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INDICADORES
Poupança ........................................0,5000%
TR/jun  .............................................0,0000%
TBF/nov  ..........................................0,4609%
Dólar/Comercial* ........... R$ 4,2483/4,2488%
Dólar/Paralelo* .............. R$ 4,1370/4,1390%
Dólar/Turismo* ............... R$ 4,0800/4,3200%

*Preço de compra e venda

Mínima
Máxima

22
36

COTAÇÕES
SOJA (saca 60kg)
Rondonópolis.........................R$ 164, 05
Sorriso  ...................................R$ 157,95

ALGODÃO (saca 15kg)
Rondonópolis..........................R$ 163,29
Primavera do Leste ................R$ 161,79

Cuiabá, quarta-feira, 29 de junho de 2022Fundador: Alves de Oliveira    u    O jornal de Mato Grosso Ano LIV     u    No 15989             u     R$ 3,00 (capital)     R$ 3,50 (interior) 

DIÁRIO DE CUIABÁ

Pacientes com vacinação 
incompleta lotam UTI em MT
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COVID-19

Saúde alerta que a falta de vacinação é o principal motivo do crescimento de pacientes infectados e internados em estado grave

Registro de armas na PF 
cresce 162,2% em MT

O número de armas de fogo regis-
tradas no sistema da Polícia Fede-
ral em Mato Grosso cresceu 
162,2% entre os anos de 2017 em 
2021, conforme dados do 16º 
Anuário Brasileiro de Segurança 
Pública 2022, divulgados ontem 
(28). Em 2017, eram 19.978 regis-
tros entre os cidadãos mato-gros-
senses e, no ano passado, esse 
número subiu para 52.380.

Mato Grosso -  Página A5

O número de pacientes com esquema vacinal incompleto chama a atenção 
nos leitos públicos mantidos pela Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso (Ses-MT). Atualmente, dos 101 pacientes internados em decorrência 
da covid-19 em unidades de terapia intensiva (UTIs), 91% não completaram 
o ciclo de imunização. A situação preocupa as autoridades ligadas à saúde,

pois demonstra que a falta de vacinação é o principal motivo do crescimento 
de pacientes infectados e internados em estado grave. No dia 28 de junho, 92 

pacientes hospitalizados na UTI não tomaram todas as doses disponibiliza-
das à população. No Estado, os dados apontam que pouco mais de 2,4 

milhões de pessoas já tomaram a segunda dose há mais de quatro meses de 
um dos imunizantes que protegem contra a doença. Hoje, mais de 2,3 

milhões indivíduos integram o público elegível para receber o reforço ou 

terceira dose, porém, mais de 1,3 milhão ainda não procuraram o posto para 
completar o esquema vacinal. Já no último dia 20 deste mês, o Ministério da 
Saúde (MS) liberou a aplicação da segunda dose de reforço ou quarta dose 
para pessoas com 40 anos de idade ou mais. Conforme painel da Ses-MT, 
683.315 pessoas integram a população elegível para receber a quarta dose 
atualmente, sendo que 109.533 completaram o esquema o que corresponde a 
uma cobertura de 16,03%. “Já se passaram mais de dois anos que a pande-
mia teve início e está comprovado que a vacinação foi a grande responsável 
por nós termos retornado as atividades normais, como ir para a escola, 
passear, retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras, mas, infelizmente, as 
pessoas insistem em não fazer o principal, que é completar o esquema 
vacinal”, alertou a secretária de Estado de Saúde Kelluby de Oliveira.
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EDIÇÃO ANTERIOR
Na página A2 da Edição 15668, com 

data: Cuiabá, terça-feira, 10 de março de 
2021, a data correta é: Cuiabá, quarta-
-feira, 10 de março de 2021. À página A4 
do caderno de Política, na matéria “CGE 
instaura PAD contra coronel”, o texto 
correto é “... de Aquisições, Sílvia Mara 
Gonçalves; a ex-coordenadora de Gestão 
de Contratos, Kamila Vilela; e o servidor 
Ademir Soares Guimarães Júnior...”. O 
texto do quarto parágrafo é “... Em de-
zembro de 2014, quando foi deflagrada 
pela Delegacia Fazendária a operação 
Edição Extra, que apurou suspeita de um 
desvio de R$ 44 milhões dos cofres públi-
cos por meio de fraudes....”. E suprime-se 
o décimo parágrafo, que começa com 
“Todas as prisões já foram revogadas...”                                                             

Nos mesmos caderno e página, o 
título correto da matéria “Governo ace-
lera obras de duplicação da MT-010” é 
“Governo executa obra de duplicação 
da MT-010”.

Ainda nos mesmos caderno e página, 
na matéria “TCE apura superfaturamento 
na Secopa”, o texto correto é “... que cir-
culou na quinta-feira (31), o Ministério...”.

Boa do dia

dissonante

erramos
Em julho, o Banco Central afirmou que, 
com o Pix, será possível sacar dinheiro no 
varejo. Depois disso, a empresa de caixas 
eletrônicos Tecban afirmou que também 
oferecerá essa solução. Agora, a Abecs 
(associação da indústria de cartões) 
afirmou que também trabalha com essa 
possibilidade. O saque no varejo existe 
em diversos países e chegou a existir no 
Brasil em um passado distante, segundo 
Ricardo  Vieira, diretor da Abecs. Não 
havia um padrão e o serviço caiu em 
desuso.

Somente no primeiro semestre deste ano, 
ao menos 4.305 pessoas já caíram no golpe 
de estelionato, em Mato Grosso. O número 
é 16% maior que no mesmo período de 
2019, quando foram registradas 3.727 
ocorrências. No topo da lista dos registros 
estão clonagem de WhatsApp (23.9%), 
seguidos de uso indevido de dados pes-
soais (15,7%), boleto falso (10.7%) e golpe 
por sites de comércio eletrônico (8,4%), 
conforme dados da Superintendência do 
Observatório da Violência da Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (Sesp-MT).

há muitas décadas parabéns pelo 
trabalho do documentário. Assis-
tiremos com prazer.
LÉIA CARVALHO
marialeiacarvalhodesouza@gmail.com

 
Zeca Camargo 
terá direito
ao seu próprio 
Lombardi em quiz

Gosto muito de programas de 
perguntas dese muito tempo,mas 
esse programa superou minhas 
expectativas pois é difícil acertar 
tudo devido as variações das per-
guntas, gostaria de um dia parti-
cipar pois sempre acertei tudo, 
parabéns.
ANTÔNIO NUNES MOREIRA
antonionunesmoreira@hotmail.com

Ferrovia em MT 
vai começar a 
sair do papel 
após 10 anos

Uma ótima notícia para nós 
brasileiros. Precisamos colocar o 
Brasil nos trilhos das ferrovias e 

2018 e 2021 ele reduziu o salário 
dos servidores em 1% e agora em 
2022, a ano mágico da eleição deu 
uma aumento de 7% isso quando a 
inflação oficial acusava 12%.. Mas 
agora é só pagar. É para seu próprio 
bem senhor...
IRZAIR CIRO CORREA, Cuiabá/MT
irzair@bol.com.br

***

Absurdo esse aumento porque o 
salário não reajustou nesse percen-
tual e no meu caso o reajuste foi de 
7 por cento no salário e o reajuste 
na água de 11,46, diferença de 4 
por cento.
ANTÔNIO TENUTA, Cuiabá/MT
Astenuta@bol.com.br

Documentário 
“Romance de Rio 
e Serra” faz 
homenagem a
Divino Arbués

Uma homenagem muito justa, 
pela perseverança de lutar e aju-
dar a construir a parte cultural de 
Barra do Garça. Conheço o Divino 

dado a esse profissional que não 
deixa o desânimo e baixo astral 
sobreporem-se. Estou por aí pra 
alegrar as crianças, pais e as famí-
lias cuiabanas da melhor maneira 
possível. O show, a vida, deve 
CONTINUAR. Muito agradecido 
Alecy!
ORIVALDO AZEVEDO, Cuiabá/MT
orivaldoazevedo65@gmail.com

Arsec aprova 
reajuste de 11,1% 
na tarifa de 
água e esgoto

Presente para os consumidores, 
É claro que a Arsec tomou essa 
resolução baseado em estudos téc-
nicos seriíssmos, caso contrário a tal 
agência reguladora não permitiria 
um aumento dessa magnitude. 
Principlamente levando em conta 
que estamos enfrentando uma 
pandemia e no caso de servidores 
públicos do executivo de MT um 
governador chamado Mm respon-
sável pelo maior achatamento de 
salário da categoria que se viu na 
história deste Estado. Entre os anos 

Povos indígenas 
reagem ao projeto 
que tira MT da 
Amazônia Legal

A Amazônia Legal é patrimô-
nio da humanidade, quem devia 
conservá-la são exatamente os 
políticos em questão, com projeto 
para preservação, e substituir um 
projeto pelo outro, ao invés de 
retirar Mato Grosso da Amazônia 
Legal deveria conservá-la como 
está. Os índios são únicos seres 
humanos que efetivamente vivem 
na Amazônia Legal e preservam 
o meio ambiente, vamos ter mais 
amor por eles minha gente e deixá 
los fazer o que sempre fizeram, vi-
ver e conservar as nossas riquezas 
naturais.
ANTONIO TENUTA, Cuiabá/MT
astenuta@bol.com.br

Professor “super-herói” 
ganha a vida 
vendendo água e suco

Muito obrigado Alecy e Diário 
de Cuiabá pela força e incentivo 

nos trilhos do progresso. Os trens 
precisam ajudar a escoar a produ-
ção do agro que vem ajudando o 
nosso país a sair de muitas crises 
que temos passado. Vamos desen-
volver nosso pais.
FRANCISCO FLORES
Vendasfranciscoflores@yahoo.com.br

Prefeitura faz operação 
contra comércio irregular 
no Centro

Quer dizer que lojista do centro 
podem ter tantas banquinhas que 
quiser no shopping dos camelôs, 
mas os ambulantes não podem 
ter banquinhas nas calçadas HI-
POCRISIA.
CLARA AZEVEDO, Cuiabá/MT

Imóveis rurais 
em MT têm maior 
déficit de reserva 
legal do país

Aí o governador Mauro Men-
des sai por ai falando ao mundo 
que Mato Grosso respeita o meio 
ambiente.

Carta do Leitor

que resta das florestas tropicais 
nativas: 30%. Mesmo que fossem 
40%, não justificaria o que acontece. 
Os outros dois países com maior 
cobertura são Congo e Indonésia. 
Na Indonésia, o ritmo da destruição 
caiu em 2021 pelo quinto ano conse-
cutivo. No Brasil e no Congo, não.

O Brasil já foi exemplo de com-
bate ao desmatamento. A partir de 
2004, houve tendência de queda 
consistente. Entre 2009 e 2015, em 
apenas dois anos ultrapassamos a 
marca de 1 milhão de hectares per-
didos. Em 2013, respondemos por 
24% do desmatamento no mundo. 
Isso mudou nos desastrosos anos 
de 2016 e 2017. Em 2016, a marca 
chegou a 46%.

No último ano do governo Te-
mer, a devastação tornou a cair, 
mas se manteve num patamar alto: 
1,35 milhão de hectares. A partir da 
posse de Jair Bolsonaro, as motos-
serras voltaram com tudo. No atual 
governo, o Brasil tem desmatado 
uma média anual de 1,54 milhão 
de hectares. No Congo, uma das 
principais causas é o caos. Aqui, o 
desmatamento tem método.

Simpático a grileiros, garimpei-
ros e madeireiros ilegais, Bolsonaro 
estrangulou de forma sistemática 
órgãos de fiscalização, suspendeu 
fundos de financiamento à proteção 
da floresta, incentivou a exploração 
de riquezas em reservas indígenas, 
combateu medidas de conservação, 

introduziu ou apoiou normas e 
legislação que favorecem o des-
matamento. Diante de tantos ab-
surdos, a resposta das instituições 
aos poucos começa aparecer.

Nesta semana, o Supremo 
Tribunal Federal (STF) suspendeu 
o trecho de um decreto presiden-
cial que eliminara a participação 
da sociedade civil no conselho 
deliberativo do Fundo Nacional 
do Meio Ambiente (FNMA). A 
Corte também revogou trechos 
de outros dois decretos de cunho 
ambiental, na extensa pauta sobre 
o tema em análise. Outros julga-
mentos sobre a devastação são 
esperados no STF.

Foi encorajadora a manifes-

tação do ministro Luiz Fux, 
presidente do tribunal, na ses-
são de quinta-feira: “É notável 
ter a Constituição feito constar 
expressamente que o dever de 
preservação do meio ambiente 
se impõe tanto ao poder pú-
blico quanto à coletividade, 
exigindo participação direta da 
coletividade na elaboração de 
políticas públicas”. O poder da 
coletividade é enorme, mas o 
responsável pela tragédia am-
biental que envergonha o país 
hoje é o poder público, mais 
precisamente Bolsonaro.

*Joanice de Deus é jornalista em 
Cuiabá

O mundo perdeu 3,7 milhões 
de hectares de florestas tropicais 
nativas em 2021, ou um campo 
de futebol por minuto. Além 
de ameaçar a biodiversidade 
e de interromper a captura de 
carbono da atmosfera pelas ár-
vores, tal destruição provocou 
emissões de gases comparáveis 
às da Índia em um ano. Des-
graçadamente, o Brasil foi o 
principal culpado. De acordo 
com dados da plataforma Global 
Forest Watch, da Universidade 
de Maryland, fomos responsá-
veis por 40% das perdas.

Não é razoável argumentar 
que o percentual é alto porque 
o Brasil concentra boa parte do 

Floresta tropical
Joanice de Deus

Planeta febril
As consequências do aquecimento 

global, como o aumento da frequência 
de eventos climáticos extremos, não são 
uma ameaça para o futuro. São, neste 
momento, sentidas em várias partes do 
mundo, como a seca severa que atinge 
grande parte do Brasil, os recordes de 
calor no Canadá e as enxurradas que 
varreram diversas cidades da Alemanha 
e da China. Os alertas sobre a urgência 
de providências globais coordenadas 
aparecem de forma contundente no rela-
tório divulgado na semana passada pelo 
Painel Intergovernamental sobre o Clima 
(IPCC), da Organização das Nações Uni-
das (ONU), elaborado por mais de 200 
cientistas de 66 países, inclusive do Brasil. 

Categórico, o estudo conclui ser ir-
refutável que as ações do homem estão 
por trás de mudanças climáticas sem 

precedente, irreversíveis e inevitáveis. 
Assim, não seria mais possível paralisar 
esta marcha de transformações atmos-
féricas, mas no máximo mitigá-la. Febril, 
o planeta pede socorro, na forma de 
ações coordenadas do poder público, da 
sociedade e de cada cidadão para reduzir 
a emissão de gases causadores do efeito 
estufa e impedir aumento ainda maior 
das temperaturas nas próximas décadas, 
com reflexos potencialmente catastrófi-
cos para a humanidade. 

Os cenários previstos para o mundo, 
para o Brasil e para a região onde fica 
Mato Grosso são preocupantes. Em 
grande parte do país, há tendência de 
aumento de episódios de secas, o que 
seria um desastre para o agronegócio e 
a produção de alimentos, com reflexos 
inequívocos no PIB. 

Evitar as mais dramáticas conjun-
turas requer um grande esforço para 
cumprir as metas de redução de gases 
poluentes pelo mundo estabelecidas 
pelo Acordo de Paris. Mas a janela para 
isso ser possível, alerta o documento, é 
mais estreita a cada dia. O limite de au-
mento de 1,5ºC de aquecimento global 
a partir da era pré-industrial, estimam 
agora os cientistas, pode ser alcançado 
em 2030, uma década antes do previsto 
anteriormente.

No caso do Brasil, a mais premente 
tarefa, essencialmente a cargo do gover-
no federal, tanto em medidas quanto na 
mudança de discurso, é deter o desma-
tamento da Amazônia. Mas o empenho 
deve ser de cada Estado e cidade, na 
busca por uma mudança de modelo 
econômico e energético. Essa conversão, 

no entanto, merece ser encarada não 
como uma ameaça, mas 
como uma chance a ser 
aproveitada. O desafio 
de buscar formas de viver 
e produzir de maneira 
mais sustentável abre 
inúmeras oportunidades 
pela agregação de valor, 
geração de novas tecno-
logias e inovação rumo a 
uma economia de baixo 
carbono. O Brasil é re-
ferência em várias dessas 
áreas, mas precisa ter 
lideranças sensatas que 
compreendam o alerta, 
não tratem as conclusões 
do painel como mero 
alarmismo e trabalhem para que o país, 

para benefício próprio e do mundo, 
se engaje de maneira 
ordenada neste objetivo. 

A conferência sobre 
o clima marcada para 
Glasgow, na Escócia, 
em novembro, é uma 
chance para formar 
consensos em torno 
de metas mais ambi-
ciosas. Não se trata de 
uma questão ideológica, 
abstrata e distante. É 
uma realidade que bate 
hoje à porta da huma-
nidade e uma questão, 
no limite, que trata do 
grau de hostilidade que 
as gerações seguintes 

encontrarão na Terra.

Os alertas sobre 
a urgência de 
providências 

globais 
coordenadas 
aparecem de 

forma 
contundente no 

relatório divulgado 
pelo IPCC
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Populismo Infeliz Cuiabá Urgente
Interesses
Em meio às articulações e amea-
ças de racha na base governista 
- inclusive, como “lançamento” de 
nomes -, o dono do MDB, Carlos 
Bezerra, trata de cuidar dos 
interesses, por assim dizer, 
familiares.

Teté
Segundo as informa-
ções, o deputado federal 
tem tentado emplacar a esposa, Teté Bezerra, na 
Secretaria de Estado da Agricultura Familiar.

Saindo
O ainda titular, o suplente de deputado Silvano Amaral 
(MDB), deixará o cargo nesta sexta-feira (1º), para ten-
tar se firmar como titular na Assembleia Legislativa.

Boquinha
Desde o começo da semana, CB vem tentando con-
vencer MM a entregar a pasta para sua esposa. O 
cacique do MDB não perde uma chance: sempre que 
aparece uma boquinha, ele tenta mover Céu e Terra, 
na tentativa de beneficiar sua cara metade.

Assédio
O partido é da base do governador.  Não será novida-
de de ele ceder ao assédio do deputado, já que há o 
risco de a legenda buscar outros rumos e aventuras. 
Inclusive, lançando o prefeito de Cuiabá, Emanuel 
Pinheiro, ao Palácio Paiaguás.

Sem ambiente
O deputado federal José Medeiros, quem diria, não 
encontrou ambiente no PL, partido do seu ídolo Jair 
Bolsonaro. Há duas semanas, o político se filiou ao PL, 
mas já se prapara para buscar outro rumo.

Saída
O PSC seria a saída, já que ele quer um partido 
de extrema-direita, que apoie a recandidatura do 
presidente da República. No Podemos, o deputado 
mato-grossense, ao longo dos anos, se desmanchou 
em elogios a Bolsonaro, usou as redes sociais para 
extravasar sua idolatria.

Sonho
No PL, não encontrou guarida para seus aliados. Ele 
sonhava ser o “candidato de Bolsonaro” ao Senado 
em Mato Grosso. O candidato de JB, pelo menos por 
enquanto, é o senador Wellington Fagundes (PL), que 
sonha com a reeleição.

Preferência
No PL, sinalizou para o projeto de buscar a reeleição à 
Câmara Federal. Mas, Bolsonaro parece optar pela co-
ronel PM Fernanda dos Santos, desafeta de Medeiros.

Endeusando
As “passadas de pano” para o presidente, pelo que se 
nota, não renderam positivamente para o deputado. 
Ainda assim, parece sempre disposto a endeusar a 
família Bolsonaro.

Absolvido
O conselheiro Sérgio Ricardo foi absolvido sumariamen-
te da acusação de corrupção ativa e lavagem de dinheiro, 
no processo sobre a suposta compra de vaga no Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).  A decisão, desta terça-feira 
(29), é do juiz Jeferson Schneider, da 5ª Vara Federal 
Criminal de Mato Grosso. Em 2009, o MPF denunciou 
que Sérgio Ricardo teria pago R$ 2,5 milhões a Alencar 
Soares pela vaga no tribunal.

Vaga
A vaga MPF, teria custado 
entre R$ 8 milhões e R$ 
12 milhões e teria sido 
comprada com “acordos” 
feito com diversas autori-
dades, entre elas, o então 
governador Blairo Maggi. 

Afastado
Maggi chegou a figurar 
como réu por crime de 
corrupção ativa, mas a 
ação foi trancada por uma 
decisão do Tribunal Re-
gional Federal 1ª Região. 
Sérgio Ricardo chegou a 
ficar afastado do cargo 
por quatro anos e nove 
meses.

Ararath
Ele foi retirado do cargo 
em janeiro de 2017, por 
decisão do juízo da Vara 
Especializada em Ação 
Civil Pública e Popular 
de Cuiabá.  Também foi 
afastado do cargo em de-
corrência da Operação 
Ararath, em setembro 
de 2017, acusado de re-

ceber propina do então 
governador Silval Barbosa 
(MDB).

Natasha
Caso não haja nenhum 
“acidente de percurso”, a 
médica pediatra Natasha 
Slhessarenko entrará na 
disputa pelo Senado, nas 
eleições deste ano.

Assediada
A profissional foi assedia-
da por vários partidos e 
optou pelo Republicanos, 
legenda controlada pela 
Igreja Universal do Rei-
no de Deus, do “bispo” 
Edir Macedo. O PSDB 
foi quem mais lutou para 
conseguir a filiação da 
médica.

Sobrenome
Natasha carrega o “peso” 
político do sobrenome: ela 
é filha de Serys Slhessa-
renko, que militou pelo PT 
durante anos e foi senado-
ra e deputada estadual em 
três ocasiões.

* MÁRCIO COIMBRA

Lamentavelmente o po-
pulismo faz parte da prática 
política brasileira há tem-
pos. No passado recente foi 
dito que se poderia “fazer o 
diabo” quando é a hora da 
eleição. Mudam os atores, 
mas a atitude é a mesma. A 
vítima do momento é mais 
uma vez a Petrobrás e a 
vontade política incontrolá-
vel de manipular a empresa 
para servir aos interesses do 
jogo eleitoral. Uma história 
que já conhecemos e sabe-
mos como termina: o povo 
pagando a conta depois dos 
votos serem contados.

Tanto no governo Fer-
nando Henrique, quanto 
na presidência de Michel 
Temer, muito foi feito para 
transformar o setor e a Pe-
trobrás, colocando-a em 
patamares modernos de 
mercado, diante de um setor 
mais competitivo e também 
na aplicação de um modelo 
internacional de governan-
ça adequado ao mercado 
externo. Porém, apesar do 
esforço, as forças do atraso 
sempre conseguem inter-
ferir na empresa, seja para 
saquear seus cofres ou para 
servir aos seus próprios in-

teresses eleitorais.
Na crise mais recente, 

políticos já estão sugerindo 
rever as regras da Lei das 
Estatais, um instrumento 
m o d e r n o 
que buscou 
profissiona-
lizar a ges-
tão das em-
presas sob 
c o m a n d o 
do gover-
no e evitar 
interferên-
cias indevi-
das em seu 
modelo de 
a d m i n i s -
tração para 
privilegiar 
q u a l q u e r 
grupo. A acusação é de que 
“as estatais são seres autô-
nomos e com vida própria, 
muitas vezes dissociados do 
governo do momento”. Ora, 
este foi exatamente o obje-
tivo da lei, ou seja, colocar 
as empresas a serviço dos 
brasileiros, afastando-as do 
alcance dos políticos. Tudo 
indica, que esta evolução 
acaba de entrar na mira do 
governo, que pode operar 
sua destruição.

No que diz respeito a Pe-
trobrás, também existe um 

projeto de lei para mudar a 
política de preços, que po-
derá desvincular a gasolina 
do mercado internacional. 
Mudanças que visaram mo-

dernizar a 
empresa e 
que agora 
serão des-
feitas, atin-
gindo sua 
reputação 
e x t e r n a , 
p u n i n d o 
acionistas 
e investi-
dores que 
certamen-
t e  e v i t a -
rão estar 
no Brasil 
no futuro, 

uma vez que a segurança 
jurídica e a estabilidade das 
regras são pontos funda-
mentais para a orientação 
de investimento.

Por mais que avance-
mos a passos largos com a 
liderança correta, tanto no 
processo de desestatização 
na década de 1990, quanto 
nas reformas estruturantes 
no período pós-impeach-
ment, percebemos que as 
conquistas do povo brasi-
leiro podem ser facilmente 
desfeitas diante de golpes 

baixos de populismo. O mo-
mento é de cautela, uma vez 
que as mudanças propostas 
podem gerar efeito eleitoral 
imediato, porém, devem 
produzir danos incalculá-
veis na reputação de nosso 
país no longo prazo.

Não tenho dúvidas de 
que o melhor caminho para 
a Petrobrás é a privatiza-
ção. A empresa já cumpriu 
com sua função estratégica 
governamental em nossa 
história e agora chegou o 
momento de, nas mãos de 
uma gestão privada, tra-
balhar e competir em grau 
de igualdade com outros 
players do mercado interna-
cional. Assim como a Vale e 
a Embraer, ela certamente 
gerará mais recursos aos 
cofres públicos por meio do 
pagamento de impostos do 
que por meio da gestão de 
políticos.

A renovação de um po-
pulismo malandro e infeliz 
é a mais perigosa armadilha 
contra nosso povo.

 
* MÁRCIO COIMBRA é presidente do Conse-
lho da Fundação da Liberdade Econômica e 
Coordenador da pós-graduação em Relações 
Institucionais e Governamentais da Faculdade 
Presbiteriana Mackenzie Brasília. Cientista 
Político, mestre em Ação Política pela Univer-
sidad Rey Juan Carlos (2007). Ex-Diretor da 
Apex-Brasil e do Senado Federal
imprensa_fle@viveiros.com.br

Não tenho 
dúvidas de 

que o melhor 
caminho para 
a Petrobrás é 
a privatização

* SANDRA FRANCO

“Você suportaria ficar 
mais um pouquinho?”. Essa 
foi a pergunta de uma juíza 
de Santa Catarina, em au-
diência, no último dia 9 de 
maio, para uma menina de 11 
anos, vítima de estupro, que 
pretendia fazer um aborto 
autorizado. A criança estava 
sendo mantida pela Justiça 
em um abrigo para evitar 
o procedimento. A menina 
descobriu estar com 22 se-
manas de gravidez ao ser 
encaminhada a um hospital 
de Florianópolis, onde teve 
negado aborto para inter-
romper a gestação. No caso, 
a juíza Joana Ribeiro Zimmer 
afirmou que a menina foi 
encaminhada ao abrigo por 
conta de um pedido da Vara 
da Infância, com o objetivo 
de proteger a criança do 
agressor que a estuprou, mas 
que, agora, a finalidade era 
evitar o aborto. 

Sob o aspecto legal, em 
razão de o feto ter sido con-
cebido em razão de um es-
tupro e se tratar da gestação 
de uma menor de 14 anos, o 
aborto é legal. Por dois inci-
sos no artigo 128 do Código 
Penal, a legislação não pune 
o médico que realiza o abor-
to: seja para salvar a vida da 
mulher no caso de uma ges-
tação decorrente de estupro, 
desde que por solicitação e 
consentimento da mulher. 
Se a mulher for menor de 
idade, deficiente mental ou 
incapaz, por autorização de 
seu representante legal. No 
caso da garota de 11 anos, 
portanto, tínhamos as duas 
circunstâncias autorizadoras 
presentes: a menoridade e a 
violência sexual.

A discussão sobre sua le-
galidade do aborto ressurge, 
mais uma vez, com um caso 
dramático do estupro e de 
gravidez indesejada de uma 
menor de idade. 

O Superior Tribunal Fe-
deral, em 2012, decidiu am-
pliar a permissão para o 
aborto também nos casos 
de anencefalia, através de 
uma ADPF (Arguição de 
Descumprimento de Preceito 
Fundamental), a nº 147.

Importante esclarecer 
também que estupro é crime 
previsto no artigo 213 do Có-
digo Penal. Um crime grave, 
hediondo e de grande reper-
cussão social, acometendo 

a vítima a severas sequelas 
físicas e emocionais. No caso 
de a vítima ser pessoa menor 
de 14 anos ou portadora de 
enfermidades ou deficiências 
mentais, ou ainda que, por 
qualquer outro motivo, te-
nha sua capacidade de resis-
tência diminuída, trata-se de 
estupro de vulnerável, crime 
previsto no artigo 217-A do 
Código Penal. A diferença 
entre o estupro e o estupro 
de vulnerável é que neste é 
irrelevante o consentimento 
da vítima para a prática do 
ato, sua experiência sexual 
anterior ou existência de re-
lacionamento amoroso com o 
agente, pois a presunção de 
vulnerabilidade é absoluta, 
assim previsto na Súmula 
593 emitida pelo STJ em 
2017.

Parte da sociedade bra-
sileira recrimina o procedi-
mento, mesmo em caso de 
estupro. A chamada “banca-
da religiosa” do Legislativo 
tem uma grande força e faz 
um imenso lobby contra to-
dos os avanços do tema, com 
justificativas em textos sagra-
dos e na vontade de Deus 
— o que é compreensível e 
respeitável. De outro lado, 
esses mesmos legisladores 
precisam olhar o tema a par-
tir de dados. Descriminalizar 
o aborto não é incentivá-lo.

Após muitos “achôme-
tros”, com opiniões estampa-
das em mídias sociais, meio 
jornalístico, rodas de con-
versa, mais uma importante 
notícia chamou atenção para 
o assunto: uma decisão da 
Suprema Corte derrubou o 
entendimento de que a Cons-
tituição garante o direito das 
mulheres norte-americanas a 
fazerem interrupção da gra-
videz. Caberá a cada estado 
dos EUA a decisão se aborto 
deve ser proibido. Ao menos 
11 governos democratas já 
afirmaram que manterão 
direito.

Nos casos em que o Bra-
sil hoje permite o aborto 
legalmente, também se tem 
assistido a um possível re-
trocesso ou, melhor dizendo, 
à tentativa de se complicar o 
cumprimento do texto legal. 
O Ministério da Saúde tem 
estudado uma Cartilha que, 
na prática, traria mais difi-
culdades às mulheres que 
alegassem terem sido estu-
pradas e, portanto, estarem 
legalmente possibilitadas de 

exercer o aborto. Já se tem 
uma esdrúxula portaria de 
2020 que apresenta a orien-
tação a hospitais no sentido 
de avisarem autoridades 
públicas sobre o estupro, o 
que não está na lei. Outra 
diretriz está em se aguardar 
a comprovação de que, de 
fato, a mulher foi vítima de 
um estupro. Na prática, a 
depender da velocidade da 
apuração, essa comprovação 
poderia nunca ocorrer ou se 
dar após o nascimento da 
criança.

A controvérsia quanto ao 
aborto reside no fato de que 
o direito à vida, assim como 
o direito à vida privada e à 
dignidade, não serem abso-
lutos. Para alguns, o Direito 
Constitucional (e natural) à 
vida do feto precisa ser res-
peitado. Para outra corrente, 
a mulher faz jus ao direito à 
dignidade humana, ao direi-
to de escolha.

Nesse sentido, não é de-
fensável, mas poderia ser 
compreensível a postura da 
referida magistrada ao pen-
sar no direito à vida do feto. 
De outro lado, sendo ela uma 
mulher, com obrigação de 
aplicar a letra da lei, apesar 
de suas convicções pessoais, 
houve uma repercussão in-
tensa de mulheres, profis-
sionais de saúde, religiosos, 
juristas, mídia, cada qual 
levantando uma bandeira: 
pela vida da jovem ou pela 
vida do feto – infelizmente 
dois direitos impossíveis de 
conciliar nesse cenário de es-
tupro e gravidez indesejada 
de uma menor, muito menor, 
de idade.

Também é essencial con-
siderar a mora em se tomar 
decisões. Se tivesse sido aco-
lhida desde o início, prote-
gida pelo Estado através do 
Sistema Único de Saúde, se 
seu direito ao aborto fosse 
observado sem questiona-
mentos e sem a intervenção 
do Judiciário, ela não seria 
submetida a esse constran-
gimento de ver sua vida 
discutida em cada lar e de 
assistir a todos os julgamen-
tos extraoficiais da sociedade 
sobre si.

Vale ressaltar que, em 
2013, as mulheres passaram 
a ter a garantia de que o 
atendimento seria “imediato 
e obrigatório” para questões 
de aborto em todos os hospi-
tais do SUS, com a aprovação 

da lei 12.845. Essa norma as-
segura atendimento médico 
a mulheres vítimas de vio-
lência sexual. A lei remete a 
uma profilaxia da gravidez – 
o que sequer corresponderia 
a um aborto tecnicamente, se 
for considerado o fenômeno 
da nidação como o início de 
uma vida.

Sob o aspecto da saúde 
e políticas públicas, não se 
poderá abandonar o concei-
to da prevenção e educação. 
Na maioria das vezes, a 
opção pelo aborto decorre 
da falta de planejamento da 
gravidez associada a fatores 
sociais como ignorância, pla-
nejamento familiar, escassez 
de recursos. Não informar à 
mulher seu direito ao aborto 
legal, em caso de violência 
sexual, seria um atentado a 
todas as normas que dispõe 
sobre o direito legal à infor-
mação e fere a autonomia do 
paciente.

Apesar de o tema já ser 
discutido de forma exausti-
va no Congresso Nacional, 
pouco se avançou. Assim, 
o aborto no Brasil continua 
sendo matéria nos tribunais 
e, surpreendentemente, nos 
deparamos com o sistema de 
saúde pública, o judiciário e 
o legislativo despreparados 
para tratar o tema. 

O ideal seria que os Três 
Poderes precisam enfrentar 
e discutir o tema aborto em 
conjunto com os profissio-
nais da saúde e a sociedade 
organizada. É necessário que 
sejam estabelecidas regras 
cristalinas para que sejam re-
duzidos os casos de mortes 
e de lesões físicas e morais 
resultantes do aborto desas-
sistido e clandestino.

Necessário também que, 
no Brasil, as discussões não 
se desviem do núcleo cen-
tral da questão: o direito da 
mulher. Já passou o tempo 
de revisarmos as leis para 
o aborto. Quantas tragédias 
com meninas e mulheres 
precisarão acontecer para 
que as discussões avancem? 
Teremos que esperar mais 
um pouquinho?
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Aborto: a delicada balança do Direito
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CONSUMO

MARIANNA PERES    
Da Reportagem

O potencial de consumo 
da população mato-grossense 
deve crescer 9,2% em 2022 
em relação ao consolidado 
em 2021, passando de R$ 87,9 
bilhões para estimados R$ 96 
bilhões. No País, o consumo 
das famílias deve movimentar 
cerca de R$ 5,6 trilhões, o que 
representa um aumento real 
de apenas 0,92% em relação a 
2021, a uma taxa positiva de 
0,42% do PIB. A estimativa 
é do estudo IPC Maps 2022, 
especializado há quase 30 anos 
no cálculo de índices de poten-
cial de consumo nacional, com 
base em dados oficiais.

O crescimento projetado 
para Mato Grosso se dará 
sobre uma base empresarial 
menor, na mesma comparação 
anual. Conforme o IPC Maps 
2022, o número de empresas 
ativas no Estado retraiu 3,2%, 
com o número de estabeleci-
mentos passando de 396 mil 
para 384 mil.

Dos R$ 96 bilhões estima-
dos em consumo, R$ 85,38 
bilhões virão da população 
urbana e R$ 10,59 bilhões da 
rural. Ainda considerando o 
total de gastos, 38,4% serão re-
flexo do consumo da classe ‘B’, 
e outros 37,8% da classe ‘C’. 
A população mato-grossense 
soma  3.607.394 habitantes, 
com faixa de consumo concen-
trada entre 30 e 49 anos.

Ainda dentro do perfil 
traçado pelo estudo, grande 
parte da estimativa de con-
sumo será consolidada nos 
seguintes segmentos, pela 
ordem: habitação com R$ 19,13 
bilhões, carro próprio com R$ 
14 bilhões, alimentação em 
domicílio com R$ 7,53 bilhões, 
alimentação fora do domicílio 
com R$ 5,19 bilhões, materiais 
de construção R$ 3,04 bilhões, 
medicamentos R$ 2,86 bilhões, 
higiene pessoal R$ 2,85 bi-
lhões, vestuário confeccionado 
R$ 2,60 bilhões e planos de 
saúde e tratamento médico 
com R$ 2,46 bilhões. 

PERFIL – A maior fatia de 
consumo virá da população 
cuiabana. A Capital vai mo-
vimentar R$ 20,44 bilhões. 

Segue como líder em consumo 
no Estado e na comparação 
anual passa da 38ª posição no 
ranking nacional para a 35ª 
em 2022.

Na sequência estão: Vár-
zea Grande R$ 7,64 bilhões, 
Rondonópolis R$ 6,51 bilhões, 
Sinop R$ 5,03 bilhões e Sorriso 
R$ 3,38 bilhões. No último 
lugar do ranking estadual 
está Araguainha com R$ 25 
milhões.

BRASIL – O crescimento do 
consumo nacional abaixo de 
1%, segundo Marcos Pazzini, 
sócio da IPC Marketing Edito-
ra e responsável pela pesquisa, 
é reflexo da lenta recuperação 
pós-crise pandêmica agravada 
pelo atual cenário de confron-
to entre Rússia e Ucrânia, na 
Europa.

Diante disso, o levantamen-
to mostra como o perfil empre-
sarial brasileiro foi afetado, 
com o fechamento de mais 
de 1,1 milhão de empresas de 
2021 para cá.

Outro destaque é a re-
gião Nordeste, que recupera a 
vice-liderança no ranking de 
consumo entre as regiões bra-
sileiras. Para Pazzini, “a volta 
de turistas, tanto brasileiros 
quanto estrangeiros à locali-
dade, bem como a injeção pelo 
governo federal do auxílio 
emergencial em paralelo com 
outros programas sociais”, 
podem explicar tal vantagem 
em relação à economia do Sul 
que, após inúmeros problemas 
relacionados à seca, cai para a 
terceira posição.       

Nesse contexto, as 27 capi-
tais, embora com perdas em 
relação a 2021, aparecem res-
pondendo por 29,07% do total 
de gastos no País, enquanto o 
interior mantém sua participa-
ção no consumo em 54,9% até 
o final deste ano.

Essa edição aponta, ainda, 
para uma nova tendência 
no comportamento do con-
sumidor, que passa a gastar 
mais com veículo próprio em 
detrimento até das despesas 
com alimentação e bebidas no 
domicílio. “Como na pande-
mia muitas indústrias pararam 
de produzir, principalmente 
autopeças eletrônicas, as em-
presas tiveram de prolongar 

Gastos dos mato-grossenses devem crescer 
quase 10% neste ano, passando de R$ 87 bi
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Universitária cuiabana faz 
sucesso como modelo no Caribe
MARIANNA PERES
Da Reportagem

Aos 25 anos, a universitária 
cuiabana Yasmin Andrade, su-
cesso como modelo de passa-
rela no Caribe, região turística 
formada por um conjunto de 
ilhas paradisíacas, na América 
Central, tem uma vida que an-
tes, nem em sonhos, foi capaz 
de imaginar.

Ela está vivendo exclusi-
vamente do que fatura mode-
lando em campanhas publici-
tárias e levando às passarelas 
os lançamentos em roupas de 
grife e produtos para maquia-
gem.

A garota tímida, que se 
achava feia e alisava o cabelo, 
assim como fazem milhares de 
jovens afrodescendentes, por 
causa da cobrança social, agora 
se sente bela e empoderada.

“Minha autoestima, que 
estava lá embaixo, no pé, está 
no teto”, celebra Yasmim.

Trabalhar como modelo, 
diz, a fez entender que beleza 
não é algo definido uniforme-
mente.

De passagem por Cuiabá 
para visitar a família e resol-
ver questões relacionadas à 
faculdade, Yasmin contou que, 
agora, tem uma agente para 
cuidar de sua carreira.

E, revela, já está avaliando 
propostas para desfilar na 

França, em Paris, e Taiwan, um 
Estado soberano localizado em 
território chinês.

Neta de “seu” Antônio 
Gonçalves (já falecido), pes-
cador de Santo Antônio de 
Leverger (27 km ao Sul de 
Cuiabá), Yasmin conta que foi 
descoberta casualmente.

Ingressou no mundo da 
moda por meio do convite que 
recebeu em uma rede social, 

enquanto fazia intercâmbio 
cultural no México.

Inicialmente, chegou a des-
confiar, mas a argumentação 
de quem a convidou a fez 
parar para analisar e aceitar a 
proposta.

“Em 2019, um salão de 
beleza me convidou porque 
queria testar produtos de ma-
quiagem em alguém de pele 
negra”, recorda.

Aos 25 anos, a cuiabana Yasmin Andrade faz sucesso como modelo de pas-
sarela no Caribe

Da Reportagem

Estudo do Observatório do 
Crack, da Confederação Na-
cional de Municípios (CNM) 
,feito com 45 (31,91%) dos 141 
municípios de Mato Grosso, 
apontou que 37 enfrentam o 
problema com a circulação de 
drogas.

Destes, 11 apresentam nível 
alto de problemas decorrentes 
do consumo de crack e outros 
entorpecentes, nove aponta-
ram ter baixo nível de dificul-
dades e 17 têm grau médio.

Somente oito apontaram 
não ter problemas.

Pesquisa datada do ano de 
2020 foi feita por meio de ques-
tionário on line e respondido 
por representantes das gestões 
municipais participantes.

Em nível nacional, das 
5.568 cidades brasileiras, 1.599 
responderam aos questiona-
mentos, representando 28,72% 
do total.

Segundo o levantamento, 
em Mato Grosso, as localida-
des que afirmaram enfrentar 
elevado grau de dificuldade 
por conta das drogas são Alto 
Taquari, Campo Novo do Pare-
cis, Guarantã do Norte, Jaciara, 
Mirassol D’Oeste, Porto Espi-
ridião, Rondonópolis, Salto do 
Céu, Sorriso, Tapurah e União 
do Sul.

Os que têm nível médio são 
Aripuanã, Barão de Melgaço, 
Bom Jesus do Araguaia, Cam-

po Verde, Castanheira, Chapa-
da dos Guimarães, Cocalinho, 
Confresa, Curvelândia, Deni-
se, Itanhagá, Nova Brasilândia, 
Nova Mutum, Paranatinga, 
Ribeirãozinho, São Pedro da 
Cipa e Sapezal. Com grau bai-
xo estão Arenápolis, Carlinda, 
Conquista do Oeste, Cotrigua-
çú, Gaúcha do Norte, Ipiranga 
do Norte, Nova Monte Verde, 
Santa Terezinha e Vera.

Já os que não afirmaram 
não passar por este tipo de si-
tuação são Feliz Natal, Luciara, 
Nossa Senhora do Livramento, 
Nova Nazaré, Nova Ubiratã, 
Pontes e Lacerda, Santa Rita 
do Trivelato e Serra Nova 
Dourada.

Em relação ao tipo de droga 
circulante, no geral, 3,25% afir-
maram que o crack é a droga 
predominante, e não houve 
indicação sobre o uso de outras 
drogas unicamente.

Contudo, quando solici-
tada a informação sobre a 
circulação de crack e outros 
entorpecentes conjuntamente, 
73,80% indicaram esta situ-
ação.

Não responderam ou não 
souberam informar a esta 
questão 22,95% dos entrevis-
tados.

Para a CNM, os dados pro-
vam que, desde que o primeiro 
estudo foi divulgado, no ano 
de 2011, a circulação de drogas 
está presente na maioria dos 
municípios do país.

Desde então, Yasmim pas-
sou a ser convidada para ou-
tros trabalhos.

A pandemia interrompeu a 
carreira de modelo da univer-
sitária cuiabana, como fez em 
outros campos profissionais.

Mas, em 2022, a retomada 
está sendo empolgante.

Só em março deste ano, na 
estação primavera-verão do 
Caribe, ela fez quatro grandes 
desfiles.

Yasmim foi para o México 
em intercâmbio da UFMT para 
estudar espanhol.

Antes, em Cuiabá, costu-
mava trabalhar como freelan-
cer em funções de garçone-
te, recepcionista de eventos, 
animadora de festas infantis, 
entre outras.

Os pais de Yasmin, Antônio 
Carlos e Ana Maria, são cabe-
leireiros.

Ele é dono de uma barbea-
ria no CPA, e trabalha em um 
salão na mesma região.

Em Cuiabá, Yasmim mora 
com a mãe, em um apartamen-
to do Residencial Santa Inês, 
no bairro Carumbé.

Apesar de fazer sucesso, 
de continuar modelando e 
com convites para desfilar em 
passarelas na Europa, Yasmin 
Andrade planeja concluir a fa-
culdade de Engenharia Flores-
tal e voltar a morar em Cuiabá.

DEPENDÊNCIA QUÍMICA
Estudo mostra avanço 
do uso do crack em 
cidades de Mato Grosso

os prazos de entrega e rea-
justar seus valores. Enquanto 
isso, crescia a demanda por 
transportes via aplicativos e 
deliveries, tanto pelo consu-
midor — que passou a usar 
mais esses serviços —, quanto 
pelos trabalhadores — que 
viram nesse segmento uma 
oportunidade de compensar a 
perda do emprego ou de parte 
do seu salário, ou ainda, de 
ter uma renda extra”, avalia o 
diretor do IPC Maps.                  

PERFIL BÁSICO – O Brasil 
possui cerca de 215 milhões 
de cidadãos. Destes, 182,2 
milhões moram na área ur-
bana e são responsáveis pelo 
consumo per capita de R$ 
28,70, contra R$ 12,61 gastos 
individualmente pela popula-
ção rural. 

BASE CONSUMIDORA 
— Tradicionalmente, a classe 
B2 lidera o panorama econô-
mico, representando cerca 
de R$ 1,2 trilhão dos gastos. 
Junto à B1, pertencem a 20,8% 
dos domicílios, assumindo 
38,8% (mais de R$ 2 trilhões) 
de tudo que será desembolsa-
do pelas famílias brasileiras. 
Presentes em quase metade 
das residências (47,9%), C1 

e C2 totalizam R$ 1,9 trilhão 
(36,4%) dos recursos gastos. Já 
o grupo D/E, que ocupa 28,8% 
das moradias, consome cerca 
de R$ 557,8 bilhões (10,7%). 
Embora em menor quantidade 
(apenas 2,5% das famílias), a 
classe A vem, cada vez mais, 
se distanciando socialmente 
dos menos favorecidos e am-
pliando sua movimentação 
para aproximadamente R$ 740 
bilhões (14,1%).

Já na área rural, o montante 
de potencial de consumo es-
perado é de R$ 411,7 bilhões 
(7,3% do total) para este ano.

CENÁRIO REGIONAL – 
Com uma pequena contenção, 
o Sudeste continua liderando 
o ranking das regiões, respon-
dendo por 49% do consumo 
nacional. Como já menciona-
do, o Nordeste volta a ocupar o 
segundo lugar no ranking das 
regiões, ampliando sua repre-
sentatividade para 18,2%. Já, a 
região Sul que, havia crescido 
na pandemia, regrediu para 
17,9%. Assim como no ano 
passado, o quarto lugar segue 
ocupado pelo Centro-Oeste, 
reduzindo sua fatia para 8,5%, 
e por último, vem a região 
Norte, que amplia sua atuação 

para 6%.
MERCADOS POTEN-

CIAIS – O desempenho dos 50 
maiores municípios brasileiros 
equivale a R$ 2,2 trilhões, ou 
39,5% de tudo o que é consu-
mido no território nacional. 

De 2021 para 2022, os 12 
principais mercados se manti-
veram em suas posições, sen-
do, em ordem decrescente: São 
Paulo/SP, Rio de Janeiro/RJ, 
Brasília/DF, Belo Horizonte/
MG, Salvador/BA, Curitiba/
PR, Fortaleza/CE, Porto Ale-
gre/RS, Goiânia/GO, Manaus/
AM, Campinas/SP e Recife/PE. 

Outras capitais, como Be-
lém/PA (13º), Campo Grande/
MS (16º) e São Luís/MA (20º) 
também se sobressaem nessa 
seleção, bem como as seguin-
tes cidades metropolitanas ou 
interioranas: Guarulhos (14º), 
São Bernardo do Campo (15º), 
Ribeirão Preto (18º) e Santo 
André (19º), no Estado de São 
Paulo e São Gonçalo (17º) e 
Duque de Caxias (28º), no Rio 
de Janeiro.

PERFIL EMPRESARIAL 
– Em termos de quantidade 
de empresas, de 2021 para 
2022, houve uma retenção de 
5,4%, totalizando 21.127.759 

unidades instaladas hoje no 
Brasil. Na análise por natureza 
jurídica, conforme o estudo, 
os segmentos de Sociedades 
Limitadas (Ltdas.) e Anônimas 
(S/As) foram os que, percen-
tualmente, mais fecharam as 
portas (11,2%), seguidos por 
Microempreendedores In-
dividuais (MEIs), com 7,2%. 
“Os altos impostos associados 
à proliferação de MEIs e ao 
baixo teto de faturamento con-
tribuíram para o encerramento 
dessas atividades”, afirma 
Marcos Pazzini.

Já,  do ponto de vista 
quantitativo, foram fechadas 
1.199.469 empresas. Destas, 
1.026.570 eram MEIs, o que 
evidencia a ocorrência do 
declínio empresarial especial-
mente na faixa de faturamento 
mais baixo.

Dentre as companhias atu-
almente ativas, quase metade 
(11,6 milhões) tem ativida-
des relacionadas a Serviços, 
seguida pelos segmentos de 
Comércio, com 5,4 milhões 
e Indústrias, 3,4 milhões. Já 
Agribusiness, o único setor em 
crescimento, conta com mais 
de 764 mil estabelecimentos. 



PANDEMIA

JOANICE DE DEUS  
Da Reportagem

O número de pacientes 
com esquema vacinal in-
completo chama a atenção 
nos leitos públicos man-
tidos pela Secretaria de 
Estado de Saúde de Mato 
Grosso (Ses-MT). Atual-
mente, dos 101 pacientes 
internados em decorrência 
da covid-19 em unidades 
de terapia intensiva (UTIs), 
91% não completaram o 
ciclo de imunização.

A situação preocupa 
as autoridades ligadas à 
saúde, pois demonstra 
que a falta de vacinação 
é o principal motivo do 
crescimento de pacientes 
infectados e internados 
em estado grave. No dia 
28 de junho, 92 pacientes 
hospitalizados na UTI não 
tomaram todas as doses 
disponibilizadas à popu-
lação.

No Estado, os dados 

apontam que pouco mais 
de 2,4 milhões de pessoas 
já tomaram a segunda 
dose há mais de quatro 
meses de um dos imuni-
zantes que protegem con-
tra a doença. Hoje, mais 
de 2,3 milhões indivíduos 
integram o público elegí-
vel para receber o reforço 
ou terceira dose, porém, 
mais de 1,3 milhão ainda 
não procuraram o posto 
para completar o esquema 
vacinal.

Já no último dia 20 deste 
mês, o Ministério da Saúde 
(MS) liberou a aplicação da 
segunda dose de reforço 
ou quarta dose para pesso-
as com 40 anos de idade ou 
mais. Conforme painel da 
Ses-MT, 683.315 pessoas 
integram a população ele-
gível para receber a quarta 
dose atualmente, sendo 
que 109.533 completaram 
o esquema o que corres-
ponde a uma cobertura de 
16,03%.

Pacientes com vacinação incompleta 
para covid-19 lotam UTI no Estado
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O número de armas de 
fogo registradas no sistema 
da Polícia Federal em Mato 
Grosso cresceu 162,2% entre 
os anos de 2017 em 2021, con-
forme dados do 16º Anuário 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica 2022, divulgados ontem 
(28). Em 2017, eram 19.978 
registros entre os cidadãos 
mato-grossenses e, no ano 
passado, esse número subiu 
para 52.380.

De acordo com o levanta-
mento do Fórum Brasileiro 
de Segurança Pública (FBSP), 
Mato Grosso é o oitavo estado 
com o maior percentual de 
crescimento do número de 
armas registradas no mesmo 
período. À frente estão o Dis-

trito Federal (583,1%), Espírito 
Santo (192,7%), Minas Gerais 
(193,3%), Paraíba (183,9%), 
Rondônia (191,0%), Sergipe 
(173,9%) e Tocantins (171,2%).

Quanto a espécie de armas 
registradas ano passado no 
Estado, os tipos mais comuns 
foram pistolas (18.536), segui-
das de rifle, fuzil e carabina 
(12.581), revólver (12.092), 
espingarda (8.943) e metralha-
doras ou submetrabalhadoras 
(123). No país, o crescimento 
foi de 133,6%, saltado de 
637.972 registros, em 2017, 
para 1.490.323, no ano pas-
sado.

Um dos maiores aumentos 
diz respeito aos registros por 
cidadãos comuns. Entre 2020 
e 2021, houve um incremento 
de 14.363 cidadãos comuns 

Saúde alerta que a falta de vacinação é o principal motivo do 
crescimento de pacientes infectados e internados em estado grave

ANUÁRIO            

Registro de armas na Polícia Federal 
cresce 162,2% em Mato Grosso

Da Reportagem

Em apenas quatro dias, 
ações policiais constataram 
degradação ambiental e fecha-
ram garimpos ilegais na região 
do Pantanal, em Mato Grosso. 
As fiscalizações ocorreram 
em Poconé e Nossa Senhora 
do Livramento, municípios 
localizados 104 e 42 km res-
pectivamente de Cuiabá.

Na segunda-feira (27), a 
Operação conjunta “Guar-
diões do Pantanal” flagrou 
desmatamento ilegal em uma 
área de uma mineradora e de 
um garimpo, no município de 
Poconé. Na área, quatro pes-
soas foram flagradas atuando 
com desmatamento e extração 
ilegal de ouro e responderão 
por crime ambiental.

A fiscalização foi realizada 
pela Delegacia Especializada 
de Meio Ambiente (Dema) 
com apoio da Delegacia de 
Poconé, Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema) e 
Perícia Oficial e Identificação 

Técnica (Politec). A ação resul-
tou ainda no fechamento de 
um garimpo da região.

A operação foi deflagrada 
após denúncia. Com base nas 
denúncias, 12 agentes fisca-
lizaram a região, não sendo 
confirmada a denúncia de des-
matamento em relação à mine-
radora. Em diligências na área 
de garimpo, após perícia, foi 
constatado o desmatamento 
e a extração ilegal de ouro no 
local, sendo encontrados ma-
quinários que estavam sendo 
utilizados para a degradação 
do meio ambiente.

No local, foram apreendi-
dos dois motores estacionários 
e uma escavadeira hidráulica. 
Outros dois motores estacio-
nários utilizados para extra-
ção do ouro foram destruídos 
em razão da dificuldade de 
retirada de dentro da área 
de escavação. O garimpo foi 
embargado e fechado pelas 
equipes responsáveis pela 
operação.

“Já se passaram mais de 
dois anos que a pandemia 
teve início e está compro-
vado que a vacinação foi 
a grande responsável por 
nós termos retornado as 
atividades normais, como 
ir para a escola, passear, 
retirar a obrigatoriedade 
do uso de máscaras, mas, 
infelizmente, as pessoas 
insistem em não fazer o 
principal, que é comple-
tar o esquema vacinal”, 
alertou a secretária de 
Estado de Saúde Kelluby 
de Oliveira.

No entanto, dados do 
Ministério da Saúde apon-
tam que infelizmente esses 
pacientes “escolheram não 
se vacinar e a coletividade 
é que está pagando por 
isso”. “As pessoas preci-
sam se conscientizar que 
tomar todas as doses não 
protege só quem é vacina-
do, mas toda a coletivida-
de. Reduz a transmissão 
do vírus e as chances de 

quem é infectado com a co-
vid seja levado para uma 
UTI”, acrescentou.

Atualmente não há falta 
de vacina no Estado. A 
secretaria tem recebido 
as doses do Ministério da 
Saúde e encaminhado para 
os municípios de acordo 
com a demanda apresen-
tada. Estão em estoque na 
Rede de Frio do Estado e 
nos 15 Escritórios Regio-
nais de Saúde, um total de 
646 mil doses, entre Coro-
navac, Pfizer, Astrazeneca, 
Pfizer pediátrica e Jansen.

A recomendação do 
Ministério da Saúde (MS) é 
que a imunização seja feita 
com as vacinas da Pfizer, 
AstraZeneca ou Janssen, 
após o intervalo de quatro 
meses da aplicação do pri-
meiro reforço. Conforme 
o MS, a decisão é baseada 
em critérios científicos. 
Uma pesquisa feita pela 
Universidade de Oxford, 
no Reino Unido, enco-

que procuraram a Polícia Fe-
deral para adquirir o registro 
de arma de fogo. Os números 
saltaram de 24.626 para 38.988 
de um ano para o outro.

O número de registros 
entre servidores públicos 
também cresceu. O quanti-
tativo de porte de arma por 
prerrogativa de função saiu 
de 2.474, em 2020, para 2.984, 
em 2021. Já entre caçador de 
subsistência de 26 para 33 no 
mesmo espaço de tempo.

MORTES VIOLENTAS - 
O Anuário traz ainda dados 
sobre mortes violentas inten-
cionais (MVI) em todo país. 
Segundo o levantamento o nú-
mero de homicídios no Brasil 
caiu de 50.448, em 2020, para 
47.765 (-6,2%), no ano passa-
do. Em Mato Grosso, a redu-

ção foi de -11,2, saindo de 990 
casos, em 2020, para 889, no 
ano seguinte. No período, os 
homicídios dolosos caíram de 
810 mortes para 749. Amapá é 
o estado com maior percentual 
mortes violentas intencionais, 
com 53,8%. Em seguida, apa-
recem Bahia (44,9%), Ama-
zonas (39,1%), Ceará (37%) e 
Roraima (35,5%).

As vítimas são, em sua 
maioria,  pessoas negras 
(77,9%), jovens (50%) e do 
sexo masculino (91,3%). A 
maior parte (76%) das mortes 
violentas intencionais regis-
tradas no território brasileiro 
ocorreram via arma de fogo. 
De 2018 a 2022, o número 
de registros de arma de fogo 
subiu 473%. A maior parte 
(76%) das mortes violentas 

CRIME AMBIENTAL    

Garimpos ilegais são 
fechados em Poconé e 
Nossa S. do Livramento

mendada pelo Ministério 
da Saúde, mostrou que a 
combinação heteróloga 
para a dose de reforço, ou 
seja, de vacinas diferentes, 
é mais eficaz.

JANSSEN - Quem ini-
ciou o esquema vacinal 
com a dose única da Jans-
sen também deverá re-
forçar a proteção contra o 
vírus. A última recomen-
dação era para aplicação 
de dose de reforço em pes-
soas a partir dos 18 anos, 
dois meses após a primeira 
aplicação.

Agora, quem tem 18 
anos ou mais deverá rece-
ber um segundo reforço 
quatro meses após o pri-
meiro reforço. Aqueles 
com idade superior a 40 
anos precisam de um ter-
ceiro reforço, que deverá 
ser aplicado após o inter-
valo de quatro meses do 
segundo. Nesses casos, a 
recomendação é que sejam 
usadas as vacinas Astra-

Zeneca, Pfizer ou Janssen.
OUTROS DADOS - Até 

a última segunda-feira 
(270, o Estado contabiliza-
va 759.242 casos e 14.984 
óbitos em decorrência do 
coronavírus. Do total de 
infectados, 9.313 estavam 
em isolamento domiciliar 
e 734.260 recuperados.

Entre casos confirma-
dos, suspeitos e descarta-
dos para a Covid-19, há 65 
internações em UTIs pú-
blicas e 76 em enfermarias 
públicas. Isto é, a taxa de 
ocupação está em 78,65% 
para UTIs adulto e em 15% 
para enfermaria adulto.

Dentre os dez muni-
cípios com maior núme-
ro de casos de Covid-19 
estão: Cuiabá (135.575), 
Várzea Grande (53.603), 
Rondonópolis (44.288), 
Sinop (34.357), Tangará da 
Serra (24.373), Lucas do 
Rio Verde (23.397), Sorriso 
(23.317), Primavera do Les-
te (22.715), Cáceres (17.473) 
e Alta Floresta (17.013).

LAVAGEM DE OURO  
Grupo criminoso atuava na extração e comércio ilegal de ouro
Da Reportagem

Lavagem de dinheiro por 
parte de organização com 
atuação na extração e co-
mércio ilegais de ouro foi 
alvo da operação “Lavagem 
de Ouro” deflagrada, ontem 
(28), pela Polícia Federal (PF) 
e a Receita Federal em Mato 
Grosso e outros oito estados 
da Federação.

Além do Estado, os man-
dados foram cumpridos em 
São Paulo, Goiás, Pará, Para-
ná, Paraíba, Rio de Janeiro, 

Pernambuco e Rondônia) e 
no Distrito Federal, com a 
participação de 208 policiais 
federais e 14 auditores da 
Receita Federal.

A partir de representação 
da Polícia Federal foram expe-
didos 52 mandados de busca e 
apreensão pela Justiça Federal 
em São Paulo, para endereços 
relacionados aos líderes do 
grupo investigado e aos prin-
cipais intermediários atuantes 
na lavagem de ativos.

No Estado, foram cum-
pridas nove ordens judiciais 

VIOLÊNCIA 
Homem é preso pela morte do tio 
na zona rural de Aripuanã
Da Reportagem

Um homem suspeito de 
matar o próprio tio em uma 
fazenda, na zona rural de 
Aripuanã (1.002 km ao noro-
este de Cuiabá), foi preso em 
flagrante pela Polícia Civil 
(PC), no sábado (18), logo após 
o crime, que vitimou Sandro 
Regis Marques de Oliveira, de 
40 anos. O assassinato acon-
teceu na noite do mesmo dia 
durante uma confraternização 
na propriedade rural, localiza-
da a 90 quilômetros da cidade, 
sentido à Juína.

O suspeito de 30 anos, que 
não teve o nome divulgado, 
foi autuado em flagrante por 
homicídio qualificado pelo 
motivo fútil e recurso que 
impossibilitou a defesa da 
vítima. Segundo informações 
da PC, amigos e familiares 
estavam reunidos no local, 

quando o tio e o sobrinho 
iniciaram uma discussão por 
motivos banais.

Quando o desentendimen-
to parecia ter chegado ao fim, a 
vítima virou de costas e estava 
saindo do local, momento em 
que suspeito correu para sua 
casa, pegou uma espingarda 
e efetuou diversos disparos 
contra o tio.

A vítima tentou correr, mas 
foi perseguida pelo suspeito 
e alvejado, vindo a morrer 
no chão da sala da sua casa, 
em frente aos seus familiares. 
Assim que foi acionada e in-
formada dos fatos, a equipe 
da Polícia Civil foi até o local 
onde realizou a prisão em 
flagrante do autor do crime.

Ele foi conduzido à Dele-
gacia de Aripuanã. Após ser 
interrogado pelo delegado 
Flávio Leonardo Santana Sil-
va, o suspeito detido foi autu-
ado em flagrante pelo crime.

em Cuiabá, dois em Pontes e 
Lacerda, um em Matupá e ou-
tro em Terra Nova do Norte. 
Além disso, a Justiça Federal 
determinou o bloqueio de 
contas de 40 investigados, no 
valor de até R$ 614 milhões.

Conforme a PF, nas pri-
meiras horas da operação 
já tinham sido aprendidos 
aparelhos de telefonia móvel 
e computadores dos investiga-
dos, documentos relacionados 
ao comércio ilegal de ouro, 
além de ouro em diversos 
endereços.

Os crimes apurados são de 
lavagem de ativos, receptação 
qualificada, falsidade Ideoló-
gica, redução do pagamento 
de tributos federais, dificultar 
a ação fiscalizadora ambiental 
do poder público, por meio 
da omissão no pagamento 
de compensação financeira 
pela exploração de recursos 
minerais - o CFEM, promoção 
de organização criminosa e 
usurpação de bem mineral 
da União.

OPERAÇÃO FACÍNORAS  
Presos suspeitos de matar encarregado de fazenda
Da Reportagem

Operação “Facínoras” 
cumpriu quatro mandados 
de prisão e de buscas contra 
alvos investigados por um 
homicídio ocorrido no mês de 
maio em uma fazenda locali-
zada em Campo Verde. Dois 
funcionários da propriedade, 
de 22 e 31 anos, foram presos 
temporariamente pelas equi-
pes da delegacia da cidade e 
da Gerência de Combate ao 
Crime Organizado (GCCO). 

Também foram cumpri-

dos dois mandados de busca 
e apreensão nas residências 
dos investigados. Durante a 
operação, um deles resistiu à 
prisão e tentou avançar contra 
a equipe policial. Foram apre-
endidas duas armas de fogo e 
aparelhos celulares que serão 
periciados pela Politec.

Segundo a Policia Civil 
(PC), um dos investigados 
preso confessou o crime e 
apontou o local onde estava a 
arma que teria sido utilizada 
no crime. Os policiais civis lo-
calizaram a espingarda calibre 

36 desmontada e uma caixa 
com 20 munições intactas e 
quatro deflagradas escondi-
das em uma área de mata da 
propriedade rural. 

Os mandados de buscas e 
de prisão foram deferidos pelo 
juízo da 3ª Vara Criminal de 
Campo Verde. Conforme as 
informações, Geraldo dos San-
tos, de 56 anos, era encarrega-
do de uma fazenda de Campo 
Verde e foi encontrado morto 
na propriedade rural, atingido 
por disparos de arma de fogo, 
no dia 14 de maio deste ano. 

De acordo com o delega-
do de Campo Verde, Philipe 
Pinho, a apuração apontou 
elementos informativos que 
colocam os dois investigados 
como os suspeitos do homi-
cídio. Diligências realizadas 
na fazenda logo após o crime 
não localizou uma das armas 
que ficavam guardadas na 
propriedade, sob responsabi-
lidade da vítima. Com a prisão 
dos dois suspeitos, a Polícia 
Civil espera esclarecer pontos 
da investigação e a motivação 
do homicídio.



AUXÍLIO BRASIL   

Relator avalia incluir auxílio a 
caminhoneiros de transportadoras em PEC

PANDEMIA
Brasil perde duas crianças abaixo de 
5 anos por dia para a Covid, diz estudo
CLÁUDIA COLLUCCI  
Da Folhapress - São Paulo

O Brasil tem registrado 
uma média de duas mortes 
diárias por Covid-19 entre 
crianças abaixo de cinco anos, 
faixa etária que ainda não 
está elegível para a vacinação 
no país e que vem lotando os 
hospitais pediátricos.

Em 2020 e 2021, foram 
1.439 óbitos nesse grupo, 
sendo que 48% eram de be-
bês entre 29 dias e um ano 
incompleto (pós-neonatal), 
uma média de 1,9 por dia. Em 
2022, são pelo menos mais 
291 mortes abaixo dos cinco 
anos até o dia 11 de junho, 
uma média de 1,8 por dia.

Para efeito de compara-
ção, desde o início da pan-
demia, os Estados Unidos, 
que já estão imunizando essa 
faixa etária, registraram 442 
mortes entre crianças abaixo 
dos cinco anos por Covid, ou 
seja, quase um terço (30,7%) 
do total de óbitos brasileiros. 
Os EUA têm 3,6 milhões de 
nascimentos por ano, en-
quanto o Brasil cerca de 2,6 
milhões.

A análise inédita é do Ob-
serva Infância, projeto ligado 
ao Instituto de Comunicação 
e Informação Científica e 
Tecnológica em Saúde (Icict/
Fiocruz). Os números de 2020 
e 2021 foram extraídos do 
SIM (Sistema de Informações 
sobre Mortalidade) e já passa-
ram por revisão do Ministé-
rio da Saúde e das secretarias 

estaduais de Saúde.
O Nordeste respondeu 

pela maior parte das mortes 
infantis por Covid nesses 
dois anos, com 43,9% do total, 
em média. A região tem ape-
nas um terço da população 
de crianças abaixo de cinco 
anos. Em seguida, vem o Su-
deste, com 24,5% dos óbitos. 
Depois, o Norte (18,1%), o 
Centro-Oeste (6,1%); e o Sul 
(7,3%).

Embora o número de mor-
tes de crianças até cinco anos 
represente apenas 0,22% do 
total de óbitos por Covid até 
dezembro de 2021 (668.074) 
no Brasil, o pesquisador do 
Observa Infância Cristiano 
Boccolini, autor principal do 
estudo, diz que a quantidade 
não é insignificante. “São 
quase 1.500 famílias que per-
deram seus bebês e crianças. 
É uma tragédia.”

Os dados do Observa 
Infância levam em conta a 
Covid como causa básica da 
morte e também como causa 
contribuinte. Ou seja, a crian-
ça já tinha algum problema 
de saúde, como uma insufi-
ciência cardíaca congênita, 
foi infectado pelo coronaví-
rus, teve o quadro piorado e 
morreu.

Para Boccolini, o número 
alto de mortes comparado a 
outros países reflete o grande 
número de infecções e de 
mortes pela doença no Brasil 
associada à desigualdade de 
acesso aos serviços de saúde 
entre as regiões do país.

 O pesquisador diz que 
mais estudos serão necessá-
rios para identificar o moti-
vo do excesso de mortes de 
crianças brasileiras quando 
comparadas com às de outros 
países, e da concentração dos 
óbitos no Norte e Nordeste 
e na faixa etária do pós-
-neonatal.

Em números absolutos, as 
mortes infantis brasileiras até 
cinco anos de idade represen-
tam 26,8% dos 5.376 óbitos 
de crianças nesse grupo re-
gistrados em 91 países que 
possuem dados desagrega-
dos por faixa etária, segundo 
o Unicef (Fundo das Nações 
Unidas para a Infância).

Por considerar a Covid 
como causa básica e causa 
contribuinte, o total de óbitos 
mensurado pelo Observa 
Infância é 18,3% superior ao 
divulgado nos boletins do 
Ministério da Saúde, que só 
computa a morte por Covid 
como causa básica. Em 2020 
e 2021, as mortes oficiais 
somam 1.175, segundo os bo-
letins divulgados pela pasta.

“Temos um excesso de 
mortes por Covid nessa faixa 
etária abaixo dos cinco anos. 
A cada dia que passamos sem 
vacinação para as crianças a 
partir de seis meses, o Brasil 
perde duas delas. Isso é ina-
ceitável. O óbito por Covid 
já pode ser considerado evi-
tável”, diz Boccolini.

Na opinião do infectolo-
gista Munir Ayub, membro 
do comitê de imunizações da 

SBI (Sociedade Brasileira de 
Infectologia), não há dúvidas 
de que a população menor de 
cinco anos está mais vulnerá-
vel à Covid e que precisa ser 
vacinada. “A questão é saber 
qual vacina será liberada 
no Brasil e quando isso vai 
acontecer.”

Os Estados Unidos come-
çaram na terça (21) a imuni-
zar crianças entre seis meses 
e cinco anos de idade com 
as vacinas da Pfizer e da 
Moderna.

Desde março, a Anvisa 
(Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária) analisa o 
pedido do Instituto Butantan 
para uso da Coronavac entre 
três e cinco anos, mas ainda 
não há uma decisão. No dia 
8 de junho, a agência ouviu 
especialistas das sociedades 
brasileiras de infectologia, 
pediatria e imunologia, além 
da Abrasco (Associação Bra-
sileira de Saúde Coletiva).

Na semana passada, a 
farmacêutica Pfizer informou 
que prepara a documentação 
para solicitar à Anvisa a auto-
rização para vacinar crianças 
entre seis meses e cinco anos, 
mas ainda não há prazo para 
que isso ocorra. Ou seja, no 
momento não há nenhuma 
vacina sob análise para a 
faixa etária em que as mortes 
têm se concentrado, entre 29 
dias e um ano incompleto.

Segundo a pediatra Isa-
bella Ballalai, vice-presidente 
da SBIm (Sociedade Brasilei-
ra de Imunizações), crianças 

menores de um ano são mais 
vulneráveis a todas as infec-
ções. Nos primeiros meses de 
vida, os bebês estão protegi-
dos devido aos anticorpos 
transferidos pelas mães por 
meio da placenta e do leite 
materno.

“A gente começa a vacina 
a partir dos seis meses para 
que, quando os anticorpos 
maternos acabarem, elas já 
estejam protegidas pelas 
vacinas”, explica a médica.

Segundo a pediatra, é 
muito importante que a imu-
nização contra Covid chegue 
para as crianças abaixo de 
cinco anos e que avance entre 
aquelas de 5 a 11 anos. A taxa 
de vacinação nessa faixa está 
em 37%.

Para a médica, o movi-
mento dos antivacina, ao es-
palhar boatos sobre eventos 
adversos graves que nunca 
existiram, não só assustou 
os pais sobre a imunização 
como também acabou com a 
percepção de risco, com o fal-
so argumento de que a Covid 
não causa doença grave nas 
crianças.

“Não é isso que a gente 
está vendo. A gente sempre 
priorizou os mais velhos, 
porque têm uma taxa de 
incidência maior, mas, com 
isso, as famílias entenderam 
que as crianças não correm 
riscos”, afirma.

O infectologista Ayub 
lembra também que muitos 
dos pais de crianças peque-
nas e mesmo os seus filhos 

maiores não estão com o 
esquema completo de vacina-
ção. Com a alta circulação da 
variante ômicron, associada 
ao abandono das medidas 
de proteção, as chances de 
se infectarem e transmitirem 
para os seus bebês aumentam 
bastante.

“O vírus da circulando e 
está pegando uma popula-
ção de crianças que não tem 
proteção nenhuma. Já mata 
muito mais crianças do que a 
meningite, doença que todos 
os pais temem.”

Atualmente, a faixa etária 
entre zero e cinco anos se 
tornou a de maior risco de 
hospitalização pela doença, 
excetuando a população aci-
ma de 60 anos, segundo outra 
análise da Fiocruz.

Em novembro, esse gru-
po não representava 5% dos 
casos semanais de Srag (Sín-
dromes Respiratória Aguda 
Grave) por Covid-19 no país. 
De abril em diante, ele passou 
a responder por até 15% dos 
registros.

Além dos casos agudos 
que podem complicar, um 
outro risco que as crianças 
correm é desenvolver a sín-
drome inflamatória multis-
sistêmica pediátrica (SIM-P). 
A taxa de mortalidade brasi-
leira por uma essa síndrome 
está em 6%, quatro vezes 
superior à registrada pelos 
EUA.

THIAGO RESENDE       
Da Folhapress - Brasília

Parlamentares discutem 
ampliar o alcance do auxílio de 
R$ 1.000 a caminhoneiros e in-
cluir também os profissionais 
que são vinculados a empresas 
transportadoras de cargas.

A medida é avaliada às 
vésperas da apresentação do 
parecer da PEC (proposta de 
emenda à Constituição) dos 
Combustíveis, que será divul-
gado nesta terça-feira (28) pelo 
relator, o senador Fernando 
Bezerra (MDB-PE).

Além do auxílio a caminho-
neiros, a proposta deve prever 
um incremento de R$ 200 
mensais às famílias do Auxílio 
Brasil e um aumento de 50% no 
valor do Auxílio Gás. Ambas 
as medidas valeriam até o fim 
deste ano.

Inicialmente, o benefício 
incluiria apenas os caminho-
neiros autônomos, até o limite 
de 900 mil contemplados. O 
número considera a existência 
de 872,3 mil cadastros ativos 
nessa modalidade no Registro 
Nacional de Transportadores 
Rodoviários de Cargas. O gas-
to ficaria em até R$ 5,4 bilhões.

Caso haja a ampliação para 
caminhoneiros vinculados a 
empresas, o cadastro mantido 
pela ANTT (Agência Nacional 
de Transportes Terrestres) 
indica um público potencial 
de até 1,15 milhão. A equipe 
econômica, por sua vez, atua 
para tentar limitar o “valor do 
cheque”, ou seja, o impacto 
para as contas públicas.

A PEC deve estipular que 
as regras para o pagamento 
do benefício serão regula-
mentadas posteriormente pelo 
Poder Executivo. Em uma das 
versões em análise, havia pos-
sibilidade de se exigir vínculo 
com sindicato, associação ou 

cooperativa, além de com-
provação de atividade como 
caminhoneiro nos últimos 12 
meses.

A requisição do registro de 
profissional autônomo, porém, 
passou a ser rediscutida por 
limitar o alcance do benefício 
entre os caminhoneiros –grupo 
que compõe a base de eleitores 
do presidente Jair Bolsonaro 
(PL) e tem sido uma voz ativa 
contra a alta no preço dos 
combustíveis.

Outro ponto ainda em dis-
cussão pela equipe técnica 
é como propor a instituição 
do estado de emergência. 
Inicialmente, essa solução era 
pensada apenas para a criação 
do auxílio aos caminhoneiros, 
um benefício novo e que po-
deria infringir as vedações da 
lei eleitoral.

Há um debate, porém, se 
a ampliação nos valores do 
Auxílio Brasil e do Auxílio 
Gás também precisaria ficar 
também sob o guarda-chuva 
desse dispositivo.

Nos bastidores, uma ala 
avalia que a medida não é 
essencial, uma vez que os pro-
gramas já estão em execução. 
Outro grupo, porém, entende 
que seria mais seguro se o 
estado de emergência cobrisse 
todos os aumentos de despesa.

Por isso, está em análise a 
necessidade de uma regula-
mentação específica para dar 
suporte jurídico ao estado de 
emergência, um mecanismo 
que hoje não existe na Cons-
tituição.

O estado de emergência 
foi a forma encontrada para 
que Bolsonaro consiga lançar 
um novo programa social às 
vésperas da eleição –o que é 
vedado pela lei eleitoral.

A lei eleitoral proíbe a 
implementação de novos be-
nefícios no ano de realização 

das eleições, justamente para 
evitar o uso da máquina públi-
ca em favor de um dos candi-
datos. As únicas exceções são 
programas já em execução ou 
quando há calamidade pública 
ou estado de emergência.

O Auxílio Brasil e o Auxí-
lio Gás são programas já em 
andamento, mas o vale para 
os caminhoneiros ainda não 
existe. Por isso, auxiliares do 
presidente temem que a me-
dida represente violação da 
lei eleitoral e recomendam a 
blindagem via PEC.

A PEC dos Combustíveis já 
passou por uma grande trans-
formação na semana passada, 
antes mesmo de ser apreciada 
pelos senadores. Inicialmente, 
a proposta previa repasses de 
até R$ 29,6 bilhões para esta-
dos que optassem por zerar as 
alíquotas de tributos estaduais 
sobre os combustíveis.

A medida fazia parte da 
estratégia de tentar segurar os 
preços dos combustíveis por 
meio da redução de tributos.

Na semana passada, no en-
tanto, o governo e as principais 
lideranças do Senado concor-
daram em mudar a estratégia 
e direcionar os recursos aos 
benefícios sociais. O montante 
destinado a esse pacote subiu 
a R$ 34,8 bilhões.

O líder do governo no Se-
nado e primeiro signatário da 
PEC, Carlos Portinho (PL-RJ), 
afirmou que a mudança se 
deu porque os governadores 
vinham sinalizando que pode-
riam não cortar as alíquotas em 
troca da compensação finan-
ceira, neutralizando o esforço 
do governo federal de obter 
algum alívio nas bombas.

A única compensação que 
deve ser mantida na PEC é 
a que destina recursos aos 
estados que reduzirem suas 
alíquotas sobre o etanol. A 

ELEIÇÕES 2022  
Bolsonarismo é vitorioso mesmo 
se perder eleição, diz autor de 
‘Limites da Democracia’

Análise da Fiocruz mostra que Nordeste lidera mortes; 
número total é o triplo em relação aos EUA

justificativa inicial é que os 
biocombustíveis precisam 
seguir competitivos frente à 
desoneração dos demais com-
bustíveis, em particular após a 
limitação do ICMS sobre esses 
produtos a um porcentual en-
tre 17% e 18%.

Além disso, a redução de 
alíquotas do etanol vem sendo 
alvo de intenso lobby, segundo 
apontam alguns senadores. 
O próprio relator da PEC é 
representante de Pernambuco, 
um dos polos sucroalcooleiros 
do país.

A princípio, o parecer de 
Bezerra seria apresentado 
nesta segunda-feira (27), mas 
o relator informou que neces-
sitaria de mais prazo. O texto 
será apresentado na terça-feira 
(28) e já entrou na pauta do 
plenário do Senado para vo-
tação no dia seguinte.

Alguns senadores reclama-
ram do fato de que a proposta 
foi direto ao plenário, evitando 
assim algumas comissões.

“Na oportunidade da dis-
cussão do PLP 18 o acordado 
no Colégio de Líderes foi que 
aquele projeto e a PEC 15 
seriam imediatamente delibe-
rados, e a PEC 16 passaria por 
avaliação da CCJ (Comissão 
de Constituição e Justiça), até 
para dirimir dúvidas sobre sua 
aplicabilidade no horizonte 
eleitoral”, afirmou em nota 
o líder da minoria Jean Paul 
Prates (PT-RN).

“Essa pressa prejudica o 
processo legislativo, dificulta a 
apresentação de emendas para 
aprimorar o texto, e certamen-
te vai ensejar judicialização. 
Sou a favor de dar ao Congres-
so o tempo de fazer sua parte, 
e continuar apresentando solu-
ções boas ao povo brasileiro”, 
completou.
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NAIEF HADDAD
Da Folhapress - São Paulo

Impressionado com os atos 
de raiz golpista do 7 de Setem-
bro do ano passado, liderados 
pelo presidente Jair Bolsonaro, 
e com a ausência de reação dos 
políticos e da sociedade, Mar-
cos Nobre decidiu se lançar 
mais uma vez ao que chama 
de “diagnóstico do tempo 
presente”.

O último livro do professor 
do departamento de filosofia 
da Unicamp com esse tipo de 
abordagem —em que discute 
a fundo o passado recente e a 
atualidade da política brasilei-
ra e avalia caminhos possíveis 
para o futuro— havia sido 
“Imobilismo em Movimento”, 
publicado em 2013.

Em “Limites da Democra-
cia”, com lançamento nesta 
terça (28), em São Paulo, ele 
enfrenta os dez anos seguintes. 
Não são, como diz, quaisquer 
dez anos.

“São dez anos de brutal cri-
se econômica e social, de insta-
bilidade política permanente, 
de desastres ambientais sem 
precedentes, de ameaça direta 
à democracia e à vida”, escreve 
Nobre, também presidente do 
Cebrap (Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento).

O livro vai em busca das 
motivações e dos efeitos das 
manifestações de junho de 
2013, a partir das quais se con-
solidou o que o autor chama de 
“oposição extrainstitucional”.

Os anseios desses gru-
pos encontraram eco na Lava 
Jato, operação que “acabou se 
mostrando, para uma enorme 
parcela do eleitorado, a última 
instância recursal da política, 
o único caminho institucional 
disponível para a canalização 
de sua insatisfação”.

A Lava Jato insuflou as 
“novas direitas”, observadas 
em minúcia ao longo do livro, 
e manteve o sistema político 
acuado, o que contribuiu de 
modo decisivo para o impe-

achment de Dilma Rousseff.
É de Michel Temer o último 

governo federal analógico, o 
que talvez soe como um dado 
pitoresco, mas é bem mais do 
que isso.

Está nesse terreno um dos 
pontos fortes de “Limites da 
Democracia”. Com base em 
estudos acadêmicos do Brasil 
e do exterior, muitas vezes 
reinterpretados por Nobre, 
o livro demonstra a impos-
sibilidade de radiografar a 
realidade política do país sem 
uma percepção detalhada dos 
avanços digitais.

O autor observa o bolso-
narismo sob vários ângulos, 
entre eles, como um “partido 
digital”, um conceito criado 
pelo sociólogo italiano Paolo 
Gerbaudo para definir organi-
zações que tenham expressão 
eleitoral, estejam mobilizadas 
permanentemente e sejam 
capazes de hackear (ou para-
sitar) partidos institucionali-
zados.

Importa menos a sigla à 
qual Bolsonaro está formal-
mente vinculado —no caso, 
o PL. Para líderes de vertente 
autoritária como ele, vale, so-
bretudo, a força do “partido 
digital”.

Essa é uma das razões 
para que Nobre, ao fim do 
penúltimo capítulo, conclua: 
“Perdendo ou ganhando a elei-
ção em 2022, o bolsonarismo já 
ganhou. Derrotá-lo será tarefa 
para muitos anos”.

“É enorme o grau de orga-
nização e de engajamento [do 
bolsonarismo]”, diz à Folha.

“Quer um exemplo? O 7 
de Setembro de 2021. Não foi 
dirigido ao bolsonarismo em 
geral, a esses cerca de 30% 
que o apoiam [Datafolha mais 
recente indicou 28%]. Foi, na 
verdade, dirigido ao núcleo 
duro do ‘partido digital bolso-
narista’, que é um núcleo auto-
ritário. E os estudos mostram 
que a mobilização foi muito 
capilarizada”.
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A BG2 Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita no 
CNPJ nº 13.583.875/0001-05, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, locali-
zado na Avenida Cristal, s/n, Jardim Nova Barra Sul, Barra 
do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

A Jardins Empreendimentos Imobiliários LTDA, inscrita 
no CNPJ nº 13.803.534/0001-06, torna público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso – SEMA/MT, o pedido da Licença de Operação
para atividade de Loteamento Residencial Urbano, localiza-
do às margens da Rodovia BR 070, esquina com a Rua Cel. 
Elias Galvão, Barra do Garças/MT, CEP: 78.600-000.

SOLUM LABORATÓRIO S.A. — CNPJ(MF) N° 22.212.934/0001-20 — NIRE N° 51.300.004.054 - EXTRATO DA ATA DA
ASSEMBLÉIA GERAL DE TRANSFORMAÇÃO DA SOCIEDADE LIMITADA DENOMINADA "SOLUM LABORATÓRIO 
LTDA" EM SOCIEDADE ANÔNIMA DE CAPITAL FECHADO SOB A DENOMINAÇÃO DE "SOLUM LABORATÓRIO S.A.", 
REALIZADA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2018 (Lei n° 6.404/76, art. 130, § 3°) — Assembleia Geral de Transformação de 
Sociedade Limitada em Sociedade Anônima de Capital Fechado, se realizou na sede social, a 18 de junho de 2018, às 10h00m 
(dez) horas, sob a presidência do Sr. Leonardo Gomes Cândido, tendo servido como secretário o Sr. Frederico Ribeiro 
Krakauer. Compareceram quotistas representando a totalidade do capital social com direito a voto na Sociedade Limitada. A
matéria da agenda foi posta em discussão e votação, tendo a Assembleia, pela unanimidade dos votos presentes, tomado as 
seguintes deliberações: a) Aprovada a transformação da SOLUM LABORATÓRIO LTDA em uma Sociedade Anônima de 
Capital Fechado, passando a denominar-se SOLUM LABORATÓRIO S.A.; b) Em face da transformação em Sociedade 
Anônima, o Capital Social no valor de R$ 101.000,00 (cento e um mil reais), passará a ser representado por 101.000 (cento e 
uma mil) Ações Ordinárias, Nominativas e sem valor nominal. Em decorrência dessas decisões, foi o Estatuto Social da 
Companhia devidamente aprovado; e c) Eleitos os membros da Diretoria da Companhia, para um mandato de 3 (três) anos, 
com término previsto para o dia 18 de junho de 2021, que ficou assim composta: DIRETOR PRESIDENTE — Sr. Leonardo 
Gomes Cândido, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheiro agrônomo, portador da Carteira 
Nacional de Habilitação n° 00973826270, expedida pelo DETRAN-MT e inscrito no CPF(MF) sob o n° 779.720.741-GO, 
residente e domiciliado na Rua Cursino do Amarante, n° 1.220, apartamento 402, bairro Quilombo, na cidade de Cuiabá, Estado 
de Mato Grosso, CEP 78.043-435; e DIRETOR - Sr. Ignácio Martinez Conde Barrasa, brasileiro, casado sob o regime de 
separação total de bens, portador da Cédula de Identidade RG n° 2.879.016-9, expedida pela SSP/SP e inscrito no CPF(MF) 
sob o n° 940.277.908-63, nascido em 18 de julho de 1956, filho de Amabile Martinez-Conde Elustondo e Ana Maria Barrasa 
Plaza de Martinez-Conde, domiciliado à Avenida Fagundes de Oliveira, n° 1.650, bairro Piraporinha, na cidade de Diadema, 
Estado de São Paulo, CEP 09.950-615. Ficou definido, com o consentimento dos Diretores eleitos, que nada lhes será devido a 
título de retirada pró-labore durante o exercício de 2018. Cuiabá(MT), 18 de junho de 2018. (ASS) Leonardo Gomes Cândido, 
Presidente da Assembleia e Frederico Ribeiro Krakauer, Secretário da Assembleia. Ata devidamente registrada na Junta 
Comercial do Estado de Mato Grosso sob o n° 51300015765, em sessão de 9 de agosto de 2018.

(19/09/2018)

MARIA APARECIDA PEREIRA RIBEIRO, pessoa jurídica com direito 
privado, inscrita no CNPJ/MF: 02.392.589/0002-27 e Inscrição Estadual 
n°. 13.186.780-6, estabelecida na Rua Avenida Brasil, 515, Centro 
—Tangará da Serra — MT. que extraviou os seguintes COMUNICA
documentos: LIVRO DE REGISTRO DE TERMOS DE OCORRÊNCIAN° 
01; LIVRO DE REGISTRO DE ENTRADAS 01; LIVRO DE REGISTRO 
DE SAÍDAS 01; LIVRO DE REGISTRO DE APURAÇÃO DE ICMS 01; 
LIVRO DE REGISTRO DE INVENTÁRIO 01.

(19,20 E 21/09/2018)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE 
MATO GROSSO

AVISO ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018

0002347-96.2018.8.11.0000
O Presidente do Tribunal de Justiça, por intermédio de seu 
Pregoeiro Oficial, nomeado pela Portaria n. 
749/2018-C.ADM – DJE nº. 10273, de 12/06/2018, 
comunica aos interessados que será ABERTA a Sessão 
Pública do PREGÃO ELETRÔNICO N. 58/2018 - CIA 
0002347-96.2018.8.11.0000, no dia 03 de outubro de 
2018, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no site do 
Governo Federal www.comprasgovernamentais.gov.br, 
Objeto: “Aquisição de Expansão da Solução de 
Processamentos de Dados/Servidores Blades,  para os 
datacenters do Forum da Capital e do Tribunal de Justiça 
de Mato Grosso, com garantia e suporte técnico, além da 
extensão do serviço referentes aos demais equipamentos 
já instalados da Solução,  conforme condições, 
quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e 
seus anexos”  Os interessados no Edital poderão adquiri-lo 
nos sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao. Qualquer informação deverá 
ser solicitada pelo e-mail: monica.santos@tjmt.jus.br

Cuiabá, 18 de setembro de 2018.
Bruna Thaisa Dias Penachioni Ivoglo

Diretora do Departamento Administrativo

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 014/2018
REGISTRO DE PREÇO N° 033/2018

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para 
executar serviços para manutenção preventiva e corretiva de veículos 
operacionais (automóveis leves, camionetes, caminhões, motos e 
máquinas e implementos agrícolas e pesadas), independente de 
marca e categoria para atendimento da frota de veículos do SAAE - 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, 
conforme Termo de Referência (Anexo I) edital. Entrega dos 
Envelopes: Até as 08 h, do dia 03/10/2018 na sede do SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto, localizada na Av. Pará, 219 E, Bairro 
Cidade Nova, Lucas do Rio Verde MT, iniciando-se às 08 h. Edital 
C o m p l e t o : S A A E – F o n e : ( 6 5 ) 3 5 4 9 - 7 7 1 5 , e - m a i l :
sonia.duarte@saaelrv.com.br e no site http://www.saaelrvmt.com.br. 
Credenciamento e abertura dos envelopes: 08h dia 03/10/2018, no 
endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela Lei Federal nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde - MT, 19 de Setembro de 2018.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PUBLICAÇÃO

CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018
PROCEDIMENTO DE MANIFESTAÇÃO

DE INTERESSE N° 001/2018
O Município de Sorriso – MT, torna Público para o conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberto Procedimento de Manifestação 
de Interesse com o objetivo de promover a convocação de possíveis 
interessados que possuam capacidade técnica de desenvolver e 
apresentar estudos de viabilidade, levantamentos, investigações, 
pesquisas, soluções tecnológicas, informações técnicas, projetos ou 
pareceres de interessados, para subsidiar eventual processo de 
contratação em regime de parcerias público - privadas - PPP, nas 
modalidades de concessão patrocinada ou administrativa, nos termos 
do disposto na Lei Municipal n°. 2.401/2014, relativo à PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE GESTÃO, COLETA, TRATAMENTO, 
OPERAÇÃO E DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. As manifestações de interesse 
deverão ser apresentadas em até 30 (trinta) dias após a data de 
PUBLICAÇÃO do edital, endereçado ao Conselho de Gestão do 
Programa de Parceria Público-Privada de Sorriso - CGPPP, Avenida 
Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, anexo a Departamento 
Municipal de Licitação. O Edital da PMI poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto ao Conselho de Gestão 
do Programa de Parceria Público Privada ou Comissão Permanente de 
Licitação e, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Estevam Húngaro Calvo Filho
Conselho Gestor do Programa de Parceria Público Privada

Presidente

AVISO DE CANCELAMENTO
TOMADA DE PREÇOS N° 002/2017

APrefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste CANCELAR 
o edital de Tomada de Preços nº 002/2017, tendo como objeto 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA FEIRA DO PRODUTOR 
RURAL NO BAIRRO ROTA DO SOL, CONFORME PROJETO 
BÁSICO, MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, 
CRONOGRAMAFÍSICO FINANCEIRO, PROJETO ARQUITETÔNICO 
E COMPLEMENTARES EM ANEXO AO EDITAL”. Maiores
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700 e ainda 
através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
RATIFICAÇÃO DO COMUNICADO DE 

INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO N. 10/2018
Processo nº 531649/2018. Objeto: Inexigibilidade 
de Licitação para Contratação de Empresa 
Especializada na Prestação de Serviços de 
Conserto de ventiladores Pulmonares, Monitores 
Multiparâmetros e Painel de Incubadora das 
marcas: Magnamed, Alfamed e Fanem, com 
Reposição de Peças, para Atender as 
Necessidades do Hospital e Pronto Socorro 
Municipal de Várzea Grande/MT, em nome de
MEDLAB ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO 
DE PEÇAS PARA ESQUIPAMENTOS - EIRELI -
CNPJ: 14.995.486/0001-50, com o valor Global de
R$ 106.031,57 (Cento e seis mil trinta e um reais e 
cinquenta e sete centavos), pelo período de 90 
(noventa) dias. Publique-se e cumpra-se. O 
presente documento encontra-se disponível no site: 
www.varzeagrande.mt.gov.br.

Várzea Grande-MT, 18 de Setembro de 2018
DIÓGENES MARCONDES

Secretário Municipal de Saúde
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 

REGISTRO DE PREÇO Nº57/2018
PROCESSO Nº 540080/2018

O Município de Várzea Grande, através da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer, por meio da autoridade 
competente torna-se público para conhecimento 
dos interessados, que obedecendo aos princípios 
inerentes à Administração, decide REVOGAR o 
PREGÃO ELETRÔNICO nº 57/2018 do tipo menor
preço por item, cujo objeto Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Caminha 
Empilhável para Atender a Demanda da 
Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer do Município de Várzea 
Grande/MT. Certame foi realizado em 11 de 
Setembro de 2018, às 10h00min – horário de 
Brasília. Consubstanciado no artigo 49 da Lei nº 
8.666/93 e item 25.13.1 do Edital. A decisão com 
fundamentação e razões se encontra sitio 
institucional www.varzeagrande.mt.gov.br e 
www.bllcompras.org.br.

Várzea Grande-MT, 19 de Setembro de 2018
Silvio Aparecido Fidelis

Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 
Esporte e Lazer

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
AVISO DE REABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2018 REGISTRO 
DE PREÇOS

PROCESSO: 526970/2018 O Município de Várzea 
Grande, por meio do Pregoeiro Oficial, designado 
pela portaria n. 867/2018, torna público para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar 
licitação na modalidade de PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO, tendo 
como critério de julgamento o MENOR PREÇO 
POR ITEM, cujo objeto REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA CAPACITADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE QUADROS 
COM MOLDURA E IMPRESSÃO DE FOTOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA 
GRANDE/MT. A realização está prevista para o dia
04 de Outubro de 2018, às 10:30hs (horário 
Brasília - DF). O Edital completo está à disposição 
dos interessados gratuitamente nos seguintes sites: 
www.bllcompras.org.br e 
www.varzeagrande.mt.gov.br; 

Várzea Grande-MT, 19 de Setembro de 2018
Pablo Gustavo Moraes Pereira

Secretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA RICA / MT
AVISO DE LICITAÇÃO CONCORRENCIA 

Nº003/2018
PROCESSO N° 083/2018

A Prefeitura Municipal de Vila Rica – MT, através da 
Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela 
Portaria nº 232/2018 de 28 de Junho de 2018, torna 
público para conhecimento de todos os 
interessados, que realizará no dia 22 de Outubro de 
2018, as 09h:00min a CONCORRÊNCIA PÚBLICA 
Nº 003/2018, do tipo MAIOR OFERTA POR LOTE, 
para a CONCESSÃO de uso de espaço público 
(Quiosque Municipal) bar/lanchonete na Praça 
Municipal Afonso Ligori “Praça da Lagoa”, de 
acordo com as condições estabelecidas no edital. 
Maiores informações pelo email: 
licitavilaricamt@yahoo.com.br. O edital encontra se 
disponível no site www.vilarica.mt.gov.br.

Vila – MT, 19 de Setembro de 2018
NÚBIA NARA DE OLIVEIRA SILVA
Membro da CPL/Portaria 232/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 066/2018 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se de REGISTRO DE PREÇO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
ESPECIALIZADOS DEDETIZAÇÃO, 
DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA DE CAIXAS 
D`ÁGUA - COM ITENS EXCLUSIVOS PARA 
MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE. Tipo menor preço por item. Sagraram-se 
vencedoras do certame as seguintes empresas: 
CONTROL PRAG SERVIÇOS LTDA – ME, inscrita 
no CNPJ sob o Nº.22.929.777/0001-78, no valor 
total dos itens ganhos de R$ 544.500,00 
(Quinhentos e Quarenta e Quatro Mil e 
Quinhentos Reais). JULIETA LUCIA LOPES –
ME, inscrita no CNPJ sob o Nº. 22.009.833/0001-
56, no valor total dos itens ganhos de R$ 
135.000,00 (Cento e Trinta e Cinco Mil Reais. 
Informações mais detalhadas com a equipe de 
apoio e pregoeira pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 
1165. E-mail: lici.altoaia@gmail.com.br. 

Alto Araguaia – MT, 19 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA
PREGÃO PRESENCIAL 074/2018 – RESULTADO
A Prefeitura Municipal de Alto Araguaia – Estado de 
Mato Grosso, situada na Avenida Carlos Hugueney 
n° 572, Alto Araguaia–MT, CEP 78.780-000 por 
meio da pregoeira e sua equipe de apoio, torna 
público para conhecimento de todos que do 
julgamento do certame supracitado, cujo objeto 
trata-se de Registro de Preços para contratação 
de serviços guincho, guindalto, muck, serviço 
de transporte com carreta prancha para 
transporte de maquinas pesadas – COM ITENS 
EXCLUSIVOS PARA MICRO EMPRESA E 
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. Tipo menor 
preço por item. Sagrou-se vencedora do certame a 
seguinte empresa: RUDI BASSO – ME, inscrita no 
CNPJ sob o Nº. 07.534.751/0001-37, no valor total 
dos itens ganhos de R$ 760.700,00 (Setecentos 
e Sessenta Mil e Setecentos Reais). Informações 
mais detalhadas com a equipe de apoio e pregoeira 
pelo fone/fax (66) 3481-2885 ou 1165. E-mail: 
lici.altoaia@gmail.com.br.

Alto Araguaia – MT, 19 de Setembro de 2018
Flavianne Naves Fontoura

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO TAQUARI
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2018
A Prefeitura Municipal de Alto Taquari, através de sua Pregoeira e 
equipe de apoio no uso de suas atribuições legais, torna público aos 
interessados que o PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 
PREÇOS N° 055/2018, cujo certame se deu início às 13h30min, do dia 
12/09/2018, sagrou-se vencedor o preponente: ADELSO PEREIRA
CARVALHO E CIA LTDA, CNPJ: 24.858.924/0001-91 com o valor de $ 
96.608,00 (noventa e seis mil, seiscentos e oito reais). A licitação foi 
realizada pela modalidade Pregão Presencial, pelo critério do tipo 
menor preço por item, com certame homologado em 19/09/2018.
Alto Taquari – MT, 19 de setembro 2018.

Renata Fermino de Oliveira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM AQUINO
AVISO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2018

Objeto: “Registro de preços para futura e eventual aquisição de um 
COLETOR COMPACTADOR DE LIXO para utilização na coleta de lixo 
do município,” conforme condições e especificações constantes no 
edital e seus anexos. Data: 03/10/2018. Horário: credenciamento às 
08h30min e às 09h00min horas abertura do Pregão (horário de Mato 
Grosso). Local: Departamento de Licitações, na sede da Prefeitura 
Municipal de Dom Aquino – MT, situada na Avenida Cuiabá, n.º 143, 
centro, Município de Dom Aquino-MT. Edital e informações na sede da 
mesma no horário de expediente (07:00 às 13:00), pelos fones (0xx66) 
3451-1202/1299, ou pelo e-mail: licitacaopmda@gmail.com.
Dom Aquino-MT, 19 de setembro de 2018.

Wanusa Soares Alves
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCELÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2018 - SRP

A Prefeitura Municipal de Marcelândia - MT, através de sua Pregoeira, 

torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar 

licitação na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, com data de 

abertura prevista para o dia 02 de outubro de 2018, ás 08:00 horas 

(Horário de Mato Grosso), na sala de licitações da Prefeitura Municipal, 

tendo como objeto o registro de preços para futura e eventual aquisição 

de pães, salgados, tortas e bolos para atender as necessidades de 

diversas secretarias do município de Marcelândia/MT. O Edital 

completo está à disposição dos interessados, gratuitamente, na Sala 

de Licitações da Prefeitura Municipal de Marcelândia-MT, Sito a Rua 

Dos Três Poderes, Nº 777, Centro e no site www.marcelandia.mt.gov.br 

(Ícone: Licitação). Publique-se.

Marcelândia/MT, em 17 de setembro de 2018.

Geisi Glaucia da Silveira Tirapelle

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOBRES
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2018
AComissão de Apoio ao Pregão da Prefeitura Municipal de Nobres-MT, 
através da Pregoeira Sra. Quézia da Rosa Ferreira, nomeada pela 
portaria 122/2018, torna público aos interessados, que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 055/2018, do 
tipo MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, cuja abertura ocorrerá as 
08:00hs do dia 02/10/2018, na sede da Prefeitura Municipal de Nobres, 
situada à Rua Ludgardes Hoffmann Riedi, s/nº, Jardim Paraná, Nobres-
MT. Objeto: Futura e Eventual AQUISIÇÃO DE PEÇAS GENUÍNAS OU 
ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA, LUBRIFICANTES E
ACESSÓRIOS, PELO CRITÉRIO DE MAIOR PERCENTUAL DE 
DESCONTO COM BASE NO VALOR DE PEÇAS DAS
MONTADORAS, CONSULTADAS POR INTERMÉDIO DE SISTEMA
DE PESQUISA DE MERCADO, PARA VEÍCULOS LEVES,
INDEPENDENTE DE MARCA E CATEGORIA, PARA ATENDER A
FROTA DE VEÍCULOS DO MUNICÍPIO DE NOBRES-MT. Os 
interessados poderão retirar o edital completo, na sede da Prefeitura 
Municipal de Nobres, das 07:00 às 11:00 e 13:00h ás 17:00 ou através 
do site http://www.nobres.mt.gov.br/. Maiores informações poderão ser 
obtidas através do telefone (65) 3376-4200 – Ramal 4219.
Nobres, 19 de Setembro de 2018.

Quezia da Rosa Ferreira
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO DO TOMADA DE PREÇO

PARA OBRAS SERVIÇOS DE ENGENHARIA

OU MATERIAIS PARA OBRAS/MANUTENÇÃO N° 00000016/2018

O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 6 de Setembro 2018, com 

início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa para 

execução de lama asfáltica grossa (granulometria iv), que será 

aplicado em ruas e avenidas da área urbana e no estacionamento do 

aeroporto municipal, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro, memorial descritivo das quais foram vencedoras as 

empresas: Itens 829848, VITURINO PAVIMENTACAO E

TERRAPLANAGEM EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 

26.367.209/0001-81 no valor de R$ 329.223,81. Os representantes 

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 19 de Setembro de 2018.

Erick Cristian da Silva

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
ADENDO MODIFICADOR

REF. PREGÃO PRESENCIAL N° 098/2018
O Pregoeiro do município de Primavera do Leste, no uso das 
atribuições legais torna público que esta retificando, através deste 
ADENDO, o Edital da Licitação denominada, Registro de Preço para 
Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de 
entrega de combustível de forma fracionada e gerenciamento de 
combustível via web em rede de postos credenciados e PA – posto 
avançado via cartão magnético ou chip, com monitoramento da frota 
com portal de transparência e aplicativo para dispositivos android e 
IOS, controle de notas de empenho para atender os veículos e 
maquinários desta Prefeitura Municipal. Inclui-se no Edital o subitem 
“z”, no item XXIII – Obrigações da Vencedora do Certame Licitatório: 
23.1. Uma vez notificada de que a PREFEITURA efetivará a aquisição, 
a licitante vencedora deverá comparecer em 02 (dois) dias úteis 
seguintes à notificação, para retirar a autorização de fornecimento e/ou 
ordem de serviço, sob pena de decair do direito à contratação, sem 
prejuízo das sanções previstas no Item 25 deste Edital. Recebida a 
autorização de fornecimento e/ou ordem de serviço, a empresa 
vencedora do certame obriga-se a: z) O prazo para a entrega da rede 
credenciada será de 5 (cinco) dias após a solicitação formal realizada 
por esta Prefeitura. z.1) Deverá ter pelo menos um posto credenciado 
no município de Primavera do Leste, Cuiabá, Campo Verde, 
Rondonópolis, Barra do Garças, Sinop, Nova Xavantina, Matupá, 
Tangará da Serra, Alto Araguaia, Aripuanã, Nobres, Sorriso, Cáceres, 
Alta Floresta e Água Boa todos no estado de Mato Grosso, Anápolis e 
São Simão no estado de Goiás e Brasília - DF. A inclusão de novos 
municípios, inclusive em outros estados deverá ser posteriormente 
acordado entre as partes, levando em consideração o interesse da 
administração. O edital com este anexo modificador encontra-se à 
disposição dos interessados na Comissão de Licitação, sito à Rua 
Maringá, 444, Centro Primavera do Leste – MT e as demais cláusulas e 
Anexos permanecem inalterados, assim como a data de abertura do 
certame. Original assinado nos autos do processo.
Primavera do Leste – MT, 19 de Setembro de 2018. Atenciosamente,

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2018
PROCESSO N° 670/2018

(Regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 5.450/05 e subsidiariamente, 
pelas Leis nº 8.666/93, Nº 9.784/99, LC 123/06 e suas alterações e 
demais legislação complementar). Tipo: “MENOR PREÇO POR ITEM”. 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE MÃO DE OBRA
TERCEIRIZADA DE PROFISSIONAL PARA PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS PARAOPERAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE UM CONJUNTO 
DE SERVIÇOS RELATIVOS A CAPINA QUÍMICA E MANUAL, 
RASPAGEM, SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS AMBIENTES 
ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO 
TAIS COMO PARQUES AMBIENTAIS, LAGOS, APPS (ÁREAS DE 
PRESERVAÇÃO PERMANENTE), BEM COMO ATERRO
SANITÁRIO. SESSÃO PÚBLICAPARADISPUTADE LANCES. Dia: 04 
de outubro de 2018. Hora: 09:00 horas (Horário de Brasília – DF). Site: 
www.bllcompras.org.br. Local: Rua Maringá, 444 – Centro – Primavera 
do Leste – MT (Sala de Licitações). LOCAL, DIAS E HORÁRIOS PARA
LEITURA OU OBTENÇÃO DESTE EDITAL. Dias: Segunda a Sexta-
feira (em dias de expediente). Horários: Das 12:00 h às 18:00 h – 
Horário do Mato Grosso. LOCAL: Rua Maringá, 444 – Centro – 
Primavera do Leste – MT (Sala do Setor de Licitações). RETIRADA DE 
EDITAIS PELA INTERNET. Retire o Edital acessando a página 
http://www.primaveradoleste.mt.gov.br, local “CIDADÃO – Editais e 
Licitações”. Quando da retirada do edital, enviar recibo à Prefeitura de 
Primavera do Leste via e-mail: licita3@pva.mt.gov.br, conforme modelo 
do Anexo VIII deste Edital, para eventuais informações aos 
interessados, quando necessário.
Primavera do Leste, 19 de setembro de 2018.

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 04 de outubro 2018 às 14h30min *. 2º LEILÃO: 16 de outubro 2018 às 14h30min *. - *(horário de Brasília) 

Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira Oficial, JUCESP nº 836, com escritório na Rua da Mooca, 3.508/3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo 
Credor Fiduciário BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos Cédula de Crédito 
Bancário de 23/09/2012, cujos Fiduciantes são RENATO MONTES CARDOSO, inscrito no CPF/MF nº 688.329.821-53e 
sua mulher CARINE JARA DA SILVA CARDOSO, inscrita no CPF/MF nº 840.170.821-49, em PRIMEIRO LEILÃO 
(data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 234.000,54 (Duzentos e Trinta e Quatro Mil Reais e Trinta 
Quatro Centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído pelo “Casa residencial, com área 
construída de 38,15m² e terreno de 250,00m², situado na Rua 1.600 do loteamento denominado Conjunto Habitacional 
Imperial, Cuiabá/MT”, melhor descrito na matrícula nº 42.875 do 6º Cartório CRI da 3º Circunscrição de Cuiabá/MT. 
Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso não haja licitante 
em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 125.435,90 (Cento e Vinte Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Cinco Reais e Noventa Centavos - nos termos do art. 27, §2º da 
Lei 9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório da Leiloeira. Os interessados em participar do leilão de modo 
on-line, deverão se cadastrar no site www.FrazaoLeiloes.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação 
do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento e demais condições de venda, VEJAA INTEGRA DESTE 
EDITAL NO SITE: www.FrazaoLeiloes.com.br. Informações pelo tel. 11-3550-4066 (4412_17).

(20,22 E 25/09/2018

Edital Expedido - EDITAL - PRAZO 20 DIAS. Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): 
TRANSPORTES SATÉLITE LTDA, CNPJ: 83029140000209, Inscrição Estadual: 
13.158.051-0. atualmente em local incerto e não sabido. Finalidade: para que efetue 
o pagamento da obrigação no valor de R$ 27.626,51 (Vinte e sete mil, seiscentos 
e vinte e seis reais, e cinquenta e um centavos), no prazo de 15 (quinze) dias, sob 
pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da obrigação 
(art. 523, §3º, Código de Processo Civil). Despacho/Decisão: Vistos etc.Recebo 
o Cumprimento de Sentença de fls. 101/104, anote junto à autuação e capa dos 
autos.Intime-se a parte Executada via edital (art. 513, §2º, inciso IV, Código de 
Processo Civil) para que efetue o pagamento da obrigação no prazo de 15 (quinze) 
dias, sob pena penhora de quantos bens forem necessários para cumprimento da 
obrigação (art. 523, §3º, Código de Processo Civil).Transcorrido o prazo acima 
fixado e não havendo pagamento, arbitro multa e honorários advocatícios em 10% 
(dez por cento), cada, nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, 
iniciando de imediato o prazo de 15 (quinze) dias para a parte executada apresentar 
impugnação nos próprios autos.Inexistindo manifestação da parte Executada, 
intime-se a parte Exequente para que indique bens à penhora.Independente do 
acima disposto, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que requeira o que 
de direito em relação aos honorários sucumbenciais fixados na sentença.Cumpra-
se. Intime-se. E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no 
futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 
lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Luciene Messias, digitei. Cuiabá, 
23 de maio de 2018. Analice Rosalen Santos - Gestor(a) Judiciário(a) - Autorizado 
art. 1.205/CNGC. (20/09/2018)

ESTADO DE MATO GROSSOPODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 
RONDONÓPOLIS - EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO: 20 (vinte) DIAS. Dados do 
Processo: Processo: 1000873-98.2017.8.11.0003. Valor causa: R$ 21.953,16. 
Tipo: [BUSCA E APREENSÃO] BUSCA E APREENSÃO (181). REQUERENTE: BANCO 
BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A. REQUERIDO: JOSIANE RODRIGUES DE LIMA. 
Pessoa(s) a ser(em) citada(s): Nome: JOSIANE RODRIGUES DE LIMA, Endereço: 
em lugar incerto e não sabido. FINALIDADE: CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), 
acima qualificado, atualmente e lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 
proposta, consoante consta na petição inicial, processo judicial eletrônico, disponibilizado 
integralmente via sistema: www.pje.tjmt.jus.br, para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
do término do prazo deste edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 
considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. Decisão: .Processo 
nº 1000873-98.2017.8.11.0003. Vistos etc. Considerando que as tentativas de citação da 
requerida restou infrutífera e o autor não logrou êxito em localizar o atual paradeiro da 
mesma, hei por bem deferir a sua citação editalícia, com prazo de 20 (vinte) dias, devendo 
ser observado os comandos do artigo 257, do CPC. Deverá o edital ser publicado em jornal 
local, de grande circulação, pelo menos duas vezes, em prazo não superior a 10 (dez) dias. 
Deverá o autor comprovar nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o cumprimento desta 
decisão sob pena de extinção. Intime. Cumpra. Expeça o necessário. Rondonópolis-MT, 
13 de agosto de 2018. MILENE APARECIDA PEREIRA BELTRAMINI JUÍZA DE DIREITO. 
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital que será publicado na forma da Lei. Eu, Luciana 
GiarettaSenen, digitei. Rondonópolis, 23 de agosto de 2017. Luciana Martins da Silva - 
Gestor(a) Judiciário(a) - Aut. Provimento. 56/2007-CGJ. (20 e 21/09/2018)

INÁCIO CAMILO RUARO, pessoa física inscrita no CPF/MF sob nº 
079.080.830-72, em atenção ao Parecer Técnico PT Nº 
78910/CEE/SUIMIS/2013, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a Renovação da 
Licença de Operação da Central de Geração Hidrelétrica CGH 
Cachoeirinha 0,75MW (UG-1), localizada no Rio Batovi, sub-bacia 
26, município de Tesouro/MT. (20/09/2018)

MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A, CNPJ: 08.343.492/0593-
61, torna público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
de Cuiabá, as Licenças de Localização, Prévia e Instalação para 
execução do empreendimento a ser localizado na Rua João Batista S. de 
Oliveira esquina com Rua 1º de Maio, Bairro Vista Alegre, Cuiabá-MT, 
com 440 unidades habitacionais. (20/08/2018)

BENITES TRANSPORTES LTDA torna público que requereu á 
secretaria municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural 
sustentável do município de Várzea Grande - SEMMADERS/VG a 
licença localização para (Transporte rodoviário de carga, exceto produtos 
perigosos e mudanças, municipal), situada na Av Julio Domingos De 
Campos (Lot D Industrial), nº 6550, Sala 06, Bairro Mapim, CEP 78.142-
360, Várzea Grande-MT. (20/09/2018)

GARRAFAS CUIABÁ INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA - EPP, portador do 
CNPJ de Nº  13.821.898/0001-00, torna público que requereu à Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente E Desenvolvimento Rural Sustentável 
do Município de Várzea Grande - SEMMADERS/VG, a LICENÇA DE 
LOCALIZAÇÃO,  LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade principal de fabricação de 
embalagens de material plástico, situada na rua Filinto Muller, S/n, lote 08, 
Quadra 40, Jardim Marajoara I, Várzea Grande - MT. (20/09/2018)

VITÓRIA MINERADORA LTDA, Inscrita no CNPJ sob o n. 10.719.038/0001-
72, torna público que requereu junto a SEMA-MT as Licenças Prévia, de 
Instalação e Operação para extração e beneficiamento de areia e cascalho 
no município de Poxoréu-MT. Não foi determinado Estudo de Impacto 
Ambiental. (20/09/2018)

OTICA BELLA VISÃO LTDA, CNPJ: 31.211.271/0001-10 torna 
público que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADRS de Várzea Grande 
- MT, a Licença Ambiental - Modalidade: Licença de Localização para 
atividade Comercio varejista de artigos de óptica, Localizada Av. Couto 
Magalhães (lote centro), nº1902, Bairro Centro-Norte, município de 
Várzea Grande - MT. (20/09/2018)

AMANDA FERREIRA SOARES EIRELI torna público que requereu à secretaria 
municipal de meio ambiente e desenvolvimento rural sustentável do município de 
várzea grande - SEMMADERS/VG a licença ambiental - modalidade: licença de 
localização, licença prévia, licença de instalação e licença de operação, tendo 
como atividade principal serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores. Cadastrada sob número de CNPJ 28.803.457/0001-53, 
com sede Av Avenida Ulisses Pompel de Campos Lot Figueirinha, 2431 CEP: 
78.140-002 bairro: Gloria, Várzea Grande/MT. (20/09/2018)

DANILLO RAPHAEL DAS NEVES, CNPJ 30.572.100/0001-53, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano-SMADES Licenças de Localização-LL, Prévia-LP, Instalação-LI , as 
e de Operação-LO, para fabricação de produtos cerâmicos não-refratários não 
especificados anteriormente, localizado na , lote 18, Quadra 70, Av. das Torres
bairro , em Santa Cruz II Cuiabá/MT

PATRÍCIA AKEMI IVANAGA, CNPJ 15.746.083/0001-87, nome fantasia 
CLIMATIZAÇÃO IVANAGA Rua Dr., estabelecida na Manoel Vargas nº 626, 
bairro , CEP 78.118.114, em , torna público que Cristo Rei Várzea Grande/MT
requereu à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e SEMMADERS/VG-
Desenvolvimento Rural Sustentável, a para Licença de Localização-LL
atividade de instalação e manutenção de ar condicionado e comércio varejista 
de peças e acessórios para aparelhos eletrônicos domésticos.

Roberto de Oliveira Silva,CNPJ 31.348.426/0001-64 na Av. Ipiranga,1258, 
Goiabeiras, Cuiabá/MT, torna público que requereu a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Urbano, modalidade de Licença Previa (LP) 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para a Atividade 
Serviços, lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores a no 
Estado de Mato Grosso.                                                                                   (20/09/2018)

A Votorantim Cimentos S/A, CNPJ01.637.895/0184-22, torna 
público que recebeu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA/MT as Licenças Prévia 310384/2018 e de Instalação 
69240/2018, ambas com validade até 12/08/2021 para Fabricação de 
Argamassas, na Rod. MT 401, Km 14,4, Zona Rural, município de 
Cuiabá-MT

A Votorantim Cimentos S/A, CNPJ 01.637.895/0184-22, torna 
público que recebeu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente-
SEMA/MT a prorrogação da Licença de Operação 317925/2018 até a 
data de 11/12/2022, para as atividades de Extração de Calcário, Argila 
e Filito, Fabricação de Cimento e Coprocessamento de Resíduos, na 
Rod. MT 401, Km 14,4, Zona Rural, município de Cuiabá-MT  (20/09/18)

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA – SEGUNDO SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE 

 JUIZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA DE VÁRZEA 
GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os docu-
mentos exigidos pelo artigo 1.525, de I a IV do Código Civil Bra-
sileiro. WILLIAM SILVA GODOI e FABIANA CRISTINA SANTIAGO 
COELHO. Sendo o pretendente natural de Cuiabá/MT, nascido no 
dia 26/06/1989, portador da CNH 04986070406 DETRAN/MT, Data 
de Emissão 02/10/2014, Validade 09/09/2019, nela inserida o RG: 
19009437 SSP/MT e CPF: 027.634.251-86, profissão Técnico em 
Refrigeração, estado civil Solteiro, residente e domiciliado à Rua 
L, S/N, Quadra 08, Bairro Jardim União II, Várzea Grande-MT, filho 
de VAGNER VELOSO DE GODOI e MARIA DE FÁTIMA DA SILVA 
GODOI. E a pretendente natural de Rondonópolis/MT, nascida no 
dia 14/10/1997, portadora da CTPS 7221214, Série 0050-MT, Data 
de Emissão 25/05/2017, nela inserida o PIS/PASEP 125.84472.351, 
RG: 25011464 SEJUSP/MT, Data de Expedição 16/07/2010 e CPF: 
063.691.691-02, profissão Vendedora, estado civil Solteira, residen-
te e domiciliada à Rua L, S/N, Quadra 08, Bairro Jardim União II, 
Várzea Grande-MT, filha de MANOEL DIAS COELHO e EUNICE 
SANTIAGO DIAS. A contraente em virtude do casamento, passará 
a usar o nome de: FABIANA CRISTIANA SANTIAGO COELHO GO-
DOI. O regime adotado é o de COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. 
Se alguém souber de algum impedimento, que oponha-o em forma 
de lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório, no lugar de 
costume e publicado pela imprensa local. Bem como publicado em 
Jornal Diário desta Comarca e no Diário de Justiça eletrônico do Es-
tado de Mato Grosso, em conformidade com a lei 6.015/73 e legis-
lação complementar. Os contraentes casaram-se no livro______ fo-
lha_____ termo____. Várzea Grande-MT, 19 de setembro de 2018.

OFICIAL

JOSÉ CARLOS FERREIRA DE ARRUDA – SEGUNDO SERVIÇO 
NOTARIAL E REGISTRAL DE VÁRZEA GRANDE 

 JUIZO DE PAZ E DE CASAMENTO DA COMARCA DE 
VÁRZEA GRANDE - ESTADO DE MATO GROSSO.

EDITAL DE PROCLAMAS
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram os do-
cumentos exigidos pelo artigo 1.525, de I a IV do Código Civil 
Brasileiro. ADAILTON FERREIRA e GILVANIA BANDEIRA DA 
SILVA. Sendo o pretendente natural de Jaciara/MT, nascido no dia 
23/09/1973, portador do RG: 1061272-6 SESP/MT, Data de Expe-
dição 18/09/2014 e CPF: 631.047.411-15, profissão Aposentado, 
estado civil Solteiro, residente e domiciliado à Rua U, S/N, Bairro 
Cohab Cristo Rei, Várzea Grande-MT, filho de SANTO FERREIRA 
e HELENA MARIA SIMÃO DA COSTA FERREIRA. E a pretenden-
te natural de Messias/AL, nascida no dia 24/02/1976, portadora da 
CTPS 1835962, Série 0060-MT, Data de Emissão 13/07/2018, nela 
inserida o PIS/PASEP 163.36433.98-7, RG: 2000001221935 SSP/
AL, Data de Expedição 04/10/2000 e CPF: 038.956.684-51, profis-
são Serviços Gerais, estado civil Viúva, residente e domiciliada à 
Rua Presidente João Poupino, Nº 8, Quadra 46, Bairro Cristo Rei, 
Várzea Grande-MT, filha de JOSÉ SANTIAGO DA SILVA e MARIA 
CICERA BANDEIRA DA SILVA. A contraente em virtude do casa-
mento, continua a usar o nome de: GILVANIA BENDEIRA DA SILVA. 
O regime adotado é o de SEPARAÇÃO DE BENS OBRIGATÓRIA 
(Art. 1.641 e 1.523 CC). Se alguém souber de algum impedimento, 
que oponha-o em forma de lei. Lavro o presente para ser afixado em 
Cartório, no lugar de costume e publicado pela imprensa local. Bem 
como publicado em Jornal Diário desta Comarca e no Diário de Jus-
tiça eletrônico do Estado de Mato Grosso, em conformidade com a 
lei 6.015/73 e legislação complementar. Os contraentes casaram-se 
no livro______ folha_______ termo_______. Várzea Grande-MT, 
19 de setembro de 2018.

OFICIAL

SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL DO DISTRITO DE 
CAPÃO GRANDE - JUÍZO DE PAZ E DE CASAMENTO 

DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
ESTADO DE MATO GROSSO EDITAL DE PROCLAMAS

LIVRO 6 FOLHA 36 TERMO 8796
FAÇO SABER, que pretendem se casar e apresentaram 
os documentos exigidos pelo artigo 1.525, de I, II, III e IV 
do Código Civil Brasileiro. JOÃO HENRIQUE GOMES AL-
VES e THAYNARA CAMPOS SANTANA. Sendo o preten-
dente natural de COLÍDER/MT, nascido no dia 03/05/1996, 
profissão Auxiliar de Pedreiro, estado civil Solteiro, resi-
dente e domiciliado à Rua Santa Helena, Qd. 8, Cs. 1, Ce-
lestino Pereira - Várzea Grande/MT, filho de JOÃO JOSÉ 
ALVES e de Dona CLAUDIA CRISTIANE GOMES DE 
ASSIS. E a pretendente natural de CUIABÁ/MT, nascida 
no dia 18/07/1999, profissão Do Lar, estado civil Solteira, 
residente e domiciliada à Rua V, Qd. 2, Cs. 30, José Carlos 
Guimarães - Várzea Grande/MT, filha de JOADIL SANTA-
NA e de Dona LUCINEIDE AUXILIADORA CAMPOS. Se 
alguém souber de algum impedimento, que oponha-o em 
forma de lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartó-
rio, no lugar de costume e publicado pela imprensa local 
DIÁRIO DE CUIABÁ, Cuiabá/MT. Várzea Grande/MT, 14 
de setembro de 2018.
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
COMUNIDADE TERAPEUTICA TENDA DE ABRAÃO (FILIAL) CNPJ: 19.160.690/0002-55

A COMUNIDADE TERAPEUTICA TENDA DE ABRAÃO devidamente representada por seu Presidente 
S.r.  RAIMUNDO EGIDIO DASILVAASSIS, nacionalidade brasileiro, casado em Regime Parcial de Bens, 
nascido em 08/11/1965, natural de Cuiabá – MT, profissão pedreiro, tem o cargo de presidente da 
associação, e residente e domiciliado na Rua Marechal Severiano, Nº 203, Bairro Duque de Caxias em 
Cuiabá - MT, com CPF N° 412.013.531-49 e RG sob Nº 04984110 SJ/MT, nesta cidade de Lucas do Rio 
Verde - MT, CONVOCA através do presente edital, todos os associados, para Assembleia geral  
extraordinária, que será realizada na rua barreiro branco , N° s/n , Bairro zona rural Cuiabá /MT CEP: 
78.000-00- MT, com início da primeira chamada às 19:00 horas, e em segunda chamada às 19:30 horas, 
do dia 17 de agosto 2018 , com a seguinte pauta: ·Dissolução da associação comunidade terapêutica 
tenda de Abrão filial com sede em Lucas do rio verde. Lucas do Rio Verde - MT, 16 de JULHO de 2018 
RAIMUNDO EGIDIO DASILVAASSIS CPF 412.013.531-49 - Presidente

20/09/2018

CLASSIDIÁRIO 
Fone: 3644-1695

SÉRGIO BARZOTTO - CPF:272.433.030-72–Torna pú-
blico que requereu ao CODEMA, a LICENÇAPRÉVIA 
(LP), LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE  
OPERAÇÃO (LO)para atividade de Armazéns Gerais 
para Depósito de Produtos não Perigosos, na Fazenda 
Macaré, localizada no município de Querência/MT. Não 
foi determinado o EIA/RIMA.

VAPE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 11.861.980/0001-33, TORNA 
PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO 
AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT, A LICENÇA AMBIEN-
TAL SIMPLIFICADA – LAS – PARA POSTO DE ABASTECIMENTO 
DE 15.000 L, LOCALIZADO NA FAZENDA JERUSALÉM V, VI, VII, 
VIII e X, ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, CEP: 
78.635-000, LAT. 13°58’00’’, LONG. 52°09’00’’.

AGRITEX COMERCIAL AGRICOLA LTDA CNPJ: 06.098.802/0001-
62, TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU À SECRETARIA DE ES-
TADO DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO – SEMA/MT, A 
LICENÇA AMBIENTAL SIMPLIFICADA – LAS – PARA TANQUE DE 
COMBUSTÍVEL DE 15.000 L, LOCALIZADO NA AGRITEX COMER-
CIAL AGRICOLA, DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA/MT, CEP: 78.635-
000, LAT. 14°03’18,99’’, LONG.52°09’14,40’’.

VALDINEI MAURO DE SOUZA
Torna público que requereu junto à Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente SEMA, a Licença de Operação para Pesquisa 
Mineral-LOPM, para extração e beneficamente de ouro, no local 
denominado de Fazenda Nova Zona Rural, Município de Poco-
né, Estado de Mato Grosso.

Clóvis Cesar Costa Moura– CPF: 073.090.071-15, torna público 
que requereu à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA – 
MT) a Autorização de Limpeza de Pastagem na Planície Alagável do 
Pantanal,visando o controle de espécies colonizadoras indesejadas, em 
área situada no imóvel rural denominado Fazenda Santa Luzia Iocaliza-
da no Município de Santo Antônio do Leverger-MT.

TRÊS TENTOS AGROINDUSTRIAL S.A, CNPJ 94.813.102/0023-
85, torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop, a Licença Prévia e Licença 
de Instalação para a Comercio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo, sito Rua Colonizador Ênio de 
pepino, Lotes 07/08/13/14 e Quadra 03, Cidade Alta, Sinop - MT, não 
determinado (EIA/RIMA). 

Propex – Indústria e Comércio de Ração Ltda (PAP Nutrição Animal), CNPJ 
26.778.266/0001-53, torna público que requereu junto a Prefeitura Municipal de 
Cuiabá/MT por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Urbano Sustentável – SMADESS a Licença Ambiental – Modalidade; Adequação 
Ambiental – Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de Fabricação de Alimento para Animais (Ração Animal), localizada 
na Avenida Pedro Paulo de Faria Junior, N 1460, Antiga Avenida A, bairro Distrito 
Industrial, no município de Cuiabá - MT.

A CLARICE SOARES DE OLIVEIRA, CPF: N° 406.777.451-68, torna público 
que requereu junto à secretaria municipal do meio ambiente e desenvolvimento 
rural sustentável de Várzea Grande (SEMMARDS/VG), as seguintes licenças 
ambientais, Licença de Localização (LL), para atividade de CONSTRU-
ÇÃO de EDIFICAÇÃO COMERCIAL, Localizado na RUA NOSSA SENHORA 
DO CARMO, 315, LOTE 13 - ÁREA REMANESCENTE B, CENTRO SUL, VÁR-
ZEA GRANDE-MT CEP:78.110-131.

A AGROPECUÁRIA PÉROLA LTDA cadastrada sob o 
CNPJ nº 14.134.081/0001-27, torna publico que requereu 
junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA 
MT) o Projeto de Exploração Florestal na Fazenda Pérola 
localizada no município de Nova Maringá - MT.

Dilson Felix Dutra, com CPF n° 079.919.751-34, torna público que re-
quereu a SEMA/MT, Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação para regularização ambiental para atividade de “Rampa de 
Descida e Subida de Pequenas Embarcações, instalada no Condomínio 
Residencial Recanto do Candinho, localizado à Rua Marques Fontes, 
bairro Garcês, perímetro urbano de Cáceres/MT. 

TERRA FORTE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS EIRELI, 
CNPJ 24.357.694/0001-87 torna público que requereu junto a Secreta-
ria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso – SAMA, a Renovação 
da Licença de Operação para a atividade de Comércio atacadista de 
máquinas, aparelhos e equipamentos para uso agropecuário, partes e 
peças; e Comércio varejista de lubrificantes; sito a Av Perimetral Sudes-
te, N° 8915, Jardim Tropical, Sorriso - MT, não determinado (EIA/RIMA).

A MTM Construção Ltda, CNPJ 37.517.596/0001-01torna público que reque-
reu junto a Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT por meio da Secretaria Munici-
pal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano Sustentável – SMADESS a 
Licença Ambiental – Modalidade; Licença Prévia e Licença de Instalação, 
para a atividade de Condomínio Residencial Verdão II, localizada na Rua da 
Fé, esquina com a Rua Cláudio M da Costa e Rua Esperança, bairro Jardim 
Primavera, no município de Cuiabá - MT

MARCOS LUIS BORGES BASSO E OUTROS, portador do CPF 401.088.050-34, 
toma público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/
MT aLicença por Adesão e Compromisso (LAC) para a atividadede Armazéns de 
Grãosnas coordenadas 17°23’31.55” de Latitude Sul e 54°25’14.27” de Longitude 
Oeste, localizado na Fazenda Planalto / Panorama,na Rod. MT 299, km 37, Zona rural 
do município de Itiquira - MT.

MARCOS LUIS BORGES BASSO E OUTROS, portador do CPF 401.088.050-
34, toma público que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA/MT aLicença por Adesão e Compromisso (LAC) para a atividadede Arma-
zéns de Grãosnas coordenadas 17°23’34.83” de Latitude Sul e 54°25’19.15” de 
Longitude Oeste, localizado na Fazenda Planalto / Panorama,na Rod. MT 299, km 
37, Zona rural do município de Itiquira - MT.

Acesse ao SITE:Acesse ao SITE: www.diariodecuiaba.com.br

ANUNCIE AQUI - CLASSIDIÁRIO - Fone:  2139-8929
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TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO 
DE MATO GROSSO

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico n. 38/2022 

CIA    0024746-80.2022.8.11.0000
A Presidente do Tribunal de Justiça, por 
intermédio de seu Pregoeiro Oficial, nomeado 
pela Portaria nº 277/2022-PRES,  publicada no 
DJE-MT nº. 11199, comunica aos interessados 
que será ABERTA a Sessão Pública do Pregão 
Eletrônico n. 38/2022 – CIA 
0024746-80.2022.8.11.0000, no dia 14 de julho 
de 2022, às 10h30 – horário de BRASÍLIA-DF, no 
site do Governo Federal 
www.comprasgovernamentais.gov.br. Objeto:  
"Aquisição de materiais de consumo (caneta 
esferográfica, caixa arquivo, copo descartável 
para água, marca texto salientador, perfurador de 
papel, rascunho anote e cole, xicara para café).”
Os interessados no Edital poderão adquiri-lo nos 
sites: www.comprasgovernamentais.gov.br e 
www.tjmt.jus.br/licitacao
Qualquer informação deverá ser solicitada pelo 
e-mail: joao.bertin@tjmt.jus.br

Cuiabá, 27 de junho de 2022.
Fernando Davoli Batista

Gerente de Licitação

A RATECA REFLORESTAMENTO LTDA, CNPJ n° 
10.239.794/0005-28, torna publico que requereu a 
SEMA/MT, a alteração de razão social e a renovação da 
Licença de Operação, para a atividade de serraria com 
desdobramento de madeira, localizada na rodovia MT-175, 
Km 31, distrito industrial do município de São José dos 
Quatro Marcos-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTO DA SERRA
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2022

PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS
DA ÁREA DE SAÚDE

AComissão Permanente de Licitação torna pública a realização 
d e C h a m a d a P ú b l i c a n º 0 0 1 / 2 0 2 2 , v i s a n d o o 
CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS QUE TENHAM 
INTERESSE NO ATENDIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS 
DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
ESPECIALIZADOS EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM 
REGIME DE PLANTÃO DE 12 E 24 HORAS na rede Municipal 
de Saúde, nos termos e condições estabelecidas no Termo de 
Referência. O Edital completo poderá ser obtido junto à 
Prefeitura de Planalto da Serra-MT, sito Praça São Carlos, 
centro, no horário das 7:00h às 11:00h e das 13:00 às 17:00, de 
s e g u n d a a s e x t a - f e i r a o u p e l o s i t e 
www.planaltodaserra.mt.gov.br, ou, ainda, pelo e-mail 
l ic i tacao@planal todaserra.mt.gov.br. O acesso ao 
credenciamento é livre para todas as pessoas jurídicas, 
prestadoras de serviços médicos, a qualquer tempo durante a 
vigência do edital, a partir de sua publicação (ACÓRDÃO 
704/2016 – PLENÁRIO Relator: AUGUSTO NARDES; Proc. 
015.886/2013-1). Esclarecimentos adicionais relativos ao 
presente edital serão prestados pelo Setor de Licitações e 
Contratos do Município, Telefone: (66) 3328-6101. Planalto da 
Serra-MT, 28 de Junho de 2022.

ANNIELY OLIVEIRA DOS SANTOS MARQUES
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA
O senhor JADILSON ALVES DE SOUZA, Prefeito do Município 
de Curvelândia – MT, no uso de suas atribuições legais, 
HOMOLOGA o Processo Licitatório Tomada de Preço nº 
007/2022 cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAPARA
EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM 
TSD, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E PASSEIO PÚBLICO EM 
DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO CONFORME PLANILHAS E 
PROJETOS ORÇAMENTÁRIOS. vencedora a empresa: 
VUOLO ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 
37.300.051/0001-49, onde apresentou a proposta de preço 
vencedora no valor de R$ 480.479,57 (Quatrocentos e Oitenta 
Mil Quatrocentos e Setenta e Nove Reais e Cinquenta e Sete 
Centavos). Para que produza todos os efeitos legais previsto no 
Inciso VI do Art. 43 da Lei Federal 8.666/93.

Energética Águas da Pedra S.A. - EAPSA
CNPJ Nº: 08.768.414/0001-7 - NIRE Nº: 51.300.008.637

Ata Assembleia Geral Ordinária Realizada em 29/04/2022
1. Data, Hora e Local: 29/04/2022, às 17 horas, na sede social da Companhia, sito em Estrada Rio Branco, S/N, Km 06, Zona
Rural, no Município de Aripuanã, no Estado de Mato Grosso, CEP 78.325-000. 2. Convocação: Dispensada a convocação em
virtude do comparecimento da totalidade dos Acionistas da Companhia, de acordo com o Artigo 124, §4º, da Lei nº 6404/1976. 3.
Publicações Prévias: O Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer
dos Auditores Independentes, relativos ao exercício social encerrado em 31/12/2021, foram publicados, no dia 04/03/2022, no
jornal Diário de Cuiabá e, no dia 07/03/2022,  no Diário Oficial  do Estado do Mato Grosso, e arquivados e registrados, em
21/03/2022,  na Junta  Comercial  do Estado  do  Mato Grosso sob os registros 2499794 (protocolo 22/033.752-7)  e 2499795
(protocolo 22/033.764-1), respectivamente. 4. Presenças: Foi verificada a presença dos acionistas representando a totalidade do
capital social da Companhia.  Foram registradas as presenças do representante do Conselho Fiscal  e do representante dos
Auditores  Independentes.  5.  Mesa:  Presidente:  Marcelo José Cavalcanti  Lopes;  Secretária:  Lícia Gizelle  de Oliveira  Silva,
escolhidos na forma do Artigo 11, §4º, do Estatuto Social. Foi aprovada a lavratura da presente ata em forma sumária, como
faculta o Artigo 130, §1º da Lei nº 6.404/76. 6. Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: (a) Apreciação das contas e do
relatório anual dos administradores, análise, discussão e votação das Demonstrações Financeiras, referentes ao exercício social
encerrado em 31.12.2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes  e do Parecer do Conselho  Fiscal;  (b)
Destinação do Lucro Líquido do exercício social encerrado em 31.12.2021 e distribuição de dividendos, compreendendo: b.1)
constituição da reserva legal; b.2) constituição da reserva de incentivos fiscais; b.3) distribuição de dividendo mínimo obrigatório;
b.4)  distribuição de dividendos adicionais;  (c) Fixação da remuneração global anual dos administradores da Companhia;  (d)
Instalação e Eleição membros titulares e suplentes do Conselho Fiscal; (e) Eleição do Presidente do Conselho Fiscal; (f) Instalação
e eleição membros titulares e suplentes do Conselho de Administração . (g) Eleição do Presidente do Conselho de Administração;
7. Deliberações: Todas as matérias da Ordem do Dia foram postas em discussão e votação, tendo sido aprovados:  (a)  sem
ressalvas  e  por  unanimidade,  o  Relatório  Anual  da  Administração,  relativo  aos  negócios  sociais  da  Companhia,  e  as
Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado, em 31/12/2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores
Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, documentos esses que foram colocados à disposição dos acionistas e do público
em geral. (b) sem ressalvas e por unanimidade, a proposta do Conselho de Administração, acompanhada do parecer favorável do
Conselho Fiscal, da destinação do lucro líquido do exercício de 2021, no valor de R$ 187.783.802,14 (cento e oitenta e sete
milhões, setecentos e oitenta e três mil, oitocentos e dois reais e quatorze centavos) , conforme a seguir: b.1.) Constituição
de reserva legal no valor de R$ 9.389.190,11 (nove milhões, trezentos e oitenta e nove mil, cento e noventa reais e onze centavos);
b.2.) Constituição de reserva de incentivos fiscais (SUDAM) no valor de R$ 30.847.214,46 (trinta milhões, oitocentos e quarenta e
sete mil, duzentos e quatorze reais e quarenta e seis centavos); b.3.) Distribuição de dividendo mínimo obrigatório no valor de R$
44.598.653,01 (quarenta e quatro milhões, quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e cinquenta e três reais e um centavo); e
b.4.)  Distribuição de dividendos adicionais no valor de R$ 102.948.744,56 (cento e dois milhões, novecentos e quarenta e oito mil,
setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e seis centavos), com pagamento até 31/12/2022, e com prévia e expressa
autorização  do  BNDES,  conforme  Contrato  de  Financiamento  nº  08.2.0655.1.  (c)  sem  ressalvas  e  por  unanimidade, a

Remuneração Global dos Administradores da Companhia em até R$ 1.895.113,32 (um milhão, oitocentos e noventa e cinco
mil, cento e treze reais e trinta e dois centavos), não estando inclusas as verbas rescisórias, e considerando a remuneração
dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, mensal, fixada em 10% (dez por cento) da remuneração que, em média, é
atribuída a cada Diretor da Companhia, não computados benefícios, verbas de representação e participação nos resultados, nos
termos do Artigo 162, §3º, da Lei nº. 6.404/76.  (d)  sem ressalvas e por unanimidade, a instalação e eleição dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2023, como Membros Titulares,
pela  Eletronorte,  a  Sra.  Liana  Della  Pasqua Hamann,  brasileira,  casada  sob o  regime de  comunhão parcial  de  bens,
administradora, inscrita no CPF sob o nº 711.756.951-49 e portadora do RG 1.784.367 SSP/DF, endereço comercial na Edifício
Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, bloco “D”, Asa Norte, CEP 70730-524  - Brasília/DF;  pela Neoenergia, a
Sra. Michelle de Frias Braz, brasileira, casada sob regime parcial de comunhão de bens, contadora, portadora da cédula de
identidade nº 12354015-5 - IFP-RJ, inscrita no CPF/MF sob o nº 054.756.247-04, com endereço na Praia do Flamengo, nº 78, 9º
Andar, Rio de Janeiro/RJ; e, pela CHESF, o Sr. Jenner Guimaraes do Rego, brasileiro, casado sob regime comunhão universal
de bens, administrador, portador da cédula de identidade nº 1436934 SSP/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 168.807.904-10, com
endereço na Rua Edson Alvares, nº 211, Apt. 901, Casa Forte, Recife/PE, CEP 52061-450. E como Membros Suplentes, pela
Eletronorte,  o  Sr.  Diego  Lenin  Alves  Rodrigues de  Lima,  brasileiro,  união  estável,  advogado,  inscrito  no  CPF sob  o
nº 015.081.201-96, portador do RG nº 2.479.941 SSP/DF, endereço comercial na Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte,
Quadra 504, bloco “D”, Asa Norte, CEP 70730-524, Brasília/DF; pela Neoenergia, Sr. Thiago Souza de Lima, brasileiro, casado,
contador, portador da cédula de identidade nº 10961952-8 - IFP-RJ, inscrito no CPF/MF sob o nº 080.441.117-43, com endereço
na Praia do Flamengo, nº 78, 9º Andar, Rio de Janeiro/RJ e, pela CHESF, a Sra. Danielle Jar Queiroz de Souto, brasileira,
casada sob regime de  separação obrigatória  de bens, graduada em Administração  de Empresas, portadora da cédula de
identidade nº 5064658 SDS/PE, inscrita no CPF/MF sob o nº 032.268.344-01, com endereço na Avenida Conselheiro Rosa e
Silva, 1620, apto 302, bairro Jaqueira, Recife/PE, CEP: 52.050-220. Os conselheiros ora eleitos declararam para os devidos fins de
direito que não são pessoas impedidas por lei ou condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o
sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a
propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da condenação nos termos do Artigo 1.011, §1º do Código Civil. (e) Eleição da Sra.
Michelle de Frias Braz como Presidente do Conselho Fiscal,  até a conclusão do mandato a que foi eleita.  (f)  Eleição dos
Membros do Conselho de Administração da Companhia, com mandato até a realização da Assembleia Geral Ordinária de 2025.
Pela  Eletronorte:  o  Sr.  Astrogildo  Fraguglia  Quental,  brasileiro,  divorciado,  engenheiro  civil,  inscrito  no  CPF  sob  o
nº 010.513.538-07, portador do RG nº 68067379 SSP/SP, endereço comercial na Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte,
Quadra 504, bloco “D”, Asa Norte, CEP 70730-524, Brasília/DF; e, como membro suplente, a  Sra. Lilian Ferreira Queiroz,
brasileira, casada sob o regime de comunhão parcial de bens, engenheira, inscrito no CPF sob o nº  063.066.606-74, portador do
RG nº MG-10676698 SSP/MG, endereço comercial na Edifício Centro Corporativo Portinari, SEP/Norte, Quadra 504, bloco “D”,
Asa Norte, CEP 70730-524, Brasília/DF. Pela  Neoenergia: como membros titulares,  o Sr. Marcelo José Cavalcanti Lopes,
brasileiro, casado sob regime separação total de bens, engenheiro, portador de carteira de identidade nº  3696793 SSP/PE e
inscrito no CPF/MF sob o nº 801.476.584-20, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ,
CEP: 22.210-030; o Sr. Rodolfo Fernandes da Rocha, brasileiro, solteiro, graduado em ciências contábeis, portador da carteira
de identidade nº 10.304.575-3, expedida pelo DETRAN/RJ, inscrito no CPF sob o nº 078.187.037-21, com endereço na Praia do
Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030; e, como membros suplentes, o Sr. José Paulo Werberich, brasileiro,
casado sob regime de comunhão parcial de bens, engenheiro, inscrito no CPF/MF 027.990.489-43, portador da carteira de
identidade 65179644 SESP/PR, com endereço na Praia do Flamengo 78, 5º andar, Flamengo, Rio de Janeiro/RJ, CEP: 22.210-
030; e o Sr. Renato de Almeida Rocha, brasileiro, casado sob regime de comunhão parcial de bens, economista, portador da
carteira de identidade nº 5406579, expedida pelo MM/RJ e inscrito no CPF sob o nº 088.419.287-35, com endereço na Praia do
Flamengo, nº 78, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.210-030. Pela  CHESF: como membro titular, o  Sr. João Henrique de Araújo
Franklin Neto, brasileiro, casado sob regime comunhão universal  de bens, carteira de identidade nº 1.497.822 emitida pela
SSP/PE, inscrito no CPF/MF 192.420.694-34, engenheiro,  residente e domiciliado na Rua Samuel Farias,  nº 150, Apt. 401,
Santana, CEP-52060-430, Recife - PE; e, como membro suplente, o Sr. Rodrigo Leal de Siqueira, brasileiro, casado sob regime
de comunhão parcial  de bens, engenheiro,  portador  da carteira de identidade nº  5255079/SSP-PE, inscrito no CPF sob o
nº 029.400.444-06, residente e domiciliado na Rua Coronel Anísio Rodrigues Coelho, 618, Ap. 1203, Boa viagem, Recife-PE, CEP:
51021-130. Os conselheiros ora eleitos declararam para os devidos fins de direito que não são pessoas impedidas por lei ou
condenadas a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação,
peita ou suborno concussão, peculato; ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de
defesa da concorrência, contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade, enquanto perdurarem os efeitos da
condenação nos termos do Artigo 1.011, §1º do Código Civil; (g) Eleição do Sr. Marcelo José Cavalcanti Lopes como Presidente
do Conselho de Administração, até a conclusão do mandato a que foi eleito; 8. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foram
suspensos os trabalhos  para a  lavratura desta  ata.  Reaberta a sessão,  foi  esta lida,  conferida,  aprovada e  assinada pelo
Presidente, pelos Acionistas que representam o quórum legal de instalação e por mim, que secretariei os trabalhos. Confere com
original lavrado em livro competente.  Aripuanã/MT, 29/04/2022.  Mesa:  Marcelo José Cavalcanti Lopes - Presidente. Lícia
Gizelle de Oliveira Silva - Secretária. Neoenergia S/A. Companhia Hidroelétrica do São Francisco S/A. Centrais Elétricas do
Norte do Brasil S/A. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso. Certifico registro sob o nº 25365537 em 20/06/2022 da Empresa
Energética Águas da Pedra S.A., CNPJ 08768414000177 e protocolo 220663629 - 18/05/2022. Autenticação: C717DF E7F7DF
8EFF2F A1A531 FDBF3B 8BB913 78A8. Julio Frederico Muller Neto - Secretário-Geral. Para validar este documento, acesse
http://www.jucemat.mt.gov.br/ e informe nº do protocolo 22/066.362-9 e o código de segurança NUoX. 29/06/22

EXTRATO DA
ATA DA 7ª (AGO) - ASSEMBLÉRIA GERAL ORDINÁRIA

Realizada em 26 DE ABRIL DE 2022.
AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A.

CNPJ/MF nº 25.016.528/0001-80 – NIRE 5130001662-1
DATA: 26 de abril, às 10:00 horas; LOCAL: sede social, à Av. Araguaia, s/n, Quadra 06, Lote 
09, Jardim Araguaia, Cocalinho – MT, CEP 78680-000, reuniram-se em Assembleia Geral 
Ordinária, a totalidade dos acionistas da AWM PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS S.A. 
inscrita no CNPJ nº 25.016.528/0001-80 e registrada sob NIRE 5130001662-1. PRESENÇA
DE ACIONISTAS: ERIKA GOLDFELD DE MELO, inscrita no CPF (MF) sob o n° 
497.602.541-15, e CI-RG  n°  1.900.722, 2ª. via; e MÔNIKA GOLDFELD DE MELO REIS, 
inscrita no CPF (MF) sob n° 641.845.951-20, e CI-RG n° 3.445.805, 2ª. via - SSP /GO; 
PRESENÇA DE DIRETORES: ERIKA GOLDFELD DE MELO E MÔNIKA GOLDFELD DE 
MELO REIS, Diretoras supra qualificadas, e, WANDA GOLDFELD DE MELO, inscrita no 
CPF(MF) n.º 167.656.211-72, e CI-RG n° 52.097, 2ª via, SSP/GO, residente e domiciliada à 
Av. Senador Rui Palmeira, nº 926, Apto 1101, Andar 11, Ed. Res. Cartier, Ponta Verde, Maceió 
– AL, CEP 57035-250; na condição de Diretora Presidente. COMPOSIÇÃO DA MESA: Para 
Presidente WANDA GOLDFELD DE MELO, e secretário Divino Ribeiro de Souza, inscrito 
na OAB-GO 11216, e CPF 310.809.521.87. ORDEM DO DIA: (I) NAASSEMBLÉLIAGERAL
ORDINÁRIA: (1) Apreciação do Balanço e demonstrações financeiras encerrado em 
31/12/2021 e destinação do resultado do exercício; (2) Deliberar sobre a distribuição de 
lucros; (3) Eleição dos membros da Diretoria para os próximos 03 (três) anos e sua 
remuneração. (1) Apreciação do Balanço e demonstrações financeiras encerrado em 
31/12/2021 e destinação do resultado do exercício: foi apresentado, aos acionistas, o 
balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 
31/12/2021, já de conhecimento público por publicação no Jornal “ESTADÃO MATO 
GROSSO” página 6 de 20/04/2022, e registro na JUCEMAT sob nº 2513490 em 25/04/2022, 
com exposição detalhada do resultado do exercício que resultou num lucro no valor de R$ R$ 
19.067.553,00 (dezenove milhões sessenta e sete mil quinhentos e cinquenta e três reais), e 
nos termos do estatuto social vigente no art. 26 do estatuto social, será destinado 5% para 
reserva legal no valor de R$ 953.377,65 (novecentos e cinquenta e três mil trezentos e 
setenta e sete reais e sessenta e cinco centavos), e, 15% para dividendos mínimos 
obrigatórios no valor de R$ 2.717.126,30 (dois milhões e setecentos e dezessete mil cento e 
vinte e seis reais e trinta centavos) nos termos do estatuto social vigente, permanecendo o 
saldo remanescente como reserva de lucros acumulados à disposição da companhia até 
uma nova deliberação dos acionistas; tendo a proposta sido aprovada por unanimidade; (2)
Deliberar sobre a distribuição de lucros: Foi aprovado a distribuição de lucros, ficando 
convalidado por comum acordo, os valores distribuídos: a Acionista Erika Goldfeld de 
Melo o montante de R$ 1.393.631,00 (um milhão trezentos e noventa e três mil seiscentos e 
trinta e um reais) a Acionista Mônika Goldfeld de Melo Reis, supra qualificada, o montante de 
R$ 788.530,00 (setecentos e oitenta e oito mil quinhentos e trinta reais), a Diretora Presidente 
Wanda Goldfeld de Melo, o montante de R$ 3.030.200,00 (três milhões e trinta mil e duzentos 
reais) tendo a proposta sido aprovada por unanimidade, com a anuência à distribuição 
desproporcional ao capital, conforme previsto no estatuto social e no art. 1007, do Código 
Civil/2002, dando os acionistas plena quitação um ao outro e à companhia em relação aos 
lucros distribuídos pagos no ano de 2021, conforme registrado na sua escrita contábil. (3) 
Eleição dos membros da Diretoria para os próximos 03 (três) anos e sua remuneração: 
foi proposto pela Presidente a continuidade dos cargos de Diretores, com a manutenção das 
atuais atribuições, para um mandato de 03 (três) anos conforme previsto no estatuto; 
colocada a proposta, foi aprovada, sendo reeleitos e mantidos nos cargos as atuais 
Diretoras, para o período de 01/05/2022 a 30/04/2025; ficando a Diretoria composta com os 
seguintes membros: Diretora Presidente: WANDA GOLDFELD DE MELO, supra 
qualificada. E como Diretoras sem designação específica: ERIKA GOLDFELD DE MELO, e, 
MÔNIKA GOLDFELD DE MELO REIS. Em discussão a matéria e submetida à votação foi 
aprovada por unanimidade. Sobre a remuneração foi deliberado que os membros da 
diretoria, em razão do resultado apresentado não terão direito a retirada mensal a título de 
pró-labore no exercício de 2022, até que a companhia aperfeiçoe o nível de resultado. No 
entanto poderá ser remunerado sob a forma de juros sobre o capital próprio ou mesmo com 
lucros apurados e devidamente registrado na escrita contábil da sociedade. Pelo que a 
Presidente declarou reeleitos e empossados os membros da Diretoria supra qualificados que 
ocuparão os respectivos cargos nos próximos 03 anos, de 01/05/2022 a 30/04/2025. Foi 
deliberado que não será eleito neste momento o Conselho Fiscal; Com a palavra os Diretores 
reeleitos, declararam, nos termos do artigo 1.011, §1º, da Lei 10.406/02 (Código Civil/2002), 
que não estão incursos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeçam de exercer 
atividades constantes do objetivo social da companhia. Dada a palavra ninguém quis fazer 
uso foi encerrada a Assembleia Geral Ordinária. Encerramento: Nada mais havendo a ser 
tratado, foi lavrado a presente ata de Assembleia Geral Ordinária para todos os efeitos legais, 
e arquivamento no órgão do registro do comércio, esclarecendo os senhores acionistas que a 
presente ATA será publicada sob a forma de extrato, que vai assinada pelo Presidente e por 
mim Secretário. Presenças: acionistas e diretores: Erika Goldfeld de Melo, Mônika Goldfeld 
de Melo Reis, supra qualificadas, e diretora Presidente Wanda Goldfeld de Melo, supra 
qualificada. Apresente ATAé cópia fiel lavrada em livro próprio. 
Cocalinho – MT, 26 de abril de 2022. 

Presidente: Wanda Goldfeld de Melo       
Secretário: Divino Ribeiro de Souza

JUCEMAT – JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
CERTIFICO O REGISTRO EM:  2536696 em 20/06/2022

PROTOCOLO N. 220810010 em 14/06/2022. 
JULIO FREDERICO MULLER NETO - Secretário-Geral
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Erico Soares
Leiloeiro Oficial

ABANDONO DE EMPREGO
A ADM CAP COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, CNPJ sob o nº 41.277.628/0001-16, sito 
a Av A S/N, Bairro Jardim Industriário, Cuiabá – MT, solicita o comparecimento do 
funcionário JONE ALVES DASILVA, portador da CTPS sob o nº 8408077 serie 0040 - AM 
e CPF Nº 001.961.122-48 e comunica que o seu não comparecimento no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas a contar da data da publicação implicara na rescisão contratual de 
trabalho como abandono de emprego de acordo com o Artigo 482, Letra I da CLT.

oA.L STOLL MALLMANN – (Nome Fantasia: Abatedouro São Pedro), Cnpj n
45.863.407/0001-80, torna público, que requereu junto a Prefeitura Municipal de 
Cotriguaçu-MT, a emissão da Licença para Atividade de Abate de Suínos, no seu 
empreendimento denominado de Abatedouro São Pedro, no município de 
Cotriguaçu/MT, e não foi desenvolvido estudo de impacto ambiental.

TW TELECOM JACIARA EIRELI CNPJ:12.220.742/001-01, torna 
público que requereu a Secretaria Estadual de Meio Ambiente – 
SEMA MT, a Licença Ambiental Simplificada – LAS, para a atividade 
de Fiação de fibras artificiais e sintéticas, localizada na Rodovia BR-
163, nos municípios de Rondonópolis e Itiquira.

SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO - SESC/AR/MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SESC 22/0033

O SESC/AR/MT, por meio de sua Comissão Permanente de Licitação, 
designada pela Portaria 0191/2020, 179/2019 e pela Portaria Sesc 
0338/2020, torna público para o conhecimento das empresas 
interessadas que no local, horário e data, abaixo indicados, realizará 
licitação na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO-REGISTRO DE 
PREÇOS, tipo MENOR PREÇO, com critério de julgamento menor 
preço por Lote, para Contratação de empresa para FORNECIMENTO 
DE PRODUTOS DE HIGIENE INFANTIL, VISANDO ATENDER 
AS NECESSIDADES DO SESC MATO GROSSO, de acordo com 
a Resolução SESC 1.252/12-CN, de 01 de Agosto de 2012 e em 
obediência aos termos e às condições estabelecidas no Edital e seus 
Anexos. DATA E HORÁRIO: dia 07/07/2022 às 09h30min (Horário 
de Brasília), Local: Sessão Pública, por meio de internet, mediante 
a inserção e monitoramento de dados gerados ou transferido para 
o sistema “LICITANET” página www.licitanet.com.br, Telefone: (65) 
3616-7917/3616-7930. LUCIANA ORTIZ SILVA - PREGOEIRA. 
CARLOS ALBERTO TONDATI RISSATO - DIRETOR REGIONAL DO 
SESC/AR/MT. (29/06/2022)

Sinagro Produtos Agropecuários S/A (CNPJ: 04.294.897/0026-12),
torna público que requereu à Secretaria Estadual de Meio Ambiente
do  Estado  de  Mato  Grosso -  SEMA/MT,  o  pedido  de  Licença  por
Adesão  e  Compromisso  (LAC),  para  atividade  de  Comércio
Atacadista  de  Defensivos  Agrícolas,  Adubos,  Fertilizantes  e
Corretivos  do  Solo,  estabelecida  na  Avenida  Industrial,  Lote  04,
Quadra 10, Bairro Babinski, CEP 78.652-000, Confresa-MT. 29/06/22

FERNANDO ROSSI DE OLIVEIRA, inscrito no CPF 038.026.411-08,
torna  público  que  requereu  à  Secretaria  de  Estado  do  Meio
Ambiente -  SEMA/MT,  a  Outorga  de  Captação  Superficial  para
Irrigação  por  pivô  central,  com  área  total  de  361,35  hectares,  na
Fazenda Santa Célia, com captação no Rio das Mortes, Município de
Nova  Xavantina/MT,  Coordenadas  de  captação:  Pivô  1:  Latitude:
14º41'31.09"S e Longitude: 52º32'33.14"O, Vazão de 617,5 m³/h, Pivô
2 -  Latitude:  14º41'30.65"S  e  Longitude  52º32'33.07"O,  Vazão  de
812,5  m³/h;  Pivô  3 -  Latitude  14º41'4.62"S  e  Longitude:
52º31'56.26"O, Vazão de 494 m³/h. 29/06/22

Real  Rondônia  Transportes  e  Logística  LTDA inscrita  no  CNPJ:
08.643.153/0005-92, torna público que requereu à Secretaria Municipal  de Meio
Ambiente e Desenvolvimento Urbano - SMADES a Licença Ambiental - Modalidade
Adequação  Ambiental:  (Licença  Prévia,  Licença  de  Instalação  e  Licença  de
Operação),  para atividade  de  Transporte  rodoviário  de  carga,  exceto  produtos
perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional, localizada na
Rua Projetada, nº645, fundos Sesmaria Resd. Araxá, sala 04, Bairro São Gonçalo  -
Coxipó da Ponte, município de Cuiabá-MT. 29/06/22

Sérgio  Alexandre  Fioravanti, CPF:  053.865.278-00,
torna público que requereu junto a SEMA-MT, a Licença
por Adesão e Compromisso (LAC) para desenvolvimento
da atividade de Armazéns/Silos no Município de São José
do Rio Claro-MT. 29/06/22

Tornearia e Frezadora Sapezal Ltda., CNPJ: 37.718.546/0001-92,
localizada  na  Av.  Engenheiro  José  da  Silva  Tiago,  nº 1970  NW,
Loteamento Agua Clara V, Sapezal/MT, torna público que requereu
junto ao departamento de meio ambiente da Prefeitura Municipal de
Sapezal/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO)
para a atividade de serviços de usinagem, torno e solda. 29/06/22

D4Sign b2bc68d6-b695-48fc-89b7-b72805fe345c - Para confirmar as assinaturas acesse https://secure.d4sign.com.br/verificar
Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.
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A8 - Cuiabá, quarta-feira, 29 de junho de 2022 -  Esportes

ESPORTES

em 2010. Quando o Chelsea 
chegou à Vila com uma pro-
posta de 30 milhões de euros 
(R$ 70 milhões na época), 
valor da multa rescisória, o 
presidente Luís Álvaro de 
Oliveira Ribeiro se reuniu com 
o seu gerente de marketing, 
Armênio Neto, com o intuito 
de construir um plano de car-
reira para manter Neymar por 
mais tempo no clube.

“Montamos uma equipe 
para concretizar esse plano 
de carreira do Neymar. Traba-
lhamos como uma agência de 
publicidade focada nele. Era o 
embrião da NR Sports. Hoje, 
a empresa tem uma muscu-
latura, mas começou ali”, 
relembra Armênio, especia-
lista em negócios do esporte 
e comandante da Let!s Goal. 
“A gente acreditava que ele 
seria absorvido pelo mercado, 
precisávamos apenas prepará-
-lo. Mas, se me perguntasse se 
imaginaria que o Neymar iria 
gerar esse mundo de contratos 
publicitários no entorno dele, 
a resposta seria não. Rapida-
mente ele aprendeu a lidar 
com as câmeras e foi absorvi-
do pelo mercado.”

O Santos fez um contrato 
em que todas as publicidades 
alcançadas para Neymar, por 
meio do direito de imagem, 
eram repassadas em 70% para 
ele. A demanda era tão grande 
que, com os 30% restantes, 
o clube já conseguia pagar 
o salário combinado com o 
jogador.

A família, acompanhando 

Estadão Conteúdo

Neymar ainda provoca 
desconfianças do torcedor, 
tanto do Paris Saint-Germain 
quanto da seleção, mas fora 
de campo ele vai amealhando 
uma série de outras atividades 
que o deixa nos holofotes e 
mais rico. O jogador de 30 
anos é uma das figuras mais 
requisitadas no mercado de 
publicidade e entretenimento 
global, desenvolve projetos 
pessoaos e chega valorizado 
ao Catar. Ele transcende as 
barreiras naturais do futebol 
e chama de colegas persona-
lidades de outros segmentos, 
como música, TV e cinema. 
Neymar se transformou numa 
máquina de fazer dinheiro, ge-
rar emprego e despertar inte-
resse dos fãs e dos críticos. Ele 
recuperou imagem arranhada, 
por exemplo, durate a Copa 
da Rússia, quando ganhou 
memes de um jogador ‘cai cai’.

Posicionado como o 4.º 
atleta mais bem pago do mun-
do, segundo a Forbes (ganho 
de US$ 95 milhões em 2021), 
o camisa 10 do PSG tem pa-
trimônio estimado (e não 
confirmado) de R$ 1 bilhão, de 
acordo com a própria revista. 
Dinheiro feito desde que sur-
giu no Santos, passando pelo 
Barcelona até chegar em Paris. 
Antes de ele vestir a camisa 
do PSG, no maior negócio do 
futebol, o site Goal já dava sua 
fortuna em R$ 520 milhões. 
Dobrou.

Apesar de ter saído da 
última Copa com a imagem 
desgastada e ter passado por 
uma acusação infundada de 
estupro, Neymar manteve 
um dos cachês mais caros do 
esporte. Empresas parceiras, 
como Puma, Red Bull, PokerS-
tars e Facebook, entre outras, 
não hesitam em afirmar que o 
jogador traz retorno positivo 
às marcas. Nada parece abalar 
sua imagem e a força que ela 
tem diante dos consumidores.

Ele também está focado 
em destinar parte de suas con-
quistas a iniciativas próprias. 
O Instituto Projeto Neymar Jr., 
na Praia Grande, é um deles. O 
local atende crianças e famílias 
da região, com infraestrutura 
para o desenvolvimento delas 
em diversas áreas.

“Eu sempre falo que o 
Instituto foi o meu gol mais 
bonito. Não tem nada mais 
gratificante do que você ver 
o sorriso de uma criança e 
escutar um ‘obrigado’ por ter 
criado o Instituto, que é um lu-
gar onde elas podem brincar, 
estudar e fazer esporte ao in-
vés de estar na rua”, ressaltou 
Neymar ao Estadão. “Eu acho 
que são coisas diferentes, emo-
ções diferentes, mas a alegria 
de ganhar um título e ver que 
há 7 anos estamos ajudando 
milhares de famílias, isso têm 
o mesmo efeito em mim: de 
alegria e dever cumprido”. O 
local é gerido pela empresa 
de Neymar, com diversas 
parcerias.

Neymar é um dos poucos 
no esporte que vem construin-
do seu império em atividade. 
Além das parcerias, o atleta 
e sua família detêm a NR 
Sports, empresa que gerencia 
a imagem não só do atacante, 
mas de alguns outros esportis-
tas, como o medalhista olímpi-
co Thiago Braz. A NR Sports 
participa de campanhas e 
negociações com patrocina-
dores. É ela que faz a carreira 
de Neymar girar, indica os 
próximos passos, direciona 
as atividades e discute todos 
os contratos.

PRIMEIROS PASSOS
Essa visão de Neymar 

além das quatro linhas come-
çou lá atrás, ainda no Santos, 

COPA DO MUNDO 2022  Neymar é o 4.º atleta mais bem pago do mundo, segundo 
a Forbes, com ganho de US$ 95 milhões em 2021

Neymar caminha para 3ª Copa como 
estrela publicitária e com fortuna de R$ 1 bi

de perto todo o processo, viu 
que era possível ter ela os di-
reitos de imagem. A renovação 
seguinte seria nessas bases, 
como ocorreu com o Barce-
lona, período em que a NR 
Sports assumiu como deten-
tora dos direitos de imagem 
do atleta.

Neymar virou uma marca 
global. Em 2013, no ano em 
que deixou o Brasil, o atacante, 
então com 21 anos, foi apon-
tado pela revista SportsPro 
como o atleta mais comercia-
lizável do mundo. “Neymar 
é definitivamente um dos 
maiores embaixadores da 
história da Puma. O impacto 
que ele tem, não apenas como 
jogador, mas também fora dos 
campos, é incomparável. Esse 
impacto é na marca inteira, 
em todos os segmentos e mer-
cados. Nós não presenciamos 
um impacto tão grande desde 
que assinamos com a Rihan-
na”, disse Clément Lacour, 
líder de projetos de marketing 
esportivo da Puma. A cantora 
americana, inclusive, já foi 
vista algumas vezes ao lado 
do atleta brasileiro.

Neymar costuma fazer esse 
cruzamento em outras áreas 
com outras personalidades. Já 
esteve em eventos ao lado de 
Stephen Curry, Kareem Ab-
dul-Jabbar e Odell Beckham 
Jr., estrelas do basquete e fute-
bol dos EUA, esportes do qual 
é fã, além dos músicos Drake 
e Justin Bieber, e do pugilista 
Floyd Mayweather e do piloto 
inglês Lewis Hamilton. Todas 

as suas aparições públicas têm 
retorno financeiro.

Em seus primeiros dribles 
na Vila, ele já possuía produ-
tos com sua marca, como ma-
terial escolar. Hoje, as peças de 
roupa que levam o seu nome 
retratam o seu estilo. A Puma 
já lançou uma linha inspirada 
em suas tatuagens e nos sím-
bolos importantes em sua jor-
nada, com ele participando do 
processo de criação e design. 
Há uma nova linha assinada 
por Neymar para o fim do ano, 
explorando o período da Copa 
do Mundo do Catar.

“A gente não tinha a di-
mensão no que ele se transfor-
maria. Não só ganharia títulos, 
mas passaria por grandes clu-
bes. Nem imaginávamos que 
ele viraria um ídolo mundial”, 
disse Neymar da Silva Santos, 
pai e sócio da NR Sports.

Neymar também tem seu 
lado investidor e ficou encan-
tado por NFTs (tokens não 
fungíveis), as chamadas artes 
digitais exclusivas. Somente 
neste ano, investiu quase R$ 7 
milhões com imagens de ma-
cacos entediados, acreditando 
numa grande valorização 
futura. A foto de perfil em 
suas redes sociais é um dos 
macaquinhos que o jogador 
adquiriu da Bored Ape Yacht 
Club.

Além da exclusividade das 
imagens, o detentor do NFT 
recebe um passe para eventos, 
festas e grupos de discussões 

sobre o tema. A comunidade 
que Neymar entrou já possui 
outras celebridades, como o 
apresentador Jimmy Fallon, 
da TV americana, e o rapper 
Eminem.

Ele cedeu sua imagem em 
parceria com a NFT STAR 
para a criação dessas mesmas 
artes digitais. Fotos, vídeos 
e animações do jogador se-
rão transformados em itens 
colecionáveis e disponíveis a 
investidores. Calcula ganhar 
milhões.

ORIGENS
Neymar cresceu no Jardim 

Glória, Praia Grande, ao lado 
de sua irmã Rafaella, seu pai 
e sua mãe Nadine. Muitas 
vezes pulou o muro para jo-
gar bola no campinho local. 
Ele comprou esse campinho 
de 8.400 m² e o transformou 
no Instituto Projeto Neymar 
Júnior, inaugurado em de-
zembro de 2014. “Os meus 
pais e a minha família sem-
pre foram presentes. Tenho 
certeza de que se não fosse 
por eles, a gente poderia ter 
seguido por outro caminho. 
Se eu não estava na escola, 
estava jogando bola ou em 
casa. Tive uma infância feliz 
e protegida com o pouco que 
meus pais tinham. Mas se na 
minha época tivesse participa-
do de um projeto social como 
o Instituto, com meus amigos 
do Jardim Glória, todos nós 
teríamos tido outras oportu-

nidades, outras experiências. 
Graças a Deus eu segui pelo 
caminho do esporte, mas nem 
todos tiveram a mesma sorte 
que eu”, declarou Neymar ao 
Estadão.

A estrutura do Instituto 
Neymar Jr. conta com salas 
de aula, campo de futebol, 
piscina, academia, cinema 
e até consultórios médicos. 
Atende 3 mil jovens entre 7 e 
17 anos, além de seus familia-
res com renda inferior a um 
salário mínimo (R$ 1.212). “A 
nossa família conhece bem a 
realidade do Jardim Glória. 
Eu e a Nadine, com a ajuda 
de amigos, construímos nossa 
própria casa, que fica perto do 
Instituto. Nós mudamos para 
a Praia Grande, com o Neymar 
e a Rafaella ainda pequenos, 
então conhecemos a realidade 
e as dificuldades que aquelas 
famílias têm. Sempre pensa-
mos que chegaria o momento 
em que teríamos condições 
de retribuir tudo o que o 
futebol proporcionou para a 
nossa família”, disse o pai de 
Neymar. “Então, em 2011, o 
Instituto começou a ganhar 
forma e o primeiro rabisco da 
estrutura desenhamos em um 
guardanapo. Eram só alguns 
contêineres, que seriam salas 
de aula, e um campo de fute-
bol. Estávamos eu, o Neymar 
e meu irmão quando começa-
mos a pensar nisso.”

O diretor financeiro do 
Instituto, Altamiro Bezerra, 
revelou que até Messi já par-
ticipou de um amigo secreto 
com as crianças do Instituto, 
de forma remota. Neymar, no 
entanto, conta que sonha levar 
outra estrela para visitar os 
jovens: Lewis Hamilton, sete 
vezes campeão da Fórmula 1.

“Eu tenho admiração por 
grandes ídolos do esporte 
e tive a honra do Romário, 
Zico, Hortência, ídolos do 
Santos como o Lima, Pepe, 
todos eles terem conhecido 
o Instituto. Mas também 
muitos outros participaram 
indiretamente também, como 
o Ronaldo, Messi, Marta, 
Medina. Mas, se fosse para 
escolher, acho que ficaria feliz 
de o Hamilton ir lá conhecer. 
Acho que seria muito signifi-
cativo não só para mim, mas 
para as crianças, por tudo 
o que ele representa para o 
esporte”, disse Neymar.

Neymar costuma realizar 
duas visitas anuais ao local. 
O jogador participa das ativi-
dades em sala, na quadra e no 
campo. A garotada aguarda 
ansiosamente por esse dia.

Neymar Jr. é uma das figuras mais requisitadas no mercado de publicidade e entretenimento global

Agro Pecuaria Barra do Garças S.A.
CNPJ/ME nº 15.296.486/0001-24 - NIRE: 51300006774

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 02 de Junho de 2022
I. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 17 horas, na sede da Agro Pecuaria Barra do 
Garças S.A. (“Companhia”), localizada na Área BR 158 km 738 + 50 km a esquerda, s/nº, Área Rural 
de Barra do Garças - MT, CEP: 78607-899 II. Presença: Nos termos do artigo 1.072 do Código Civil, 
reuniram-se na sede da Companhia os sócios detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). III. Mesa: Presidente: Roberto Ruiz Martins; Secretário: Felipe Reis Ciciarelli. IV. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a assinatura, pela Companhia, da escritura de emissão da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e 
com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços restritos e sob o Regime 
de Garantia Firme de Colocação da Hinove Agrociencia S.A.” (“Hinove S.A.” e “Emissão” e “Escritura 
de Emissão”); a ser celebrada entre a Companhia, a Hinove S.A. e as demais partes mencionadas na 
Escritura de Emissão; (ii) a outorga de garantia fidejussória, na qual a Companhia, na qualidade de 
Fiduciante, ao lado de Renato Benatti, Roberto Barretto Martins; Cultivar Agronegocios Eireli, 
Upgreen Participações Ltda., Flying Tigers Assessoria Agroempresarial a Propriedades Rurais Ltda. 
(todos, em conjunto, os “Fiadores”), assumem a condição de principais pagadores, solidariamente 
responsáveis com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, de todas as obrigações, principais 
ou acessórias, presentes ou futuras assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora nos 
termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, conforme descrito em sua Cláusula 3.8. 
(“Obrigações Garantidas”); (iii) a outorga de garantia real, qual seja, a Alienação Fiduciária, sobre o 
imóvel de propriedade da Companhia, registrado sob o nº de matrícula 47.708, no Cartório de 
Registro de Imóveis de Barra do Garças, conforme descritos no item 3.9. da Escritura de Emissão e 
no Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, a ser celebrado em data próxima à presente, 
entre a Companhia, o Sr. Renato e o Sr. Roberto, a Hinove S.A., na qualidade de Devedora e a Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário (“Alienação 
Fiduciária de Imóvel” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis”). V. Deliberações: Após exame 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a assinatura da Escritura de Emissão pela 
Companhia; (ii) a outorga da garantia fidejussória pela Companhia nos termos da Escritura de 
Emissão; (iii) a Alienação Fiduciária de Imóvel e a celebração do Contrato de Alienação de Imóveis; 
(iv) a celebração, pela Companhia, de todos os documentos e atos necessários à realização, 
formalização e aperfeiçoamento dos instrumentos e garantias aqui descritas, inclusive a outorga de 
procuração ao Agente Fiduciário; (v) a Companhia a tomar as providências e praticar todos e 
quaisquer outros atos necessários para implementação das deliberações ora tomadas; (vi) a 
ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação às deliberações 
acima. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no 
art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
Mesa: Presidente, Roberto Ruiz Martins; Secretário, Felipe Reis Ciciarelli. Esta ata é cópia fiel da 
versão lavrada em livro próprio. Barra do Garças, 15 de junho de 2022. Mesa: Roberto Ruiz Martins 
- Presidente; Felipe Reis Ciciarelli - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 
Certifico o Registro sob nº 2537340 em 21/06/2022 - Protocolo: 220767637 de 09/06/2022. Julio 
Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.
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Preço R$ 49,90 (272 págs.); R$ 29,99 (ebook)
Autor Thalita Rebouças
Editora Arqueiro

CONFISSÕES DE UM GAROTO 
TALENTOSO, PURPURINADO E 
(INTIMAMENTE) DISCRIMINADO

LIVROS ‘Rainha da Bienal do Livro’, com 2,3 milhões de exemplares vendidos, 
escritora vai adaptar dez romances para o cinema e o streaming

D CIÁRIO DE UIABÁ

ILUSTRADO
E1 - Ilustrado -  Cuiabá, quarta-feira, 29 de junho de 2022

PEDRO MARTINS
Da Folhapress – São Paulo

Não foi à toa que Thalita 
Rebouças ganhou o apelido 
de “Rainha da Bienal do 
Livro”. Hoje com 47 anos, 
22 dedicados à literatura, 
a escritora esculpiu sua 
carreira no evento a partir 
do instante em que decidiu 
subir numa cadeira e distri-
buir pirulitos para chamar a 
atenção dos adolescentes e 
vender uma dúzia de livros. 
Não tinha vergonha. Faria 
o que fosse preciso para 
conquistar espaço entre 
sucessos como “Harry Pot-
ter”, que chegava ao Brasil 
naquele mesmo 2000 em 
que ela lançou o primeiro 
de seus quase 30 romances.

A estratégia parece ter 
funcionado. Com 2,3 mi-
lhões de livros vendidos no 
país e outros tantos milha-
res no exterior, Thalita tam-
bém trabalha com televisão, 
onde apresenta o The Voice 
Kids, e com cinema e strea-
ming, para os quais prepara 
dez adaptações de histórias 
suas, que devem se juntar 
às outras cinco já lançadas.

Dinheiro à parte —o 
cinema, afinal, paga mais 
contas do que a literatura—, 
são os livros, diz ela, sua 
verdadeira paixão. Após 
escrever tantas tramas com 
conflitos costumeiramen-
te associados às meninas, 
que compõem 80% de seu 
leitorado, Thalita está pre-
ocupada com diversidade e 
representatividade.

Os oito volumes de sua 
série de maior sucesso, 
“Fala Sério”, da Rocco, ti-
veram trechos alterados 
para serem relançados a 
partir de agosto. Eventos 
que os personagens diziam 
ser “programa de índio”, 
por exemplo, viraram “uma 
furada”, e diálogos em que 
uma mãe recebia elogios 
por ser especialista em fu-
tebol, “um feito e tanto 
para uma mulher”, foram 
cortados.

Alguns elementos, po-
rém, Thalita preferiu man-
ter como o original, motivo 
pelo qual escreveu uma car-
ta para os leitores para ex-
plicar, entre outros aspectos 
da obra, por que a protago-
nista de “Fala Sério, Mãe”, 
papel de Ingrid Guimarães 
nas telas, é gordofóbica.

“Quando comecei, não 
existiam leitores sensíveis”, 
diz a autora, apresentando 
os profissionais que a edi-
tora contratou para avaliar 
se suas histórias reforçam 
algum preconceito.

“Não posso limar tudo 
que é politicamente incorre-
to ou que pode ser mal visto. 
Quero que o leitor entenda o 
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cidade, eventos, informações 
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em sua coluna de hoje.
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Thalita Rebouças lança livro 
gay sobre jovem drag queen 
com apoio de Lulu Santos

que mudou em 22 anos. Arte 
não é para fazer pensar?”

Seu próximo passo é em 
direção à comunidade LGB-
TQIA+. “A alma do jovem, 
tão intenso e ansioso, não 
mudou. O que mudou é que 
hoje falamos de assuntos 
sobre os quais não se falava 
antes, como feminismo e 
racismo. Ao mesmo tempo, 
os adolescentes estão cada 
vez mais reprimidos, prin-
cipalmente em relação à 
sexualidade”, diz.

Na Bienal do Livro de 
São Paulo, que abre no sá-
bado (2), no Expo Center 
Norte, a autora lança uma 
história protagonizada por 
um jovem de 19 anos que 
acaba de se matricular na 
universidade, mas desco-
bre sua verdadeira vocação 
profissional num curso de 
maquiagem e decide criar 
um programa de entrevistas 
que viraliza —uma mistura 
de Pedro Bial com Fernando 
Torquatto, diz Thalita.

O livro, batizado de 
“Confissões de um Garoto 
Talentoso, Purpurinado e 
(Intimamente) Discrimina-
do”, chega às livrarias pela 
Arqueiro na próxima sema-
na, arrematando uma série 
de quatro volumes com 150 
mil exemplares vendidos.

Atravessado pela homo-
fobia desde criança, sobretu-

do a de seu pai, que o aban-
donou, Zeca já sofreu muito 
e tem até ideações suicidas. 
Já nas primeiras páginas, 
contudo, o personagem 
embarca na trajetória de su-
peração na qual o romance 
é centrado, uma escolha que 
Thalita diz ter feito para que 
a história seja um refúgio 
para os seus leitores.

O livro foi inspirado por 
Davi Tucci, de 14 anos, filho 
de uma amiga sua, a artista 
plástica Rafa Moon. Por vol-
ta dos dez anos, Davi pediu 
à mãe para fazer um curso 
de maquiagem e começou 
a se montar de drag queen, 
inspirado por figuras como 
Pabllo Vittar.

A trajetória de superação 
é a mesma proposta de “Na-
tali e Sua Vontade Idiota 
de Agradar Todo Mundo”, 
previsto para agosto pela 
Rocco. O romance é prota-
gonizado por uma garota 
de 15 anos que aproveita 
o Natal, que também é seu 
aniversário, para revelar à 
família que é lésbica.

É uma estratégia que 
Lulu Santos, que conheceu 
a autora nos bastidores 
do “The Voice”, defende 
no prefácio que escreveu 
para o primeiro livro, ao 
relembrar como discos de 
David Bowie e filmes como 
“Apenas uma Mulher” fo-

ram essenciais para que ele 
aceitasse sua homossexua-
lidade, revelada ao público 
em 2018, já com 65 anos.

“Diferentemente do 
Zeca, que teme a reação a 
seu talk-show, eu temia a 
vida, a escola, a família, o 
mundo e suas consequên-
cias, e quase sucumbi no 
processo”, escreveu. “Se eu 
mesmo, na adolescência, 
tivesse tido a chance de ler 
este livro, muito sofrimento 
poderia ter sido poupado”

Esses livros são também, 
diz Thalita, uma oportuni-
dade de conversar com os 
pais dos leitores. Para isso, 
ela ainda fez a coletânea 
“Ouvindo Conversa Alheia 
e Outras Crônicas de uma 
Vida Atolada” e “Crônicas 
Rimadas”, em que escreveu, 
por rimas, “sobre temas 
como menopausa ou ser sol-
teira aos 40 anos e se apaixo-
nar por um vibrador”.

Os dois livros, ainda sem 
previsão de lançamento, 
virão na esteira de “Falando 
Sério sobre a Adolescência”, 
da Companhia das Letras, 
composto por conversas 
que ela teve na quarentena 
com seu marido, o psicólogo 
Renato Caminha, especiali-
zado em crianças e adoles-
centes, sobre temas que vão 
de amor à automutilação 
e de sexo ao suicídio, em 

ordem alfabética.
“Em anos escrevendo 

sobre adolescência, pare-
ce que estudei psicologia. 
Agora, é hora de retribuir 
aos pais”, diz. “Recebo de-
poimentos não só de adoles-
centes, mas de pais e mães 
que dizem que mudaram 
comportamentos depois 
de lerem meus livros. São 
pais que eram homofóbicos 
e não sabiam, mães que, 
preocupadas demais com a 
balança, estavam sendo gor-
dofóbicas e atormentando 
as filhas.”

Pioneira na publicação 
de livros juvenis protago-
nizados por LGBTs, Ana 
Lima, editora com 20 anos 
de experiência, afirma que, 
embora essas histórias es-
tejam dominando as listas 
de livros mais vendidos, 
elas ainda são lidas majo-
ritariamente por quem já 
faz parte da comunidade, 
uma bolha que Thalita, que 
já tem a confiança dos pais, 
pode furar.

“Hoje é mais fácil pu-
blicar histórias LGBTs, mas 
também mais difícil, porque 
antes não existia a patrulha 
que tacha esses livros como 
‘esquerdistas’. A gente tem 
um presidente que diz que 
preferia ter um filho morto a 
um filho gay, então os livros 
saem da editora já com uma 

‘tarja’ e não alcançam quem 
deveria. É diferente quando 
a Thalita lança”, diz.

A autora já sofreu reta-
liações quando “Ela Disse, 
Ele Disse”, adaptação de 
um romance seu protago-
nizada por Maisa Silva, 
chegou aos cinemas. O 
filme tinha um beijo entre 
dois rapazes, o que gerou 
reclamações em grupos 
de mães dos quais suas 
amigas faziam parte. Elas 
diziam que iam boicotar o 
filme. Thalita diz que não 
se importa.

“Se eu fizer um leitor, 
um só que seja, se sentir 
confortável na própria pele, 
pode vir uma enxurrada 
de críticas que não ligo. 
Com 22 anos de carreira, 
isso não me afeta mais”, 
afirma. “Meu papel na terra 
deve ser fazer adolescente 
gostar de ler. É a frase que 
mais escutei na vida. Num 
país que não tem o hábito 
da leitura, se eu conseguir 
fazer um adolescente trocar 
a internet por um livro, já 
me sinto realizada.”

Joseph Beuys
Jornalista e escritora
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CAROLINA MORAES
Da Folhapress - São Paulo

Obras de arte que você 
pode encostar e manusear, e 
livros que são obras de arte em 
si. É nesse híbrido que estão 
os livros de artista, aposta de 
editoras criadas nos últimos 
anos no Brasil dedicadas a 
nomes nacionais.

Numa tiragem de 500 
exemplares, Rosana Paulino, 
agora na Bienal de Veneza, 
reuniu sua série de desenhos 
“Búfala e Senhora das Plan-
tas” numa publicação de cores 
quentes. Já Lenora de Barros, 
outra brasileira que está no 
principal evento de arte do 
mundo, tem suas colunas no 
Jornal da Tarde num fac-símile 
bem vertical, assim como es-
paço dado a ela no jornal nos 
anos 1990.

“Os livros de artista são 
livro-obras”, define Maria 
Lago, criadora da Familia 
Editions, fundada em 2018 e 
responsável pelas edições das 
duas artistas brasileiras na 
Bienal de Veneza. A editora 
centrada em arte contem-
porânea brasileira já reúne 
publicações de nomes como 
Dalton Paula e Regina Parra.

Os trabalhos desenvolvi-
dos com Lago e outros funcio-
nários da Famlia, segundo ela, 
são resultado de um processo 
íntimo com cada artista. “Com 
cada um deles tenho uma ane-
dota”, conta ela. “Lembro de 
estar com Ivan Grilo num frio 
de -10 ºC, por exemplo, atrás 
de papéis para a edição.”

As edições de tiragem limi-
tada já estão em coleções ins-
titucionais de espaços como 

LIVROS
Conheça novas editoras que apostam em livros de artista, que chegam a valer R$ 7.000

o Museu de Arte Moderna de 
Nova York, o MoMA, a Funda-
ção Gulbenkian, em Lisboa, e o 
Reina Sofía, em Madri, além de 
museus brasileiros de grande 
porte.

São publicações que dife-
rem radicalmente entre si nas 
dimensões, materiais e proces-
so de elaboração —e também 
nos preços. Soa um tanto 
espantoso um livro chegar 
às cifras de R$ 7.000, caso da 
edição especial da artista Re-
gina Parra que é acompanhada 
por uma máscara de látex e 
um suporte para pendurar o 
acessório.

Lago diz que, nesse cenário, 
tenta fazer com que trabalhos 
sejam mais acessíveis —há vá-
rias edições na casa dos R$ 400. 
“É necessário um certo proces-
so pedagógico, de educação do 
público para entender o que 
é um livro de artista. Muitas 
pessoas me perguntam se são 
livros de arte, sobre arte, e não 
são”, diz ela.

“E é um objeto que você 
pode tocar, transportar, mas 
que é uma obra. Ele é valioso, 
mas também há uma proximi-
dade com o objeto.”

No Brasil, a finada Cosac 
Naify e a tradicional Ikrek já 

movimentam esse mercado. 
A última, criada em há dez 
anos, desde 2014 publica esse 
tipo de edição artística tanto 
de nomes brasileiros quanto 
de estrangeiros.

Não é um mercado fácil 
financeiramente. Apesar de 
o país ter visto um salto de 
vendas no mercado editorial, 
Lago, por exemplo, afirma 
que não é simples manter a 
editora de maneira autossus-
tentável, ainda que consiga. 
Existe ainda uma barreira do 
mercado digital, que não é um 
formato possível para esse tipo 
de publicação, que depende 

do toque, do cheiro, enfim, de 
uma experiência física com a 
obra.

Há quem veja nisso um in-
vestimento com potencial para 
retornos financeiros. É o caso 
da Act. Editora, criada em 2020 
como um braço editorial da 
empresa Art Consulting Tool.

João Paulo Siqueira Lopes, 
um dos que comanda a empre-
sa, afirma que já na primeira 
edição que lançaram se sur-
preenderam com as vendas. O 
livro “20 em 2020: Os Artistas 
da Próxima Década - Améri-
ca”, também da empresa, foi 
indicado ao prêmio Jabuti no 

que está no Brasil desde a se-
mana passada, quando voltou 
a apresentar o espetáculo “Um 
Português e Um Brasileiro 
Entram no Bar…”, numa curta 
temporada, em que ele e Gre-
gorio Duviver trocam piadas 
sobre diferenças culturais entre 
Brasil e Portugual, além de 
comentarem o clássico debate 
sobre limites da comédia.

Discussão essa, aliás, que, 
aos olhos de Pereira, está cada 
vez mais rasa. “É um terreno 
minado”, diz ele. “De um 
lado, dizem que a cultura do 
cancelamento se impõe a todos 
e que é uma forma de censura 
da qual ninguém escapa. Do 
outro, dizem que ninguém é 
efetivamente censurado e que 
a comédia continua a reforçar 
determinados estereótipos. 
E é possível que haja algo de 
verdadeiro em ambos.”

O problema desse embate, 
segundo o português, é o mes-
mo que ele enxerga em parte do 
humor político –uma crescente 
deturpação do que se entende 
por humor. Para exemplificar 
o pensamento, ele lembra uma 

MARINA LOURENÇO
Da Folhapress - São Paulo

Provocar o riso e nada além 
disso. É como o português 
Ricardo Araújo Pereira, que 
agora lança no Brasil seu livro 
“Estar Vivo Machuca”, define 
a função do humorista, o que, 
segundo ele, pode até parecer 
óbvio, mas nos últimos tempos 
é algo que se torna cada vez 
mais escanteado e, ao mesmo 
tempo, distorcido.

“Continuo convencido de 
que minha profissão serve para 
produzir o som da gargalhada. 
Subir ao palco para falar a coisa 
certa é muito fácil”, diz ele, 
que é também colunista deste 
jornal. “Repare que na expres-
são ‘humor político’ a segunda 
palavra é apenas um adjetivo. 
O substantivo ali é ‘humor’. 
Isso é o que interessa.”

Ainda assim, Pereira não 
deixa de apreciar e até mes-
mo mergulhar nesse nicho da 
comédia. Exemplo disso é o 
próprio “Estar Vivo Machuca”, 
que reúne várias sátiras políti-
cas —das quais muitas estão 

relacionadas ao cenário brasi-
leiro, com tiradas envolvendo 
nomes como Michel Temer e 
Eduardo Cunha.

O livro, publicado pela 
primeira vez em Portugal, há 
quatro anos, reúne dezenas 
das crônicas de Pereira publi-
cadas neste jornal e pela revista 
portuguesa Visão. Os escritos 
tratam de vários assuntos, que 
vão de reflexões banais sobre 
o cotidiano a chavões pop das 
redes sociais.

A nova versão de “Estar 
Vivo Machuca”, que traz uma 
apresentação da escritora e 
também colunista deste jornal 
Tati Bernadi, chega às prate-
leiras brasileiras semanas de-
pois de o autor, popularmente 
conhecido como RAP, liderar 
pela segunda vez a lista das 
“personalidades com quem 
os portugueses mais sentem 
empatia”, nas pesquisas da 
Marktest.

“As pessoas que moram 
comigo dizem que se esses 
estudos fossem feitos lá em 
casa, o resultado seria bastante 
diferente”, brinca o humorista, 

Remédio para piada racista não é a 
censura, defende Ricardo Araújo Pereira

das polêmicas mais comen-
tadas do ano, o tapa de Will 
Smith em Chris Rock, na última 
edição do Oscar.

O humorista, que fundou o 
grupo Gato Fedorento —prin-
cipal inspiração do Porta dos 
Fundos—, conta que pouco 
após o caso tomar as redes 
sociais e jornais do mundo, vá-
rios jornalistas o questionaram 
sobre o ocorrido e, para sua 
surpresa, as perguntas eram 
sobre o teor da piada de Rock, 
que antes de apanhar havia 
debochado da calvície de Jada 
Pinkett Smith, mulher de Will 
Smith, que sofre de uma doen-
ça autoimune.

“É como se eu tivesse as-
sistido a um Oscar e as pes-
soas a outro. Fiquei perplexo, 
porque o que vi foi alguém 
fazendo uma piada e, depois, 
sendo agredida”, afirma Pe-
reira. “Will Smith deveria ter 
sido expulso [da cerimônia]. 
Não merecia ter continuado lá 
só para receber o Oscar.”

Segundo o português, isso 
aconteceu porque é cada vez 
mais comum que a comédia 

LIVROS  Humorista português, que agora lança no Brasil livro 
com dezenas de crônicas, critica debate raso sobre humor

seja associada à violência, o que 
ele classifica como “extraordi-
nariamente perigoso”.

“Veja bem, a comédia não 
é só flores. É claro que pode 
haver humoristas que desejam 
fazer piadas que não são só 
ironias sobre racismo, mas 
sim, racistas. Agora, o remédio 
para isso é desligar a televisão, 
fechar o jornal, ou sair do es-
petáculo.”

Ainda nesse raciocínio, o 
humorista critica as tentativas 
de algumas personalidades 
políticas americanas em barrar 
o stand-up “Jimmy Carr: His 
Dark Material”, que agitou as 
redes no início do ano, depois 
de o comediante Carr receber 
uma enxurrada de críticas por 
uma das piadas na obra.

Na anedota, Carr sugeriu 
que muito se fala dos “6 mi-
lhões de vidas judaicas per-
didas” durante o Holocausto, 
mas pouco se fala dos ciganos 
que morreram nesse período, o 
que, nas palavras do humorista 
britânico, foi um ponto positivo 
do nazismo.

“Ora, a plateia riu e, evi-

dentemente, porque sabia que 
ele não falava sério. As pessoas 
tinham consciência de que 
estavam num espetáculo de co-
média”, diz Pereira. “Se aquilo 
fosse apenas uma declaração 
na qual o humorista acredita, 
não teria graça. A única razão 
pela qual a plateia riu é porque 
sabia que foi enganada pelo 
humorista. Como a morte de 
milhares de pessoas pode ser 
algo positivo?”

Mesmo que não seja um 
adepto de piadas ácidas como 
as de Carr, que com frequência 
está envolvido em polêmicas 
desse tipo, o português gosta 
de vez ou outra caçoar de traços 
da cultura Brasil —e também 
da de seu país—, mas diz que 
não compreende a chamada 
síndrome de vira-lata aqui 
presente.

“Há séculos que o humor 
brasileiro é extraordinário”, diz 
Pereira. “Ao menos do ponto 
de vista cultural, é mais do que 
evidente que o Brasil não tem 
nada do que se envergonhar. 
Muito pelo contrário. Há muito 
para vocês se orgulharem.” 

ano passado.
Depois de fazerem essas 

edições voltadas para o mer-
cado de arte, eles estrearam 
o catálogo de livros de artista 
com “Saboneteiras”, com a 
série de quadros de mesmo 
nome de Ana Elisa Egreja. A 
empresa já mira publicações 
de Dalton Paula e Maria Lira 
Marques, por exemplo.

A publicação de Egreja 
reúne reproduções da série 
da artista com textos de Jac 
Leirner, Carola Saavedra e 
Ann Gallagher. “Sentimos que 
muitos artistas que estão em 
meio de carreira, ou até já es-
tabelecidos em nível nacional, 
ainda não tem uma publicação 
desse tipo”, afirma João Paulo 
Siqueira Lopes, justificando a 
entrada da editora nesse nicho.

Apresentar uma produção 
brasileira contemporânea 
parece unir esses nomes, que 
veem nesse híbrido de obra 
e livro uma possibilidade de 
fazer esses artistas circularem 
ainda mais. “Tenho como mis-
são divulgar a cultura e diver-
sidade da produção brasileira, 
e através do uso dos livros de 
artista”, diz a dona da Familia. 

O livro de artista de Rosana Paulino, feito pela Familia Editions

O livro de artista de Rosana Paulino, feito pela Familia Editions

Quando A partir de 2 de julho
Preço R$ 74 (264 págs.)
Autor Ricardo Araújo Pereira
Editora Tinta-da-China Brasil

ESTAR VIVO MACHUCA



TELEVISÃO

‘Além da Ilusão’: Helô descobre esta semana que Olívia é sua filha
Da Folhapress – São Paulo

Situação aguardada des-
de o primeiro capítulo de 
“Além da Ilusão”, a desco-
berta de Heloísa (Paloma 
Duarte) sobre a identidade 
da filha, que foi dada por 
seu pai logo após o parto, irá 
ao ar a partir desta quarta-
-feira (30) na novela das seis 
da Globo.

A sequência em que ela 
fica sabendo que Olívia (Dé-
bora Ozório) é sua filha se 
consuma por meio de uma 
emocionante conversa com 
Fátima (Patricia Pinho), mãe 
de criação da menina.

“Me emocionei muito, 

é uma sequência linda”, 
adianta Paloma sobre a gra-
vação. “Ainda não assisti, só 
verei no ar. O público pode 
esperar assistir aos atores 
totalmente entregues, entre-
laçados”, continua.

A atriz conta que ela e 
Patrícia Pinho não conver-
saram sobre a cena antes 
da hora de gravar. “Só con-
versamos no set, em cena. 
Cada uma de nós estava 
totalmente carregada de 
suas emoções, seus medos, 
alegrias, dores. Qualquer 
assunto fora do set era des-
necessário (risos) , quiçá até 
atrapalharia.”

Como Fátima não sabia 

que o bebê era de Heloísa 
e será a partir dela que a 
mãe biológica tomará co-
nhecimento da verdade, a 
conversa de mãe para mãe 
foi pensada de uma ma-
neira especial pela autora 
Alessandra Poggi. “Foi um 
misto de alívio , alegria, 
raiva, gratidão. Porque He-
loísa passou 24 anos sem 
saber que a filha estava logo 
ali. Nada na Helô é fácil, a 
Alessandra me deu uma 
das mais complexas perso-
nagens da minha carreira”, 
admitiu a atriz.

DE MÃE PARA MÃE
A autora explica: “Quem 

descobre a verdade é Leô-
nidas, mas ele entende que 
quem precisa contar para 
Heloísa é Fátima. Ele enten-
de que essa é uma conversa 
de mãe para mãe. Então ele 
deixa esse momento para as 
duas. Fiz essa escolha por-
que, a meu ver, ficaria muito 
mais bonita e emocionante 
a cena --uma mãe revelan-
do pra outra que criou sua 
filha. A dor das duas –uma 
ganhando a filha de volta 
e a outra perdendo--, mais 
comovente, mais dramático 
e mais forte.”

Já Patrícia Pinho faz 
questão de enaltecer o ta-
lento de Paloma Duarte, 
“uma atriz muito visceral, 
generosa”, lembrando que 
Heloísa é uma personagem 
que desperta a torcida de 
todos. “A Fátima por sua 
vez é uma mulher correta. 
Mesmo correndo o risco ‘de 
perder’ sua filha, ela vai re-
velar a verdade para acabar 
com o sofrimento daquela 
outra mãe.”

Pinho cita, com proprie-

dade, o “Círculo de Giz 
Caucasiano”, peça de Ber-
told Brecht, cuja premissa 
prega que “A verdadei-
ra mãe é aquela que não 
pode fazer a criança so-
frer”’. “Nesse caso, as duas 
mães”, emenda a atriz.

“Quando gravamos as 
cenas de Heloísa cuidando 
de Fátima com malária, 
foi surgindo uma ‘grati-
dão’ por essa mulher que 
cuidou de sua filha com 
tanto amor. A partir disso, 
deixamos fluir a emoção, 
a escuta cênica e foi muito 
lindo. Um profissiona-
lismo muito delicado”, 
celebra Pinho.

A DESCOBERTA
A sequência foi pesso-

almente dirigida por Luiz 
Henrique Rios, diretor 
artístico da novela, que 
realiza um trabalho muito 
próximo de todo o elenco. 
“Eu acho que tanto os 
atores quanto um diretor 
sabem que terão que en-
frentar um grande desafio, 
que é descobrir algo que já 
se sabe”, afirma Rios, que 
continua: “As duas atrizes 
estavam muito ansiosas 
para se encontrarem e po-
derem trocar entre elas um 
lugar de muita verdade. 
A Heloísa, por estar ali na 
frente da Fátima, desco-
brindo que sempre esteve 
ao lado da filha e desco-
brindo, naquela mulher, 
não uma inimiga, mas uma 
companheira. E a Fátima, 
pelo constrangimento de 
ter vivido tanto tempo ao 
lado da mãe verdadeira da 
filha adotiva sem saber de 
nada.”

“Esse lugar da surpresa 

era o que me interessava 
que acontecesse na cena”, 
explica o diretor. “Então, 
me preparei primeiro para 
ouvir muito o que elas es-
tavam sentindo; permiti 
uma marca que as deixasse 
o mais livres possível para 
poder sentir; e provocando 
nelas um estado de altera-
ção positivo, ou seja, um 
lugar em que essa descober-
ta pudesse se dar naquele 
momento, para que uma 
pudesse olhar para a outra 
e viver seus constrangimen-
tos, suas aflições, alegrias e 
dores ali, de maneira inten-
sa, não como duas atrizes, 
mas como duas persona-
gens.”

O resultado, vale adian-
tar aqui, é que todos saíram 
do set bastante satisfeitos. 
A novela, que concorre ao 
Prêmio Abra de roteiro, vai 
se aproximando de seu des-
fecho com saldo positivo de 
audiência e de capacidade 
de gerar conversa entre o 
público nas redes sociais e 
nas ruas.

“’‘Além da Ilusão’ é uma 
novela muito especial”, 
atesta Rios. “Ela trata de 
muitos temas, e consegue 
fazer isso dentro de um 
lugar de muita humanida-
de. Acho que o sucesso da 
novela está na possibilida-
de que tivemos de cons-
truir uma narrativa muito 
simples para uma história 
muito sofisticada, causando 
no público uma sensação de 
identificação e de proximi-
dade muito grande. Como 
os personagens são muito 
ricos e os atores são muito 
especiais, está funcionando 
bem.”

Horóscopo 

ÁRIES - 21/03 a 20/04
Período em que poderá con-
tar com as melhores con-
dições nos negócios, nas 
especulações e obrigações 
sociais. Haverá melhoria no 
campo amoroso e familiar, 
se for mais atencioso. Use 
seus intuitos de maneira 
construtiva.

TOURO - 21/04 a 20/05
Um obstáculo poderá surgir 
em seu trabalho, sendo cria-
do por uma pessoa de co-
nhecida. Você saberá como 
contorná-lo. Ótimo período 
representando a espiritua-
lidade e felicidade pessoal. 
Aja de maneira prática e 
alcançará maior sucesso.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Hoje poderá se elevar no 
plano social, quer pelo que 
fizer, quer pela colaboração 
que poderá receber de pesso-
as amigas e compreensivas. 
Novos conhecimentos e 
alegrias estão em perspec-
tiva. Vida social e afetiva 
menos intensa, com alguns 
problemas.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Tome cuidado com a preci-
pitação. Evite o nervosismo, 
ansiedade e a desconfiança 
em si mesmo. As influências 
não são propícias. Mas não 
desanime, esta fase não vai 
demorar em passar.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Trate de seus assuntos pes-
soais e financeiros com o 
máximo de cuidado, pois 
qualquer erro, poderá lhe 
acarretar sérios prejuízos. 
Ótimo as novas amizades 
e ao trabalho em equipe. 
Uma vida descontraída, 
sem desgastes será benéfico 
para você.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Oportunidades de uma nova 
relação amorosa, como con-
sequência natural da inten-
sidade de seus sentimentos. 
Ou então, uma relação já 
existente irá se fortalecer, 
renovar e ganhar um novo 
conteúdo afetivo.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Aproveitando suas oportu-
nidades para mudar, fazer 
novas amizades e arquitetar 
novos planos para ganhar 
dinheiro, demonstrará ser 
prático. Alguma coisa boa 
vai acontecer. Aguarde no-
tícias inesperadas e bene-
fícios.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
É bom que você busque com-
preensão mais profunda so-
bre o seu psiquismo e sobre 
a maneira como se relaciona 
com as pessoas. Compreen-
dendo melhor a si mesmo, 
você poderá adquirir mais 
segurança emocional.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Dia em que se encontrará 
mais ambicioso. Muito su-
cesso profissional, social e 
muita prosperidade geral. 
Volte sua energia vital para o 
autoconhecimento. Todavia, 
tome cuidado com perigos 
de acidentes provocados por 
produtos inflamáveis.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Aproveite a influência astral 
para fazer novas amizades. 
Dia promissor para tudo 
em geral. Isto acontecerá, 
provavelmente, por causa 
do adiamento que você será 
obrigado a impor aos seus 
projetos. 

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Sua possibilidade de êxito 
será ampliada hoje de acor-
do com a disposição que 
levantar para o trabalho. 
Enfrente as pequenas difi-
culdades com entusiasmo. 
Não esmoreça. Procure eli-
minar do seu vocabulário o 
termo impossível.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Apesar dos relacionamentos 
estarem ocupando a maior 
parte do seu tempo, você 
passará a se interessar mais 
pelos assuntos financeiros e 
pelo contato com os aspec-
tos mais profundos do seu 
psiquismo. Os momentos 
de intimidade com a pessoa 
amada serão importantes.
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ANA CORA LIMA
Da Folhapress - Rio 

Sua presença não é das 
mais frequentes em ‘Pan-
tanal’ mas mesmo assim o 
Velho do Rio, personagem 
interpretado por Osmar Pra-
do, não deixa de ser um 
dos protagonistas da novela 
- tanto na versão original, 
escrita por Benedito Ruy 
Barbosa, quanto na que está 
no ar, atualizada por seu neto 
Bruno Luperi. Para Prado, 
o personagem, além de ter 
importância vital para o de-
senrolar da trama, também é 
um canal encontrado pelos 
autores para passar men-
sagens importantes, como 
as que são voltadas para as 
questões ambientais. Em 
entrevista, o ator fala sobre o 
cenário político nacional, os 
rumos da novela e a relação 
nem sempre tão amistosa 
entre parte do elenco.

P - Afinal, qual a história do 
Velho do Rio? Nem todo mundo 
entendeu de onde ele veio e 
qual a sua função na história 
de ‘Pantanal’.

OP - O Joventino, avô do 
Jove, é o Velho do Rio. Ele 
morreu lá atrás, quando foi 
caçar um boi marruá sozinho. 
Foi picado por uma cobra e 
se encantou em outra, uma 
sucuri. Ele tem o poder de 
aparecer para quem ele qui-
ser. A filosofia de vida dele 
é a preservação da natureza, 
mostrar que a natureza é mais 
forte do que tudo e que não 
adianta o homem tentar usar 
a força para lutar contra ela. 
Vai perder.

P - A cena do incêndio que 
ainda vai ao ar seria um alerta 
para as queimadas da região?

OP - Sim. E o Velho do 
Rio, com seu cajado, como se 
fosse um Dom Quixote de la 
Mancha, tenta apagar o fogo 
sozinho, mas vai ser derrotado 
pelas chamas. Quase morre 

de novo. Juma, com o conhe-
cimento do poder de cura das 
ervas, o trará de volta.

P - O Velho do Rio seria a voz 
do autor?

OP - Não tenho a me-
nor dúvida. Fiz outras obras 
do Benedito, como Renascer 
[1993], em que interpretei o Zé 
Galinha. Ele tinha discussões 
sérias, questionava o motivo 
de não ter um pedacinho 
de terra. Foram discussões 
antológicas sobre a reforma 
agrária, e o desfecho do Tião 
foi trágico como o fim de Dom 
Phillips e Bruno Pereira [mor-
tos recentemente] no Amazo-
nas. O Bruno, mesmo exone-
rado da Funai, continuou na 
sua luta em defesa das terras 
indígenas. Um episódio triste 
da nossa história.

P - O senhor tem uma ligação 
histórica com o Partido dos 
Trabalhadores. Vai participar 
da campanha para as eleições 
presidenciais?

OP - Nunca me filiei ao 
Partido dos Trabalhado-
res, mas sempre estive ao 
lado da força democrática, 
e uma das maiores forças 
democráticas, no momento, 
é o PT. Ele aliado aos outros 
partidos progressistas. Essa 
eleição de outubro vai ser, 
na verdade, um plebiscito. 
Ou a gente opta pelo fas-
cismo ou a gente opta pela 
democracia. Eu sempre fui 
pela democracia.

P - Te incomoda o fato de 
companheiros de profissão 
apoiarem Jair Bolsonaro?

OP - Creio que muitas 
pessoas se iludiram. Bol-
sonaro é uma pessoa total-
mente despreparada e des-
qualificada para o convívio 
humano. Hoje, aqueles que 
o apoiaram ou estão total-
mente arrependidos, como o 
Alexandre Frota, que hoje faz 
até campanha para o Lula, ou 
estão cegos.

P - O clima na novela é tão 
bom mesmo entre os atores 
como a gente vê nas redes 
sociais e nos programas de TV 
da Globo?

OP - Quando você reúne 
profissionais da arte de re-
presentar e um punhado de 
técnico em um lugar distante 
e diferente como o Pantanal, 
é claro que o clima é variado, 
o humor é variado. Tem mo-
mentos ótimos, bons, difíceis 
e dramáticos que precisam ser 
contornados. Não é uma reu-
nião de monges no mosteiro. 
Nãooo!!!. São seres humanos. 
Existem problemas, como em 
qualquer novela.

P - Notas na imprensa deram 
conta que o senhor teve pro-
blemas com o elenco jovem no 
início das gravações.

OP - Não tive problemas. 

Na verdade, nós tivemos al-
guns embates. Eu, por exem-
plo, sou um ator que cobro 
muito porque estudo. Quando 
tenho cena para gravar, sei de 
cor e salteado o texto. Alguns 
deles não têm esse cuidado. 
A minha cobrança é para que 
a cena seja bem-feita. Me de-
nunciaram como estrela, sabia?

P - Como assim?
OP - Me denunciaram 

como uma pessoa que age 
como estrela, ignorante, fala-
ram para uma jornalista que 
eu era agressivo. Mentira. Se 
fosse verdade, a pessoa que 
fez a denúncia deveria ter 
mostrado a cara. Eu conver-
saria e pediria desculpas, se 
tivesse agido errado. O que 
não aconteceu. Com 74 anos 
de idade e quase 60 anos de 
carreira, eu vou me comportar 

Pantanal: ‘Meu temperamento não 
é afável’, assume Osmar Prado

TELEVISÃO   Intérprete do Velho do Rio reconhece que 
teve embate com jovens atores do elenco

como estrela? Tenho plena 
consciência da minha impor-
tância e desimportância em 
qualquer processo artístico.

P - Será que o senhor não 
tem o temperamento difícil?

OP - O meu temperamento 
não é afável. Sou enfático no 
que falo, no que faço, mas mau 
caráter eu não sou. A cena que 
fiz com José Loreto quando o 
Velho do Rio conta que ele é 
filho do amor de Ze Leôncio, 
ele veio com tudo perfeito. 
Foi uma cena incrível e toda a 
equipe chorou. Eu pergunto: 
assim que age uma estrela 
veterana? Tenho certeza que 
nenhum ator ou atriz não 
tem alegria de contracenar 
comigo. Atingi um nível que a 
minha vaidade não fala mais 
alto do que a minha inteligên-
cia e sensibilidade.

Pantanal, Velho do Rio interpretado por Osmar Prado

Agro Pecuaria Barra do Garças S.A.
CNPJ/ME nº 15.296.486/0001-24 - NIRE: 51300006774

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 02 de Junho de 2022
I. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 17 horas, na sede da Agro Pecuaria Barra do 
Garças S.A. (“Companhia”), localizada na Área BR 158 km 738 + 50 km a esquerda, s/nº, Área Rural 
de Barra do Garças - MT, CEP: 78607-899 II. Presença: Nos termos do artigo 1.072 do Código Civil, 
reuniram-se na sede da Companhia os sócios detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). III. Mesa: Presidente: Roberto Ruiz Martins; Secretário: Felipe Reis Ciciarelli. IV. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a assinatura, pela Companhia, da escritura de emissão da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e 
com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços restritos e sob o Regime 
de Garantia Firme de Colocação da Hinove Agrociencia S.A.” (“Hinove S.A.” e “Emissão” e “Escritura 
de Emissão”); a ser celebrada entre a Companhia, a Hinove S.A. e as demais partes mencionadas na 
Escritura de Emissão; (ii) a outorga de garantia fidejussória, na qual a Companhia, na qualidade de 
Fiduciante, ao lado de Renato Benatti, Roberto Barretto Martins; Cultivar Agronegocios Eireli, 
Upgreen Participações Ltda., Flying Tigers Assessoria Agroempresarial a Propriedades Rurais Ltda. 
(todos, em conjunto, os “Fiadores”), assumem a condição de principais pagadores, solidariamente 
responsáveis com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, de todas as obrigações, principais 
ou acessórias, presentes ou futuras assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora nos 
termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, conforme descrito em sua Cláusula 3.8. 
(“Obrigações Garantidas”); (iii) a outorga de garantia real, qual seja, a Alienação Fiduciária, sobre o 
imóvel de propriedade da Companhia, registrado sob o nº de matrícula 47.708, no Cartório de 
Registro de Imóveis de Barra do Garças, conforme descritos no item 3.9. da Escritura de Emissão e 
no Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, a ser celebrado em data próxima à presente, 
entre a Companhia, o Sr. Renato e o Sr. Roberto, a Hinove S.A., na qualidade de Devedora e a Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário (“Alienação 
Fiduciária de Imóvel” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis”). V. Deliberações: Após exame 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a assinatura da Escritura de Emissão pela 
Companhia; (ii) a outorga da garantia fidejussória pela Companhia nos termos da Escritura de 
Emissão; (iii) a Alienação Fiduciária de Imóvel e a celebração do Contrato de Alienação de Imóveis; 
(iv) a celebração, pela Companhia, de todos os documentos e atos necessários à realização, 
formalização e aperfeiçoamento dos instrumentos e garantias aqui descritas, inclusive a outorga de 
procuração ao Agente Fiduciário; (v) a Companhia a tomar as providências e praticar todos e 
quaisquer outros atos necessários para implementação das deliberações ora tomadas; (vi) a 
ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação às deliberações 
acima. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no 
art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
Mesa: Presidente, Roberto Ruiz Martins; Secretário, Felipe Reis Ciciarelli. Esta ata é cópia fiel da 
versão lavrada em livro próprio. Barra do Garças, 15 de junho de 2022. Mesa: Roberto Ruiz Martins 
- Presidente; Felipe Reis Ciciarelli - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 
Certifico o Registro sob nº 2537340 em 21/06/2022 - Protocolo: 220767637 de 09/06/2022. Julio 
Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.
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TELEVISÃO

‘Além da Ilusão’: Helô descobre esta semana que Olívia é sua filha
Da Folhapress – São Paulo

Situação aguardada des-
de o primeiro capítulo de 
“Além da Ilusão”, a desco-
berta de Heloísa (Paloma 
Duarte) sobre a identidade 
da filha, que foi dada por 
seu pai logo após o parto, irá 
ao ar a partir desta quarta-
-feira (30) na novela das seis 
da Globo.

A sequência em que ela 
fica sabendo que Olívia (Dé-
bora Ozório) é sua filha se 
consuma por meio de uma 
emocionante conversa com 
Fátima (Patricia Pinho), mãe 
de criação da menina.

“Me emocionei muito, 

é uma sequência linda”, 
adianta Paloma sobre a gra-
vação. “Ainda não assisti, só 
verei no ar. O público pode 
esperar assistir aos atores 
totalmente entregues, entre-
laçados”, continua.

A atriz conta que ela e 
Patrícia Pinho não conver-
saram sobre a cena antes 
da hora de gravar. “Só con-
versamos no set, em cena. 
Cada uma de nós estava 
totalmente carregada de 
suas emoções, seus medos, 
alegrias, dores. Qualquer 
assunto fora do set era des-
necessário (risos) , quiçá até 
atrapalharia.”

Como Fátima não sabia 

que o bebê era de Heloísa 
e será a partir dela que a 
mãe biológica tomará co-
nhecimento da verdade, a 
conversa de mãe para mãe 
foi pensada de uma ma-
neira especial pela autora 
Alessandra Poggi. “Foi um 
misto de alívio , alegria, 
raiva, gratidão. Porque He-
loísa passou 24 anos sem 
saber que a filha estava logo 
ali. Nada na Helô é fácil, a 
Alessandra me deu uma 
das mais complexas perso-
nagens da minha carreira”, 
admitiu a atriz.

DE MÃE PARA MÃE
A autora explica: “Quem 

descobre a verdade é Leô-
nidas, mas ele entende que 
quem precisa contar para 
Heloísa é Fátima. Ele enten-
de que essa é uma conversa 
de mãe para mãe. Então ele 
deixa esse momento para as 
duas. Fiz essa escolha por-
que, a meu ver, ficaria muito 
mais bonita e emocionante 
a cena --uma mãe revelan-
do pra outra que criou sua 
filha. A dor das duas –uma 
ganhando a filha de volta 
e a outra perdendo--, mais 
comovente, mais dramático 
e mais forte.”

Já Patrícia Pinho faz 
questão de enaltecer o ta-
lento de Paloma Duarte, 
“uma atriz muito visceral, 
generosa”, lembrando que 
Heloísa é uma personagem 
que desperta a torcida de 
todos. “A Fátima por sua 
vez é uma mulher correta. 
Mesmo correndo o risco ‘de 
perder’ sua filha, ela vai re-
velar a verdade para acabar 
com o sofrimento daquela 
outra mãe.”

Pinho cita, com proprie-

dade, o “Círculo de Giz 
Caucasiano”, peça de Ber-
told Brecht, cuja premissa 
prega que “A verdadei-
ra mãe é aquela que não 
pode fazer a criança so-
frer”’. “Nesse caso, as duas 
mães”, emenda a atriz.

“Quando gravamos as 
cenas de Heloísa cuidando 
de Fátima com malária, 
foi surgindo uma ‘grati-
dão’ por essa mulher que 
cuidou de sua filha com 
tanto amor. A partir disso, 
deixamos fluir a emoção, 
a escuta cênica e foi muito 
lindo. Um profissiona-
lismo muito delicado”, 
celebra Pinho.

A DESCOBERTA
A sequência foi pesso-

almente dirigida por Luiz 
Henrique Rios, diretor 
artístico da novela, que 
realiza um trabalho muito 
próximo de todo o elenco. 
“Eu acho que tanto os 
atores quanto um diretor 
sabem que terão que en-
frentar um grande desafio, 
que é descobrir algo que já 
se sabe”, afirma Rios, que 
continua: “As duas atrizes 
estavam muito ansiosas 
para se encontrarem e po-
derem trocar entre elas um 
lugar de muita verdade. 
A Heloísa, por estar ali na 
frente da Fátima, desco-
brindo que sempre esteve 
ao lado da filha e desco-
brindo, naquela mulher, 
não uma inimiga, mas uma 
companheira. E a Fátima, 
pelo constrangimento de 
ter vivido tanto tempo ao 
lado da mãe verdadeira da 
filha adotiva sem saber de 
nada.”

“Esse lugar da surpresa 

era o que me interessava 
que acontecesse na cena”, 
explica o diretor. “Então, 
me preparei primeiro para 
ouvir muito o que elas es-
tavam sentindo; permiti 
uma marca que as deixasse 
o mais livres possível para 
poder sentir; e provocando 
nelas um estado de altera-
ção positivo, ou seja, um 
lugar em que essa descober-
ta pudesse se dar naquele 
momento, para que uma 
pudesse olhar para a outra 
e viver seus constrangimen-
tos, suas aflições, alegrias e 
dores ali, de maneira inten-
sa, não como duas atrizes, 
mas como duas persona-
gens.”

O resultado, vale adian-
tar aqui, é que todos saíram 
do set bastante satisfeitos. 
A novela, que concorre ao 
Prêmio Abra de roteiro, vai 
se aproximando de seu des-
fecho com saldo positivo de 
audiência e de capacidade 
de gerar conversa entre o 
público nas redes sociais e 
nas ruas.

“’‘Além da Ilusão’ é uma 
novela muito especial”, 
atesta Rios. “Ela trata de 
muitos temas, e consegue 
fazer isso dentro de um 
lugar de muita humanida-
de. Acho que o sucesso da 
novela está na possibilida-
de que tivemos de cons-
truir uma narrativa muito 
simples para uma história 
muito sofisticada, causando 
no público uma sensação de 
identificação e de proximi-
dade muito grande. Como 
os personagens são muito 
ricos e os atores são muito 
especiais, está funcionando 
bem.”

Horóscopo 

ÁRIES - 21/03 a 20/04
Período em que poderá con-
tar com as melhores con-
dições nos negócios, nas 
especulações e obrigações 
sociais. Haverá melhoria no 
campo amoroso e familiar, 
se for mais atencioso. Use 
seus intuitos de maneira 
construtiva.

TOURO - 21/04 a 20/05
Um obstáculo poderá surgir 
em seu trabalho, sendo cria-
do por uma pessoa de co-
nhecida. Você saberá como 
contorná-lo. Ótimo período 
representando a espiritua-
lidade e felicidade pessoal. 
Aja de maneira prática e 
alcançará maior sucesso.

GÊMEOS - 21/05 a 20/06
Hoje poderá se elevar no 
plano social, quer pelo que 
fizer, quer pela colaboração 
que poderá receber de pesso-
as amigas e compreensivas. 
Novos conhecimentos e 
alegrias estão em perspec-
tiva. Vida social e afetiva 
menos intensa, com alguns 
problemas.

CÂNCER - 21/06 a 21/07
Tome cuidado com a preci-
pitação. Evite o nervosismo, 
ansiedade e a desconfiança 
em si mesmo. As influências 
não são propícias. Mas não 
desanime, esta fase não vai 
demorar em passar.

LEÃO - 22/07 a 22/08
Trate de seus assuntos pes-
soais e financeiros com o 
máximo de cuidado, pois 
qualquer erro, poderá lhe 
acarretar sérios prejuízos. 
Ótimo as novas amizades 
e ao trabalho em equipe. 
Uma vida descontraída, 
sem desgastes será benéfico 
para você.

VIRGEM - 23/08 a 22/09
Oportunidades de uma nova 
relação amorosa, como con-
sequência natural da inten-
sidade de seus sentimentos. 
Ou então, uma relação já 
existente irá se fortalecer, 
renovar e ganhar um novo 
conteúdo afetivo.

LIBRA - 23/09 a 22/10
Aproveitando suas oportu-
nidades para mudar, fazer 
novas amizades e arquitetar 
novos planos para ganhar 
dinheiro, demonstrará ser 
prático. Alguma coisa boa 
vai acontecer. Aguarde no-
tícias inesperadas e bene-
fícios.

ESCORPIÃO - 23/10 a 21/11
É bom que você busque com-
preensão mais profunda so-
bre o seu psiquismo e sobre 
a maneira como se relaciona 
com as pessoas. Compreen-
dendo melhor a si mesmo, 
você poderá adquirir mais 
segurança emocional.

SAGITÁRIO - 22/11 a 21/12
Dia em que se encontrará 
mais ambicioso. Muito su-
cesso profissional, social e 
muita prosperidade geral. 
Volte sua energia vital para o 
autoconhecimento. Todavia, 
tome cuidado com perigos 
de acidentes provocados por 
produtos inflamáveis.

CAPRICÓRNIO - 22/12 a 20/01
Aproveite a influência astral 
para fazer novas amizades. 
Dia promissor para tudo 
em geral. Isto acontecerá, 
provavelmente, por causa 
do adiamento que você será 
obrigado a impor aos seus 
projetos. 

AQUÁRIO - 21/01 a 19/02
Sua possibilidade de êxito 
será ampliada hoje de acor-
do com a disposição que 
levantar para o trabalho. 
Enfrente as pequenas difi-
culdades com entusiasmo. 
Não esmoreça. Procure eli-
minar do seu vocabulário o 
termo impossível.

PEIXES - 20/02 a 20/03
Apesar dos relacionamentos 
estarem ocupando a maior 
parte do seu tempo, você 
passará a se interessar mais 
pelos assuntos financeiros e 
pelo contato com os aspec-
tos mais profundos do seu 
psiquismo. Os momentos 
de intimidade com a pessoa 
amada serão importantes.
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ANA CORA LIMA
Da Folhapress - Rio 

Sua presença não é das 
mais frequentes em ‘Pan-
tanal’ mas mesmo assim o 
Velho do Rio, personagem 
interpretado por Osmar Pra-
do, não deixa de ser um 
dos protagonistas da novela 
- tanto na versão original, 
escrita por Benedito Ruy 
Barbosa, quanto na que está 
no ar, atualizada por seu neto 
Bruno Luperi. Para Prado, 
o personagem, além de ter 
importância vital para o de-
senrolar da trama, também é 
um canal encontrado pelos 
autores para passar men-
sagens importantes, como 
as que são voltadas para as 
questões ambientais. Em 
entrevista, o ator fala sobre o 
cenário político nacional, os 
rumos da novela e a relação 
nem sempre tão amistosa 
entre parte do elenco.

P - Afinal, qual a história do 
Velho do Rio? Nem todo mundo 
entendeu de onde ele veio e 
qual a sua função na história 
de ‘Pantanal’.

OP - O Joventino, avô do 
Jove, é o Velho do Rio. Ele 
morreu lá atrás, quando foi 
caçar um boi marruá sozinho. 
Foi picado por uma cobra e 
se encantou em outra, uma 
sucuri. Ele tem o poder de 
aparecer para quem ele qui-
ser. A filosofia de vida dele 
é a preservação da natureza, 
mostrar que a natureza é mais 
forte do que tudo e que não 
adianta o homem tentar usar 
a força para lutar contra ela. 
Vai perder.

P - A cena do incêndio que 
ainda vai ao ar seria um alerta 
para as queimadas da região?

OP - Sim. E o Velho do 
Rio, com seu cajado, como se 
fosse um Dom Quixote de la 
Mancha, tenta apagar o fogo 
sozinho, mas vai ser derrotado 
pelas chamas. Quase morre 

de novo. Juma, com o conhe-
cimento do poder de cura das 
ervas, o trará de volta.

P - O Velho do Rio seria a voz 
do autor?

OP - Não tenho a me-
nor dúvida. Fiz outras obras 
do Benedito, como Renascer 
[1993], em que interpretei o Zé 
Galinha. Ele tinha discussões 
sérias, questionava o motivo 
de não ter um pedacinho 
de terra. Foram discussões 
antológicas sobre a reforma 
agrária, e o desfecho do Tião 
foi trágico como o fim de Dom 
Phillips e Bruno Pereira [mor-
tos recentemente] no Amazo-
nas. O Bruno, mesmo exone-
rado da Funai, continuou na 
sua luta em defesa das terras 
indígenas. Um episódio triste 
da nossa história.

P - O senhor tem uma ligação 
histórica com o Partido dos 
Trabalhadores. Vai participar 
da campanha para as eleições 
presidenciais?

OP - Nunca me filiei ao 
Partido dos Trabalhado-
res, mas sempre estive ao 
lado da força democrática, 
e uma das maiores forças 
democráticas, no momento, 
é o PT. Ele aliado aos outros 
partidos progressistas. Essa 
eleição de outubro vai ser, 
na verdade, um plebiscito. 
Ou a gente opta pelo fas-
cismo ou a gente opta pela 
democracia. Eu sempre fui 
pela democracia.

P - Te incomoda o fato de 
companheiros de profissão 
apoiarem Jair Bolsonaro?

OP - Creio que muitas 
pessoas se iludiram. Bol-
sonaro é uma pessoa total-
mente despreparada e des-
qualificada para o convívio 
humano. Hoje, aqueles que 
o apoiaram ou estão total-
mente arrependidos, como o 
Alexandre Frota, que hoje faz 
até campanha para o Lula, ou 
estão cegos.

P - O clima na novela é tão 
bom mesmo entre os atores 
como a gente vê nas redes 
sociais e nos programas de TV 
da Globo?

OP - Quando você reúne 
profissionais da arte de re-
presentar e um punhado de 
técnico em um lugar distante 
e diferente como o Pantanal, 
é claro que o clima é variado, 
o humor é variado. Tem mo-
mentos ótimos, bons, difíceis 
e dramáticos que precisam ser 
contornados. Não é uma reu-
nião de monges no mosteiro. 
Nãooo!!!. São seres humanos. 
Existem problemas, como em 
qualquer novela.

P - Notas na imprensa deram 
conta que o senhor teve pro-
blemas com o elenco jovem no 
início das gravações.

OP - Não tive problemas. 

Na verdade, nós tivemos al-
guns embates. Eu, por exem-
plo, sou um ator que cobro 
muito porque estudo. Quando 
tenho cena para gravar, sei de 
cor e salteado o texto. Alguns 
deles não têm esse cuidado. 
A minha cobrança é para que 
a cena seja bem-feita. Me de-
nunciaram como estrela, sabia?

P - Como assim?
OP - Me denunciaram 

como uma pessoa que age 
como estrela, ignorante, fala-
ram para uma jornalista que 
eu era agressivo. Mentira. Se 
fosse verdade, a pessoa que 
fez a denúncia deveria ter 
mostrado a cara. Eu conver-
saria e pediria desculpas, se 
tivesse agido errado. O que 
não aconteceu. Com 74 anos 
de idade e quase 60 anos de 
carreira, eu vou me comportar 

Pantanal: ‘Meu temperamento não 
é afável’, assume Osmar Prado

TELEVISÃO   Intérprete do Velho do Rio reconhece que 
teve embate com jovens atores do elenco

como estrela? Tenho plena 
consciência da minha impor-
tância e desimportância em 
qualquer processo artístico.

P - Será que o senhor não 
tem o temperamento difícil?

OP - O meu temperamento 
não é afável. Sou enfático no 
que falo, no que faço, mas mau 
caráter eu não sou. A cena que 
fiz com José Loreto quando o 
Velho do Rio conta que ele é 
filho do amor de Ze Leôncio, 
ele veio com tudo perfeito. 
Foi uma cena incrível e toda a 
equipe chorou. Eu pergunto: 
assim que age uma estrela 
veterana? Tenho certeza que 
nenhum ator ou atriz não 
tem alegria de contracenar 
comigo. Atingi um nível que a 
minha vaidade não fala mais 
alto do que a minha inteligên-
cia e sensibilidade.

Pantanal, Velho do Rio interpretado por Osmar Prado

Agro Pecuaria Barra do Garças S.A.
CNPJ/ME nº 15.296.486/0001-24 - NIRE: 51300006774

Ata de Assembleia Geral Extraordinária 02 de Junho de 2022
I. Data, Hora e Local: Em 02 de junho de 2022, às 17 horas, na sede da Agro Pecuaria Barra do 
Garças S.A. (“Companhia”), localizada na Área BR 158 km 738 + 50 km a esquerda, s/nº, Área Rural 
de Barra do Garças - MT, CEP: 78607-899 II. Presença: Nos termos do artigo 1.072 do Código Civil, 
reuniram-se na sede da Companhia os sócios detentores da totalidade do capital social da 
Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas da 
Companhia, nos termos do art. 124, §4º, da Lei 6.404/76, conforme alterada (“Lei das Sociedades por 
Ações”). III. Mesa: Presidente: Roberto Ruiz Martins; Secretário: Felipe Reis Ciciarelli. IV. Ordem do 
Dia: Deliberar sobre (i) a assinatura, pela Companhia, da escritura de emissão da 1ª Emissão de 
Debêntures Simples, não Conversíveis em Ações, em Série Única, da Espécie com Garantia Real e 
com Garantia Adicional Fidejussória, para Distribuição Pública com Esforços restritos e sob o Regime 
de Garantia Firme de Colocação da Hinove Agrociencia S.A.” (“Hinove S.A.” e “Emissão” e “Escritura 
de Emissão”); a ser celebrada entre a Companhia, a Hinove S.A. e as demais partes mencionadas na 
Escritura de Emissão; (ii) a outorga de garantia fidejussória, na qual a Companhia, na qualidade de 
Fiduciante, ao lado de Renato Benatti, Roberto Barretto Martins; Cultivar Agronegocios Eireli, 
Upgreen Participações Ltda., Flying Tigers Assessoria Agroempresarial a Propriedades Rurais Ltda. 
(todos, em conjunto, os “Fiadores”), assumem a condição de principais pagadores, solidariamente 
responsáveis com a Emissora, em caráter irrevogável e irretratável, de todas as obrigações, principais 
ou acessórias, presentes ou futuras assumidas ou que venham a ser assumidas pela Emissora nos 
termos das Debêntures e da Escritura de Emissão, conforme descrito em sua Cláusula 3.8. 
(“Obrigações Garantidas”); (iii) a outorga de garantia real, qual seja, a Alienação Fiduciária, sobre o 
imóvel de propriedade da Companhia, registrado sob o nº de matrícula 47.708, no Cartório de 
Registro de Imóveis de Barra do Garças, conforme descritos no item 3.9. da Escritura de Emissão e 
no Contrato de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis, a ser celebrado em data próxima à presente, 
entre a Companhia, o Sr. Renato e o Sr. Roberto, a Hinove S.A., na qualidade de Devedora e a Oliveira 
Trust Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., na qualidade de Agente Fiduciário (“Alienação 
Fiduciária de Imóvel” e “Contrato de Alienação Fiduciária de Imóveis”). V. Deliberações: Após exame 
e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os acionistas da Companhia deliberaram e 
aprovaram, por unanimidade de votos e sem ressalvas: (i) a assinatura da Escritura de Emissão pela 
Companhia; (ii) a outorga da garantia fidejussória pela Companhia nos termos da Escritura de 
Emissão; (iii) a Alienação Fiduciária de Imóvel e a celebração do Contrato de Alienação de Imóveis; 
(iv) a celebração, pela Companhia, de todos os documentos e atos necessários à realização, 
formalização e aperfeiçoamento dos instrumentos e garantias aqui descritas, inclusive a outorga de 
procuração ao Agente Fiduciário; (v) a Companhia a tomar as providências e praticar todos e 
quaisquer outros atos necessários para implementação das deliberações ora tomadas; (vi) a 
ratificação de todos os atos já praticados pela Diretoria da Companhia com relação às deliberações 
acima. VI. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a Assembleia Geral 
Extraordinária, da qual foi lavrada a presente ata na forma de sumário, conforme o disposto no 
art. 130, § 1º da Lei das Sociedades por Ações, a qual foi lida, aprovada e assinada pelos presentes. 
Mesa: Presidente, Roberto Ruiz Martins; Secretário, Felipe Reis Ciciarelli. Esta ata é cópia fiel da 
versão lavrada em livro próprio. Barra do Garças, 15 de junho de 2022. Mesa: Roberto Ruiz Martins 
- Presidente; Felipe Reis Ciciarelli - Secretário. Junta Comercial do Estado de Mato Grosso - 
Certifico o Registro sob nº 2537340 em 21/06/2022 - Protocolo: 220767637 de 09/06/2022. Julio 
Frederico Muller Neto - Secretário-Geral.
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FORÇA FEMININA
Jovem negra matuta do interior nordestino, 
Nobelina é extremamente audaciosa. Ela busca 
estudo, liberdade e igualdade de gênero; uma 
verdadeira feminista em plena década de 1960. 
É esta protagonista inspiradora que dá nome 
e conduz o enredo do romance de estreia da 
escritora e poetisa paraibana Cibele Laurentino.

LITERATURA DE CORDEL
Herdeira de José Laurentino, um dos maiores 
poetas do nordeste brasileiro, Cibele fez da 
cultura local a maior inspiração para suas pro-
duções. Nascida no berço da literatura de cordel, 
foi a personagem do poema homônimo do pai 
“Eu, a cama e Nobelina” que ganhou vida pelas 
mãos da escritora.

BOTA ÁGUA NO FEIJÃO
Nos últimos detalhes para realizaram a 1ª Feijo-
ada de Chapa e Cruz os organizadores prometem 
reunirem um grupo expressivo da cuiabania. Os 
convidados irão curtir muito pagode, samba, 
sertanejo dos bons.

QUANDO E ONDE?
A Feijoada de Chapa e Cruz irá ferver no dia 3 
de abril (domingo) a partir das 12h, na AMAM 
– Associação Mato-grossense dos Magistrados.

OBJETIVO
O objetivo da festividade é trazer alegria, ani-
mação e bom astral para os convidados. Será 
um encontro com as pessoas amigas, famílias 
cuiabana, autoridades, patrocinadores, madri-
nhas e a imprensa escrita, falada e televisionada.

OS ORGANIZADORES
Um trio dos mais expoentes da mídia social 
estão comandando, a Feijoada de Chapa e Cruz. 
São eles: Messias Bruxo, o apresentador de TV, 
Sávio Pereira e o Decorador Marcos Correa. Eles 
garantem bons momentos de pura alegria, di-
versão e alto astral. Mais informações e vendas 
de convites: Casa de Festas ou pelos telefones 
(65) 99983-8231 - 99621-2669 ou 99977-1482.
Uma iniciativa três vezes mais criativa !!!

E4 - Cuiabá, quinta-feira, 31 de março de 2022 - Ilustrado

Dr. Tiago Falcão Eubank, foi aniversariante da 
última terça-feira (29). Odontólogo, profissio-
nal excelente e competente! E agora, mesmo 
estando atrasado em cumprimentar você pela 
passagem do seu dia, quero desejar muitas fe-
licidades e que você seja muito feliz. Parabéns 
pelo seu aniversário, mesmo atrasado!

Casal queridos de nossa sociedade. O empresário e 
advogado Daniel Paulo Maia Teixeira e Gabriela Aqui-
no Teixeira, no enlace dos amigos Renata Asckar Sá e 
Ricardo Ferreira Sá

Cibele Laurentino nasceu em Campina Grande 
(PB), é formada em Gestão em Turismo, cursa 
Letras e é estudante de escrita criativa. O gosto 
pela leitura e escrita começou na infância, por 
influência do pai: é filha do saudoso Zé Lau-
rentino, poeta, cordelista e escritor. Além disto 
conviveu com poetas populares, cordelistas, 
cantadores de viola e emboladores de coco. 

O casal bacana da sociedade do município de Tapurah, Viviane 
Zeni e Jorge Martelli, em recente evento “Isso é Churrasco 
Sunset” com show da dupla sertaneja Fernando & Sorocaba, 
que foi realizado na Chácara Bom Futuro, em Cuiabá.

Casal bacana! O Administrador de Empresas, André 
Schilini e a médica pneumologista, Karime Nadaf Schi-
lini. Eles foram prestigiar os amigos recém-casados 
Renata Asckar Sá e Ricardo Ferreira Sá

A bela empresária de moda e influencer, Isabela Maciel Vendra-
me, no Quadrado em Trancoso/Bahia. Tudo indica que ela está 
cuidando dos detalhes do seu casamento. Aguardem!

Sempre bonita e ele-
gante a Dra. Advoga-
da, Claudia Aquino 
Oliveira marcou pre-
sença no casamento 
da médica Renati-
nha Asckar Sá e do 
agrônomo Ricardo 
Ferreira Sá, onde eles 
receberam os cum-
primentos no salão 
de festa Riserva, no 
Complexo Leila Ma-
louf. Seguido de fes-
ta, na maior alegria e 
elegância.

O cerimonialista Valtencir Leque de Oliveira profissional da 
equipe da empresária e Cerimonialista Izis Dorileo. Ele foi 

Três gerações de 
mulheres de nossa 
sociedade: A ma-
triarca Leny Gori, a 
neta Fabiane Cur-
vo Farias (à espera 
do primeiro filho 
Lorenzo Farias), e 
a avó Flávia Curvo 
no casamento de 
Renata Asckar Sá e 
Ricardo Ferreira Sá

CONVITE ESTRELADO
A empresária e a número 1 dos Estado de Mato Grosso, Virginia 
Mendes, encontra-se em São Paulo, cuidando da sua saúde. En-
fim, há duas semanas atrás ela foi surpreendida, com um Save 
The Date, da Tiffany &Co.  Virginia Mendes foi convidada para ser 
a anfitriã do mega-evento. Knot your typical city nesta quinta-
-feira, 20h Rooftop – JK Iguatemi. Ela agradeceu honrosamente 
pelo convite.

aniversariante da 
última terça-feira 
(29). Sabe o melhor 
de estar atrasado? 
É que pelo menos 
posso pedir para 
que tudo que foi 
desejado a ti seja 
definitivamente re-
alizado! Feliz Ani-
versário! 

Cuiabá, quarta-feira, 29 de junho de 2022

VEM AÍ
O VII Seminário Internacional arte!brasileiros está 
marcado para os dias 22 e 23 de setembro deste ano. 
O evento é uma parceria com o Sesc São Paulo e 
conta com apoio do Goethe-Institut. Seu tema gira 
em torno dos conceitos de democracia e reparação, 
como também um questionamento do como a cul-
tura ainda pode avançar.

COMÉRCIO EXTERIOR
O Governo de Mato Grosso, por meio da Secreta-
ria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação 
(Seciteci), e do Parque Tecnológico Mato Grosso 
realizaram na terça-feira, 28 de junho, o primeiro En-
contro de Intercâmbio e Matchmaking, o "Exchange 
and Matchmaking Meeting for XMTORCH-based 
Companies and Their Brazilian Counterparts", entre 
empresas de tecnologia instaladas na Zona Hi-Tech 
de Xiamen, na China, e congêneres de Mato Grosso.

INTERCÂMBIO VIRTUAL
 Com o intercâmbio, que foi virtual, o Parque Tec-
nológico MT iniciou uma série de ações destinadas 
à prospecção e atração de novos negócios entre o 
estado e parceiros asiáticos.

PARCERIA
O evento tem a parceria do Parque Tecnológico de 
Xiamen, e faz parte do programa de internacionali-
zação desenvolvido por Mato Grosso, com a meta 
de promover intercâmbios e cooperações entre em-
presas e países, de semelhantes e diferentes perfis, 
dispostos a cooperar entre si, na formatação de uma 
rede de negócios e representação mundial.

MELHO MODELO
"O XMTORCH é o modelo exato do novo perfil de 
relacionamento adotado pelo Parque Tecnológico 
MT. Estamos falando de uma grande oportunidade 
de intercâmbio e negócios, entre diferentes empresas 
que não estão propriamente preocupadas apenas em 
captar investimentos.

REPRESENTANTES COMERCIAIS
As possibilidades de relação são as mais variadas, 
desde a busca por parceiros que possam atuar como 
representantes comerciais de marcas e produtos, 
até a busca por mercados com nichos específicos 
de consumidores, como o agronegócio, tecnologias 
para saúde, e entre outras parcerias", defendeu o 
secretário da Seciteci, Maurício Munhoz.

DEZ EMPRESAS
O encontro teve a participação de 10 empresas chi-
nesas de alta tecnologia, como a GOPRO Electronics 
e a Zeesan Biotech, que apresentaram seus produtos 
e serviços, e intenções de cooperação para parceria 
e negócios com instituições e empresas brasileiras. 
Enfim, foi um sucesso!

NOVOS DESAFIOS
Startups, centros de pesquisa e universidades que 
desenvolvem soluções na área de Concreto Leve e 
de construção de Parede de Concreto in loco podem 
se inscrever até o dia 1 julho para participar dos 
novos desafios da plataforma de inovação aberta 
VC Connect.

INSCRIÇÕES
As inscrições devem ser feitas pelo site do programa. 
Criada pela Votorantim Cimentos em 2017, o VC 
Connect tem como propósito conectar os desafios da 
empresa com as soluções do ecossistema de inovação. 

O VII Seminário In-
ternacional arte!bra-
sileiros está marca-
do para os dias 22 e 
23 de setembro des-
te ano. Aguardem, 
mais novidades!

Os novos desafios para startups lançados pela Voto-
rantim Cimentos. Concreto leve.

O secretário da Seciteci, Maurício Munhoz vem fazen-
do um trabalho magnifico. Aplausos...

Nossa dama da sociedade cuiabana, empresária Idê 
Guimarães. Sempre bonita e elegante. Aqui ela desfi-
lou elegância no jantar de abertura dos festejos de São 
Benedito, considerada a maior festa religiosa de Mato 
Grosso, que cultua a tradição. Neste ano a igreja de 
São Benedito e Nossa Senhora do Rosário comemora 
seus 300 anos de deificação. Viva São Benedito! Viva... 
Viva... Viva...

A bela Stephanie Aquino Caruso, Publicitária - Fo-
tografa - Digital Influencer. Ontem (28) foi o seu dia 
especial. Espero que você teve um feliz aniversário 
cheio de sorrisos e gargalhadas, repleto de paz, amor 
e muita alegria. Parabéns por mais um ano de vida!

Elegância e beleza têm nome: A empresária Elcie Ku-
ramoti. Parabéns! Hoje é um dia muito especial, pois 
você completa mais um ano de vida. Curta muito o 
seu aniversário ao lado das pessoas que mais ama. 
Feliz aniversário!

Bela entre todas as belas Larissa Paleare, outra ani-
versariante desta terça-feira (28). Sabe o melhor de 
estar atrasado? É que pelo menos posso pedir para 
que tudo que foi desejado a ti seja definitivamente 
realizado! Feliz Aniversário!

Izaura Ribeiro, com as amigas Gabriela Cyrineu, 
Luanna Ponce que está namorando o irmão do noivo 
o médico Maurélio Ribeiro Júnior. O trio como são 
antenadas nas tendências de moda, optaram pela cor 
verde limão ou neon, no casamento de Monica Zuffa 
e Felipe Ribeiro no buffet Leila Malouf. Detalhe: festa 
linda e animada! Felicidades aos recém-casados!
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