da história humana e 
afetou muito, a flora e a fau-
na”, disse Ailton. Apesar do 
rastro de destruição e mortes 
de animais, o levantamento 
mostrou que a taxa de detec-
ção de novas onças-pintadas 
aumentou 173% na região.

Ainda não se sabe o que 
causou esse aumento na de-
tecção, principalmente ao 
longo de rios, mas o grupo 
acredita nos seguintes fato-
res: estiagem prolongada; 
incêndios florestais; falta de 
alimento às margens de rios; 
falta de sombra disponível 
em áreas arbustivas; altera-
ção da vegetação.

As onças foram para as 
matas ciliares, que foram me-
nos afetadas pelo fogo e, por 
estar na beira do rio, ficaram 
mais visíveis para quem está 
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Incêndios em 2020 atingiram 30% do bioma e afugentaram onças 

PORTO JOFRE. Levantamento foi feito por meio de trabalho de guias de turismo, ONGs e outros grupos

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Foi realizada na sede 
da União das Entidades de 
Sinop (Unesin) uma reunião 
online com o corregedor 
geral de Justiça, desem-
bargador José Zuquim No-
gueira, o juiz auxiliar da CGJ, 
Eduardo de Almeida Cezar, 
e o diretor do Fórum da Co-
marca de Sinop, juiz Cleber 
Luiz Zeferino de Paula.

O objetivo da reunião 
foi solicitar uma revisão da 
recente decisão da Corre-
gedoria Geral de Justiça de 
Mato Grosso que indeferiu 
a instalação de cinco novos 
cartórios de tabelionato e 
registro de imóveis no mu-
nicípio.

Segundo o presidente 
da Unesin, Carlos Henrique 
Soares da Fonseca, o serviço 
prestado pelo Poder Judici-
ário em Sinop é despropor-
cional e insuficiente.

O presidente da UNE-
SIN esclareceu que a cida-
de de Sinop, com apenas 
dois cartórios, responde por 
5,51% da arrecadação do Tri-
bunal de Justiça do Estado, 

DA REPORTAGEM

Carismático e profis-
sional, Éder Taques é um 
exemplo de unanimidade 
dentro do futebol. Só tinha 
amigos. Atual presidente do 
Operário-VG, Éder morreu na 

Reunião contou com presença de autoridades locais 

SINOP

Unesin cobra instalação
de novos cartórios

VÁRZEA GRANDE

Segundo suspeito de ter 
matado empresária é preso

LUTO

Presidente do Operário, Éder 
Taques morre vítima da Covid

Foto: assessoria

manhã desta sexta (19) vítima 
da Covid-19. O enterro foi re-
alizado em sua cidade natal, 
Barão de Melgaço.

Muito ligado ao Operá-
rio, Éder começou a carreira 
como treinador em 1995 no 
próprio Tricolor. 

enquanto Rondonópolis, 
que tem sete cartórios, ar-
recada 6,44% e o município 
de Cuiabá com nove cartó-
rios responde por 24,31% da 
arrecadação do TJ-MT.

O presidente da sub-
seção da OAB, Eduardo 
Chagas, reforçou o fato de 
Sinop ser a terceira maior 
arrecadação ao Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, 

através das taxas recolhidas 
nos dois cartórios instalados 
na cidade. 

“Em 2020 os dois car-
tórios de Sinop arrecada-
ram mais de R$ 32 milhões”.

Comandou diversos ti-
mes como União Rondonó-
polis, Cacerense, Luverdense, 
Mixto, entre outros. Fora de 
MT passou por times do in-
terior de São Paulo e o Boa 
Esporte-MG.

Como um guerreiro, 

que demonstrou como trei-
nador, Éder lutou contra a 
Covid-19 por um mês. 

Estava internado no 
Hospital Santa Rita, em Vár-
zea Grande, mas não resistiu. 
Éder Taques deixa a esposa, 
dois filhos e uma neta.

navegado nos rios da região.

LEVANTAMENTO
Entre 2007 a 2009, a 

taxa de detecção de novos 
indivíduos tinha uma média 
de 11 onças-pintadas por ano. 
Foram 144 onças fotografa-
das ao longo desses anos. 

Em 2020, após as queimadas, 
houve a detecção de 75 indi-
víduos, sendo que 30 deles 
eram onças novas entre jo-
vens e adultos. No total, no 
ano passado, foram cataloga-
das 89 onças-pintadas.

Para o biólogo Gustavo 
Figueirôa, especialista em 

manejo e conservação na 
fauna silvestre, profissional 
com experiência em monito-
ramento de onças-pintadas, 
o ‘boom’ de onças-pintadas 
não era o esperado depois do 
cenário devastador as quei-
madas. “Não tem um estudo 
para comprovar essas hipó-

teses, mas, graças ao fogo, a 
falta de alimento e estiagem, 
diminuíram os recursos no in-
terior do parque isso pode ser 
o motivo dessas onças irem 
procurarem onde os animais 
se concentram, como jaca-
rés e onças-pintadas, que são 
seus alimentos”, comentou.



Estado de Mato Grosso, sábado, 20 de fevereiro de 2021 08 | www.diariodoestadomt.com.br


