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União e Dom Bosco abrem 5ª
rodada do Mato-grossense

A 5ª rodada do Mato-grossense 2021 começa nesta sexta (26) 
com uma partida isolada. O União Rondonópolis, que divide a 5ª 
posição com o Nova Mutum – estão rigorosamente empatados em 
todos os critérios –, recebe o Dom Bosco no Estádio Luthero Lopes, a 
partir das 16h. O Azulão da Colina busca sair da zona de rebaixamen-
to da competição.        Página - 6

ASSESSORIA

O Shopping Sinop chegou a 70% de obra total construída. Até o momento 85% dos espaços disponíveis 
para lojistas estão locados. Segundo o diretor da Empreendi, empresa responsável pelo empreendi-
mento, Robertos Martins, atualmente há cerca de 250 funcionários prestando serviços no canteiro de 
obras. A previsão de inauguração é para setembro. O investimento total é de R$ 230 milhões. Página - 7

GRANDE EMPREENDIMENTO

Empresa garante abertura do
Shopping Sinop para setembro

Mauro descarta
lockdown, mas
considera
“equívoco”
da sociedade
O governador Mauro Men-
des avaliou que é um erro 
não fazer um fechamento 
total para evitar a dissemi-
nação do coronavírus em 
Mato Grosso, mas descar-
tou decretar o lockdown. 
Mauro lembrou que há 
uma tendência de deso-
bediência desse tipo de 
medida em todo o país.
                         Página  -3

LEITE

Entrou na terceira semana a greve dos produtores de leite no Oeste de Mato 
Grosso. Mais do que a insatisfação com o valor recebido, a manifestação amplia 
as discussões sobre um problema no setor: a diferença entre o preço pago pelo 
produto no campo e aquele que chega ao consumidor fi nal.         Página  4

DIVULGAÇÃO

GREVE DE PRODUTORES
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Manhã Tarde Noite

Máx 32 | Mín 21
SEXTA-FEIRA

SISTEMA
PENITENCIÁRIO
RECEBE VANS E
100 PISTOLAS

MAX RUSSI
COMEMORA
INVESTIMENTO
NA EDUCAÇÃO

PREÇO EM
ALTA COM
A OFERTA
REDUZIDA

VACINAÇÃO
É SUSPENSA,
MAS VOLTA AO
NORMAL HOJE

SINOP E ÁGUA BOA QUASE 100 MILHÕES MELANCIA CUIABÁ

Página -7 Página -3 Página -4 Página - 7



Pensei em me deixar levar, e quem sabe ver 
algo de bom e interessante nessa humanida-
de tão sem graça, nossa vida enfadonha

  

Ela era a mulher mais linda da cidade. 
Seu nome era Fabi. Sua beleza era como 
se fosse um grande errante astro no céu, 
que com sua gravidade atrai todos os 
outros corpos celestes para si.

Olhos, cabeças e quadris se contor-
ciam para contemplar tamanha graça. 
Dona de uma combinação única. Olhos 
de Capitu, verdes e penetrantes, cabelos 
negros e sedosos de gueixa, um rosto 
doce e suave, corpo atlético e sensual. 
Era paixão à primeira vista.

Vivia a vender sua arte nas praças e 
feiras, mesmo vindo de abastada famí-
lia (pai e mãe médicos). Corria a estória 
que ela tinha percorrido o Caminho de 
Santiago, depois de ler Paulo Coelho, e lá 
teria tido a iluminação.

Outros contam que foi expulsa de 
casa por se envolver com amigo do pai, 
mas ninguém sabe ao certo. Fabi conta 
que simplesmente queria viver de sua 
arte, livre, leve e solta.

Numa bela noite, ela me parou para 
vender suas mandalas, fi ltros de sonhos. 
Sorri, e disse que outro dia compraria. 
Notei ela olhando na parte de trás do 
carro. Trazia garrafas de vinho e um fardo 
de cerveja.

- Escolhi você hoje, quero me embe-
bedar e discutir o sexo dos anjos! – disse 
Fabi sorrindo.

Na hora me correu um medo, pois eu, 
já passando da meia idade, e desprovido 
de beleza, não botei fé no convite.

- Olha moça, se quer uma latinha, eu 
dou, sem maldade.

- Me chamo Fabi, e hoje escolhi você, 
quero apenas conversar e beber. Quase 
não vendi nada hoje.

- Não tem medo de mim, um desco-
nhecido, sozinho num carro?

- Eu conheço você, já li um livro de po-
emas seu na minha adolescência. Todos 

conhecem você, foi um escritor famoso 
na cidade.

- Mas isso foi há muito tempo. Esse foi 
meu único livro, mas é passado.

Quando percebi Fabi já estava den-
tro do carro, e apenas sorri quando ela já 
avançava na garrafa de vinho. Pensei em 
me deixar levar, e quem sabe ver algo de 
bom e interessante nessa humanidade 
tão sem graça, nossa vida enfadonha.

- Que casa maneira você tem! Discos, 
adega. E que estante de livros!

- Faz anos que aos poucos decoro a 
casa. Hoje sou redator de vários jornais 
e editoras, e na solidão, os livros, música 
e a bebida são os melhores amigos. Mas 
você disse que me escolheu, o que quis 
dizer com isso?

- Sabe, sempre vejo você passando, e 
me recordo de um poema seu em espe-
cial, chamado “O Primeiro Homem”, que 
fala de amor. E gostaria que eu fosse uma 
primeira mulher, sabe, inspiração para 
outro poema!

Dito isto, ela ligou meu antigo toca-
-discos, colocou um disco jazz, de Ella 
Fitzgerald, e foi tirando a roupa com mo-
vimentos lentos e graciosos, ao som da 
música.

Nos amamos na sala. Fiquei em tran-
se. Tamanha beleza, gemidos, um poder 
animal me dominou. Cometemos todos 
os pecados naquela noite, e depois de ta-
manha fúria sexual, já ofegantes e suados, 
entre pausas e retomadas, lhe expliquei 
qual era o sentido do poema “O Primeiro 
Homem”:

- Fabi, quando amamos, sentimos 
angústia, sabe. Medo da rejeição, e não 
se pode criar essa experiência, é preciso 
passar por ela. Assim nasce “O Primeiro 
Homem”.

Albert Camus: “Não ser amado é falta 
de sorte, mas não amar é a própria infeli-
cidade”.

EDUARDO FACIROLLI É FILÓSOFO

Crônicas de uma pandemia: a mais 
bela da cidade

Zero sutileza
até agora não aconteceu) e o bicho vive 
de capinha, e ela pode ser a solução para 
aparelhos “feios”.

O dispositivo escolhido, um Poco X3 
NFC, também passa longe de ser lindo, 

e o designer seguramente 
esqueceu todos os critérios 
de sutileza ao gravar a mar-
ca com letras garrafais e com 
leve efeito furta-cor na tra-
seira do aparelho. Sincera-
mente, nada interessante.

Na cor escolhida, cinza, o 
“detalhe” chama um pouco 
menos a atenção, mas no azul 
se destaca mais que o próprio 

aparelho.
Por hora o que resta é acostumar com 

a ideia de que, assim como os computa-
dores no início dos anos 2000, os telefo-
nes vão ganhar cores e outros chamari-
zes visuais. Nada bom para quem gosta 
dos dispositivos mais “neutros”.

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 quiser!

Os conceitos estéticos empregados nos aparelhos buscam 
agradar o cliente ou criar destaque, afi nal, em um momento onde 
uma infi nidade de opções disputa a preferência do usuário qual-
quer diferencial pode ser importante. Esse tipo de apelo nunca 
vai agradar a todos e eu, nesse caso, vou estar no grupo que está 
sendo “desagradado”.

CLIC 
FINAL 

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

Quando fui pesquisar para escolher 
o novo telefone coloquei, como sempre 
fi z, confi gurações e custo acima da be-
leza. A estética não chega a ser o mais 
importante em um investimento desse 
vulto e de tamanha im-
portância no dia a dia, 
e entre funcionalidade 
e beleza fi co com o que 
realmente interessa: o 
resultado que o aparelho 
vai entregar.

Durante a busca per-
cebi que os designers 
de smartphones estão 
vivendo uma vibe cada 
vez mais louca (ou tendo alucinações, 
sei lá). Alguns modelos apresentam 
grafi smo tão psicodélico chego a ques-
tionar se são, realmente, utilizados por 
pessoas adultas em seu dia a dia. Sim, 
alguns modelos passam perto de causar 
constrangimento. Sim, sou antigo, “qua-
drado” e algumas coisas não entraram 
em minha cabeça, talvez essa seja uma 
delas. Vale a ressalva: nada contra quem 
usa, mas é algo que, para mim, não com-
bina, não “casa” com situações sérias.

Seja como for, mesmo os modelos 
mais fora do meu padrão foram levados 
em consideração, afi nal, por conta de 
problema recente de saúde tenho medo 
de deixar o celular cair (o que, por sorte, 

EDUARDO FACIROLLI

“Entulho autoritário” era uma expressão muito em 
voga nos anos 1980 e 1990 para designar as peças legislativas 
herdadas da ditadura militar. Após a redemocratização e a 
Constituição de 1988, boa parte dessa legislação foi substitu-
ída por diplomas democráticos ou declarada inconstitucio-
nal pelo Supremo Tribunal Federal.

No entanto, a candidata mais óbvia à revogação, a fa-
migerada Lei de Segurança Nacional (lei 7.170/83, na versão 
mais recente), segue em vigor. Trata-se de diploma errado 
na fi losofi a, exagerado nas penas e profundamente autori-
tário.

Baseia-se na ideologia do combate ao “inimigo inter-
no”, abusa de tipos penais vagos e investe contra a liberdade 
de expressão. Entre muitos outros absurdos, tutela a honra 
do presidente da República, uma matéria que nada tem a 
ver com a essencial defesa do Estado.

Não é que nunca se viram havido tentativas de retirar 
esse monstrengo do ordenamento jurídico. Durante gover-
no FHC, quatro propostas foram apresentadas. O então pre-
sidente achou por bem nomear comissão para elaborar uma 
Lei de Defesa do Estado Democrático. O grupo concluiu seu 
trabalho em 2000, mas o projeto não chegou ao plenário.

Uma das possíveis explicações para a inércia legislativa 
é que, durante as últimas décadas, pareceu que a LSN po-
deria morrer de morte natural, uma vez que só era utilizada 
de modo ocasional. Esse, deploravelmente, deixou de ser o 
caso. No governo Jair Bolsonaro, a LSN recuperou um sinis-
tro protagonismo no Judiciário do país. Ministros e policiais 
a usam para abrir inquéritos contra jornalistas, chargistas e 
outros críticos do governo, em clara atitude intimidatória.

Caso recente e notório foi a investigação aberta e feliz-
mente suspensa contra o infl uenciador digital Felipe Neto, 
por ter chamado o presidente de genocida. Em Brasília, ma-
nifestantes foram detidos por associar o mandatário à su-
ástica. O próprio STF emprega a legislação no controverso 
inquérito das fake news — foi com base nela que o ministro 
Alexandre de Moraes mandou prender o deputado bolsona-
rista Daniel Silveira (PSL-RJ).

Diante desse quadro, a extinção da LSN, que sempre 
foi necessária, torna-se urgente. Uma das alternativas é re-
tomar o projeto da comissão de FHC ou outro texto que já 
tenha avançado no Congresso e substituir a norma arcaica 
por uma peça mais contemporânea, que defi na com clareza 
crimes contra a organização do Estado e o regime demo-
crático.

No limite, o STF poderia até revogar a lei sem pôr nada 
em seu lugar. Essa talvez não seja a situação ideal, mas o 
Código Penal e outros diplomas como a Lei de Terrorismo já 
trazem dispositivos sufi cientes para defender a democracia 
dos que com ela querem acabar. Só o que não faz sentido é 
manter vivo e em pleno funcionamento um entulho da di-
tadura.

Editorial

Entulho revirado

AJUDA À
SAÚDE
Além disso, 12 cilindros de oxigênio foram 

entregues aos hospitais Regional de Sinop e 
Santo Antônio para o tratamento de pacientes 
com Covid-19. A iniciativa integra conjunto de 
ações desenvolvidas pela companhia desde 
maio de 2020, em que o valor aprovado até o 
momento é de R$ 1,8 milhão para o auxílio de 
famílias e segmentos no combate à pande-
mia.

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!

USINA COLABORA
A Sinop Energia conclui, na próxima quarta 

(31), uma nova etapa de doações destinadas aos 
impactos da pandemia em Sinop. A empresa que 
opera a usina hidrelétrica no Rio Teles Pires dis-
tribuirá 1,5 mil cestas básicas entre profi ssionais 
da cultura, colaboradores da associação de bares 
e restaurantes, famílias selecionadas pelo Cen-
tro de Referência de Assistência Social (Cras), da 
Secretaria de Assistência Social de Sinop, e as-
sistidas pela Paróquia São Camilo.

Crédito: Divulgação
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Uma das possíveis explicações para a inércia 
legislativa é que pareceu que a LSN poderia mor-
rer de morte natural, uma vez que só era utilizada 
de modo ocasional
“ “

Faleceu, no início da noite de quarta, em São Paulo, o em-
presário e pioneiro no setor supermercadista João Carlos Mar-
tins que, este mês, completou 68 anos. Ele estava na UTI de um 
grande hospital e a causa ainda não foi confi rmada ofi cialmente. 
João estava hospitalizado há cerca de 15 dias. Juntamente com 
os irmãos Irineu Martins e Joaquim Martins Neto, foi pioneiro no 
setor no Nortão. Os três deixaram o interior de São Paulo e ins-
talaram em 1975, em Colíder, a primeira loja do grupo, a Casa 
Machado, comercializando gêneros alimentícios. Em 1976, foi 
inaugurado o Supermercado Machado Sinop, na Rua das Prima-
veras. João residia em Colíder, liderava as atividades do grupo 
JCM (incluindo supermercados e atacados em Colíder, Matupá 
e Alta Floresta), tendo também teve forte atuação na pecuária.
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Governador descarta lockdown, mas 
considera “equívoco” da sociedade
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) avaliou que 
é um erro não fazer um fe-
chamento total para evitar a 
disseminação do coronavírus 
em Mato Grosso, mas des-
cartou decretar o lockdown. 
Mauro cita que a Assembleia 
rejeitou a proposta de adian-
tar os feriados e que há uma 
tendência de desobediência 
desse tipo de medida em 
todo o país.

Os números de casos 
e de mortes da Covid-19 se-
guem em tendência de alta, 
mesmo após as restrições de 
horário de funcionamento 
do comércio decretadas pelo 
governador a partir de 3 de 
março. O toque de recolher 
valeu por 15 dias e foi renova-
do. Os efeitos na contenção 
do vírus, porém, não tímidos. 
O governo chegou a divulgar 
um novo decreto, mas re-
cuou rapidamente.

“Dificilmente vai ser o 
lockdown porque a gente 
tentou fazer a antecipação 
dos feriados, e a Assembleia 
é um Poder Constituído, que 
representa dentro da nossa 
democracia, também a so-
ciedade e o povo do meu Es-
tado, e ela rejeitou. Quase foi 
por unanimidade, só teve um 
voto, que por incrível que pa-

reça foi um voto da oposição”, 
lembrou Mauro.

O projeto de lei envia-
do pelo Executivo previa que 
feriados de Corpus Christi, 
Consciência Negra, Dia do 
Servidor Público, Dia do Tra-
balhador e aniversário dos 
municípios seriam antecipa-
dos para a próxima semana, 
ficando emendados com a 
Semana Santa. Seria uma 
maneira de fazer a quarente-
na sem prejuízo maior à eco-
nomia. Apenas o deputado 
Lúdio Cabral votou de manei-
ra favorável.

“Então o governo tem 
que reconhecer isso tam-
bém, e é um direito que a so-
ciedade tem de escolher os 
seus caminhos e o faz através 
de seus representantes. O 
nosso papel, o meu dever, eu 
tenho a consciência tranqui-
la perante a mim, perante a 
Deus e qualquer um, que es-
tamos fazendo... estamos fa-
zendo campanha, aquilo que 
a ciência recomenda como 
correto, mas a gente perce-
be que a grande maioria não 
quer isso”, declarou.

“Então a gente vai aper-
tar o nível de restrição porque 
se você manda um conjunto 
grande de pessoas fazer algo 
que elas não querem fazer, 
é aquilo que eu disse inicial-
mente: há uma predisposi-

BUSCANDO ALTERNATIVAS. Mauro entregou projeto que adiantava feriados, mas AL rejeitou
Foto: José RobeRto Gonçalves

Proposta entregue por Mauro à assembleia foi rejeitada

investimento será feito em educação 

Boa ação foi feita por Franço Santana

Parlamentares morreram durante o exercício
do mandato na al 

Foto: DivulGação
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DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes sancionou a lei que 
prevê auxílio aos professores 
da rede estadual com novos 
computadores e internet por 
3 anos. Segundo o presiden-
te da Assembleia Legislativa, 
deputado Max Russi (PSB), o 
investimento será de cerca 
de R$ 100 milhões.

O projeto foi aprovado 
na Casa de Leis na última ter-
ça (23), após ser encaminha-
do por Mauro. “O governador 
agradeceu a Assembleia por-
que a AL foi ágil. Esse é um 
projeto que tinha cobranças 
por parte dos parlamentares, 
eu fiz indicação, vários de-
putados fizeram indicação, a 
Assembleia participou junto, 
e nada mais justo que chegar 
esse projeto e aprovarmos 
em tempo recorde porque é 
a valorização do professor”, 
afirmou Russi.

“Valorizando o profes-
sor, estamos investindo na 

DA REPORTAGEM

O vereador de Sapezal, 
Franço Santana, usou o pró-
prio salário para adquirir cestas 
básicas que foram doadas às 
famílias carentes. A ação visa 
contribuir com a população 
neste momento de pandemia, 
em que muitos ficaram desam-
parados principalmente após o 
término do auxílio emergencial.

No total, foram adquiridos 
pelo parlamentar 40 cestas bá-
sicas que custaram R$ 5,08 mil, 
valor equivalente ao salário lí-
quido de um vereador de Sape-
zal, que em fevereiro teve rendi-
mentos líquidos de R$ 5.089,11.

De acordo com o verea-
dor, a ideia de adquirir as cestas 
surgiu após ver a situação de 
alguns moradores que passam 
necessidades devido à pande-
mia. “Isso é para poder incen-

educação, na qualidade do 
ensino e precisamos cada 
vez mais procurar ações, trei-
namentos para que nossos 
profissionais da educação 
tenham condição de prestar 
um serviço melhor e ter uma 
educação de melhor qualida-

tivar outras pessoas que tam-
bém tem bom salário que tem 
uma vida muito melhor ajudar 
aquele que mais precisa”, afir-

AOS PROFESSORES

Russi comemora auxílio: “quase
R$ 100 milhões em investimento”

SAPEZAL

Vereador usa salário para comprar 
cestas básicas e doar a famílias

DA REPORTAGEM

Desde o período de re-
democratização do país, pelo 
menos quatro deputados es-
taduais de Mato Grosso mor-
reram durante o exercício do 
mandato, seja por doença ou 
acidente.

Deputado constituinte, 
o médico Sebastião Alves Jú-
nior saiu de Barra do Garças 
para integrar a 11ª legislatu-
ra da Casa de Leis. Eleito em 
1986, ele foi autor da lei que 
criou o município de Matupá. 
Morreu 3 anos depois, em 5 
de fevereiro de 1989, aos 41 
anos. O deputado faleceu 
quando passava um período 
de férias ao lado da família, 
no Rio de Janeiro, para des-
cansar da campanha eleito-
ral e tentar superar a morte 
da mãe, que era recente. Ele 
foi atropelado em um do-
mingo de Carnaval quando 
tentava pegar um táxi em 
uma avenida na Tijuca. 

QUEDA DE AVIÃO
Quase 10 anos depois, 

mais uma tragédia interrom-
peria a trajetória política de 
outro deputado estadual. 
Era Jorge Antônio de Abreu, 
representante de Sinop e 
que integrou a 13ª legislatu-
ra da Assembleia. Engenhei-
ro agrônomo por formação, 
Abreu entrou para a política 
estimulado pelo pai e mor-
reu quando fazia campanha 
pela reeleição, em 18 de se-
tembro 1998, aos 44 anos.

Na época, o deputado 
estava a bordo de um mo-
nomotor que deveria levá-lo 
de Jauru para Comodoro. O 
avião caiu próximo à pista, 
logo após a decolagem, de 
uma altura de aproximada-

mente 300 metros. Reporta-
gens da época relatam que 
o monomotor pegou fogo e, 
em seguida, explodiu. O par-
lamentar deixou a esposa, Si-
néia de Abreu – que chegou 
a ser vice-prefeita de Sinop 
(2001-04) e vereadora nos 
anos seguintes – e três filhos.

INFARTO
Em 10 de dezembro de 

2014, morreu o deputado e 
apresentador de televisão 
Walter Rabello. O parlamen-
tar, que havia sido reeleito 
dois meses antes para iniciar 
seu 3º mandato na, sofreu 
um infarto em casa e che-
gou a ser encaminhado para 
o Pronto-Socorro de Cuiabá 
onde os médicos tentaram 
reanimá-lo, sem sucesso. 
Rabello morreu aos 48 anos, 
deixando esposa e cinco fi-
lhos.

COVID-19
O mais recente a ter o 

mandato interrompido foi o 
deputado Silvio Fávero, que 
no último dia 13 morreu víti-
ma da Covid-19, aos 54 anos, 
após passar nove dias inter-
nado. Fávero era advogado 
por formação e foi vice-pre-
feito de Lucas do Rio Verde 
antes de assumir uma cadei-
ra na Assembleia.

Polêmico, o parlamen-
tar ganhou ainda mais noto-
riedade durante a pandemia 
do novo coronavírus ao se 
posicionar contra as medi-
das de isolamento e defen-
der a não obrigatoriedade 
da vacina contra a Covid-19 
– inclusive tendo apresenta-
do um projeto de lei sobre a 
matéria, em fevereiro. O par-
lamentar deixou a esposa e 
três filhos.

RELEMBRE

a história de 4 deputados 
que morreram durante o 
mandato

ção em todo o país para um 
sentimento do exercício da 
insubordinação, da desobe-
diência”, continuou.

O governador disse 
que, como “representante do 
povo”, ele deve fazer “aquilo 
que o povo quer”. “Debater 
claramente, dizer das conse-

quências, gente... o distancia-
mento foi a grande ferramen-
ta usada no mundo inteiro, 
vários países fizeram, vários 
estados fizeram, está com-
provado que é um mecanis-
mo eficaz. 

Agora, se não quere-
mos, se a maioria não quer, 

mou Franço. Ainda de acordo 
com o vereador, para a distri-
buição das cestas foram pro-
curadas lideranças dos bairros 

com maior número de pesso-
as vulneráveis. Dessa forma, as 
cestas deverão chegar às pes-
soas que realmente precisam.

de, porque com isso estamos 
investindo nos nossos filhos, 
nas nossas crianças, que vão 
usar desse trabalho, desse 
profissional de educação”, 
completou o parlamentar.

Agora que o projeto foi 
sancionado, o secretário de 

Estado de educação, Alan 
Porto, irá encaminhar o di-
nheiro para a conta dos pro-
fissionais. “São quase R$ 100 
milhões de investimentos 
do Governo do Estado direto 
para os profissionais da edu-
cação”, comemorou Russi.

tem consequências”.
Questionado se as pes-

soas estariam escolhendo 
a morte, Mauro amenizou: 
“As pessoas não escolhem a 
morte, não é assim uma re-
lação tão direta, tão objeti-
va. Porém, como houve uma 
confusão de lideranças, uma 

confusão de dizeres e de opi-
niões no país, as pessoas es-
tão estressadas, cansadas de 
um ano de pandemia. 

E no meio dessa con-
fusão, as pessoas e a própria 
sociedade como um todo 
cometem equívocos, e isso é 
um equívoco”, concluiu.
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Greve de produtores de leite
persiste na região Oeste de MT
DA REPORTAGEM

Entrou na terceira se-
mana a greve dos produto-
res de leite no Oeste de Mato 
Grosso. Mais do que a insatis-
fação com o valor recebido, a 
manifestação amplia as dis-
cussões sobre um problema 
no setor: a diferença entre o 
preço pago pelo produto no 
campo e aquele que chega 
ao consumidor final.

Nas propriedades que 
suspenderam a entrega, lei-
te só para consumo próprio, 
fabricação de alguns deriva-
dos e doação, uma maneira 
de reforçar o protesto. “Nós 
queremos, apenas, que eles 
reconheçam o nosso mate-
rial, o nosso produto e o nos-
so esforço. Queremos uma 
resposta, queremos reconhe-
cimento do que produzimos 
para eles. Eu espero que essa 
greve acabe logo e que eles 
cheguem a um acordo, por-
que temos conta para pagar 
e precisa repor esse dinhei-
ro”, disse a produtora rural 
Valdirene Santos Castilho.

No entanto, da portei-
ra para fora, a situação está 
longe de um desfecho, como 
explica o presidente da Aplo, 
Luciano Rodrigues. “Hoje, 
os produtores de leite junto 
com a Aplo reúnem os líde-
res dos produtores da região 
oeste de Mato Grosso para 
discutir o preço do custo da 
produção de leite dentro das 

propriedades. Para que os 
produtores possam sobrevi-
ver no campo, a maioria que 
estava na reunião online de-
cidiu manter a paralisação”.

Já o presidente do Sin-
dilat-MT, Leomir Chaves, ex-
plica que foi feito um acordo 
em pagar o segundo preço 
do estado estabelecido pelo 
Imea.

“Falando em percen-
tuais, mesmo com essa re-
dução que estamos tendo 
na região oeste, tivemos um 
aumento na área de 60% no 
preço do leite nessa região. 
Estamos tentando baixar o 
mínimo possível o leite, tan-
to que em outros anos havia 
baixa de leite no mês de ou-
tubro e o mês de novembro 
e, esse ano, a gente só foi ter 
baixa em janeiro pago em fe-
vereiro, redução mínima, re-
dução absurda e não vamos 
ter outra redução. A gente 
espera que o percentual de 
produtores associados à Aplo 
que não está entregando seu 
leite para a indústria, que 
venha entregar, porque pre-
cisamos ser sensíveis nesse 
momento e estamos tentan-
do sobreviver à saúde e tam-
bém financeiramente”, disse.

Com estoques cheios, 
os laticínios apontam a pan-
demia de Covid-19 e a impor-
tação de leite do Mercosul 
como principais fatores que 
impactam o mercado. “Fa-
lar que a indústria está ga-

Foto: Divulgação

Greve entrou na terceira semana no Oeste

SUSPENSÃO DA ENTREGA. Nas propriedades, leite só para consumo próprio, fabricação de alguns derivados e doação

nhando dinheiro, verdadeira-
mente não está, nós estamos 
passando por uma situação 
complicada de mercado, so-
frendo para comercializar a 
produção, devido essas pa-
ralisações e restrições no co-
mércio. O Brasil precisa ser 
autossuficiente na produção 
láctea, nós compramos mui-
to leite do Mercosul e essa 
política atrapalha a indústria 

brasileira, uma vez que o alto 
custo de produção são bem 
menores que o nosso e o pro-
duto entra mais barato no 
Brasil e a gente não conse-
gue competir”, continua Cha-
ves. As cooperativas lácteas 
de outras regiões do estado 
também sentem os impactos 
da pandemia e dificuldades 
causadas pela importação do 
leite sul-americano. Milton 

DA REPORTAGEM

Canarana é um dos 
maiores produtores de me-
lancia do Mato grosso, e os 
preços da fruta registraram 
nova alta nas roças nos últi-
mos dias, impulsionados pela 
redução da oferta, segundo 
colaboradores do Hortifruti/
Cepea.

Em Teixeira de Freitas/
BA, por exemplo, o preço da 
graúda (12 kg) subiu 29,7% 
frente à média da semana 
anterior, para R$ 0,89/kg no 
período entre 15 e 19 de mar-
ço. Nas regiões paulistas, 
onde os valores já estavam 
elevados, a fruta de mesmo 
calibre foi cotada na média 
de R$ 0,88/kg na última se-
mana, valor 5,8% superior na 
mesma comparação – em 
ambas as praças, o preço má-
ximo da graúda chegou a R$ 

DA REPORTAGEM

Os preços do litro da 
gasolina e do óleo diesel fica-
ram R$ 0,11 mais baratos des-
de ontem (25) nas refinarias 
da Petrobras. Com isso, o litro 
da gasolina está sendo vendi-
do a R$ 2,59 para as distribui-
doras (uma queda de 4,1%).

Já o óleo diesel está sen-
do comercializado nas refina-
rias pelo valor de R$ 2,75 por 
litro (uma queda de 3,8% no 
preço anterior).

A Petrobras ressalta que 
o valor do combustível para 

DA REPORTAGEM

A Aprosoja Brasil ele-
geu nesta semana os re-
presentantes para o triênio 
2021/2024. Entre eles, o des-
taque é a nomeação do pro-
dutor rural Antonio Galvan 
para a presidência da entida-
de nacional. A nova diretoria 
irá tomar posse no dia 22 de 
abril.

O presidente eleito 
substituirá o produtor rural 
Bartolomeu Braz Pereira, que 
está à frente dos trabalhos da 
Aprosoja Brasil, em Brasília, 
desde maio de 2018. O vice-
-presidente imediato da en-
tidade será o produtor rural 
José Sismeiro, de Goioerê/PR, 
que responde atualmente 
pela vice-presidência da As-
sociação dos Produtores de 
Soja e Milho do Paraná.

Galvan falou sobre al-
guns temas relevantes para 
o setor, como a venda de soja 
no mercado futuro, perdas 
por causa do clima e manu-
tenção do produtor rural na 

atividade. “A gente vem de 
uma safra problemática, com 
atraso no plantio, falta de 
umidade e, na hora da colhei-
ta, tivemos muitas perdas por 
causa da chuva. Em algumas 
situações, o produtor não se 
colheu nada, em outras que 
colheu, mas a classificação 
chamada ao produtor tem 
levado grande quantidade 
desses produtos pelas em-
presas”, disse.

Galva se refere à Ins-
trução Normativa número 11, 
que estabelece o regulamen-
to Técnico da Soja, definindo 
o seu padrão oficial de clas-
sificação, com os requisitos 
de identidade e qualidade in-
trínseca e extrínseca, a amos-
tragem e a marcação ou ro-
tulagem.

“Nossa missão, a partir 
de 22 de abril, é uma missão 
árdua de manter o produtor 
no campo. E que ele fique 
bem, que parem com a per-
seguição, pois somos única 
e exclusivamente produtores 
de alimentos”, encerrou.

Preço da melancia tem alta no mercado 

Litro da gasolina está sendo vendido a R$ 2,59 para as distribuidoras
Novo presidente da Aprosoja Brasil toma posse

em 22 de abril

MELANCIA

Preço em alta com oferta reduzida

DESDE ONTEM

Gasolina e diesel já estão
mais baratos nas refinarias

APROSOJA BRASIL

“Queremos que o
produtor deixe de ser 
perseguido”, diz Galvan

Foto: agR Notícias

Foto: agêNcia BRasil

Foto: Divulgação

os consumidores finais ainda 
sofre a influência de tributos, 

Dalmolin, vice-presidente da 
Coopernova, falou sobre esse 
cenário. “No mês de dezem-
bro, nós tínhamos um produ-
to de R$ 23/kg, foi nos oferta-
dos um produto argentino a 
R$ 19/kg. No final de janeiro, 
o mercado começou a enfra-
quecer e a diminuir os preços 
dos produtos que nós comer-
cializamos. Chegamos no fi-
nal de fevereiro no fundo do 

1,00/kg.
No atacado, as cotações 

também continuam em alta, 
com a fruta de mesmo ca-
libre sendo vendida por R$ 
1,72/kg, em média. Apesar 
das valorizações, atacadistas 
consultados pelo Hortifruti/
Cepea relatam menor de-
manda, mesmo com as altas 
temperaturas nas principais 
regiões consumidoras.

A redução da procura é 
reflexo das medidas mais res-
tritivas com relação à circula-
ção de pessoas e abertura de 
comércios para contenção do 
avanço da pandemia. Para as 
próximas semanas, a expec-
tativa é de manutenção dos 
valores em patamares eleva-
dos nas regiões produtoras, 
principalmente por conta da 
diminuição da oferta das fru-
tas baianas e da menor área 
destinada à safrinha paulista.

da adição obrigatória dos bio-
combustíveis e da margem 

de lucro das distribuidoras e 
postos.

poço, chegamos a encerrar a 
produção de produtos quei-
jos, manteiga, soro em pó e 
leite em pó, e captar recur-
sos nas instituições financei-
ras para deixar esse produto 
guardado e vender no futu-
ro próximo. Para se ter uma 
ideia, em 2009 a cooperativa 
tinha dois mil produtores de 
leite, hoje temos em torno de 
1,4 mil”, disse.



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

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

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

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

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

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

VENDAS

66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS CLASSIFICADOS
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MARIA CONCEIÇÃO S. DE MATOS – CPF: 202.465.768-04
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida 
na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da 
Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Lote-
amento firmado com a NOTIFICANTE em 31/10/2011 e Cessão de Transfe-
rência 12/12/2012, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 13 
da QUADRA 05 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/05/2020, 10/06/2020, 
10/07/2020, 10/08/2020, 10/09/2020, 10/10/2020 e 10/11/2020.Assim sendo, 
fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso 
e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de 
IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do rece-
bimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso2@ghfnet.com.br  ou por telefone 43) 3373-7979 ou (66) 3015-0270 ou 
WhatsApp (66) 99977-3990 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 
Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo paga-
mento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pa-
gamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução 
por inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medi-
das jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas con-
tratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE 
optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários ad-
vocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei 
do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei 
Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com 
a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que 
havia para notificar.SINOP/MT, 01 DE DEZEMBRO DE 2020.

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO - MT
##ATO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO ADESÃO A ATA RESGITRO 01/2021

##TEX A prefeitura de Porto Esperidião torna público a HOMOLOGAÇÃO DA 
ADESÃO 01/2021. DO OBJETO: SERVIÇOS DE ELETRICAS AUTOMOTIVAS. 
DETENTORA DA ATA A EMPRESA: FABIO FRANCISCO FERREIRA ME CNPJ: 
18.226.056/0001-24. VALOR TOTAL DE R$328.000,00 Porto Esperidião-MT, 24 
DE MARÇO DE  2021. 

##ASS MARTINS DIAS DE OLIVEIRA
##CAR PREFEITO MUNICIPAL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº. 001/2021

Processo Licitatório Nº. 014/2021 Regime De Execução Indireta Menor Preço 
Global Por Empreitada A Comissão Municipal De Licitação, Designada Pela Por-
taria 001/2021 De 07 De Janeiro De 2021, Através De Seu Presidente, Torna 
Público E Para Conhecimento Dos Licitantes Que Em Sessão De Julgamento, 
E Após O Exame Das Propostas Apresentadas No Pleito E Adotado O Critério 
Prescrito No Edital, Proclamou-Se Como Vencedor Da Licitação: Contratação 
De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Obras E Serviços 
De Engenharia Para A Restauração Do Pavimento Asfaltico Com Aplicação 
De Lama Asfaltica “Rl-1c” Em Diversas Ruas Do Municipio De Tabaporã – Mt, 
Conforme Termo De Convenio N° 0113/2020, Firmados Entre A Secretaria De 
Estado De Infraestrutura E Logistica – Sinfra Com A Prefeitura Municipal De Ta-
baporã – Mt, Conforme O Projeto Básico, Cronograma Físico Financeiro E Seus 
Anexos, Integrantes Deste Edital Balsamo Construções Eireli – Epp Cnpj Sob 
N° 25.220.650/0001-73 Venceu O Lote 01, Conforme Segue O Valore Abaixo:  
Lote 01 - Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A 
Restauração Do Pavimento Asfaltico Com Aplicação De Lama Asfaltica “Rl-1c” 
Em Diversas Ruas Do Municipio De Tabaporã – Mt. Com O Valor Global De: >>> 
R$ 225.539,07 (Duzentos E Vinte E Cinco Mil, Quinhentos E Trinta E Nove Reais 
E Sete Centavos). Tabaporã – Mt, 25 De Março De 2021. Helielson Teodoro 
Alves - Presidente
 

SIRINEU MOLETA
 Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA  – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2021

Processo Licitatório Nº 076/2021 A Prefeitura De Confresa, Estado De Mato 
Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que Fará Realizar No Dia 15 De 
Abril De 2021, Às 09:00 Hs (Horário Local), Na Sala Da Comissão Permanente 
De Licitações, Situada Na Av. Centro Oeste, Nº 286, Centro Na Cidade De Con-
fresa-Mt, A Reunião Para Realização Do Pregão Presencial - Srp Nº 030/2021, 
Do Tipo Menor Preço Por Item De Acordo Com As Leis Em Vigência. O Edital 
E Seus Anexos Estarão Disponíveis Na Sala Do Departamento De Licitações E 
Contratos No Endereço Citado Acima E No Site Confresa.Org No Link Do Portal 
Da Transparência, De Segunda À Sexta-Feira, Tel. Contato (66) 3564-1818, Ra-
mal 31 Ou Ainda Pelo E-Mail:  Licitaconfresa@Hotmail.Com  Objeto: Aquisição 
De Materiais Graficos E Expediente, Para Atender As Demandas De Trabalho, 
Das Secretarias Do Poder Executivo, Juntamente A Prefeitura Municipal De 
Confresa-Mt. Confresa-Mt, 24 De Março De 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PREGOEIRO - PORTARIA Nº 17/2021

Prefeitura Municipal de Confresa/MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2021.

Processo Licitatório Nº 052/2021. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Processo Li-
citatório Na Modalidade Pregão Presencial - Srp Nº 022/2021, Conforme Segue: 
Objeto: Aquisição De Marmitas Descartáveis Para Atender As Necessidades Do 
Hospital Municipal Juntamente Com A Prefeitura Municipal De Confresa-Mt.  Ad-
judicado/Homologado:  Para A Empresa: Dia De Festa Embalagens Ltda Cnpj: 
39.468.225/0001-02 End: Avenida Brasil, 80-A, Quadra 01, Lote 17, Bairro Pas-
coal Ramos. Cep:78.098-015, Cuiaba-Mt. E-Mail: Priscila@Meplicitacoes.Com.
Br / Marcobocardi@Hotmail.Com Telefone: (65)3028-4200 Dados Bancarios 
Banco Sicoob, 756 –  Ag:425, Conta Corrente: 22.880-0 Vencedora Do Único 
Item Do Certame No Valor Global De R$ 53.380,00 (Cinquenta E Três Mil E 
Trezentos E Oitenta Reais). Registro De Preços Válido Por Um Período De 12 
Meses, Visto Que A Empresa Atendeu Todos Os Requisitos Do Edital E Seus 
Anexos. Confresa-Mt, 24 De Março De 2021.

CEZAR QUEIROZ DA SILVA
PREGOEIRO - PORTARIA 017/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA  - MT 
AVISO DE EDITAL COMPLEMENTAR E PRORROGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 12/2021

MODO DE DISPUTA ABERTO O Município de Nova Guarita -MT, por intermé-
dio de sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, 
que foi realizado alteração no Edital de Licitação Pregão Eletrônico nº 012/2021, 
cujo objeto é: Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Mate-
riais e EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para uso no Enfrentamento e 
combate ao Novo Coronavírus – COVID 19. Sendo assim fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido sendo marcada nova sessão pública para o dia 08 de 
Abril de 2021 as 08:30horas (oito horas e trinta minutos – horário de  MT). Có-
pias do edital complementar nº 01 e maiores informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, 
em Nova Guarita – MT, no horário das 07:00 hs as 12:00 ou através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. O Edital e seus Anexos poderão ser obtidos 
através do site www.licitanet.com.br e / ou  www.novaguarita.mt.gov.br/Trans-
parencia/Licitacoes-e-Contratos/Pregao eletronico/. Nova Guarita – MT, em 25 
de Março de 2021.

Graciela Schuster
Pregoeira Oficial

LUDIMILA SERRANI SANTOS ALVES MORAES LTDA (STOP 
CAR LAVA JATO) - CNPJ: 39.568.493/0001-04, localizado na 
AV TANCREDO NEVES, N° 1803 QUADRA 123D LOTE 06 – 
BELA VISTA, pertencente ao município de Sorriso-MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, Alteração 
da razão social da sua Licença de Operação de ANTONIO GO-
MES MORAES 78295807153 CNPJ 28.173.950/0001-37 para  
LUDIMILA SERRANI SANTOS ALVES MORAES LTDA (STOP 
CAR LAVA JATO)  CNPJ nº 39.568.493/0001-04, com ramo de 
Atividade: 45.20-0-05 - Serviços de lavagem, lubrificação e poli-
mento de veículos automotores; não foi determinado EIA-RIMA. 

OURO BRANCO NUTRIÇÃO ANIMAL EIRELLI EPP, CNPJ: 
26.440.849/0001-70, LOCALIZADA NA ESTRADA ZÉ DA MINA 
S/N° ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ, VEM 
TORNAR PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) A LICENÇA AMBIENTAL 
SIMPLIFICADA (LAS) PARA ATIVIDADE DE FABRICA DE ALI-
MENTOS PARA ANIMAIS, NO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT 
- NAO EIA-RIMA.

M F GÁS LTDA, CNPJ n° 40.837.586/0001-68, torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, A Alteração de 
Razão Social das 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, localiza Rua das Tamareiras, N: 1564 – Bairro 
Jardim Paraiso, município de SINOP-MT.

INSTITUTO MATO-GROSSENSE DO ALGODÃO - IMA, CNPJ 
08.706.600/0004-24, torna público que requer junto à SAMA, a 
Renovação da Licença de Operação n° 284/2018, para a ativi-
dade de Irrigação por Pivô Central e por Carretel Linear, com 
área total irrigada de 53,6 ha, instalada no Instituto Mato-Gros-
sense Do Algodão - IMA, localizada na Zona Rural do Município 
de Sorriso-MT. Não Foi Realizado EIA/RIMA.

FRANCISCO ALBERTO LERMEN E OUTRA, CPF nº 
241.056.009-15, torna público que requer junto à SAMA, a Re-
novação da Licença de Operação n° 250/2018, para a atividade 
de Irrigação por Pivô Central, com área total irrigada de 180,58 
ha, instalada em propriedade denominada Fazenda São Cristó-
vão, localizada na Zona Rural do Município de Sorriso-MT. Não 
Foi Realizado EIA/RIMA.

OLI BALTAZAR LERMEN, CPF nº 333.763.109-63, torna públi-
co que requer junto à SEMA, a Licença por Adesão e Compro-
misso- LAC, para uma unidade de Secagem e Armazenamento 
de Grãos, com área total construída de 7.122,67 m², construída 
em área denominada Fazenda Vale do Rio Celeste, localizada 
na zona rural do Município de Nova Ubiratã – MT. Não Foi Re-
alizado EIA/RIMA.

MADEIREIRA SAUVA EIRELI – EPP (Madeireira Saúva), CNPJ: 
39.729.466/0001-68, torna ao público que requereu junto a 
SEMA/MT, a LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA-LAS para 
a atividade de Serraria Com Desdobramento e Beneficiamento 
de Madeiras, localizada na Estrada Valdinei Aparecido Laves 
Ramos, S/N, Cinturão de Chácaras, Área Industrial, na cidade 
de Nova Monte Verde/MT. 

DELACLEAN PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, CNPJ: 
35.115.376/0001-26, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para Serviço de fabricação 
de produtos de limpeza e polimento, situado na Rua das Ca-
viúnas, 729, Bairro Setor Residencial Sul, CEP: 78.550-027, 
Sinop – MT.

SANTO ANTONIO AGROPECUARIA LTDA, CNPJ: 
09.913.299/0001-40 torna público que requereu à SEMA - Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licença Florestal – LF 
para atividade de Manejo Florestal da Propriedade denominada 
Fazenda do Home II, sob o número do CAR MT199618/2021, 
localizada no município de Juara/MT. Não EIA/RIMA.

MANDASSAIA AGRO EIRELI , CNPJ: 04.971.057/0001-99 tor-
na público que requereu à SEMA - Secretaria Estadual do Meio 
Ambiente, a Licença Florestal – LF para atividade de Manejo 
Florestal da Propriedade denominada Fazenda Santo antonio, 
sob o número do CAR MT141475/2018, localizada no município 
de Juara/MT. Não EIA/RIMA.

DILCEU ROSSATO, CPF nº 389.602.220-20, torna público que 
reque junto a SAMA, a Renovação da Licença de Operação nº 
365/2018, para atividades de Armazéns Gerais, instalado na 
Fazenda Carol, Rodovia MT 242, sentido Ipiranga do Norte, 
estrada do Barreiro mais 24 Km, Zona Rural-Sorriso/MT. Não 
foi realizado EIA/RIMA. 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com 
a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 
6.015/73, FAZ SABER o notificado JOARES ANTONIO SANTIN, ora apontado 
como CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia proce-
dimento administrativo, protocolado sob o nº 11874, em que se requer o RE-
GISTRO DA RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA do imóvel rural situado no lugar 
denominado Fazenda Tocantins, no Município de Nova Ubiratã, com área total 
de 8.719,5690 ha, matrícula nº 418 Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de 
propriedade de Agro Pecuária Tocantins Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel 
rural de propriedade do já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, 
CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data 
de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, pe-
rante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, 
nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min 
as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades 
rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. Nova 
Ubiratã - MT, em 22 de março de 2021. 

Bruno Becker
Registrador de Imóveis 25,26/03/2021.
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25,26/27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 015/2021, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
gêneros alimentícios para atender as secretariais municipais, teve como 
vencedoras as empresas: PANIFICADORA DOCE PÃO LTDA com valor 
total de R$ 384.965,00 (trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e 
sessenta e cinco reais), COMERCIAL LUAR LTDA  com valor total de R$ 
158.758,10 (cento e cinquenta e oito mil e setecentos e cinquenta e oito 
reais e dez centavos), M 7 COMERCIO DE ALIMENTOS – EIRELI com 
valor total de R$ 780.754,81 (setecentos e oitenta mil e setecentos e 
cinquenta e quatro reais e oitenta e um centavos), GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI – EPP com valor total de R$ 
73.971,92 (setenta e três mil e novecentos e setenta e um reais e noventa 
e dois centavos), L. M. CUSTODIO COMERCIO DE ALIMENTOS – ME  
com valor total de R$ 116.810,10 (cento e dezesseis mil e oitocentos e dez 
reais e dez centavos), COMERCIAL ARENA SUTIL EIRELI ME com valor 
total de R$ 907.594,30 (novecentos e sete mil e quinhentos e noventa e 
quatro reais e trinta centavos), LB LEÃO JÚNIOR PRODUTOS 
ALIMENTÍCIOS EIRELI – ME com valor total de R$ 977.326,10 
(novecentos e setenta e sete mil e trezentos e vinte e seis reais e dez 
centavos). Campo Novo do Parecis-MT, 25 de março de 2021.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 015/2021

Leandro Nery Varaschin

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2021

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira Oficial 

designada através da Portaria Municipal n.º 152/2021, torna público que 

realizará no dia 09/04/2021, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, 

Centro, Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada ao “Registro de 

preços para futura e eventual Aquisição de Cestas Básicas, para 

concessão de benefício sócio assistencial às famílias atendidas pelo 

CRAS, do município de Ipiranga do Norte – MT”, conforme especificações 

constantes no Edital. Os interessados poderão obter o Edital através do 

site: www.ipirangadonorte.mt.gov.br/licitações. Também poderão solicitar 

o edital e mais informações junto ao Depto. de Licitações, na Sala de 

Licitações, no horário de expediente da Prefeitura, de Segunda a Sexta-

Feira, (das 7h às 11 e das 13h às 17h) e ainda no email: 

licitação@ipirangadonorte.mt.gov.br.

Ipiranga do Norte-MT, 25 de Março de 2021.

K3 Publicações em Jornais - k3publicacao@gmail.com

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 010/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, o “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE BORRACHARIA, 
RECAPAGEM E VULCANIZAÇÃO DOS VEÍCULOS E MAQUINAS DA 
FROTA MUNICIPAL DE MATUPÁ”, aonde consagrou-se vencedor o 
Licitante: EVILSON CHAVES DA SILVA 01989709192  INSCRITA NO CNPJ 
N° 11.745.223/0001-02 COM VALOR TOTAL DE R$ 21.217,60, PNEUS VIA 
NOBRE LTDA  INSCRITA NO CNPJ N° 01.976.860/0048-91 COM VALOR 
TOTAL DE R$ 130.313,00, D. P. DE SOUZA COMERCIO DE PNEUS E 
BORRACHAS – EPP  INSCRITA NO CNPJ N° 21.711.134/0001-90 COM 
VALOR TOTAL DE R$ 95.598,00. 

Matupá – MT, 25 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ-MT 
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 011/2021 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), 
comunica a todos os interessados que realizou na sede da Prefeitura 
Municipal, o “PREGÃO PRESENCIAL PARA CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÕES, 
CONSERTOS E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NECESSÁRIAS AOS 
PRÉDIOS E FESTIVIDADES DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”, aonde 
consagrou-se vencedor o Licitante: NILSON PETINI – ME inscrito no CNPJ 
N° 14.273.604/0001-16 com valor total de R$ 51.600,00. 

Matupá – MT, 25 de março de 2021. 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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JOSÉ ROBERTO GONÇALVES
jrgsinop@hotmail.com

A quinta rodada do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2021 começa nesta sexta-
-feira (26) com uma partida 
isolada. O União Rondonó-
polis, que divide a 5ª posição 
com o Nova Mutum – estão 
rigorosamente empatados 
em todos os critérios –, rece-
be o Dom Bosco no Estádio 
Luthero Lopes, a partir das 
16h. O Azulão da Colina busca 
sair da zona de rebaixamento 
da competição. Apesar de ter 
começado muito mal o Esta-
dual com duas derrotas, ob-
teve dois empates (o último 
deles com sabor de derrota, 
pois sofreu o gol de empa-
te do Grêmio Sorriso aos 49 
do segundo tempo), mas a 
vitória do Poconé sobre o Si-

ESTADUAL 2021

União e Dom Bosco 
abrem 5ª rodada do 
Mato-grossense

Duelo será hoje à tarde, no Luthero Lopes

nop empurrou a equipe para 
a zona de rebaixamento, à 
frente apenas do Galo do 
Norte, que não somou ponto 
algum até o momento.

Apesar de o momen-
to não ser dos melhores, o 
retrospecto no confronto é 
favorável ao Dom Bosco. De 
acordo com o site O Gol, são 
17 partidas (entre Estadual e 
Copa Mato Grosso), com 7 vi-
tórias do Azulão e 5 do Colo-
rado, e mais 5 empates.

No Estadual 2020, as 
equipes se enfrentaram 3 
vezes. Na primeira fase, vitó-
ria do União por 2 a 1, na Are-
na Pantanal. Nas semifinais, 
novo encontro. No primeiro 
jogo empate em 0 a 0, e na 
volta, em Rondonópolis, vitó-
ria do União por 1 a 0 e vaga 
na final – acabou terminando 
com o vice.

Timão só deve viajar hoje para
Saquarema onde encara o Retrô
DA REPORTAGEM

Hospedado na Barra 
da Tijuca, no Rio de Janei-
ro, o Corinthians vive dias de 
incerteza quanto a própria 
logística de deslocamento. 
O Timão tem jogo marcado 
para Saquarema nesta sexta-
-feira (26), mesmo dia em que 
deve sair rumo ao local do 
confronto.

Localizada na Região 
dos Lagos do estado do Rio, 
Saquarema fica a 120 km de 
distância da capital flumi-
nense, onde está a delegação 
corintiana. Serão ao menos 
duas horas e 40 minutos de 
viagem de ônibus para che-
gar ao estádio da cidade.

Saquarema vive uma 
fase restritiva da pandemia. 
O acesso às praias está res-
trito e há barreiras sanitárias 
para acessar o município. Por 
isso, o Corinthians entende 
que não achará um hotel que 
comporte a delegação para 
hospedá-los antes e depois 
do jogo. Há restrições da rede 
hoteleira em relação ao rece-
bimento de uma delegação 
tão numerosa. No hotel da 
Barra da Tijuca, os corintia-
nos estão hospedados sozi-
nhos, por exemplo.

A tendência é que a di-
retoria opte por usar apenas 
algumas horas de uma pou-
sada da cidade antes do jogo, 
após a viagem de ônibus, e 
deixe o local logo depois do 
duelo contra o Retrô.

Também não está defi-
nido ainda se o Corinthians 
sairá de Saquarema direto 
para São Paulo em viagem 

de ônibus ou se volta para o 
Rio de Janeiro para pegar um 
avião. Nos últimos dias, tudo 
foi definido em cima da hora.

Prova disso é que a pro-
gramação diária do time tem 
sido divulgada pela assesso-
ria apenas pela manhã. Nesta 
quinta-feira, véspera da par-
tida contra o time pernam-
bucano, o treinamento foi 
realizado no Ninho do Urubu, 
do Flamengo. Há um certo 
temor entre a delegação de 
que tudo possa ser alterado, 
vetado ou cancelado de últi-
ma hora.

GRAMADO RUIM
A comissão técnica bus-

cou informações sobre as 
condições do gramado do Es-
tádio Elcyr Resende de Men-
donça, palco do jogo de hoje 
à noite, às 20h30, pela Copa 
do Brasil. Depois de vencer 
o Mirassol por 1 a 0 em Volta 
Redonda, o clube ficará hos-
pedado no Rio de Janeiro e 
seguirá para Saquarema ape-
nas hoje.

Após analisar as ima-
gens da aparente má con-
dição do campo no jogo de 
terça, entre Boavista e Flu-
minense, o estafe corintiano 
conversou com profissionais 
do futebol que jogaram no 
local recentemente e pediu 
informações detalhadas so-
bre o campo e também a es-
trutura física de vestiários. A 
dúvida era se o problema do 
gramado era apenas a sua 
coloração ou se ele realmen-
te pode dificultar a trajetória 
natural da bola.

Embora já saiba que as 

COPA DO BRASIL. Clube está no Rio de Janeiro e enfrenta os pernambucanos nesta sexta, na Região dos Lagos

Foto: Divulgação

Foto: assCom/DouraDo

Foto: Divulgação

Elenco do Corinthians em treinamento no Rio de Janeiro

Ação/Santo Antônio foi o último campeão da 2ª Divisão em 2020 

Equipe atual do Cuiabá no Estadual 2021

condições não serão boas, 
o Corinthians prefere mini-
mizar a dificuldade. O clube 
lembra que seus jogadores 
jogaram em campos ruins 

nas vitórias por 1 a 0 contra 
o São Caetano, no Anacleto 
Campanella, e na vitória por 3 
a 0 contra o Salgueiro-PE, em 
Pernambuco. Aliás, mesmo 

jogos recentes em grandes 
Arenas acabaram sendo dis-
putados em gramados pre-
judicados, mas em razão da 
chuva. Contra o Palmeiras, o 

Timão fez 2 a 2 no Allianz Par-
que debaixo de muita água. 
Foi assim também na vitória 
por 2 a 1 contra a Ponte Preta, 
na Neo Química Arena.

EM JUNHO

FMF convoca para abril Conselho 
Técnico da Segunda Divisão 2021

SÉRIE A

Cuiabá estreia contra o Juventude 
no Campeonato Brasileiro 2021
DA REPORTAGEM

A CBF divulgou na noi-
te de quarta (24) a tabela de 
jogos da Série A do Campeo-
nato Brasileiro 2021. O Cuia-
bá, que disputará a competi-
ção pela primeira vez em sua 
história, fará a estreia dentro 
de casa, contra o Juventude, 
equipe que também con-
quistou o acesso à elite na-
cional na última temporada. 
O jogo deve ocorrer no fim de 
semana do dia 29 de maio, na 
Arena Pantanal.

Estreante na competi-
ção, o Dourado busca num 
primeiro momento, mesmo 
antes do início, a permanên-
cia na Série A. 

Na segunda rodada 
encara o Fluminense fora 
e depois recebe o Atlético-

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) 
divulgou o Ofício nº 010/2021, 
convocando todos os clubes 
filiados para o Conselho Téc-
nico do Campeonato Mato-
-grossense Segunda Divisão 
2021.

O arbitral será realizado 
no dia 6 de abril, uma terça-
-feira, às 14h, para definir as 
diretrizes técnicas da compe-
tição, como fórmula de dis-
puta, regulamento e outros. 
Seguindo as orientações das 
autoridades do combate ao 
Coronavírus, a FMF irá ana-
lisar dias antes, se a reunião 
será realizada de forma pre-
sencial ou por videoconfe-
rência.

Conforme o calendário 

-GO. Fora de casa encara o 
América-MG, velho conhe-
cido da Série B, e na quinta 

FMF 2021, a competição tem 
início previsto para o dia 20 
de junho. Além da tradicio-
nal equipe do Mixto, outros 

rodada pega o Grêmio, algoz 
nas quartas de final da Copa 
do Brasil do ano passado, em 

casa. 
Na 38ª e última rodada, 

visita o Santos.

Foto: roDrigo CoCa

clubes – como Atlético, Cace-
rense, Juara e Operário FC – 
devem retornar às atividades 
visando o acesso à Primeira 

Divisão. Outro clube que tem 
“vaga garantida” na compe-
tição é o Araguaia, rebaixado 
ano passado.
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DA REPORTAGEM

A vacinação dos idosos de 
75 a 79 anos e dos trabalhado-
res da saúde deve ser retoma-
da normalmente nesta sexta 
(26), no Centro de Eventos do 
Pantanal, em Cuiabá. Segundo 
a Prefeitura, a instabilidade e 
queda no sistema da agenda 
causados pelo enorme número 
de acessos ao mesmo tempo 
gerou um número excessivo de 
pessoas agendadas na quarta 
(24), e foi preciso suspender a 
vacinação a partir das 12h30.

Ainda assim, apenas no 
período matutino, foram vaci-
nados 940 idosos e 140 traba-
lhadores da saúde. Uma fake 
news propagada sobre um 
falso calendário de vacinação 
pode ter contribuído para o 
problema. Para corrigir o pro-

Fake news sobre falso calendário pode ter contribuído 
para a queda no sistema

Foto: Divulgação

blema nos agendamentos, foi 
preciso apagar toda a agenda 
marcada para a tarde de quarta 
e de ontem.

De acordo com a Prefeitu-
ra, o grande número de acessos 
no site ontem gerou um agen-
damento excessivo, o que resul-
tou na quantidade de pessoas 
que estiveram no Centro de 
Eventos. Nesta quinta, excep-
cionalmente, foram vacinadas 
cerca de 100 pessoas – aque-
las que entraram em contato 
com a equipe de TI pelo e-mail 
disponibilizado previamente 
nos canais de comunicação da 
Prefeitura. A prefeitura pede 
encarecidamente que as pes-
soas agendadas cheguem no 
Centro de Eventos no horário 
agendado e que levem apenas 
um acompanhante, para evitar 
aglomerações.

Shopping Sinop deve ser
inaugurado em setembro
ASSESSORIA
DE IMPRENSA

O Shopping Sinop, em 
construção na Avenida Ale-
xandre Ferronato, na região 
da UFMT, em Sinop, chegou 
a 70% de obra total constru-
ída. Até o momento 85% dos 
espaços disponíveis para lo-
jistas estão locados. Segun-
do o diretor da Empreendi, 
empresa responsável pelo 
empreendimento, Robertos 
Martins, atualmente há cerca 
de 250 funcionários prestan-
do serviços no canteiro de 
obras.

“Neste momento está 
sendo instalada a estrutura 
de vidros, janelas e laterais, 
com alguns fechamentos 
e acabamentos do telhado. 
Também estão sendo cons-
truídas as alvenarias dos ba-
nheiros e as divisórias entre 
as lojas, além da passagem 
de toda a infraestrutura da 
parte elétrica e hidráulica. 
Empresas de ar-condiciona-
do e gesso também são mo-
bilizadas e na área externa já 
iniciamos a implantação do 
gramado, entre outros deta-
lhes”, explica Martins.

O diretor relata que de-
vido à pandemia, aconteceu 
uma grande mobilização 
para ajustar a compra de ma-
teriais disponíveis no merca-
do. “Revimos algumas espe-
cificações de acabamento 
porque temos prazo para 
entregar o empreendimen-
to. Avaliamos os estoques, a 
qualidade e a disponibilidade 
de cada fornecedor e nego-
ciamos as entregas para que 

tudo aconteça no tempo pre-
visto”, relata Roberto Martins.

O Shopping Sinop será 
inaugurado em setembro. O 
investimento total de R$ 230 
milhões, abrange uma área 
de 200 mil metros quadra-
dos. A estrutura terá 40,5 mil 

Foto: Divulgação

Shopping está com 70% das obras concluídas 

70% DAS OBRAS. Garantia foi dado pelo diretor da empresa responsável pelo empreendimento

DA REPORTAGEM

O Sistema Penitenci-
ário de Mato Grosso rece-
beu duas vans e 100 pistolas 
nesta semana. As aquisi-
ções provêm de diferentes 
fontes. Enquanto a compra 
dos veículos foi viabilizada 
por meio de emenda par-
lamentar do deputado es-
tadual João Batista, as pis-
tolas foram adquiridas com 
recursos provindos do De-
partamento Penitenciário 
Nacional (Depen).

“As armas serão desti-
nadas aos servidores peni-
tenciários de todo o Estado 
de Mato Grosso, assim esses 
policiais poderão passar a 
ter a cautela permanente 
do armamento individua-
lizado. São pistolas calibre 
.40 modelos IMBEM MD6”, 
esclarece o secretário Ad-
junto de Administração Pe-
nitenciário, Jean Gonçalves.

Já os veículos, deve-
rão auxiliar no cotidiano do 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Desenvolvimento Eco-
nômico (Sedec) realiza nes-
ta sexta-feira (26) o webinar 
“Oportunidades para o Agro-
negócio na China”. Durante 
uma hora, produtores rurais e 
empresários do agronegócio 
do Estado poderão entender 
como funciona as relações 
comerciais entre Mato Gros-
so e China e, ainda, aprender 

Adjunta de Administração Penitenciária entrega vans aos 
presídios de Água Boa e Sinop 

REFORÇO

Sistema Penitenciário recebe
duas vans e 100 novas pistolas

CUIABÁ

Vacinação contra a 
Covid-19 é suspensa 
após site sair do ar

COMÉRCIO EXTERIOR

Evento online traz oportunidades 
para o agronegócio na China

Foto: tchélo FigueireDo

na prática como estreitar os 
laços com o país asiático.

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Mato Grosso, César Miranda, 
fará uma palestra sobre esta 
relação entre o Estado e a Chi-
na que vem de muitos anos e 
está se fortalecendo. “A China 
é nosso principal parceiro co-
mercial e essa relação é uma 
via de mão dupla. Mato Gros-
so cresceu muito com essa 
parceria e a China também 

transporte de policiais pe-
nais. Uma van será destina-
da à Penitenciária Dr. Osval-
do Florentino Leite Ferreira, 
o “Ferrugem”, em Sinop, en-
quanto a outra será desig-
nada à Penitenciária Major 
PM Zuzi Alves da Silva, em 
Água Boa. As duas unidades 
prisional encontram-se a 
mais de 20 km de distância 
do centro urbano e o deslo-
camento dos servidores até 
os locais de trabalho é um 
problema. O diretor da pe-
nitenciária de Sinop, Antô-
nio Negreiro, destaca a im-
portância desta aquisição. 

Para aquisição dos 
veículos foi destinado R$ 
400 mil. A van possui a ca-
pacidade para 16 pessoas. 
“É de suma importância 
essas vans, considerando a 
distância que a penitenciá-
ria esta da cidade e, alguns 
trechos são de chão, o que 
torna difícil o deslocamento 
dos servidores até a unida-
de”, salientou.

expandiu com nossos produ-
tos. O webinar será um mo-
mento de muito aprendizado 
e troca de informações”, ava-
lia. As tendências de merca-
do, os benefícios de se fazer 
negócios com a China e os 
caminhos para estas nego-
ciações serão revelados por 
Rafael Fraga, consultor de 
Negócios Internacionais da 
CW CPA, empresa de consul-
toria e contabilidade com es-
critórios na China continental 

e Hong Kong.
“Explicarei caminhos 

para negociar, tanto para 
comprar como para vender 
para a China e os benefícios 
de ter uma empresa lá, como 
fazer para abrir esta empresa 
e as obrigações legais. Além 
disso, apresentarei um es-
tudo de caso de cliente que 
entrou no mercado asiático 
pela China, quais obstáculos 
enfrentou e as vantagens de 
atuar lá”, explica Fraga.

m² de área construída e 22,7 
mil m² de ABL (Área Bruta 
Locável). O estacionamento 
tem disponibilidade de 1.405 
vagas.

Até o momento são 10 
âncoras, 4 megalojas, 18 fast 
food, 2 restaurantes e 96 lo-

jas. Já estão confirmadas no 
empreendimento, entre ou-
tras marcas, C&A, Riachuelo, 
Renner, Avenida, Studio Z, 
Americanas e Cinemark.

O Shopping Sinop vai 
gerar mais de mil postos de 
trabalho e foi planejado para 

atender aos consumidores 
de Mato Grosso e sul do Pará 
– é o único de grande parte 
ao Norte de Cuiabá. O projeto 
aplica conceitos de sustenta-
bilidade e leva em conta as 
condições climáticas pecu-
liares da região. “Temos mui-

to sol, muita luz e isso vai ser 
aproveitado na iluminação, 
ao mesmo tempo há perío-
dos de seca intensa, então o 
ar condicionado e a umidifi-
cação do ambiente precisam 
de atenção especial”, finaliza 
o empreendedor.
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