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Em meio à pandemia, bares e restaurantes de Mato Grosso precisaram fechar as portas devido a falta 
de clientela e, consequentemente, a geração de prejuízos financeiros. Enquanto em 2019 existiam 37 mil 
empresas no estado, atualmente este número caiu para 28 mil, segundo a Associação Brasileira de Bares 
e Restaurantes em Mato Grosso (Abrasel-MT).                     Página - 7

EM MEIO À PANDEMIA

Nove mil bares e restaurantes
fecharam as portas no estado

Licitação de
R$ 1,3 milhão
para compra de
eletrodomésticos
A Prefeitura de Sinop abriu 
licitação para investimento 
de R$ 1,3 milhão na compra de 
eletrodomésticos. O documen-
to foi assinado pelo prefeito 
Roberto Dorner, cuja lista 
conta com 50 itens que aten-
derão as secretarias munici-
pais e seus departamentos. 
O certame considera que os 
materiais a serem adquiridos 
são “essenciais para suprir as 
demandas e o interesse” do 
executivo.
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ASSEMBLEIA

Russi quer isenção de
IPVA para autoescolas

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Max Russi, 
quer que o Governo do Estado também isente os veículos das au-
toescolas do Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores 
(IPVA). A proposta, feita por meio de uma indicação, veio através da 
reivindicação do Sindicato dos Centros de Formação de Condutores 
de Mato Grosso (Sindauto/MT).         Página -6

assessoria

PISCICULTURA

A cadeia produtiva da piscicultura está em pleno desenvolvimento em Mato 
Grosso, com potencial de expansão e um mercado promissor. Diante destas 
perspectivas, a produção de peixes como fonte de proteína é uma opção para di-
versificação de negócios para pequenos, médios e grandes produtores.     Página  7

assessoria

MT TEM GRANDE POTENCIAL
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SEXTA-fEirA

R$ 836 MIL
ARRECADADOS
COM LEILÃO
DE SUCATAS

CONTRATAÇÃO
DE FRETE DE
GAÚCHA DO NORTE
E SORRISO

SORRISO 2,1 MIL T/MILHO
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ENTREGA DE
CESTAS VERDES
ÀS FAMÍLIAS
DE PROGRAMA

NOVA MONTE VERDE

Página -7

7 CLUBES
DEMOSTRAM
INTERESSE EM
PARTICIPAR

2ª DIVISÃO
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Antecipar a ocorrência de falhas na gestão 
pública e orientar quanto à adoção de me-
lhores práticas é, portanto, uma das mais re-
levantes atribuições dos Tribunais de Contas

Em inúmeras áreas de atividade humana a pre-
venção é o melhor remédio. As vacinas previnem as 
doenças. Equipamentos e protocolos de cautela pre-
vinem acidentes de trabalho e de trânsito. Na segu-
rança pública, a vigilância e a inteligência previnem 
atos de violência e reduzem seus impactos. Na esfera 
ambiental, o princípio da precaução é fundamental 
para a proteção da biodiversidade e da qualidade 
ambiental.

A prevenção salva vidas humanas e ecossiste-
mas, proporciona melhores condições de vida e tra-
balho e economiza bilhões de reais em custos evi-
tados com internações, medicamentos e perda de 
produtividade.

Por isso, também nas ações de controle externo 
da administração pública a ênfase deve ser dada a 
uma atuação preventiva. Isso se aplica tanto no com-
bate ao desperdício como no enfrentamento da cor-
rupção, as duas principais modalidades de mau uso 
dos recursos públicos. De igual modo, contribuir para 
uma maior efetividade das políticas públicas é uma 
missão que se exerce com mais êxito quanto mais 
cedo eventuais problemas ou distorções sejam de-
tectados e corrigidos.

Antecipar a ocorrência de falhas na gestão públi-
ca e orientar quanto à adoção de melhores práticas 
é, portanto, uma das mais relevantes atribuições dos 
Tribunais de Contas.

Todavia, até recentemente, essa não era uma 
prioridade, nem para os controladores, nem para os 
principais críticos dos TCs. A herança de uma cen-
tenária cultura formalista é tão forte que até hoje é 
comum ouvirmos que determinado TC tem atuação 
defi ciente porque não sancionou esse ou aquele ges-
tor ou porque as penalidades aplicadas foram dema-
siado brandas.

Penso que a crítica mais efi caz e contundente 
não deveria ser relacionada aos aspectos punitivos, 
mas aos preventivos: por que os gestores e a socie-
dade não foram alertados a tempo pelos órgãos de 
controle dos riscos de insucesso de determinado em-
preendimento ou programa?

Esse panorama começou a mudar a partir da 
Constituição de 1988 e principalmente com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. A Carta Constitucional alar-
gou o horizonte do controle muito além do exame da 
legalidade estrita dos atos de gestão, passando a des-
cortinar as dimensões da legitimidade e da economi-
cidade das ações governamentais. Por sua vez, a LRF 
introduziu a exigência de tempestividade para os ór-
gãos controladores, atribuindo-lhes o poder-dever de 
emitir alertas a partir do exame de relatórios fi scais pe-
riódicos, em vez de só se pronunciarem após o encer-
ramento do exercício, quando algumas transgressões, 
se fosse o caso, já se teriam consumado.

Os alertas previstos no art. 59 da LRF têm sido ins-
trumentos muito úteis para dinamizar o ciclo de con-
trole e orientar a correção de problemas fi scais ainda 
dentro do exercício em curso. Todavia, para muitos, a 
possibilidade de utilização dos alertas é restrita ao exa-
me de alguns indicadores constantes nos relatórios de 
gestão fi scal e similares.

Assim, somente haveria alertas no caso de trans-
gressão de limites com despesas com pessoal, endi-
vidamento ou operações de crédito, ou ainda, de frus-
tração da arrecadação prevista.

Considero essa visão como incompleta e bastante 
limitadora do potencial efeito benéfi co que os alertas 
do controle externo são capazes de trazer para a me-
lhoria dos resultados das políticas públicas.

É incompleta porque a própria LRF prevê a hipóte-
se de os TCs alertarem os Poderes ou órgãos quando 
constatarem fatos que comprometam os custos ou os 
resultados dos programas ou indícios de irregularida-
des na gestão orçamentária.

E é limitadora porque, à medida que inovações 
legislativas federais fi xam novas obrigações para esta-
dos e municípios, defi nindo prazos, sob pena de ne-
gativa de transferências voluntárias, é papel dos TCs 
alertar tempestivamente os seus jurisdicionados para 
evitar inconformidades e alcançar melhor desempe-
nho. É o caso do novo Fundeb, da previdência com-
plementar, do saneamento básico, do sistema único 
de execução orçamentária, administração fi nanceira e 
controle, entre outros necessários alertas.

LUIZ HENRIQUE LIMA É AUDITOR 
SUBSTITUTO DE CONSELHEIRO DO 
TCE-MT

Quem alerta amigo é

Ao invés de melhorar...
feito. Resultado? Perda quase total do dis-
positivo.

No segundo caso um fusível queiman-
do persistentemente em um estabilizador 
de energia levou o proprietário a ter a bri-
lhante ideia de substituir o componente de 

segurança por um pedaço de fi o de 
cobre. Não queimou mais, claro, mas 
um pequeno incêndio se iniciou, 
sendo, por sorte, controlado no iní-
cio, mas acumulando prejuízos bem 
maiores que a simples manutenção 
do dispositivo que estava com pro-

blema.
Não se aventure pelo mundo das gam-

biarras. Na esmagadora maioria das vezes a 
economia não chega a ser expressiva, e as 
chances de se agravar a situação inviabili-
zam a ideia. Procure um profi ssional, resol-
va o problema o quanto antes e evite maio-
res transtornos.

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

Algumas gambiarras podem até durar bastante, passando a falsa 
sensação de economia, mas os riscos envolvidos não justifi cam 
a tentativa. Os relatos de problemas causados por intervenções 
indevidas são muitos e, em alguns casos, a brincadeira termina 
em verdadeiras tragédias. Sua segurança vale mais que qualquer 
economia.

CLIC 
FINAL 

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

Todo mundo sabe que brasileiro adora 
uma gambiarra, não é mesmo? Seja para 
economizar tempo ou dinheiro ou mesmo 
para não ter que sair em busca de um profi s-
sional qualifi cado, o famoso “quebra galho” 
está presente em nossas vidas. Só que, por 
vezes, o barato sai (muito) caro.

Para não parecer que es-
tou dando “lição de moral” vou 
mencionar dois exemplos recen-
tes de prejuízos pós-gambiarra 
que tive contato. Nos dois casos 
a solução seria possível pelas 
mãos de um profi ssional qualifi cado e se-
quer sairia tão caro assim.

No primeiro caso um camarada com um 
notebook teve problemas com a dobradi-
ça que segura a tela. A estrutura, que nor-
malmente não é das mais resistentes, foi 
fi cando “pesada” e, ao invés de buscar um 
serviço de limpeza e lubrifi cação, o proprie-
tário continuou usando o dispositivo. O re-
sultado, mais do que óbvio, foi a quebra da 
estrutura. Mais uma vez, fugindo da inter-
venção profi ssional, o cidadão descobriu, 
na internet, que um produto chamado de 
Veda Choque cola qualquer coisa. Resolveu 
comprar e usar. Mas, sem habilidade e usan-
do o produto inadequado, acabou por colar 
o cabo que leva a imagem para a tela, cau-
sando rompimento no primeiro movimento 

LUIZ HENRIQUE LIMA

O delegado Alexandre Saraiva, da Polícia Federal, 
honrou a autonomia e o destemor que se espera de 
uma instituição crucial do Estado ao agir contra a inad-
missível pressão do antiministro Ricardo Salles, do Meio 
Ambiente, em favor de madeireiros sob investigação.

Como se trata do governo Jair Bolsonaro, Saraiva, 
em vez de receber apoio, elogios ou uma promoção, 
foi exonerado do posto de chefe da PF no Amazonas 
—enquanto Salles, que há muito deveria ter sido demi-
tido, pode comemorar uma vitória que manchará ainda 
mais a imagem do país.

O ministro havia adotado a iniciativa absurda de 
alistar-se contra a PF na companhia de empresários fl a-
grados na maior apreensão de madeira ilegal realizada 
pela instituição, como se ele e o superintendente ora 
defenestrado não integrassem a mesma administração.

O delegado retrucou com críticas à investida do 
titular do Ambiente. Em frase lapidar, afi rmou que “na 
Polícia Federal não vai passar boiada”. Depois, apresen-
tou notícia-crime contra o ministro no Supremo Tribu-
nal Federal.

A permanência de ambos no governo se tornou 
insustentável. Não admira que Saraiva seja sacrifi cado 
para manter Salles, pois o presidente não perde opor-
tunidade de prestigiar quem se alinha com as bandas 
mais predatórias no agronegócio em desfavor das fl o-
restas.

Há mais, no entanto. Vai se escancarando o senti-
do de mais uma troca no comando geral da Polícia Fe-
deral —a terceira em menos de dois anos e meio, com a 
substituição neste mês de Rolando de Souza por Paulo 
Gustavo Maiurino.

Sobram evidências de que Bolsonaro atua para 
aparelhar a PF em defesa própria, de seus familiares e 
de seus aliados. Ele mesmo o indicou na famigerada 
reunião ministerial de abril do ano passado, cujo con-
teúdo veio à tona na crise que levou à saída de Sergio 
Moro do Ministério da Justiça.

Com poucos dias no cargo, Maiurino causou estra-
nheza ao trocar o comando da coordenação de repres-
são à corrupção e à lavagem de dinheiro, que tem polí-
ticos entre os alvos principais, e a chefi a da PF em São 
Paulo —além, é claro, de exonerar Alexandre Saraiva.

Não se pode subestimar o impacto deste último 
desmando na já degradada reputação ambiental do 
país. Ele se dá às vésperas da cúpula sobre emergência 
climática conclamada pelo presidente dos Estados Uni-
dos, Joe Biden.

Mas trata-se, sobretudo, de um atentado ao ser-
viço público brasileiro, um ato que precisa ser alvo de 
investigação e questionamento das instituições, entre 
elas Ministério Público, Judiciário e Congresso. Bolsona-
ro e seus acólitos aviltam o Estado, com prejuízo direto 
para o ambiente e a sociedade.

Editorial

Atentado público

CLIMA
INSUSTENTÁVEL
A vereadora Maysa Leão afi rmou estar 

sendo alvo de colegas por ter criticado a Câ-
mara de Cuiabá. Segundo ela, na última ter-
ça, o vereador Luiz Fernando, que presidia a 
sessão, a acusou de chamar o Legislativo de 
omisso e de menosprezar a atuação do Par-
lamento na pandemia. Depois, Maysa teve 
um pedido de resposta negado. “Ele simples-
mente me silenciou, ignorou os pedidos dos 
demais colegas e arbitrariamente encerrou a 
sessão. Infelizmente, esse é o clima na casa! 
Os minutos fi nais da sessão demonstram que 
quem discorda é atacado e silenciado”, acres-
centou.

REDUÇÃO DA TIRAGEM EM 
RESPEITO AOS FUNCIONÁRIOS

Em virtude da crise provocada há mais de 
um ano pelo novo coronavírus, o Diário do Es-
tado MT informa aos seus leitores que seguirá 
presando pela qualidade da informação neste 
período, porém, com tiragem menor em res-
peito, principalmente, aos seus funcionários. 
Da apuração à distribuição, muita gente está 
envolvida, e na maior parte do tempo, próxi-
mos uns aos outros. Agradecemos a compre-
ensão!

TENTATIVA
DE FUGA
Policiais penais da Penitenciária Ferrugem, 

em Sinop, encontraram um buraco em uma cela 
para tentativa de fuga dos presos na quarta (21). 
O buraco foi encontrado durante procedimentos 
de rotina, em revista geral no Raio 2 (laranja). Os 
reeducandos cortaram o chão da cela, no local de 
banho de sol, e chegaram ao solo escavando um 
buraco. Mesmo tendo uma chapa de aço, além do 
concreto no piso, eles conseguiram fazer a aber-
tura utilizando armas artesanais e pedaços do 
próprio concreto.

Crédito: Divulgação
IMAGEM DO DIA

Não admira que Saraiva seja sacrifi cado para 
manter Salles, pois o presidente não perde opor-
tunidade de prestigiar quem se alinha com as 
bandas mais predatórias no agronegócio em des-
favor das fl orestas

“ “ Rostos da pandemia. Novamente, o Diário não queria mais tra-
zer essas notícias. Entretanto, é nosso dever refl etir coisas positivas e 
negativas que atingem as pessoas, principalmente mortes causadas 
pela Covid-19. Desta vez, o promotor de Justiça aposentado, Silvio 
Martins da Silva, 76 anos, morreu na quarta (21). Ele ingressou na ins-
tituição em 1983 como promotor de Justiça na Comarca de Barra do 
Bugres, e se aposentou em 1992 na Comarca de Cuiabá.
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aberta licitação para compra de
aspiradores, frigobares e tVs
DA REPORTAGEM
Só Notícias

A Prefeitura de Sinop 
abriu licitação para investi-
mento de R$ 1,3 milhão na 
compra de eletrodomésticos. 
O documento foi assinado 
pelo prefeito Roberto Dorner, 
cuja lista conta com 50 itens 
que atenderão as secretarias 
municipais e seus departa-
mentos.

Segundo o edital, o cer-
tame considera que os ma-
teriais a serem adquiridos 
são “essenciais para suprir as 
demandas e o interesse” do 
executivo, visando “a subs-
tituição dos equipamentos 
com desgaste pelo tempo de 
uso ou que já atingiram sua 
vida útil, bem como a instala-
ção em locais que não foram 
contemplados com as aquisi-
ções anteriores”.

Entre os itens da lista 
estão 38 aparelhos televiso-
res, sendo 3 de 32 polegadas 
(R$ 1,7 mil cada), 33 de 42 po-
legadas (R$ 2,7 mil a unida-
de) e duas de 65 polegadas 
resolução 4K (R$ 8 mil cada); 
14 aspiradores de pó (até R$ 
2,3 mil), dois aspiradores de 
pó e jateadores de ar (R$ 
349,92cada); 12 balanças de 
mesa (R$ 668,29); 10 batedei-
ras (R$ 568,76); 48 bebedou-
ros (R$ 630,40); 13 cafeteiras 
elétricas (R$ 235,19); climati-
zadores de ar e ambiente (14, 

com investimento entre R$ 
2,4 mil e R$ 11,2 mil a unida-
de). A Prefeitura ainda prevê 
comprar 10 ferros de passar 
elétricos (R$ 244,47), 16 corti-
nas de ar (R$ 879,5), 55 fogões 
(entre 4 e 5 bocas, convencio-
nais e industriais, que variam 
de R$ 759,05 a R$ 2,8 mil), 14 
fornos com cavalete (R$ 1,8 
mil), 27 freezers horizontais 
(entre R$ 2,5 mil e R$ 2,7 mil a 
unidade), 15 frigobares (R$ 1,2 
mil), 10 geladeiras industriais 
(R$ 6 mil), cinco lavadoras de 
louças (R$ 19,2 mil), 32 liqui-
dificadores industriais (entre 
R$ 555,35 e R$ 630) e três má-
quinas de gelo em escama e 
portátil (de R$ 986,65 a R$ 6,5 
mil).

Já os refrigeradores são 
58 ao todo, divididos em 459, 
263, 490 e 345 litros, com pre-
ços de R$ 2,5 mil até R$ 4,2 
mil. Serão ainda 33 micro on-
das (R$ 519,85), e 27 multipro-
cessadores de alimento (R$ 
3 mil), além de 31 máquinas 
de lavar roupa automáticas 
(R$ 2,8 mil), cinco lavadoras 
de piso (de R$ 21,5 mil e R$ 33 
mil), dentre outros eletrodo-
mésticos.

A escolha da licitante 
será no próximo dia 5, às 9h, 
e os materiais devem ser en-
tregues mediante a emissão 
de ordem de fornecimento 
pelas secretarias municipais, 
a partir da data da assinatura 
da ata de registro de preços. 

SINOP. Com valor de R$ 1,3 milhão, serão adquiridos ainda ferros de passar e climatizadores
Foto: Divulgação

licitação é para a compra de eletrodomésticos

leilão de bens inservíveis rendeu R$ 836,4 mil

Proposta veio após reivindicação do Sindicato dos
centros de Formação de condutores

Governo totaliza 10 pontes de concreto concluídas
na região

Foto: Divulgação

Foto: Ângelo varela

Foto: SinFra-Mt

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sorriso 
realizou o leilão público de 
bens móveis, veículos e má-
quinas inservíveis para os 
serviços da Administração 
Municipal. O leilão foi realiza-
do no departamento de Pa-
trimônio, de forma presencial 
e online (pelo site do leiloeiro 
Álvaro Antônio Leilões).

Foram leiloados diver-
sos bens, como eletroeletrô-
nicos, itens de informática, 
cadeiras e mesas escolares, 
camas, balanças e mesas 
hospitalares, autoclave, venti-
ladores, aparelhos de ar-con-
dicionado, ferramentas de 
jardinagem, peças mecâni-
cas, estruturas de armazéns, 
motos, sucatas de veículos 
em geral, compactadores de 
lixo, caminhões, tratores agrí-
colas, motoniveladora e tra-
tor de esteira.

Com a venda desses 
bens, a Administração ar-

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Max Russi (PSB), quer que 
o Governo do Estado tam-
bém isente os veículos das 
autoescolas do Imposto So-
bre Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA). A pro-
posta, feita por meio de uma 
indicação, veio através da 
reivindicação do Sindicato 
dos Centros de Formação de 
Condutores de Mato Grosso 
(Sindauto/MT).

“Essa crise financeira, 
causada pela pandemia que 
estamos vivendo, não foi di-
ferente para as Autoescolas. 
Os profissionais estão im-
pedidos de trabalhar, sem 
poder ministrar aulas, em 

recadou o montante de R$ 
836.458. 

A Prefeitura não teve 
despesas e nem pagou co-
missão ao leiloeiro, visto que 
a comissão de 10% do leiloei-
ro é paga pelo arrematante 
dos lotes.

“O leilão é uma forma 
da Prefeitura gerar arreca-
dação com a venda de bens 
inservíveis para a Adminis-
tração, mas que podem ter 
outras utilidades, por meio 
de um processo conduzido 
de maneira legal e transpa-
rente”, destaca o secretário 
de Administração, Estevam 
Hungaro Calvo Filho.

Sandra Márcia Pereira, 
coordenadora do departa-
mento de Patrimônio, avaliou 
que a realização do leilão foi 
um sucesso. “Encerramos o 
leilão com chave de ouro, só 
tenho que agradecer ao pre-
feito Ari pela confiança de-
positada em mim, a minha 
equipe pela dedicação, ao 
secretário de Administração, 

virtude das medidas de se-
gurança contra a covid-19”, 
justificou.

Ainda na sessão ordi-
nária, o parlamentar pediu 
a redução do imposto, em 
ao menos 50%, aos transpor-
tadores de carga do estado, 
esta uma reivindicação dos 
vereadores Geralmino Alves 
Neto, Wanderli Vilela dos 
Santos e Jaime Rodrigues, 
de Barra do Garças. Confor-
me uma das justificativas da 
proposição, no ano passado 
o desconto foi concedido aos 
profissionais do transporte 
de passageiros, como forma 
de auxílio.

“Essa também foi uma 
classe muito afetada pelas 
medidas preconizadas pelas 
autoridades de saúde, em 

SORRISO

R$ 836 mil arrecadados com leilão
de sucatas, veículos e máquinas

ASSEMBLEIA

Russi quer isenção de
iPVa para autoescolas

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logísti-
ca finalizou a execução da 
superestrutura de seis pon-
tes de concreto nas rodovias 
MTs 100, 020, e 109, na região 
Araguaia em Mato Grosso. 
Com o término dessas obras, 
o Governo totaliza a conclu-
são de 10 pontes de concreto 
na região, em menos de um 
ano.

Falta somente a exe-
cução dos encabeçamentos 
– aterros compactados nas 
cabeceiras das pontes para 
nivelá-las à altura da rodovia 
e dar acesso às estruturas 
– em cinco das seis pontes 
para a finalização e entrega 
definitiva das obras para o 
uso da população e trânsi-
to de veículos. Os encabe-
çamentos serão concluídos 
neste semestre.

Na MT-100 foram con-
cluídas três pontes de con-
creto sobre o Córrego Sete 
Voltas, na cidade de Ponte 
Branca, e também sobre o 
Córrego Pitomba e rio Ouro 
Fino, em Barra do Garças. 
Foram investidos R$ 7,2 mi-
lhões nessas obras.

A maior das três pon-
tes é a construída sobre o 
Córrego Sete Voltas, com 
extensão de 60,5 metros. O 
investimento feito é de R$ 4 
milhões. 

Já as pontes sobre o 
Córrego Pitomba e rio Ouro 
Fino têm extensão de 30,5 
metros e estão sendo inves-
tidos R$ 1,5 milhão e R$ 1,6 
milhão, respectivamente, na 
execução das obras.

Na MT-020, em Cana-
rana, foram concluídas duas 
pontes de concreto, sobre 
os Córregos Canastra I e II.  
Ambas as pontes terão ex-
tensão de 31 metros e foram 
investidos R$ 3,5 milhões na 
execução das duas obras.  
Ainda em Canarana, mas na 
MT-109, foi construída a pon-
te sobre o Rio Tanguro, que 
tem extensão de 31 metros. 
Foram investidos R$ 1,8 mi-
lhão nessa obra.

Além dessas pontes, o 
Governo do Estado concluiu 
a execução da superestrutu-
ra de quatro pontes de con-
creto sobre os rios Corixinho, 
Corixão, Água Preta e Bore-
caia e vazante, localizadas 
na MT-326, entre Cocalinho e 
Nova Nazaré.

VALE DA PROSPERIDADE

Governo conclui
estrutura de 6
pontes de concreto
no araguaia

O prazo para fornecimento é 
de 15 dias.

O Executivo Municipal 
argumentou, no edital, que a 
aquisição “é necessária tam-

bém para efeito de suprir às 
necessidades em relação a 
estes equipamentos quan-
do ocorrer algum dano nos 
já existentes, evitando assim 

virtude dessa pandemia. As 
demandas das atividades 
diminuíram drasticamente, 
além do preço do diesel, que 
subiu consideravelmente”, 
explicou. Na semana passa-
da, Max Russi classificou a 
aprovação do Projeto de Lei 
nº 226/21, de autoria do Exe-
cutivo e que isenta diversos 

setores comerciais do paga-
mento IPVA em 2021, como 
um verdadeiro “alcance so-
cial”. Ele tem protagonizado 
diversas frentes sociais e de 
desenvolvimento econô-
mico que buscam aliviar os 
efeitos restritivos da pande-
mia nos diversos setores e 
segmentos.

o tempo maior para a devi-
da aquisição e reposição em 
curto prazo”, além da “impor-
tância desses equipamentos 
para a prevenção e medidas 

de segurança do Covid-19”, 
dando como exemplo a ne-
cessidade de intensificar os 
trabalhos de limpeza e higie-
nização nas escolas.

Estevam Calvo, ao controla-
dor interno da Prefeitura, La-
ércio Garcia, por darem total 
suporte, e a equipe das secre-

tarias de Transportes e Obras 
que não mediram esforços 
para nos ajudar na realização 
do leilão”, ressalta.
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Diagnóstico aponta um grande
potencial de MT na piscicultura
DA REPORTAGEM

A cadeia produtiva da 
piscicultura está em pleno 
desenvolvimento em Mato 
Grosso, com potencial de 
expansão e um mercado 
promissor. Diante destas 
perspectivas, somadas ao 
aumento da população mun-
dial e da crescente demanda 
por alimentos, a produção de 
peixes como fonte de prote-
ína é uma opção para diver-
sificação de negócios para 
pequenos, médios e gran-
des produtores, além de ser 
uma das alternativas para o 
desenvolvimento da agroin-
dustrialização do estado, ge-
ração de postos de trabalho e 
de renda para toda a socieda-
de mato-grossense.

“O grande desafio eco-
nômico e social da cadeia da 
piscicultura em Mato Grosso 
é dar o salto qualitativo para 
promoção de uma economia 
industrializada, agregando 
valor à produção e impulsio-
nando a geração de riqueza e 
criação de emprego. É um se-
tor que tem muito a crescer 
de forma rentável e sustentá-
vel, com uma grande capaci-
dade de inclusão social e ge-
ração de renda em pequenas 
propriedades e localidades”, 
explanou o secretário de De-
senvolvimento Econômico, 
César Miranda.

Na última terça (20), 
ocorreu live sobre a piscicul-
tura para representantes de 

setores públicos e privados 
que teve o objetivo de apre-
sentar o diagnóstico da ca-
deia, exibir as oportunidades 
e mostrar os desafios que po-
dem ser mitigados por meio 
de políticas públicas, bem 
como pela organização da 
cadeia, como por exemplo, 
criação de cooperativas e in-
vestimentos em todos os se-
tores do segmento.

De acordo com Miran-
da, a Secretaria de Desenvol-
vimento Econômico trabalha 
no fomento e estruturação 
do setor produtivo, através 
também dos incentivos pro-
gramáticos com o objetivo 
de alavancar e verticalizar 
a cadeia, agregando valor a 
produção, gerando empre-
gos e aumentando a renda 
do produtor rural.

“Em paralelo as ativida-
des desenvolvidas pelas au-
tarquias, a Sedec organizou 
os Conselhos e a legislação 
da cadeia. Estabeleceu-se o 
Proder para a piscicultura, 
tendo alíquotas estabele-
cidas para o excedente de 
mercadorias comercializadas 
interestadual. Estabeleceu-
-se também o Prodeic espe-
cífico para frigoríficos da pis-
cicultura e fábricas de ração, 
o qual define benefícios para 
operações internas e opera-
ções interestadual”, ressaltou 
o secretário.

Conforme o superinten-
dente de Programas de In-
centivos da Sedec, Anderson 

Foto: Pexels

Incentivo para produção de peixes

DESENVOLVIMENTO. Diagnóstico da cadeia foi apresentado em live realizada pela Sedec

Lombardi, o estado de Mato 
Grosso reviu os incentivos fis-
cais para dar mais seguran-
ça jurídica aos investidores, 
tanto para o produtor rural 
quanto para o empresário da 

indústria. “São incentivos que 
dão competitividade para 
venda do pescado produzido 
em Mato Grosso”, disse.

Foram mostradas tam-
bém as ações realizadas pelo 

DA REPORTAGEM

O Centro de Treinamen-
to (CT) do Serviço Nacional 
de Aprendizagem Rural de 
Mato Grosso (Senar-MT) em 
Sorriso, conta com uma es-
tação meteorológica com-
pacta. A implantação foi rea-
lizada pela empresa parceira 
Agrosystem, neste mês. Essa 
é a primeira estação em ins-
talações do Senar no estado.

O diretor de operações 
do Senar-MT, Carlos Augus-
to Zanata, mais conhecido 
como Guto Zanata, expôs a 
satisfação da instituição em 
contribuir para a difusão de 
tecnologia no campo. “Dessa 
forma, o Senar-MT vai apri-
morando o conhecimento do 

DA REPORTAGEM

A Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
realizará uma nova operação 
para contratar frete de milho, 
na próxima terça (27). Desta 
vez a quantidade a ser removi-
da é de quase 2,1 mil toneladas 
do produto. O objetivo perma-
nece sendo o abastecimento 
dos pequenos criadores de 
animais que são atendidos 
pelo Programa de Vendas em 
Balcão (ProVB).

Levantamento junto as 

DA REPORTAGEM

“Vivemos um momento 
de transição fundamentalista 
onde o mercado da soja vai 
perdendo o interesse na safra 
sul-americana e depositando 
as atenções para o início de 
um novo ciclo produtivo na 
América do Norte. É um pe-
ríodo sazonal, gera bastante 
ansiedade com muitos pon-
tos de indefinições”, afirma 
o diretor da Pátria Agronegó-
cios, Matheus Pereira.

E para o produtor bra-
sileiro o quadro é o mesmo. 
Trata-se de um momento 
de cautela, observação, trava 
de custos de produção e de-
finição de estratégias para a 
comercialização do que res-
ta da safra 2020/21 e para os 
próximos volumes da safra 
20201/22. De acordo com o 
analista de mercado Luiz Fer-
nando Gutierrez, da Safras 
& Mercado, cerca de 15% da 
nova temporada já foi nego-
ciada.

Os patamares elevados 

refletindo um cenário de fun-
damentos bastante consoli-
dado pelo quadro de oferta e 
demanda ajustado são uma 
realidade já bastante conhe-
cida pelo mercado e pelos 
produtores, bem como a alta 
do dólar. De 15 de janeiro a 16 
de março, o contrato maio/21 
– referência importante para 
a safra brasileira – acumula 
uma alta de 1,34, passando de 
US$ 14,14 para US$ 14,33 por 
bushel, enquanto o agosto/21 
subiu 1,99% no mesmo inter-
valo, passando de US$ 13,54 
para US$ 13,81.

Assim, a combinação de 
ambos motivou não só bons 
negócios na última semana 
– de mais de um milhão de 
toneladas com a safra velha 
– como sinalizou boas opor-
tunidades também para a 
safra nova. No entanto, o mo-
vimento de vendas anteci-
padas da temporada 2021/22 
é bem mais lento, cauteloso 
e escalonado do que se ob-
servou para o ano comercial 
anterior.

Preços internos da soja subiram no último mês 

Operação vai contratar frete na próxima terça 

Colheita de soja em Canarana 

CONDIÇÕES CLIMÁTICAS

Estação meteorológica é
instalada no CT Sorriso

2,1 MIL TONELADAS

Nova contratação de frete removerá 
milho de Gaúcha do Norte e Sorriso

FIZ PÁTRIA AGRONEGÓCIOS

Período sazonal gera
ansiedade com pontos
de indefinição

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

transportadoras para saber o 
custo do frete para escoamen-
to da produção de milho e ger-
gelim no município de Água 
Boa - MT, apontou um valor su-
perior a 26 milhões de reais. O 
grão encontra-se armazenado 
em unidades do município de 
Sorriso e Gaúcha do Norte, am-
bas localizadas em Mato Gros-
so. O milho será enviado para 
Russas/CE, Montes Claros/MG 
e Ananindeua/PA. As empre-
sas que tiverem interesse em 
participar devem estar inclu-
ídas no Sistema de Cadastra-

Instituto de Defesa Agrope-
cuária de Mato Grosso (In-
dea). Renan Tomazele, diretor 
técnico do órgão, destacou 
sobre Sistema Unificado Es-
tadual de Sanidade Agroin-

homem no campo para que 
ele continue evoluindo cons-
tantemente”, afirma.

A novidade trará mais 
precisão aos treinamentos 
que dependem das condi-
ções climáticas, dentre eles 
o curso de aeronaves remo-
tamente tripuladas. Segun-
do o instrutor credenciado 
ao Senar-MT, Paulo Roberto 
de Oliveira Filho, agora será 
possível conhecer as especifi-
cidades do clima local. “A es-
tação meteorológica fornece 
dados mais precisos do local 
do treinamento. Ela se torna 
uma aliada do operador de 
drone e ajuda no planeja-
mento do voo”.

De acordo com a asses-
soria da empresa parceira, 

a estação mensura os prin-
cipais sensores padrões da 
meteorologia como tempe-
ratura, umidade do ar, plu-
viometria, velocidade e dire-
ção do vento. As informações 

são repassadas por meio de 
um receptor chamado We-
atherLinkLive e podem ser 
acompanhadas via aplicativo 
disponível nos sistemas ope-
racionais Android e IOS.

mento Unificado de Fornece-
dores (Sicaf) e no Sistema de 
Cadastro Nacional de Produ-
tores Rurais da Conab (Sican), 
além de terem que comprovar 
que sua atividade econômica 

principal é compatível com o 
serviço a ser realizado. Outros 
requisitos podem ser conferi-
dos no edital. Confira os deta-
lhes e normativos da operação 
no Aviso de Frete nº Nº 30/2021.

dustrial Familiar de Pequeno 
Porte (SUSAF), sobre o reca-
dastramento dos pisciculto-
res e sobre o lançamento da 
guia de trânsito animal (GTA) 
eletrônica do peixe.
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SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA – FILIAL 15, CNPJ Nº 
11.644.786/0016-82, torna público que requereu à SAMA - Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, município de 
Sorriso-MT, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação da atividade de Recepção, Secagem e Armazena-
mento de Grãos, localizada no município de Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. 

ELSO VICENTE POZZOBON, CPF 212.302.349-34, torna 
público que requereu à SEMA - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente Licença Ambiental (Licença por Adesão e Compro-
misso – LAC),  para atividade de Secagem e Armazenamento 
de Grãos, localizada no Município de Vera/MT. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. 

BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA, CNPJ 02.412.522/0001-
26, torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a renovação 
da Licença de Operação para a atividade de Comércio varejista 
de combustíveis e lubrificantes para veículos automotores. Lo-
calizado na Avenida Tancredo Neves, nº 2219, Bairro Centro, 
município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas do Empre-
endimento: 55°43’59,0”W, 12°32’35,0”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA.

BASSANI AGRO PET EIRELI, CNPJ 32.799.768/0001-63, 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 Comércio varejista de animais vivos e 
de artigos e alimentos para animais de estimação / Comércio 
varejista de medicamentos veterinários / Comércio varejista de 
produtos saneantes domissanitários, localizada na AV Perime-
tral Sudoeste, N 3359, sala comercial, Colinas, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

TAMYRES BARROS ALVES, CNPJ 41.198.874/0001-82, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO, a Licença Prévia (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a Ati-
vidades de Fisioterapia. Localizado na Avenida Otavio de Souza 
Cruz, Bairro Centro-Sul, município de Sorriso/MT. Coordenadas 
geográficas do Empreendimento: 55°43’7.01”W, 12°32’53.85”S. 
Não foi determinado o EIA-RIMA.

A. R. PINHEIRO GÁS, CNPJ n° 35.065.049/0001-07 torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as Li-
cenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividade: 
Comércio Varejista de Gás Liquefeito de Petróleo – GLP, loca-
lizada André Antônio Maggi, N: 4746 – Bairro Jardim Imperial, 
município de SINOP-MT.

CARGILL AGRÍCOLA S A, CNPJ 60.498.706/0091-03, torna 
público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA, a Licença por Adesão e Compromisso (LAC), 
para a atividade de Comércio atacadista de cereais e legumi-
nosas beneficiados. Localizado na Estrada Vitória MT 225 KM 
5, zona rural, município de Vera/MT. Coordenadas geográficas 
do Empreendimento: 55°19’28,634”W 12°19’16,098”S. Não foi 
determinado o EIA-RIMA.

ROZEGUINI EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ: 
40.070.801/0001-48, torna público que requereu junto à Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente SEMA/MT as Licenças: Prévia 
(LP), de Instalação (LI), de Operação (LO), Plano de Recupera-
ção de Áreas Degradadas (PRAD) da área verde e Projeto Exe-
cutivo da Arborização Urbana, para a atividade de Loteamento 
Residencial Urbano, localizado à Av. André Maggi, esquina com 
Av. das Figueiras S/Nº – Chácara 409/B - Bairro de Chácaras 
Sinop - Município de Sinop/MT. Não determinado EIA/RIMA.

C. MONTEIRO EIRELI, CNPJ n° 36.331.104/0002-07, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, A Altera-
ção 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 Li-
quefeito de Petróleo – GLP, localiza Avenida das Palmeiras, N: 
2363 – Bairro Jardim Imperial, município de SINOP-MT.

SCHWINN E PORTELA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO DE 
GRAOS E INSUMOS AGRICOLAS LTDA, inscrito no CNPJ: 
20.802.506/0001-21, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Am-
bientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade “Co-
mércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes 
e corretivos de solo”, situado à Av. Sebastião Alves Jr, nº 212, 
Bairro ZI 001, Matupá-MT

ULTRA PETITA ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 20.405.613/0001-
16 com sede à Rua das Tamareiras n° 1444 Bairro Jardim Pa-
raiso - Sinop/MT, torna público que requereu junto à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a 
licença prévia, de instalação e operação para atividade: Prepa-
ração de produtos dietéticos, alimentos para crianças e outros 
alimentos conservados. 

EMPREENDIMENTO RESIDENCIAL MATUPARK SPE LTDA, 
inscrito no CNPJ: 40.614.718/0001-92, torna público que reque-
reu Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, 
as Licença Ambiental Prévia para a atividade “Construção de 
edifícios”, situado à Av. Periférica R1, nº 122 Bairro ZR-001, 
Matupá-MT.

BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A
CNPJ 35.367.809/0001-30 - NIRE 51300017041

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E 
EXTRAORDINÁRIA

A BIOCEN - BIOENERGIA CELEIRO DO NORTE S/A, por seu Presidente, 
no uso de suas atribuições estatutárias, convoca todos os acionistas, para 
a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de abril de 2021, e, 
pela necessidade de um espaço físico compatível, para comportar todos os 
acionistas, e ainda em observância às orientações de distanciamento social, 
em razão da atual pandemia de Covid-19, doença causada pelo Coronavírus, 
a assembleia será realizada no salão de festas da COACEN – Cooperativa 
Agropecuária e Industrial Celeiro do Norte, localizada na Rodovia MT 242, 
nº 840, Margem direita, Loteamento Valo, no município de Sorriso, Estado 
de Mato Grosso, CEP 78.890-000, às 07h:30min, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem, no mínimo, 1/4 (um quarto) 
do capital social com direito de voto; em segunda convocação às 08h:30min, 
instalar-se-á com qualquer número. No mesmo local e data, será realizada 
a Assembleia Geral Extraordinária, às 09h:30min, em primeira convocação, 
com a presença de acionistas que representem 2/3 (dois terços), no mínimo, 
do capital social com direito a voto; em segunda convocação às 10h:30min, 
instalar-se-á com qualquer número, a fim de deliberarem sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA:
Pauta da Assembleia Geral Ordinária:

I. Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demons-
trações financeiras e contábeis do exercício findo;
II. Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício, inclusive criação 
de reservas nos termos da lei e a distribuição de dividendos;
III. Eleger os membros do Conselho Fiscal.
Pauta da Assembleia Geral Extraordinária:
I. Alteração do endereço do escritório administrativo, em razão da modificação 
do código de endereçamento postal do município de Sorriso/MT, com a refor-
ma do Estatuto Social da Companhia;

Sorriso – MT, 15 de abril de 2021.
GILBERTO PERUZI

PRESIDENTE
21 a 22,23,24/04/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2021.

       
A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar no dia 11 de maio de 2021, às 09:00 hs (horário local), 
na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Centro Oes-
te, nº 286, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2021, 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, pelo  e-mail:  licitaconfresa@hotmail.com 
OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSIVEL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMIONETES, VEÍCULOS DE PASSEIO 
E MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT.

CONFRESA-MT, 22 de Abril de 2021.
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

PREGOEIRO MUNICIPAL
PORTARIA N° 126/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA - MT
AVISO DE ERRATA AO AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO – SRP Nº 007/2021.

Processo Licitatório Nº 040/2021. A Prefeitura Municipal De Confresa/Mt Torna 
Pública, Para O Conhecimento Dos Interessados, O Resultado Do Proces-
so Licitatório Na Modalidade Pregão Eletrônico Srp Nº 007/2021, Conforme 
Segue: Objeto: Pregão Eletrônico De Registro De Preços Para Eventual E 
Futura Aquisição De Insumos E Medicamentos Para Atender As Necessida-
des Da Caf – Central De Abastecimento Farmacêutico Em Atendimento As 
Unidades De Saúde, Junto A Secretaria Municipal De Saúde De Confresa/
Mt.Adjudicados/Homologados: Empresas:1.A G Kienen & Cia Ltda Cnpj: 
82.225.947/0001-65endereço: Av. Brasil, Nº 98, Centro.Cidade: Pato Branco-
-Prcep: 85.501-071fone: (46) 3224-2100 (46) 3224-2100email: Licitacao@
Agkvida.Com.Br Vencedora Dos Itens De Nº 105 E 298 Do Certame No Valor 
Global De R$ 1.605,00 (Um Mil, Seiscentos E Cinco Reais).2. Centermedica 
Produtos Hospitalares Eireli Cnpj: 05.443.348/0001-77endereço: Av. Segunda 
Radial, N363, St. Pedro Ludovico.Cidade: Goiânia-Gocep: 74.820-090 Fone: 
(62) 3241-8277 (62) 3088-5577 (62) 3814-45008 Email: Centermedica.Hospi-
talar@Hotmail.Com Vencedora Dos Itens De Nº 01, 02, 03, 06, 07, 09, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 
35, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 
68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 
92, 93, 94, 95, 96, 97, 99, 100, 103, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 
115, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 136, 
137, 138, 139, 140, 142, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 158, 
159, 161, 165, 172, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 
189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 201, 203, 204, 213, 214, 215, 
216, 217, 219, 220, 221, 222, 223, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 234, 
236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 250, 251, 252, 
254, 260, 261, 262, 264, 265, 267, 270, 271, 272, 274, 275, 278, 279, 281, 
282, 283, 284, 285,286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 295, 296, 297 E 299 Do 
Certame No Valor Global De R$ 556.169,40 (Quinhentos E Cinquenta E Seis 
Mil, Cento E Sessenta E Nove Reais E Quarenta Centavos).3. C.A. Distribui-
dora De Produtos Hospitalares Eireli Cnpj: 26.457.348/0001-04 Endereço: Av. 
Barao Do Rio Branco, Bairro Jardim Luz, S/N Qd 41 Lt 11. Cidade: Aparecida 
De Goiânia-Go Cep: 74.915-025 Fone: (62) 9964-75309 (62) 3983-2238 (62) 
3983-2239 Email: Licitacao.Cadistribuidora@Hotmail.Com Vencedora Dos 
Itens De Nº 37, 102, 104, 116, 160, 166, 175, 273, 276, 277, 280 E 293 Do 
Certame No Valor Global De R$ 2.948,70 (Dois Mil, Novecentos E Quarenta E 
Oito Reais E Setenta Centavos).4.Supermedica Distribuidora Hospitalar Eireli 
Cnpj: 06.065.614/0001-38 Endereço: Rua C – 159, Nº 674, Qd. 297, Lt. 20. 
Cidade: Goiânia-Go Cep: 74.255-140 Fone: (62) 3928-8989 (62) 9998-06363 
Email: Licitacao01@Supermedica.Com.Br Vencedora Do Item De Nº 146 Do 
Certame No Valor Global De R$ 1.800,00 (Um Mil E Oitocentos Reais). 5.Jr 
Lacerda Material Medico Hospitalar Ltda  Cnpj: 03.595.984/0001-99 Endere-
ço: Avenida Lauricio Pedro Rasmussem, Nº 549, Bairro Vila Santa Izabel, Qd. 
S, Lt. 01. Cidade: Goiânia-Go Cep: 74.633-420 Fone: (62) 3261-5064 (62) 
9812-20907 Email: Vendasjrlacerda@Outlook.Com Vencedora Dos Itens De 
Nº 41, 59 E 60 Do Certame No Valor Global De R$ 7.113,00 (Sete Mil, Cento 
E Treze Reais). 6. Med Vitta Comercio De Produtos Hospitalares Ltda Cnpj: 
28.418.133/0001-00  Endereço: Av. Das Laranjeiras, Qd 45, Lt 006e, Bairro 
Parque Primavera, Galpao 3. Cidade: Aparecida De Goiânia-Go Cep: 74.913-
122 Fone: (62) 3416-8300 (62) 9968-09284 Email: Licitacao01@Medvittadist.
Com.Br Vencedora Dos Itens De Nº 54, 98, 135, 143 E 167 Do Certame No 
Valor Global De R$ 3.739,00 (Três Mil, Setecentos E Trinta E Nove Reais). 
7. Promefarma Representações Comerciais Ltda Cnpj: 81.706.251/0001-98 
Endereço: Prof Leonidas Ferreira Da Costa, Nº 847. Cidade: Curitiba-Pr Cep: 
80.220-410 Fone: (41) 3052-7900 (41) 3052-7905  Email: Licitacao2@Prome-
farma.Com.Br Vencedora Dos Itens De Nº 156, 197, 198 E 224 Do Certame 
No Valor Global De R$ 5.520,00 (Cinco Mil, Quinhentos E Vinte Reais). 8. 
Dimaster Comercio De Produtos Hospitalares Ltda  Cnpj: 02.520.829/0001-40 
Endereço: Rodovia Br 480, Bairro Parque Centro. Cidade: Barão De Cotegipe-
-Rs  Cep: 99.740-000 Fone: (54) 3523-2600 Email: Licitacao@Dimaster.Com.
Br Vencedora Dos Itens De Nº 05, 67, 80, 81, 119, 163, 168, 183, 256 E 259 
Do Certame No Valor Global De R$ 17.200,00 (Dezessete Mil E Duzentos 
Reais). 9.  Inovamed Hospitalar Ltda  Cnpj: 12.889.035/0001-02 Endereço: 
Rua Dr. João Caruso, Nº 2115, Bairro Distrito Industrial. Cidade: Erechim-Rs 
Cep: 99.706-250 Fone: (54) 3522-4273 Email: Licitacao07@Inovamed-Rs.
Com.Br Vencedora Dos Itens De Nº 36, 50, 85, 101, 121, 144, 157, 162, 235, 
255, 268 E 294 Do Certame No Valor Global De R$ 9.896,00 (Nove Mil, Oi-
tocentos E Noventa E Seis Reais). 10. Maxlab Produtos Para Diagnosticos E 
Pesquisas Ltda Cnpj: 04.724.729/0001-61 Endereço: Rua Presidente Rodri-
gues Alves, Nº 435, Bairro Faiçalville, Qd.14 Lt.20. Cidade: Goiânia-Go Cep: 
74.350-115 Fone: (62) 3945-0350 (62) 3251-0351 Email: Documentacao@
Maxlabgo.Com.Br
Vencedora Dos Itens De Nº 43 E 164 Do Certame No Valor Global De R$ 
14.467,18 (Quatorze Mil, Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais E Dezoi-
to Centavos). 11. Pro Remédios Distribuidora De Produtos Farmaceuticos 
Cnpj: 05.159.591/0001-68 Endereço: Rua Sao Paulo, Nº39, Bairro Medeiros. 
Cidade: Rio Verde-Go Cep: 75.900-036 Fone: (64) 3018-2571 (64) 3018-
2573 Email: Proremediosdf@Gmail.Com Vencedora Dos Itens De Nº 47, 110, 
169, 170, 171, 173, 184, 218, 225 E 248 Do Certame No Valor Global De 
R$ 4.617,80 (Quatro Mil, Seiscentos E Dezessete Reais E Oitenta Centa-
vos). 12. Dimeva Distribuidora E Importadora Ltda Cnpj: 76.386.283/0001-13 
Endereço: Rua Jose Fraron, Nº 155, Bairro Fraron, Sala 01. Cidade: Pato 
Branco-Pr Cep: 85.503-320 Fone: (46) 3224-3767 Email: Licitacao@Dimeva.
Com.Br Vencedora Dos Itens De Nº 08, 10, 62, 84 E 141 Do Certame No 
Valor Global De R$ 19.717,50 (Dezenove Mil, Setecentos E Dezessete Reais 
E Cinquenta Centavos). 13. Centermedi Com. Prod. Hospitalares Ltda Cnpj: 
03.652.030/0001-70 Endereço: Rodovia Br 480, Nº 795. Cidade: Barão De 
Cotegipe-Rs Cep: 99.740-000 Fone: (54) 3523-2700 Email: Eletronico@Cen-
termedi.Com.Br Vencedora Dos Itens De Nº 04, 45, 117, 118, 200, 202, 205, 
233, 244 E 253 Do Certame No Valor Global De R$ 12.873,00 (Doze Mil, Oi-
tocentos E Setenta E Três Reais). Registro De Preços Válido Por Um Período 
De 12 Meses, Visto Que As Empresas Atenderam Todos Os Requisitos Do 
Edital E Seus Anexos. Os Itens 257, 258 E 269 Foram Declarados Desertos. 
E, Os Itens 29, 31, 134, 145, 174, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 263 E 266 
Restaram Fracassados. Confresa-Mt, 22 De Abril De 2021

 
PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
Pregoeira - Portaria nº 126/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA -MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 098/2021.
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2021.

        
A Prefeitura de Confresa, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, torna 
público que fará realizar no dia 11 de maio de 2021, às 09:00 hs (horário local), 
na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada na Av. Centro Oes-
te, nº 286, Centro na cidade de Confresa-MT, a Reunião para realização do 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 041/2021, 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, pelo  e-mail:  licitaconfresa@hotmail.com 

OBJETO: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA 
POSSIVEL E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS UTILITÁRIOS TIPO CAMIONETES, VEÍCULOS DE PASSEIO 
E MOTOCICLETA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETA-
RIAS JUNTO AO MUNICÍPIO DE CONFRESA - MT.
CONFRESA-MT, 22 de Abril de 2021.

__________________________________
CEZAR QUEIROZ DA SILVA

PREGOEIRO MUNICIPAL
PORTARIA N° 126/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO
RETIFICAÇÃO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 012/2021 – 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVEN-
TUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 EM ATENDIMENTOS AS NECES-
SIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Sagrou-se vencedora a empresa FRIOLAR COMÉRCIO E SERVIÇOS DE 
ELETROELETRONICOS LTDA CNPJ 36.850.598/0001-55 com o valor total 
de R$ 183.570,00 (cento e oitenta e três mil quinhentos e setenta reais ). 
Na fase de habilitação de recurso a empresa UTILISSIMA COMERCIO DE  
VARIEDADES LTDA - ME, não atendeu o prazo imposto pela LC 123/2006. 
Convocada a segunda colocada no certame. Não houve reações contrárias a 
esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 22 de Abril de 2021.

Natália Fernandes
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONFRESA – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 094/2021
Modalidade: Pregão Presencial Srp Nº 038/2021. A Prefeitura De Confresa, 
Estado De Mato Grosso, Através Da Pregoeira, Torna Público Que Fará Re-
alizar No Dia 06 De Mai0 De 2021, Às 09:00 Hs (Horário Local), Na Sala Da 
Comissão Permanente De Licitações, Situada Na Rua 13 De Maio, Nº 215, 
Centro, Na Cidade De Confresa-Mt, A Reunião Para Realização Do Pregão 
Presencial - Srp Nº 038/2021, 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. Ramal 31 Ou Ainda Pelo E-Mail:  Li-
citaconfresa@Hotmail.Com Objeto: Pregão Presencial De Registro De Preços 
Para Eventual E Futura Contratação De Empresa Especializada Em Serviços 
De Locação E Instalação De Tendas Para Atender As Demandas Das Secre-
tarias Do Poder Executivo Junto Ao Município De Confresa-Mt. Confresa-Mt, 
22 De Abril De 2021.

PALANNA OLIVEIRA BEZERRA
PREGOEIRA - PORTARIA N° 0126/2021.

MULLER EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, CNPJ 
n° 32.151.220/0001-02, torna público que requereu junto à Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: 
Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), para atividade: Condomínio Multifamiliar ou 
conjuntos habitacionais (Condomínio Vertical Plurifamiliar com 
42 unidades). Localizada na Rua Guanabara, S/N, Quadra 11, 
Lotes 43/44/45/46, Residencial Ipanema, município de SINOP-
-MT. RC PUBLICAÇÕES 66 9 9984-4633.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: BARTOLOMEU ALVES DE SOUZA – CPF: 910.652.323-49
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 re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 18/06/2016, e aditivo na data 12/07/2018, na 
qualidade de compromissário comprador do LOTE 17 da QUADRA 23 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 15/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 
15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.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 recebimento 
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 pagamento.Fica desde já 
esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial de-
verá 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 vir-
tude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo 
das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para 
ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo 
com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), 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 de-
monstrar 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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: RONE CLEITON FREITAS ARANHA – CPF: 014.131.591-17
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 re-
presentante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, 
expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 
firmado com a NOTIFICANTE em 13/07/2015, e Aditivo na data de 13/03/2020, na 
qualidade de compromissária compradora do LOTE 10 da QUADRA 24 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 27/08/2020, 27/09/2020, 27/10/2020 e 27/11/2020.
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 recebimento 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 medidas ju-
rídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, 
sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por 
pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, in-
cidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo 
de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do 
Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Có-
digo 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 VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela 
Portaria nº 015/2021, torna Público para conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 06 de Maio de 2021, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2021, visando a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ME/EPP OU MEI, ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MENSAIS DE 01 (UM) PEDREIRO 
PROFISSIONAL (44 HORAS SEMANAIS) PARA USO EM OBRAS E 
REPAROS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO DE VERA, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
OBRAS, TRANSPORTES E SERVIÇOS URBANOS, tipo “menor preço 
global”, conforme descrito no Termo de Referência do Edital. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, 
com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de 
segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas. 
Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou ainda, 
pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com  

Vera – MT, 22 de abril de 2021 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 015/2021 

A Prefeitura Municipal de Marcelândia/MT, através de sua Pregoeira e 
Equipe de Apoio, torna público o RESULTADO do julgamento referente ao 
Pregão Eletrônico nº 011/2021, que tem como objeto Registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa para prestar serviços de 
fornecimento de acesso à internet através de Link Dedicado, com 
transmissão através de fibra Óptica e rádio para atender as necessidades 
das Secretarias do Município de Marcelândia/MT. Sagrou-se vencedora a 
empresa:  W P MOHAMAD KASSAB, inscr i ta no CNPJ nº 
22.665.162/0001-81, vencedora do lote 01, com o valor total de R$ 
281.196,00 (duzentos e oitenta e um mil, cento e noventa e seis reais). 
Publique-se. Marcelândia/MT, 22 de abril de 2021.

RESULTADO DE LICITAÇÃO

Raphaella Espíndola Benício

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021 - SRP

Pregoeira Oficial
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MARCIANO MATHIAS DOS SANTOS – CPF: 022.280.381-99
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

comprador do LOTE 24 da QUADRA 01 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 
15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.As-

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 

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 

-

-

-

-

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 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: SILVANA MARTINS DA ROSA – CPF: 025.386.581-60
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

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 25/08/2020, 25/09/2020, 25/10/2020 e 25/11/2020.

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 

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 

-

-

-

-

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 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 

DE DEZEMBRO DE 2020.
_________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: ERICK GIRALDI ZAMBELLI – CPF: 328.699.528-21
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 Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-

-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 

-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 23/12/2019, 23/01/2020, 23/02/2020, 23/03/2020, 
23/04/2020, 23/05/2020, 23/06/2020, 23/07/2020, 23/08/2020, 23/09/2020, 

o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 

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 ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 

Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-

-
-

atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-

(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 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: GENY DOS SANTOS – CPF. 411.718.371-00
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

comprador dos LOTES 18 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 

o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 

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 ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 

Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-

-
-

atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-

(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 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: WALDEMIR DOS SANTOS SILVA – CPF. 040.037.151-01
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

comprador dos LOTES 18 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 

o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 

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 ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 

Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-

-
-

atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-

(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 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MARIA APARECIDA FERREIRA COSTA DE MELO – CPF. 
351.413.794-34
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

comprador dos LOTES 16 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 

-

vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impre-
terivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 

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-

esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
-

-

com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), 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 de-

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: FRANCISCO ARAUJO TEIXEIRA – CPF. 811.816.471-34
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

comprador dos LOTES 16 da QUADRA 23 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais de todos os lotes, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos  15/03/2020, 15/04/2020, 15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 

-

vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impre-
terivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 

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-

esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
-

-

com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), 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 de-

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: FUMIERE & COSTA LTDA - ME – CNPJ: 10.791.292.0001-81
REPRES: CHARLES FUMIERE – CPF: 502.066.489-87
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 Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-

-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 

-
dor dos LOTES 26, 27 da QUADRA 16 e dos LOTES 08, 09 e 30 da QUADRA 22 
do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em 
atraso com o pagamento das parcelas contratuais de todos os lotes, contando 
com prestações vencidas referentes aos vencimentos  20/04/2020, 20/05/2020, 
20/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020, 20/09/2020, 20/10/2020 e 20/11/2020.As-

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 

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 

-

-

-

-

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 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: MAGAIVER MARQUES PENAFIEL – CPF: 025.375.661-81
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 

-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamen-

comprador dos LOTE 09 da QUADRA 20 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parce-
las contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 
15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.As-

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 

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 

-

-

-

-

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 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: ECRICIANE BARBOSA RIBEIRO  – CPF:  033.426.121-00
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 Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-

-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 

com a NOTIFICANTE 01/03/2018 e aditivo na data de 26/06/2019,  na qualidade 
-

NARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pa-
gamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 20/03/2020, 20/06/2020, 20/07/2020, 20/08/2020, 20/09/2020, 

o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 

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 ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 

Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-

-
-

atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-

(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 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: RONALDO MALDONADO – CPF: 035.554.871-24
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

comprador do LOTE 07 da QUADRA 21 do JARDIM PORTINARI em SINOP/
MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das par-
celas contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimen-
tos 25/01/2020, 25/02/2020, 25/03/2020, 25/04/2020, 25/05/2020, 25/06/2020, 

que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 

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-

esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
-

-

com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), 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 de-

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: FRANSSYUZZY ROMYELLY MILKIEVICZ – CPF: 039.866.889-27
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabeleci-
da na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio 
da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 

-
-LO, expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato 
Particular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Lotea-

-
-

qualidade de compromissaria compradora do LOTE 28 da QUADRA 15 do JAR-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes ao LOTE 27 da QUADRA 15 aos vencimentos 15/03/2020, 15/04/2020, 
15/05/2020, 15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 
15/11/2020 e contando com prestações vencidas referentes ao LOTE 28 da 
QUADRA 15 aos vencimentos 30/04/2020, 31/05/2020, 30/06/2020, 31/07/2020, 

-

vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impre-
terivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta 

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-

esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
-

-

com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), 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 de-

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: NIVALDO DONIZETE BLASQUE – CPF: 452.070.621-15
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 Pla-
tina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu repre-

-
pondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular 

-
dor do LOTE 14 da QUADRA 09 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia 
Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratu-
ais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/05/2020, 
15/06/2020, 15/07/2020, 15/08/2020, 15/09/2020, 15/10/2020 e 15/11/2020.As-

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 

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 

-

-

-

-

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 (Có-
digo de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 

DE DEZEMBRO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: ALEXANDRO CABRERAS DA SILVA – CPF: 032.641.371-51
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o 
pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas refe-

que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento 

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-

esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
-

-

com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urba-
no), 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 de-

DE DEZEMBROO DE 2020.
_____________________________________________________

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

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL
NOTIFICADO: LUANNA REGINA FIGUEIREDO GOMES DE OLIVEIRA – CPF: 
052.245.481-01
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 re-

expondo o quanto segue:Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Par-
ticular de Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento 

-
DIM PORTINARI em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos, 29/05/2020, 29/06/2020, 29/07/2020, 29/08/2020, 

o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo paga-
mento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 

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 ci-
dade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto 

Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parce-

-
-

atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e hono-

(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 

_____________________________________________________
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

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

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

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

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

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

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 70 m²  Descrição cada 
apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e 
cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: 
Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

CASA - Contendo: 
Cozinha e área de serviço 
conjugada, 01 sala e 01 
suíte. Endereço: Rua 
Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 06. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na 
cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 1.600,00 (um 
mil e seiscentos reais) 
mensais + taxa de 
condomínio. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 
01 Banheiro social. 
Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro 
na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 05. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 
01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, 
nº 4891, Bairro Jardim 
das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

R E S I D E N C I A L 

VENDAS
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ASSESSORIA
DE IMPRENSA

A Secretaria de Assis-
tência Social, Trabalho e 
Cidadania de Nova Monte 
Verde, em parceria com a As-
sociação das Mulheres Mon-
teverdense (Projeto CONAB), 
criado por um pequeno gru-
po de mulheres, que atende 
o Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), mostra que 
a ação feminina na agricultu-
ra familiar vem aumentando 
nos últimos anos.

Este projeto é exclusi-
vo para atender famílias que 

Programa foi criado em parceria entre Administração e 
Projeto Conab 

Foto: Divulgação

residem no município e es-
tejam em situação de vulne-
rabilidade Social, com este 
propósito a Secretaria de As-
sistência Social Trabalho e Ci-
dadania, atende dois grupos 
quinzenais, esta ação solida-
ria conta com total apoio da 
pasta. Observando as orien-
tações em relação a Covid-19, 
as famílias integrantes do 
programa estiveram de for-
ma coordenada na Feira do 
Produtor, onde foram recep-
cionadas pelo prefeito Ede-
milson Marino e a primeira-
-dama Joane Moreira, além 
de servidoras da secretaria.

Em meio à pandemia, 9 mil bares 
e restaurantes fecharam as portas
DA REPORTAGEM

Em meio à pandemia 
do novo coronavírus, bares e 
restaurantes de Mato Grosso 
precisaram fechar as portas 
devido à falta de clientela e, 
consequentemente, a gera-
ção de prejuízos financeiros. 
Enquanto em 2019 existiam 
37 mil empresas no estado, 
atualmente este número 
caiu para 28 mil, segundo 
a presidente da Associação 
Brasileira de Bares e Res-
taurantes em Mato Grosso 
(Abrasel-MT), Lorenna Bezer-
ra.

“O setor tem sofrido 
muito. Secretários, eu falei 
em números ali, talvez vocês 
não tenham noção do núme-
ro que eu vou falar, [então] 
eu vou repetir. Em 2019 éra-
mos no estado de Mato Gros-
so 37 mil empresas. Hoje nós 
somos 28 mil empresas que 
oficialmente estão fechadas, 
fora as que não deram baixa 
ainda no seu CNPJ e não con-
seguiram fechar”, declarou a 
presidente durante entrevis-
ta coletiva nesta semana.

A Abrasel se reuniu 
com a Sindicato dos Hotéis, 
Restaurantes e Similares de 
Mato Grosso (SHRS) e secre-
tários para a assinatura de 
um termo de compromisso 
para a colaboração entre Go-
vernos Estadual e Municipal 
com a Associação para cons-
cientizar os estabelecimen-
tos quanto ao cumprimento 
de medidas contra o novo 
coronavírus. Entre os convi-
dados, estavam o Secretário 
de Estado de Cultura, Espor-
te e Lazer, Beto Dois a Um 
e o Secretário Municipal de 

Ordem Pública em Cuiabá, 
Coronel Leovaldo Emanoel 
Sales da Silva.

Na última sexta (16), o 
governador Mauro Mendes 
e o secretário-chefe da Casa 
Civil, Mauro Carvalho, assi-

Foto: Divulgação

Informação foi dada pela Abrasel-MT 

SETOR EM CRISE. Em dois anos, número de empresas do setor caiu de 37 mil para 28 mil

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT) re-
alizou na última semana, por 
videoconferência, o Congres-
so Técnico do Campeonato 
Mato-grossense Segunda di-
visão edição 2021.

Sete clubes demostra-
ram interesse em participar 
da competição: Mixto, Atlé-
tico Mato-grossense (ambos 
de Cuiabá), Araguaia (Barra 
do Garças), Santa Cruz (Barra 
do Bugres), Academia (Ron-
donópolis), Primavera (Pri-
mavera do Leste) e Sport Si-
nop (Sinop).

Os clubes terão até o 
dia 25 como prazo para con-
firmarem participação. Tam-
bém ficou definido o regula-
mento e fórmula de disputa. 

DA REPORTAGEM

Ausências na vitória por 
3 a 0 sobre o Sporting Cris-
tal, pela abertura da fase de 
grupos da Copa Libertado-
res, Igor Vinicius e Hernanes 
treinaram com bola normal-
mente e estão próximos de 
ficarem à disposição da co-
missão técnica do São Paulo.

O próximo compromis-
so do São Paulo está marcado 
para esta sexta (23). A partir 
das 19h, a equipe comanda-
da por Hernán Crespo encara 
o Santo André, no Morumbi, 
pelo Paulistão. Na última ter-
ça-feira, o São Paulo venceu 
o Sporting Cristal por 3 a 0, 

Congresso técnico foi feito via videoconferência 

N.M.VERDE

Assistência Social entrega 
cesta verde às famílias de 
programa

INÍCIO EM JUNHO

7 clubes demostram interesse 
em participar da 2ª Divisão

GRANDES EM CAMPO

São Paulo quer manter boa fase;
já o Santos quer espantar zica

Foto: RepRoDução

O modelo será parecido com 
o Mato-grossense da 1ª divi-
são. Na primeira fase, os clu-
bes se enfrentam em turno 
único (3 jogos em casa e 3 
fora), classificando os quatro 

em Lima, pela Libertadores, 
a quinta vitória seguida des-
de que o time voltou a jogar 
após a paralisação do Paulis-
ta causada pela pandemia. 
A Libertadores volta à pauta 
somente no dia 29, quando o 
time recebe o Rentistas/URU. 
Antes, o time ainda encara o 
Ituano, domingo, pelo esta-
dual.

SANTOS
O início da temporada 

de 2021 do Santos não tem 
agradado o torcedor. Osci-
lando no Campeonato Pau-
lista, o Peixe perdeu para o 
Barcelona-EQU na estreia da 
fase de grupos da Libertado-

primeiros para as semifinais.
No mata-mata, as se-

mifinais serão definidas em 
jogos de ida e volta. A finalís-
sima será decidida em jogo 
único, na casa da equipe que 

res, em jogo realizado na Vila 
Belmiro na noite de terça. A 
partida foi a 12ª do Alvinegro 
após o fim do Brasileirão de 
2020. Ao todo, foram 4 vitó-
rias, 5 empates e 3 derrotas, 
aproveitamento de 47,2% dos 
pontos disputados, seu pior 
começo de temporada desde 
2008.

O Peixe volta a campo 
hoje para enfrentar o Novo-
rizontino, às 21h15, no Estádio 
Dr. Jorge Ismael de Biasi, em 
Novo Horizonte, pela 7ª roda-
da do Paulistão. O Peixe é o 2º 
colocado do Grupo D, com 9 
pontos em 7 partidas.

PALMEIRAS

fez a melhor campanha na 1ª 
fase. A FMF irá arcar com o 
transporte das equipes e as 
bolas da competição. O cam-
peonato terá previsão de iní-
cio para 20 de junho.

Na quarta, o Palmeiras 
bateu o Universitario fora de 
casa por 3 a 2 na estreia da 
Libertadores. Superior, o Pal-
meiras saiu na frente com 
Danilo e Raphael Veiga, mas 
acabou sofrendo o empate 
depois da expulsão de Empe-
reur em dois gols de Gutier-
rez. 

Nos acréscimos, após 
escanteio cobrado por Gus-
tavo Scarpa pela esquerda, 
Renan cabeceou firme na 
primeira trave para definir o 
marcador. Hoje, às 19h, pela 
7ª rodada do Paulista, o time 
palestrino enfrenta o Guara-
ni, no Estádio Brinco de Ouro 
da Princesa.

naram novas regras em re-
lação às medidas restritivas 
contra o avanço da Covid-19. 
Com isso, estabelecimentos 
comerciais poderão abrir até 
as 22h, e o toque de recolher 
começará às 23h.

Os estabelecimentos 
comerciais poderão funcio-
nar das 5h às 22h, de segun-
da a sábado. Anteriormente, 
era permitido das 5h às 20h. 
Nos domingos, fica mantido 
o horário de 5h às 12h, com 

exceção dos restaurantes, in-
clusive os de shopping cen-
ters, que poderão funcionar 
até 15h.

O funcionamento de 
restaurantes e similares nas 
modalidades take-away (pe-

gue e leve) e drive-thru po-
derá funcionar até 22h45. A 
regra anterior permitia até 
20h45. 

Os serviços de delivery 
continuam autorizados a 
funcionar até 23h59.
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Educação e as prioridades na pandemia
MARCILENE MAZEROCHI
Acadêmica de Jornalismo

Érika Martha Walzé é 
uma coordenadora peda-
gógica que conquistou 
seu espaço na educação 
exercendo seu papel com 
maestria. Em entrevista es-
pecial à acadêmica de Jor-
nalismo, Marcilene Mazero-
chi, ela revela os detalhes 
e desafios que a educação 
enfrenta durante a pande-
mia do novo coronavírus, e 
que ambiente escolar é ne-
cessário para crescimento 
o pessoal – reafirmando a 
importância do educador 
e aluno. Confira a abaixo a 
íntegra da entrevista.

DIÁRIO DO ESTADO: 
Nos conte como é a sua 
relação com a educação e 
como a sua carreira profis-
sional iniciou? 

Érika Martha Walz: 
A educação sempre me 
chamou a atenção, sou en-
cantada com a educação 
pois através dela, podemos 
mudar tudo a nossa volta 
nosso universo. A minha re-
lação com a educação foi, 
quando eu entrei na escola 
como funcionária, senti um 
desejo de ser professora en-
tão fiz a faculdade de pe-
dagogia. Passei por vários 
setores do colégio desde da 
zeladoria e se passaram 16 
anos dedicados a educação 
e estou atualmente como 
coordenadora fundamental 
2 ao ensino médio.

DE: Na sua concep-
ção como as mães da atu-
alidade estão conciliando 
trabalho e família? 

EM: Com deficiência.  
Estão deixando de lado o 
que deveria ser prioridade: 
família.  A busca pelas coi-
sas tem tirado o foco das 
mães sobre seus filhos, oca-
sionando conflitos, ausên-
cia de carinho e de atenção.

DE: Qual é sua maior 
dificuldade profissional 
nesta pandemia e como 

lida com isso? 
EM: Atender com efi-

ciência as necessidades 
de cada aluno. O atendi-
mento individual, o toque 
carinhoso no momento da 
aprendizagem é de extre-
ma importância para o alu-
no. Proporciona confiança, 
motivação e segurança pra 
vencer dificuldades. É esse 
contato do professor com 
seu aluno que determina a 
eficácia ou não de um ensi-
no produtivo e prazeroso.

DE: Qual o impacto 
da pandemia/quarentena 
no pensamento sobre a 
educação? 

EM: Perda de incen-
tivo, motivação e da troca 
de experiências tão neces-
sárias em sala de aula que 
aguça a curiosidade, ativa 
a competitividade, torna o 
ensino dinâmico e produ-
tivo. As perdas existem, as 
dificuldades virão. O olhar 
clínico de cada educador 
deve estar voltado pra cada 
aluno com suas limitações 
e possibilidades. 

DE: O tempo da qua-
rentena pode transformar 
o papel dos pais na educa-
ção dos filhos? 

EM: Para alguns sim e 
para outros não.  Existem 
pais que vão sim conhecer 
os gostos, sonhos e as ap-
tidões de seus filhos. Vão 
trocar experiências, ideias 
e planejar um futuro junti-
nhos. Já outros pais vão se 
incomodar com os risos, 
as brincadeiras, o choro de 
seus filhos. Não saberão 
como lidar com as emoções 
de seus filhos porque nun-
ca se interessaram verda-
deiramente por eles.

DE: Quais as mudan-
ças mais profundas po-
dem surgir na educação 
depois da pandemia?

EM: Alguns pais, co-
nhecendo agora as dificul-
dades e as limitações de 
seus filhos, vão estar mais 
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presentes pra ajudá-los em 
suas tarefas escolares. Em 
relação aos educadores, vão 
perceber que uma boa edu-
cação requer um bom pla-
nejamento e principalmen-
te a motivação para ensinar, 
humildade pra aprender. 
Ser professor pede criati-
vidade, dom para acolher 
cada aluno como se fosse 
único em sala de aula.

DE: Uma consequên-
cia positiva desta quaren-
tena seria que as famílias 

passassem a participar 
mais da vida escolar dos 
filhos e a acompanhar 
mais os seus estudos. E.M: 
Com certeza. Quando isso 
acontece, as crianças se in-
teressam mais pelo apren-
dizado.

DE: Qual é a impor-
tância do espaço escolar 
para o aprendizado? A 
presença física, o convívio 
social?

EM:  De extrema re-
levância.  É nesse espaço 

onde tudo acontece. Por 
isso que deve ser acolhedor, 
seguro e motivador.

DE: A educação se 
realiza no processo de 
ensino-aprendizado. Os 
alunos aprendem com os 
professores, mas também 
entre si. Essa é a regra. 
Pode haver exceções? 

EM: O que pode ocor-
rer é o aluno levar uma 
bagagem ampla do seu 
ambiente familiar. Mas ain-
da assim, precisará do am-

biente escolar pra expor e 
desenvolver todas as suas 
habilidades e conhecimen-
tos.

DE: E por fim, qual é 
o papel do professor e se 
está sendo valorizado pe-
los familiares que são res-
ponsáveis pela educação 
de suas crianças, adoles-
centes e jovens?

EM: Finalmente, mui-
tos estão reconhecendo a 
importância da figura do 
educador na vida de seus 
filhos.


