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O Cuiabá tem hoje seu gran-
de dia em seus 19 anos de 
existência. Invicto ao acu-
mular cinco rodadas sem 

perder, com três vitórias e 
dois empates, o ‘Dourado’ 

busca sacramentar esta 
noite o desejado acesso à 
elite do futebol nacional. 8B

O presidente estadual 
do Podemos, o ex-vice
-prefeito Niuan Ribeiro 
(Podemos), convidou o 
deputado estadual Fais-
sal Calil (PV) para se filiar 
no Podemos mato-gros-
sense. O convite foi feito 
nesta quinta-feira (21), 
dias depois do deputa-
do federal José Medeiros 
também convidar o parla-
mentar da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso 
(ALMT). Faissal corre risco 
de ser expulso do partido 
por conta de seu posicio-
namento nas eleições mu-
nicipais de 2020. 9A

Frota do BRT

Na Capital

Governo prevê doar 54
ônibus a Cuiabá e VG
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MáquinasAutos Novo Audi RS 4 Avant, veículo 
esportivo da marca alemã, vem 

equipado com motor V6 que desenvolve 
450 cavalos de potência e ainda ganhou 
conjunto ótico com faróis LED Matrix 
de série e novo sistema MMI touch. 6A

inas
e
4
c
d

Audi RS 4 Avant 
chega ao mercado 
brasileiro

As empresas de ônibus que circulam em Cuiabá e Várzea Gran-
de vão receber, em forma de doação, os 54 veículos elétricos que 
serão comprados pelo governo de Mato Grosso para as obras do 
Bus Rapid Transit (BRT), escolhido pelo governador Mauro Mendes 

(DEM) como melhor opção de transporte público do que o VLT. 
O governo vai gastar pelo menos R$ 142 milhões apenas com a 
aquisição dos ônibus elétricos, de acordo com o cálculo feito pelo 
próprio governo estadual. 10A

 Mayke Toscano/Secom

Início de vacinação tem
denúncias de ‘fura-filas’

Um dia após o início da campanha de vacinação con-
tra a covid-19, denúncias de “fura-fila”, confusão e mui-
tas dúvidas sobre como a imunização está sendo feita 
em Cuiabá são registradas. A princípio, a Prefeitura de 
Cuiabá anunciou que disponibilizaria um link para que 
os profissionais de saúde, que são a prioridade diante 
da pouca quantidade de doses, realizassem um cadastro 
para a imunização, o que não aconteceu. 1B

Abr

Concessão de crédito 
bancário deve encerrar o 
ano de 2020 com alta de 
15,4%. Conforme estima-
tiva da Federação Brasi-
leira de Bancos (Febra-
ban), a expansão poderá 
ser a maior desde 2012 
(16,4%). Os dados reú-
nem informações con-
solidadas de 39% a 90% 
do saldo total do Sistema 
Financeiro Nacional. 4A

Efeito pandemia

Movimento no 
aeroporto cai 51%

Movimento de passageiros no Aeroporto In-
ternacional Marechal Rondon, em Várzea Gran-
de, caiu 51,2% em 2020. De acordo com informa-
ções da concessionária Centro-Oeste Airports 
(COA), desembarcaram e embarcaram no ter-
minal 1,454 milhão de pessoas. Redução perante 
o ano anterior, que recebeu 2,982 milhões. 4A 
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Poluição que mata

O Brasil perde 50 mil vidas por 
ano por falta de políticas 
públicas de controle da 

poluição do ar. O assunto é tratado 
como um problema ambiental, 
ignorando seus impactos na saúde 
pública e na economia. Em apenas seis 
regiões metropolitanas brasileiras, onde 
vivem 23% da população total do país, 
ela matará quase 128 mil pessoas entre 
2018 e 2025. Sem esse contingente de 
pessoas, as perdas de produtividade 
seriam da ordem de R$ 51,5 bilhões. 
Além das mortes, serão quase 70 mil 
internações públicas que custarão quase 
R$ 130 milhões ao Sistema Único de 
Saúde (SUS).

Estima-se que os custos 
associados a mortes prematuras 
equivaleram a 3,3% do 
PIB brasileiro em 2015, 
mas os impactos da 
poluição do ar sobre 
a economia também 
abrangem a perda 
de produtividade de 
trabalhadores, menor 
aquisição de habilidades 
cognitivas relevantes e 
perdas na produtividade 
agrícola.

Os dados 
assustadores integram 
o estudo “O Estado da Qualidade 
do Ar no Brasil”, elaborado por 
renomados cientistas e especialistas 
sob coordenação do WRI Brasil. Além 
de dados estatísticos, o levantamento 
aponta ainda que o país possui uma 
política nacional de controle da poluição 
do ar que não é implementada, tem 
fragilidades jurídicas e não conta com 
um cronograma claro de redução dos 
poluentes.

Atualmente, a poluição do ar é 
considerada o segundo maior perigo 
ambiental global à vida humana, 

perdendo apenas para a covid-19, e 
voltará ao topo do ranking quando o 
vírus for combatido com a vacina ou 
outra medida. Para piorar, estudos 
correlacionam o ar tóxico como um 
fator de agravamento da covid-19 e de 
sua letalidade.

Os impactos da poluição do ar na 
saúde humana estão conectados com 
doenças pulmonares, cardiovasculares, 
acidentes vasculares cerebrais, 
disposição ao câncer e ao diabetes, 
prejuízo no desenvolvimento cognitivo 
em crianças e demência em idosos. 
Segundo levantamento da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), mais de 

90% da população mundial não 
respira ar de qualidade aceitável 
e está exposta a riscos diários, 

resultando em 7 
milhões de mortes 
anuais, ou cerca de 
11,6% de todas as 
mortes no planeta. 
Desse total, 600 mil são 
crianças.

Apesar de todas essas 
correlações, o setor 
de saúde não integra a 
governança da gestão 
da qualidade do ar em 
nível nacional. Não há a 

compreensão de que o combate à poluição 
do ar é transdisciplinar, deve ter uma 
gestão compartilhada.

Segundo o estudo, os índices de 
qualidade do ar estabelecidos pela 
Organização Mundial da Saúde não 
são atendidos na maioria das grandes 
cidades brasileiras, e não existem 
penalidades se a legislação não é 
cumprida pelos órgãos competentes.

Agravada pelas queimadas e incêndios 
florestais, poluição do ar no Brasil é 
mais um foco de preocupação que, 
infelizmente, não vem sendo tratada de 
acordo com toda sua gravidade.

Apesar de estarmos em janeiro 
e o programa do imposto 
de renda ainda não estar 

disponível para download, os mais 
precavidos já começam a pensar na 
declaração do imposto de renda assim 
que o ano se inicia.

Esta é uma preocupação 
importante, uma vez que a 
organização é um 
dos principais fatores 
para um adequado 
preenchimento da 
declaração, além de 
ajudar no planejamento 
tributário pessoal. 
Com relação a esta 
organização, deixar 
todos os documentos 
e recibos em um local 
único já é um grande 
passo para não errar 
na hora de estar em dia 
com o “Leão”.

Muitas declarações ficam retidas na 
“malha fina” e, vale a pena conhecer os 
motivos, para que ao fazer a declaração, 
você esteja atento para não criar 
pendências com a Receita Federal.

O primeiro motivo dos erros que 
fazem as pessoas caírem na malha 
fina é deixar de declarar algum 
rendimento, ou declará-lo de forma 
diferente do que está no recibo da 
fonte pagadora. Este erro é bem fácil 
de ser detectado pela Receita Federal, 
pois as empresas também informam 
à Receita os pagamentos que 
realizaram. Assim, basta o cruzamento 
dos dados que acontece de forma 
automatizada pelo programa.

O segundo erro mais comum é 
declarar dependentes que não se 
enquadram nessa categoria ou declarar 
dependentes que não existem. Hoje em 
dia, todos os dependentes precisam ter 
o CPF informados na declaração.

O terceiro erro é declarar 
despesas médicas que não 
aconteceram ou que não haja 

comprovação. Apesar 
de não ter que anexar 
os comprovantes 
no momento da 
declaração, a 
Receita pode exigir a 
apresentação destes 
se achar que tem algo 
errado.

O quarto erro é 
bem trivial: erros na 
digitação dos números. 
E é bem mais comum do 
que se imagina. Um dos 
motivos é que o sistema 

da Declaração não considera o ponto 
como separador de casa decimal. Ou 
seja, se você digitar, por exemplo dois 
mil e quinhentos, usando o ponto como 
separador de casa decimal, o sistema irá 
entender como 250 mil reais.

E o quinto erro é a forma de lançar os 
planos de previdência. Os planos VGBL 
e PGBL devem ser lançados de forma 
diferente e muita gente se confunde ou 
nem sabe que existe essa diferença.

A partir de janeiro de 2021, o 
governo também lançou a contestação 
on-line, através do e-defesa que 
permite de forma muito mais ágil e 
simplificada o processo de acerto de 
contas com pendências de malha fina.

Simplificar a vida é também 
fazer somente aquilo que é 
necessário fazer, porque tudo 

que fizermos além do possível, nos trarão 
consequências desagradáveis e os nossos 
erros serão cobrados infinitamente.

Será sempre necessário 
desenvolvermos controles sobre 
os nossos impulsos, sobre os atos 
impensados, porque 
fatalmente esses lapsos 
nos engrandecerão 
ou nos dominarão, o 
que nos trarão uma 
imagem dimensionada 
em razão de utilizarmos 
os fatores externos 
percebíveis e expostos 
em análise sem critérios 
e prejulgamentos 
aleatórios.

Temos que estar 
preparados para 
receber os benefícios 
da humildade, exercendo o sentimento 
mais edificante da vida, que é perdoar 
sempre as pessoas, porque sem que 
percebamos, em nossa vida tem pessoas 
que nos doa sua ajuda como se fossem 
um anjo da guarda, e no exercício da sua 
bondade infinita e podem até produzir 
incômodos a nossa sensibilidade, pois 
às vezes por querer nos ajudar além do 
necessário, termina nos anulando, e dessa 
forma, produzirá desentendimentos 
desnecessários, e esses atos podem fazer 
com que as pessoas classificadas como 
boas, passem ser mal entendidas.

Durante a nossa caminhada 
vamos praticando atos inconscientes 
e atropelando pessoas, perdendo 

amizades, mas ao fim de cada etapa 
temos que saber perdoar a todos, mas 
nunca nos esquecendo de perdoar a 
nós mesmos, porque senão ficará um 
sentimento de infelicidade doendo em 
algumas partes do nosso coração.

Às vezes levamos toda a 
nossa vida para construir um 
relacionamento de confiança 

máxima, quantas vezes 
ouvimos pessoas dizerem, 
“por esse amigo eu 
coloco as minhas mãos 
no fogo”, mas por um 
ato impensado ou uma 
aventura desnecessária, 
podemos destruir uma 
amizade em um segundo. 
Temos que ser vigilantes 
aos nossos atos, para 
não magoar aqueles que 
acreditaram em nós por 
uma eternidade.

A vida nos foi oferecida 
gratuitamente, por isso temos que 
aproveitar cada segundo, preenchendo 
cada vazio com atos edificantes na forma 
de aprendizado e com muito entusiasmo,e 
assim, estarmos sempre apaixonado pelo 
lado bom da vida que são as emoções dos 
relacionamentos construtivos.

Quando estamos verdadeiramente 
ocupados e envolvidos na arte de viver, 
não temos tempo para ouvir as inverdades 
ou preocupar com as invejas do nosso 
sucesso, pois se você der ouvido para as 
coisas pequenas, não terá tempo para 
ouvir a voz do seu anjo da guarda, ficará 
sem sintonia para ouvir a voz do seu 
coração, e por tudo isso, a sua fé ficará 
fraca para sentir a presença de Deus.

Estudos apontam que 
a política nacional 

específi ca tem 
fragilidades jurídicas 

e não conta com 
cronograma claro de 

redução dos poluentes

A organização é um 
dos principais fatores 
para um adequado 
preenchimento da 
declaração de IR, 
além de ajudar 

no planejamento 
tributário pessoal

Temos que estar 
preparados para 

receber os benefícios 
da humildade, 
exercendo o 

sentimento mais 
edifi cante da vida, 

que é perdoar
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Já estamos em tempo de 
pensar em prestar contas 
para a Receita Federal?

Viver o 
lado bom 
da vida
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Opinião

O ano de 2021 entrou em nossas 
vidas e ainda não disse a que 
veio. Mas vai dizer. Só esperar. 

E nem precisará esperar muito tempo.
Nesta época em 2020, rumores de 

um vírus chegando à Europa. Por aqui 
acreditávamos que o clima tropical 
barraria o tal de coronavírus. Não 
barrou mesmo!

Um ano depois, tudo mudou. No 
mundo e aqui. O que aconteceu em 
2020? Aqui vai uma breve síntese:

1-. a aceitação da existência do vírus;
2- as primeiras medidas. O 

lockdown e todas as consequências 
sociais, econômicas, financeiras, legais, 
comportamentais;

3- a perda de todas as 
certezas. Tudo mudou. Até 
a maneira de nos 
relacionarmos, de 
nos alimentarmos e 
de viver na escola, na 
família, no trabalho, 
entre as empresas e 
acabaram-se as viagens 
de negócios;

4- muitos negócios 
físicos fecharam. 
Empresas fecharam. 
Grande desemprego. 
Ajuda emergencial 
do governo tornou-
se indispensável pra 
muita gente. Governo 
fechou as portas de suas repartições. 
Funcionários públicos e privados à 
deriva;

5- a tecnologia saiu dos 
computadores, dominou os celulares e 
aproximou pessoas e negócios. Trouxe 
soluções práticas que nunca mais 
voltaram a ser como eram antes da 
pandemia;

6- O papel do Estado entrou em 
pane. Já estava ruim. Piorou muito. Vai 
entrar na onda do “novo normal”.

O que esperar de 2021?
1- o ano começou sem uma 

identidade clara. Mas será o ano do 
nascimento do “novo normal”. O que 
será esse “novo normal”?

2- a tecnologia sai dos bastidores 
e entra pesada pela porta da frente na 
vida de todos nós. Incluindo o trabalho 
que não precisa mais ser presencial. E 
as máquinas que farão parte do trabalho 
humano;

3- todos os negócios passarão 
obrigatoriamente pelos celulares ou 
pelos computadores. A internet será a 
rainha do mundo;

4- A educação tradicional, da escola 
fundamental às universidades perdeu 
o sentido histórico cuidadosamente 

construído pra não educar e 
manter a população analfabeta. 
Tecnologias pedirão educação 

real, sob pena de não 
se acessar mais os 
empregos do “novo 
normal”;

5- O turismo mudará 
completamente. A 
aviação, os hotéis, 
restaurantes e toda 
a cadeia terá que se 
reconstruir pro “novo 
normal”;

6- o comércio, o 
varejo, os shopping 
centers, as grandes 
lojas de departamento 
terão que se curvar ao 

“delivery” e às vendas digitais que o 
“novo normal” impuser;

7- A política nacional, corrupta, 
ineficiente. O Estado gastador, corrupto 
e ineficiente. A justiça indiferente cara, 
ineficiente e com forte viés corrupto 
não sobreviverá. Ou se transformam, ou 
se transformam;

8- As relações ambientais e de 
justiça social serão ditadas pelo “novo 
normal”;

9- Se for pra definir 2021, cabe 
numa frase curta: será o imponderável 
imprevisto. Do jeito que vier!

O ano de 2020 ficará marcado pelo 
esvaziamento dos compromissos 
do Brasil para a preservação e 

conservação do que é o fundamental para a 
vida humana no mundo. O meio ambiente 
que conhecemos e que sustenta a nossa 
existência.

O presidente da República esvaziou 
o Conselho da Amazônia retirando-o do 
Ministério do Meio Ambiente, afastando as 
representações da sociedade que garantiam 
a participação democrática. Também 
enfraqueceu as articulações interministeriais 
do Ibama e Funai com representantes da 
sociedade civil, entre eles povos indígenas, 
quilombolas, pescadores e comunidades 
tradicionais, que estão inseridos 
na realidade da região. Além disso, 
desdenhou dos incentivos internacionais 
para o Fundo Amazônia para 
a preservação e combate ao 
desmatamento e militarizou o 
conselho.

A política de desmatamento 
do governo federal, 
capitaneada pelo presidente 
Bolsonaro, praticada pela 
subserviência do Ministério 
do Meio Ambiente, utilizando-
se oportunisticamente da 
pandemia para “passar a boiada”, 
desconstruir o ordenamento 
jurídico ambiental, legitimar o 
avanço do desmatamento com 
posturas de ausências e outras 
de natureza simbólica. 

Neste cenário, o Pantanal, a maior planície 
alagada do mundo, sofreu a perda de 40% 
do bioma com as queimadas (ICV/Inpe), 
colapsando o equilíbrio da biodiversidade e 
das populações tradicionais, muito ocasionado 
pelas posturas governamentais de proteção e 
atraso na resposta. A destruição do arcabouço 
de normas ambientais reflete o alinhamento do 
governo aos interesses de poucos.

No entanto, a política de poucos para 
poucos não prosperará e cada vez mais a 
sociedade cobrará equilíbrio socioeconômico 
ambiental do setor privado. E esperamos que 

este siga as suas lideranças mais conscientes. 
A Confederação Nacional das Indústrias 
encomendou uma pesquisa na qual 77% 
das pessoas entrevistadas manifestaram a 
preocupação com a necessidade de aumentar 
as áreas de conservação. E para 93% dos 
entrevistados, preservar a Amazônia é 
essencial à economia. 

Em sintonia com os interesses difusos e 
coletivos, o judiciário vem pouco a pouco 
admitindo e assegurando os pleitos de 
proteção ao meio ambiente. A gestão do CNJ 
iniciada em 2020, definiu como prioridade 
para os próximos dois anos a proteção aos 
direitos humanos e ao meio ambiente.

Verificando que o Poder Judiciário 
recebeu mais de 24 mil casos de danos 
ambientais, 16 mil crimes contra a 
flora, mais de 11 mil ações civis públicas 

em relação a 8 mil crimes 
ambientais, o CNJ instituiu 
o Observatório do Meio 
Ambiente para alinhar o debate 
jurídico ambiental e fortalecer 
a garantia aos direitos difusos 
e coletivos. 

O TJMT possui um dos 
maiores contingentes de ações 
ambientais, com mais de 13 
mil processos, atrás apenas do 
Tribunal de Justiça do Pará. 
Os dados apresentados pelo 
CNJ identificam o aumento 
crescente de demandas 
ambientais após a edição do 

Código Florestal e, exponencialmente, nos 
últimos 4 anos, com média de 2 mil ações 
anuais por danos ambientais.

Estar na vanguarda do desenvolvimento 
é ser sustentável. É preciso estar em 
conformidade com as normas ambientais e 
gerar crescimento econômico respeitando a 
resiliência da natureza.

Depois de tantas ações negativas em 2020, 
esperamos que a proteção ambiental seja 
a tônica para este novo ano, desafiando a 
sociedade a pensar mais no coletivo, nos bens 
imateriais, na responsabilidade socioambiental 
e nas perspectivas sustentáveis de vida.

A tecnologia sai 
dos bastidores 
e entra pesada 

na vida de todos 
nós. Incluindo o 
trabalho que não 
precisa mais ser 

presencial

A destruição 
do arcabouço 

de normas 
ambientais refl ete 

o alinhamento 
do governo aos 
interesses de 

poucos

ONOFRE RIBEIRO ALBERTO 
SCALOPPE

é jornalista em Mato Grosso. 
E-mail: onofreribeiro@onofreribeiro.
com.br e site: www.onofreribeiro.
com.br

é advogado
Eis 2021!

A triste 
retrospectiva 
ambiental de 2020

 3ACuiabá, Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2021 

Não é fácil, porque todo 
mundo quer comprar
Mauro Carvalho, secretário da Casa Civil, 
sobre a tentativa do governo do Estado 
de adquirir a vacina

Aparte

 todo 
rar
l, 

 Carreata

Está programada para às 9h de 
sábado (23) a carreata Fora Bolsonaro, 
organizada por movimentos sociais, 
centrais sindicais e partidos de 
oposição. A ideia dos organizadores é 
iniciar a carreata na guarita 1 da 
Universidade Federal de Mato Grosso e 
seguir até a região central. 

Na pauta do movimento está o 
pedido de impeachment do governo 
Bolsonaro, em razão do seu 
posicionamento diante da vacinação e 
as tragédias decorrentes dos 
problemas administrativos em relação 
ao combate à covid-19 no país. Os 
manifestantes também pedem a 
extensão do auxílio emergencial. Além 
deste movimento, o grupo Vem pra Rua 
também pretende se manifestar pelo 
impeachment.

 Ansiedade

O sistema de agendamento da vacina contra a covid-19 em Cuiabá nem foi finalizado e 
já movimentou centenas de pessoas esta semana. Na terça-feira (19), o link do teste 
vazou e em minutos cerca de 300 pessoas fizeram o pré-cadastro, informa a coluna Fogo 
Cruzado, do Gazeta Digital.

Segundo a prefeitura, no momento era realizado apenas um teste da funcionalidade do 
sistema, por isso, foram cancelados os cadastros realizados na data. Também é 
investigada uma possível invasão hacker. Com o problema, o sistema de agendamento 
ainda não foi lançado e a prefeitura ainda não anunciou quando o site estará disponível.

 É hoje o dia

Cuiabá e todo o Estado 
estão na expectativa para 
a inédita e histórica 
ascensão do Dourado 
para a Série A em 2021. A 
partir das 20h30, na Arena 
Pantanal, o Cuiabá Esporte 
Clube joga por um empate 
diante do Sampaio Corrêa para 
chegar à elite do futebol 
brasileiro, algo que nenhum 
clube consegue desde 1985. 

Falta muito pouco para que o Estado 
seja ‘colocado no mapa’ do futebol, 
atraindo mais investimentos, atenção da 
mídia e de turistas. A façanha que está 

prestes a acontecer é fruto de um trabalho 
planejado, comprometido e de ‘pés no 
chão’ da família Dresch ao longo da última 
década. É hora da estrela do Dourado 
brilhar mais alto!

a

Estado 
a para

do 
021. A

a Arena 
Esporte 
empate 
Corrêa para
tebol
nenhum

sde 1985. 
co para que o Estado 

mapa’ do futebol, 
timentos, atenção da

prestes a acontecer é fruto de um trabalho 
planejado, comprometido e de ‘pés no 
chão’ da família Dresch ao longo da última 
década. É hora da estrela do Dourado 

Na relação conturbada entre governadores e o governo federal, os primeiros têm se 
esforçado para não criar focos de embate, ao contrário do Planalto. Alguns chefes de 
executivos estaduais queixaram-se do atraso na liberação das vacinas - e não poderiam se 
manter quietos mesmo. Mas essa reação mais acalorada não costuma ser tão evidente.

Desde que a pandemia explodiu, o presidente Jair Bolsonaro já criticou 
publicamente os governadores que adotaram medidas mais restritivas para conter o 
vírus e depois jogou sobre eles qualquer responsabilidade sobre eventuais tragédias. 
Mas quase todos preferiram não polemizar com o mandatário, adotando tons de 
cobranças mais ponderados.

Chico Ferreira

Sem polemizar

 Golpe

O Departamento Estadual de 
Trânsito (Detran-MT) alerta aos 
cidadãos quanto ao golpe que vem 
sendo aplicado em todo o Brasil, via 
aplicativo de mensagens e redes 
sociais, de suposta venda de 
Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH). Em Mato Grosso, o Detran-
MT tomou conhecimento da prática 
ilegal por meio de diversas 
denúncias de autoescolas e na 
própria Ouvidoria do órgão.

O golpe está sendo aplicado por 
quadrilhas especializadas que 
ofertam o serviço de confecção da 
suposta CNH de forma facilitada, 
alcançando pessoas que procuram 
meios de burlar as fases 
obrigatórias para a obtenção do 
documento.

Dejamil



Concessão de crédito bancário deve 
encerrar o ano de 2020 com alta de 
15,4%. Conforme estimativa da Federa-
ção Brasileira de Bancos (Febraban), a 
expansão poderá ser a maior desde 2012 
(16,4%). Os dados reúnem informações 
consolidadas de 39% a 90% do saldo 
total do Sistema Financeiro Nacional.

A expectativa é que a carteira com 
recursos livres também feche o ano de 
2020 com expansão de 15,4%. Ainda que 
mais contida, a carteira com recursos 
direcionados deve avançar 1% em de-

zembro, com estimativa de crescimento 
expressivo no ano, de 15,3%.

Emanuel Daubian, economista, pon-
tua que o crescimento na concessão está 
diretamente ligado aos programas de 
estímulo implementados pelo governo 
federal para as empresas, a exemplo do 
Programa Nacional de Apoio às Micro-
empresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Pronampe) e Programa Emergencial de 
Acesso a Crédito do Fundo Garantidor 
para Investimentos (FGI).

“Essas linhas de crédito não existiam 
em anos anteriores. Surgiram para, jus-
tamente, evitar que as empresas fechas-
sem e demitissem a maior parte dos em-
pregados. Essa lei só ocorreu no ano de 

2020 e fez com que o volume de crédito 
do sistema bancário alcançasse um valor 
maior esse ano”, comenta o economista.

Além disso, a redução da taxa de 
juros do financiamento habitacional 
contribuiu para o resultado. “O ano foi 
marcante para as famílias que foram em 
busca de crédito habitacional, porque os 
juros estavam menores. Muitos decidi-
ram mudar de imóvel, alguns trocaram 
apartamento por casa para ter mais es-
paço e liberdade, com menor interação 
com vizinhos. E isso é um dos motivos 
do salto nessa modalidade”.

O setor industrial é outro represen-
tativo para o sistema bancário. As in-
dústrias ficaram muito tempo paradas 

e precisaram de alavancagem financeira 
para adquirir insumos e capital de giro, 
já que venderam a maior parte dos esto-
ques no início da pandemia e ficaram fe-
chadas por meses em alguns segmentos.

De acordo com o levantamento feito 
pela Febraban, em dezembro, as conces-
sões de crédito devem apresentar cres-
cimento mensal de 3,4%, fechando o ano 
de 2020 com um volume 4,9% superior 
ao concedido em 2019. No ano, o cresci-
mento das concessões foi liderado pelas 
operações com recursos direcionados, 
que devem crescer 46,8% em 2020, es-
timulados pelos programas de crédito 
público. Já as concessões com recursos 
livres devem crescer 1% no ano.

Crédito bancário

Concessão expande 15,4%
Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), crescimento poderá ser a maior desde 2012 

As indústrias ficaram muito tempo paradas e precisaram de alavancagem financeira Emanuel Daubian associa o crescimento aos programas do governo federal

Otmar Oliveira/Arquivo Marcus Vaillant/Arquivo

Economia
economia@gazetadigital.com.br
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Da Redação

Busca do consumidor 
por crédito no comércio 
varejista fechou 2020 
com a primeira queda 
em 6 anos, revela a Se-
rasa Experian. Mesmo 
com o recuo de 1%, o ín-
dice mostra a retomada 
gradual do mercado de 
crédito. A maior queda 
foi na faixa de renda de 
até R$ 500. Esta foi a pri-
meira vez, desde 2015, 
que o índice fechou o 
ano no negativo.

Para o economista da 
Serasa Experian, Luiz 
Rabi, o resultado não 
poderia ser diferente, 
já que 2020 foi um ano 
atípico e permeado por 
insegurança econômica 
desde o início da pan-
demia. “O consumidor 
precisou focar em gas-
tos prioritários e deixou 
de lado alguns segmen-
tos que impulsionam a 
demanda por crédito, 
como o automotivo”. 

Para Emanuel Daubian, 
economista de Cuiabá, 
outros fatores também 
influenciaram, como a 
própria paralisação das 
atividades do varejo por 

meses, quando as vendas 
caíram ou as empresas 
nem mesmo consegui-
ram realizá-las. “A deman-
da por produtos também 
reduziu e, consequente-
mente, a demanda por 
crédito no comércio”.

Houve uma recupe-
ração desses indicado-
res no fim do ano, o que 
influenciou nas vendas 
totais, sendo que a de-
manda do consumidor 
por crédito recuou 8,1% 
no primeiro semestre e 
subiu 5,5% no segundo 
semestre. “Além do co-

mércio ficar fechado em 
função da quarentena, 
os consumidores tam-
bém ficaram sem sair 
de casa e fazer compras. 
Isso impactou o consu-
mo em comércio e ser-
viços”, diz Daubian.

A análise por renda 
mostra que, levando-se 
em consideração o perí-
odo de janeiro a dezem-
bro, todas as faixas tive-
ram retração. Segundo 
Luiz Rabi, as reservas 
financeiras fazem toda 
diferença para partici-
pação do consumidor 

no mercado de crédito 
diante da instabilidade 
econômica.

“A população de 
menor renda geralmen-
te não possui esse re-
curso, o que aumenta a 
insegurança e faz com 
que a sua participação 
no mercado de crédito 
se retraia mais intensa-
mente. Por outro lado, 
aqueles que recebem 
mais de R$ 2.000 men-
sais costumam poder 
contar com poupanças e 
aplicações em momen-
tos de crise”. (KA)

Consumidores mais cautelosos

Insegurança em 2020 levou os consumidores a evitarem contratar crédito

Chico Ferreira

Marechal Rondon 
tem forte queda
Da Redação

Movimento de passa-
geiros no Aeroporto Inter-
nacional Marechal Rondon, 
em Várzea Grande, caiu 
51,2% em 2020. De acordo 
com informações da con-
cessionária Centro-Oeste 
Airports (COA), desembar-
caram e embarcaram no 
terminal 1,454 milhão de 
pessoas. Redução perante 
o ano anterior, que rece-
beu 2,982 milhões.

O balanço da empresa 
demonstra que todos os 
meses de 2020 fecharam 
negativos. Janeiro recebeu 
262,593 mil passageiros, 
número 11,7% menor que 
o do ano anterior (297,524 
mil). Já o período mais crí-
tico começou em abril, 
quando o movimento des-
pencou 95,3%, com 11,3 
mil pessoas a bordo contra 
243,876 mil do ano ante-
rior. Número de aeronaves 
também reduziu para 940 
unidades em abril, contra 
3,527 mil de 2019.

O volume de passa-

geiros se recuperou nos 
meses seguintes e, em 
dezembro, o movimento 
foi 19% menor. Ao todo, 
198,551 mil pessoas embar-
caram e desembarcaram 
no espaço, sendo este o 
terceiro maior movimento 
do ano, inferior a janeiro e 
fevereiro. A quantidade de 
aeronaves em pista tam-
bém voltou a crescer, com 
a operação de 3,138 mil 
unidades, segundo melhor 
resultado do ano.

Marco Antonio Miglio-
rini, diretor-presiden-
te da Centro-Oeste Air-
ports (COA) comenta que 
a queda de movimentação 
no Marechal Rondon em 
decorrência da pandemia 
de covid-19, foi semelhante 
à registrada na maioria dos 
aeroportos no Brasil. “O 
setor aéreo como um todo 
foi um dos mais afetados 
pela pandemia. A tendên-
cia é que o ano de 2021 seja 
de retomada e que, grada-
tivamente, o setor volte aos 
índices registrados antes da 
pandemia”, ressaltou. (KA)

Karina Arruda 
Redação 
karina@gazetadigital.com.br

Setor aéreo
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A atividade industrial encerrou o ano de 2020 relativamente forte

Indústria

Índice de emprego cresce
Da Agência Brasil

A pesquisa Sondagem 
Industrial mostra que, 
pela primeira vez em dez 
anos, houve aumento de 
emprego no mês de de-
zembro. De acordo com 
o estudo da Confedera-
ção Nacional da Indús-
tria (CNI), divulgado nesta 
quinrta-feira, 21, o índice 
de evolução do núme-
ro de empregados ficou 
em 50,5 pontos, acima 
da linha divisória de 50 
pontos, demonstrando 
crescimento do emprego.

A atividade industrial 

encerrou o ano relativa-
mente forte, embora os 
sinais de desaceleração 
já possam ser percebi-
dos. Segundo a pesquisa, 
produção industrial caiu 
em dezembro de 2020, 
quebrando uma sequên-
cia de seis meses conse-
cutivos de crescimento.

O índice de evolu-
ção da produção ficou 
em 46,8 pontos, abaixo 
da linha divisória de 50 
pontos, ou seja, reflete 
queda da produção na 
comparação com o mês 
anterior. Os estoques 
continuam abaixo do 

planejado e, segundo a 
CNI, o problema de es-
cassez de insumos, que 
já havia ganho impor-
tância inédita no tercei-
ro trimestre do ano pas-
sado, preocupou ainda 
mais os empresários.

Por outro lado, a 
utilização da capacida-
de instalada é a maior 
desde 2013 para o mês, 
as expectativas seguem 
otimistas e a intenção de 
investimento aumentou.

Todos os índices 
de expectativas estão 
acima da linha divisó-
ria de 50 pontos.

Arquivo

Do Estadão Conteúdo

O Índice de Confian-
ça do Empresário do 
Comércio (Icec) da Fe-
deração do Comércio 
de Bens, Serviços e Tu-
rismo do Estado de São 
Paulo (FecomercioSP) 
teve uma queda de 2,7% 
neste mês em compa-
ração a dezembro de 
2020, ficando nos 98,2 
pontos, abaixo do pata-
mar das centenas atin-
gido em outubro.

A confiança do em-
presar iado paul is-
ta apresentou queda 
mesmo com o início do 
plano de vacinação e um 
cenário de recuperação 
da economia no Estado.

No mesmo período de 
2020, o Icec atingiu 123,2 
pontos, 20,3% maior do 
que a taxa atual. Um dos 
fatores apontados pela 
queda é a retração de 
2,6% no Índice das Con-
dições Atuais do Em-
presário do Comércio 

(Icaec), que questiona 
os empresários sobre as 
condições momentâneas 
dos seus negócios e do 
ambiente econômico.

O Índice de Expecta-
tiva do Empresário do 
Comércio (Ieec), que é 
responsável por men-
surar os prognósticos 
do setor para o futu-
ro, também teve queda 
neste mês, com retração 
de 5,1%, passando de 144 
pontos em dezembro 
para 136,7 agora.

Fecomércio SP

Confiança empresarial cai

Do Estadão Conteúdo

O Banco Central de-
cretou nesta quinta-fei-
ra, 21, por meio do Ato 
do Presidente nº 1.353, o 
encerramento da liqui-
dação extrajudicial do 
Banco Rural de Investi-
mentos S.A. A institui-
ção, que fazia parte do 
conglomerado ligados ao 
Banco Rural, havia sido 
submetida à liquidação 
em 2 de agosto de 2013. 

Com o ato desta quinta, 
ficou dispensado da fun-
ção de liquidante Osmar 
Brasil de Almeida.

A liquidação do Banco 
Rural foi decretada, em 
agosto de 2013, devido 
ao comprometimento da 
situação econômico-fi-
nanceira da instituição, 
à existência de graves 
violações às normas le-
gais e estatutárias que 
disciplinam a atividade e 
à ocorrência de sucessi-

vos prejuízos que sujei-
tam a risco anormal seus 
credores quirografários 
(que não possuem qual-
quer preferência).

O Rural também havia 
estado no epicentro do 
escândalo do mensalão, 
que explodiu em 2005.

Segundo nota divul-
gada na época pelo BC, 
pesou também para a 
liquidação a falta de um 
plano viável para a recu-
peração do banco.

Banco Rural

BC encerra a liquidação

de reais é o volume que o Fundo Constitucional de 
Financiamento do Centro-Oeste (FCO) vai destinar para ajudar 
na recuperação econômica na Planície Pantaneira, duramente 
afetada em 2020 por incêndios de grande proporção. A região 
abrange partes de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Café
O 1º Levantamento da 

Safra 2021 de café, divulgado 
pela Companhia Nacional 
de Abastecimento (Conab) 
estima uma produção total, 
somados conilon e arábica, 
entre 43,8 milhões e 49,5 
milhões de sacas, indicando 
uma redução entre 30,5% e 
21,4%, em comparação ao 
resultado apresentado na 
safra passada.

A despeito da redução 
da produção total, calcula-
se uma produção recorde 
para a espécie conilon.

Soja
Termina hoje o VII 

Encontro nacional da 
soja -edição on-line, 
cujo objetivo é a difusão 
de novas tecnologias e 
informações acerca da 
cultura da oleaginosa, 
além de tonificar os 
participantes do evento 
através de assuntos já 
conhecidos e o debate de 
ideias, proporcionados por 
profissionais do mais alto 
nível técnico.

Evento teve início nesta 
quinta-feira, 21.

180,5
milhões

Economês

Reação do mercado

Cenário eleva taxa de juros
Do Estadão Conteúdo

Os juros futuros fecharam a quinta-feira 
em alta, reagindo ao comunicado do Comitê 
de Política Monetária (Copom) e às declara-
ções de candidatos à presidência da Câma-
ra e do Senado em defesa da retomada do 
auxílio emergencial e, no caso deste último, 
também da flexibilização do teto de gastos 
e contra a privatização da Eletrobras.

As falas comprometeram, a partir do 
fim da manhã, o movimento de desincli-
nação que a curva de juros mostrava em 
reação ao Copom.

As taxas passaram a subir em bloco, 
com as longas ganhando fôlego junto 
com o dólar e subindo tal qual as curtas. 
Estas abriam desde cedo com o tom mais 
conservador da mensagem do colegiado 
reforçando as apostas de alta da Selic nos 
próximos meses.

As falas de Arthur Lira (PP-AL), can-
didato ao comando da Câmara, e de Ro-
drigo Pacheco (DEM-MG), favorito ao co-
mando do Senado, ambos apoiados pelo 
presidente Jair Bolsonaro, ocorreram logo 

depois do leilão do Tesouro e por pouco 
não afetaram a operação, dada a reação 
extremamente negativa do mercado.

A taxa do contrato de Depósito Inter-
financeiro (DI) para janeiro de 2022 subiu 
de 3,251% no ajuste anterior para 3,38% 
(regular) e 3,39% (estendida) e a do DI 
para janeiro de 2023 encerrou em 5,125% 
(regular)e 5,155% (estendida), de 4,966%. 
O DI para janeiro de 2025 terminou com 
taxa de 6,62% (regular) e 6,66% (estendi-
da), de 6,485% no ajuste anterior, e a do 
DI para janeiro de 2027 passou de 7,154% 
para 7,26% (regular) e 7,30% (estendida).

A decisão de manter a Selic em 2% era 
amplamente esperada, mas as menções 
do comunicado à inflação e a retirada da 
prescrição futura que ancorava a ideia 
de juro inalterado por um longo perío-
do provocaram uma reprecificação das 
apostas para a Selic na curva.

Na ótica dos agentes, o resgate do 
auxílio pode sustentar a escalada da 
inf lação e obrigar o Banco Central a 
elevar juro ou antes do esperado e/ou 
de forma mais firme. Banco Central pode elevar juro antes do esperado ou de forma mais firme

Marcello Casal Jr/ABr/rquivo

Capacitação

De janeiro a junho deste ano, ao menos 300 produtores 
rurais do município de Várzea Grande serão contemplados 
com 17 cursos de capacitação. A Prefeitura firmou 
parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 
de Mato Grosso (Senar-MT).

Assessoria
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Da Redação

A Chery e a Huawei 
anunciaram um acordo 
de cooperação para solu-
ções nas áreas de compu-
tação em nuvem, big data 
e soluções para carros 
inteligentes, para pro-
mover o desenvolvimen-
to empresarial de ambas 
as partes. Com a parce-
ria, as empresas vão unir 
forças para desenvolver 
as áreas de arquitetura 
elétrica e eletrônica de 
carros inteligentes, cone-
xão inteligente, cockpit 
inteligente, computação 
a bordo, direção autôno-

ma, energia inteligente e 
Intelligent Vehicle Cloud 
Services (IVCS).

Em conjunto, a Chery 
e a Huawei vão explorar 
ainda os cenários e pos-
sibilidades de aplicações 
inovadoras, desenvol-
vendo tecnologias de 5G 
e V2X (veículo para tudo), 
que permite a comunica-
ção do carro com tudo o 
que está ao seu redor. 
A assinatura do acordo 
contou com a presente 
de Yin Tongyue, presi-
dente da Chery.

A expectativa é que a 
cooperação ajude a pro-
mover o desenvolvimento 

da indústria automobilís-
tica da China. Atentas às 
tendências de consumo 
e mobilidade do futuro, 
as empresas conduzi-
rão a inovação de forma 
conjunta, para construir 
veículos capazes de criar 
uma experiência de mo-
bilidade mais inteligente 
para os consumidores.

A internet móvel e os 
carros inteligentes mu-
daram significativamen-
te a história de mais de 
100 anos da indústria 
automobilística mundial. 
Visando se antecipar 
a esses movimentos, a 
Chery está abraçando as 

mudanças e acelerando a 
transformação dos seus 
veículos tradicionais em 
carros inteligentes e em 
veículos de novas matri-
zes energéticas.

A expectativa é de que 
esse novo acordo im-
pulsione os negócios da 
Chery e da Huawei para 
transformar os veículos 
de produtos mecânicos 
em produtos inteligentes 
e definidos por softwa-
res, ajudando a indústria 
automobilística da China 
a dominar tecnologias 
essenciais para essa mu-
dança, tornando-se refe-
rência global.

A busca constante em 
tecnologia e inovação 
levou Chery a atingir, no 
último mês, a impressio-
nante marca 9 milhões 
de unidades vendidas. 
Desde 1999, quando lan-

çou seu primeiro carro, 
o Fulwin, a empresa 
cresceu, se desenvol-
veu e atingiu mercados 
globais com seus veícu-
los. (Com informações da 
assessoria)

Tiggo 8 da Cherry, sempre em busca de inovação

Chery e a Huawei firmam acordo
Fusão tecnológica

Assessoria

MáquinasAutos

Novo Audi RS 4 Avant, veículo espor-
tivo da marca alemã, vem equipado com 
motor V6 que desenvolve 450 cavalos de 
potência e ainda ganhou conjunto ótico 
com faróis LED Matrix de série e novo 
sistema MMI touch.

O modelo faz parte dos 9 veículos es-
portivos confirmados pela marca para o 
mercado brasileiro em meados de 2020.

Para Johannes Roscheck, CEO e pre-
sidente da Audi do Brasil, 2020 ficará 
registrado como o ano em que fizeram a 
maior renovação de veículos esportivos 
da história de 26 anos no país. “E fize-
mos isso de uma forma totalmente ino-
vadora e exclusiva, com a possibilida-
de de personalização de diversos itens 
antes da produção. É um formato que 
agradou os clientes e que certamente 
vamos continuar”.

O modelo sai da fábrica por R$ 585,990 
mil para o mercado brasileiro. Entre as 
novidades, o novo motor 2.9 TFSI bitur-
bo V6 foi construído sobre o lendário 2.7 
litros V6 do primeiro RS 4 Avant de 1999 
e é utilizado no novo modelo esportivo.

Naquela época, o propulsor tinha 
uma potência de 380 cavalos, mas o 
desenvolvimento e as evoluções ele-
varam esse número para 450 cavalos 
de potência. Isso permite que os RS 4 
Avant acelere de zero a 100 km/h em 
apenas 4,1 segundos. A potência do 
2.9 TFSI f lui para o sistema de tração 
integral quattro por meio do câmbio 
esportivo tiptronic de 8 velocidades.

O condutor pode criar também a 
sua experiência de condução pessoal 
através do sistema Audi drive select, 
que inf luencia o gerenciamento do 
motor e da transmissão, suspensão, 
direção dinâmica, o diferencial es-
portivo quattro, o som do motor e as 
características do ar condicionado 
automático. Existem quatro perfis 
disponíveis: conforto, automático, 
dinâmico e personalizável. Este úl-
timo permite pré-definir dois modos 
de direção.

O compartimento de bagagem tem 
capacidade para 505 litros, que au-
menta para 1,495 mil litros com os 
bancos traseiros rebatidos, o que 
confere um nível de praticidade in-
crível para qualquer situação. (Com 
informações da assessoria)

onomia

Carro faz parte dos 9 veículos esportivos confirmados pela marca para o Brasil

Novo Audi RS 4 
Avant chega ao 
mercado local

Bancos traseiros podem ser rebatidos aumentando a capacidade do bagageiro

Modelo ganhou conjunto ótico com faróis LED Matrix de série

Fotos Assessoria

Um novo conceito a bordo

Assessoria

Da Redação

No interior, o Audi RS 4 
Avant traz o novo conceito 
operacional do MMI Touch 
de 10,1 polegadas. O grande 
display independente com 
feedback acústico é ligei-
ramente inclinado para o 
motorista.

O sistema de infotain-
ment fornece ao condutor 
informações sobre a tem-
peratura do sistema motriz, 
aceleração longitudinal e 
lateral e diferencial espor-
tivo quattro.

No novo Audi virtual 
cockpit plus, com tela de 
12,3 polegadas, o motorista 
pode escolher entre várias 
telas o design de desempe-
nho específico do RS, que 
exibe a escala de veloci-
dade de rotação como um 
tipo de ângulo que inclui 
uma tela mais limpa. (KA)

Karina Arruda 
Redação 
karina@gazetadigital.com.br
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Rodovia na Bahia

Bolsonaro inaugura trecho
Do Estadão Conteúdo

O presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro, 
inaugurou na manhã 
desta quinta-feira, 21, 
um trecho de 67 km da 
BR-135, em Coribe, ci-
dade do oeste da Bahia, 
distante 857 km de Sal-
vador. Sem máscara, 
o presidente causou 
aglomeração e realizou 
apenas um pronuncia-
mento, sem falar com a 

imprensa.
Dezenas de apoia-

dores do mandatário 
aguardavam para vê-lo. 
Bolsonaro foi recebido 
também pelos convi-
dados, ovacionado aos 
gritos de ‘mito’. Parte 
dos apoiadores também 
estava sem máscara.

A obra entregue nesta 
quinta-feira está avalia-
da em R$ 101.211.807,27. 
Iniciada em fevereiro de 
2017, a obra deve bene-

ficiar o corredor logís-
tico para escoamento 
da produção de grãos 
da região do Matopiba, 
que engloba os Estados 
do Maranhão, Tocantins, 
Piauí e Bahia.

De acordo com o mi-
nistro da Infraestrutu-
ra, Tarcísio de Freitas, a 
obra vai interligar com 
a rodovia Oeste /Leste 
e fazer a integração dos 
estados que estão em 
amplo crescimento no 
setor do agronegócio.

‘É fundamental para 
o desenvolvimento do 
interior do Nordeste 
essa obra’, disse Tarcí-
sio, ao finalizar que a 
licença ambiental para 
continuar o projeto 
está bem próximo de se 
concretizar. Ele garan-
tiu também o asfalta-
mento da BR-030, que 
liga a cidade de Cocos 
à Carinhanha.

Durante o pronuncia-
mento, Bolsonaro pro-
meteu às 564 famílias 
do Assentamento São 
João o direito ao título 
de propriedade. 

Abr

Presidente entregou obra avaliada em R$ 101 mi

Ofendeu repórter

Eduardo terá de indenizar
Do Estadão Conteúdo

A 11ª Vara Cível da 
Capital, do Tribunal de 
Justiça de São Paulo, 
deu causa ganha à Pa-
tricia Campos Mello em 
ação contra o deputado 
federal Eduardo Bolso-
naro. Foi firmado que 
o parlamentar deve in-
denizar em R$ 30 mil 
a jornalista por danos 
morais, provocados por 
suas declarações em 
um vídeo publicado no 
canal ‘Terça Livre’. Na 
ocasião, Eduardo Bol-
sonaro acusou Patricia 
Campos Mello de usar 
de métodos de sedução 
para obter informações 
que manchassem a re-
putação de seu pai, o 
presidente Jair Bolso-
naro, e afirmou que a 
sua reportagem sobre 
os disparos em massa 
no WhatsApp, de 2018, 
era fake news. 

O deputado federal 
afirmou nas imagens 
publicadas pelo ‘Terça 
Livre’ que a jornalista 
teria sido premiada por 

ter criado ‘fake news’ 
sobre Jair Bolsonaro, 
então candidato à Pre-
sidência da República, 
em 2018. 'É igual a Patrí-
cia Campos Mello, fez a 
Fake News de 2018, para 
interferir na eleição pre-
sidencial, entre o primei-
ro e segundo turno, e o 
que ela ganhou de brin-
de? Foi morar nos Esta-
dos Unidos’. Ele também 
disse que Patricia ‘tentou 
seduzir o Hans River (à) 

Tentando fazer uma insi-
nuação sexual para obter 
uma vantagem, de entrar 
na casa do Hans River, 
ter acesso ao laptop dele 
e tentar ali’.

A defesa do deputado 
argumentou durante o 
processo que o pedido 
de indenização era des-
cabido, uma vez que as 
suas afirmações teriam 
base no depoimento de 
Hans River na CPMI das 
Fake News.

Deputado federal fez insinuações sexuais à jornalista

AE

Contra Pazuello

Lewandowski nega afastamento
Do Estadão Conteúdo

O ministro Ricardo 
Lewandowski, do Su-
premo Tribunal Fede-
ral (STF), negou nesta 
quinta-feira, 21, o pedi-
do da Rede Sustentabi-
lidade para afastar o mi-
nistro Eduardo Pazuello 
da pasta da Saúde do 
governo Jair Bolsona-
ro. Lewandowski regis-
trou que a Corte não 
tem autoridade para 
‘nomear e exonerar os 

ministros de Estado’ e 
apontou que se a Rede 
pretendesse protocolar 
um pedido de impeach-
ment de Pazuello teria 
de endereçá-lo ao pro-
curador-geral da Repú-
blica, Augusto Aras, e 
não diretamente ao STF.

Ao Supremo, a Rede 
sustentou que o minis-
tro da Saúde cometeu 
‘diversos equívocos, in-
cluídos os de logística, na 
condução das atividades 
ministeriais durante a 

pandemia do coronavírus’. 
Além do afastamento de 
Pazuello, a legenda pedia 
que fosse determinado 
que governo federal ela-
borasse m planejamento 
de distribuição de oxigê-
nio para as unidades de 
atendimento médico do 
País, tendo como foco o 
Amazonas, que vive um co-
lapso relacionado ao desa-
bastecimento do insumo.

Ao analisar o caso, 
Lewandowski ressaltou 
inicialmente que os pedi-

dos da Rede foram feitos 
no âmbito de processo 
que tem como objeto a 
compra de vacinas, em 
especial a Coronavac. 

‘Não obstante, a autora 
vem ingressando, de forma 
reiterada, com novos 
pleitos, que denomina de 
‘tutelas incidentais’, os 
quais, bem examinados, 
não raro tangenciam ou 
até mesmo extravasam 
os limites por ela própria 
estabelecidos na exordial’, 
registrou o ministro. Atuação do ministro da Saúde provocou o pedido

Abr

Do Estadão Conteúdo

O Grupo Prerrogativas, 
que reúne cerca de 400 ju-
ristas e entidades repre-
sentativas do Direito, rea-
giu nesta quinta-feira, 21, 
ao inquérito aberto contra 
o criminalista Marcelo Feller 
por críticas dirigidas ao pre-
sidente Jair Bolsonaro (sem 
partido). A investigação foi 
determinada pelo ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, André Mendonça, com 
base na Lei de Segurança 
Nacional, sancionada duran-
te a ditadura militar.

Em nota pública, o grupo 
saiu em defesa do advogado e 
criticou a atuação ‘obscuran-
tista’ do ministro, a quem cha-
maram de ‘cão de guarda do 
presidente da República’.

‘As críticas foram feitas den-
tro da regra democrática e do 

respeito, não se valendo o ad-
vogado de nenhum meio que 
colocasse em risco a seguran-
ça institucional do país, desa-
fiada, sim, por Jair Bolsonaro, 
diuturnamente’, diz um trecho 
na manifestação. O grupo ainda 
adiantou que vai acionar a 
Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) para tomar as medidas 
criminais cabíveis no caso.

Entenda o inquérito
Marcelo Feller está sendo 

investigado por declarações 
feitas durante uma das edições 
do quadro ‘O Grande Debate’, 
da emissora CNN, por onde 
teve uma breve passagem. A 
atração reúne dois debate-
dores para defender posições 
contrárias sobre um tema pre-
viamente definido pela produ-
ção do programa. No dia 13 de 
julho, o assunto escolhido foi a 
atuação do governo federal na 

pandemia da covid-19 e o im-
pacto dela sobre a imagem das 
Forças Armadas.

O tema foi definido na es-
teira da fala do ministro Gilmar 
Mendes, do Supremo Tribunal 
Federal, de que Exército está 
se associando a um ‘genocídio’, 
em referência à presença de mi-
litares no Ministério da Saúde 
durante a crise sanitária provo-
cada pelo novo coronavírus. O 
ministro comentava a ausência 
de um titular na pasta, então 
comandada interinamente pelo 
general Eduardo Pazuello desde 
a queda do médico Nelson Teich 
mais de 50 dias antes.

Na ocasião, o advogado 
citou o estudo Mais do Que 
Palavras: discurso de líderes e 
comportamento de risco du-
rante a pandemia, desenvolvido 
em parceria por pesquisadores 
da Universidade de Cambridge 
e da Fundação Getúlio Vargas

‘Cão de guarda’

Juristas criticam ministro

André Mendonça abriu inquérito após advogado 
criticar o presidente na televisão

Abr
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Leia mais sobre 
Política de MT no 

Gazeta Digital

Aponte o celular

Projeto de lei foi aprovado pela AL, mas vetado

AE

Da Redação

O governador Mauro 
Mendes (DEM) vetou o 
Projeto de Lei Comple-
mentar nº 36, de autoria 
de Lúdio Cabral (PT) que 
isenta os aposentados e 
pensionistas da tribu-
tação providenciária. O 
governador seguiu pa-
recer da Procuradoria 
Geral do Estado que em 
relatório cita vício de ini-
ciativa, por se tratar de 
norma cuja competência 
é exclusiva do governa-

dor do Estado. 
‘Àquele tempo (quan-

do aprovada a reforma), 
estudos demonstraram 
que quanto maior fosse 
a faixa de isenção, maior 
se revelaria a necessidade 
da adoção de medidas de 
compensação para dimi-
nuição do déficit, dentre 
as quais apresentam-se 
as alíquotas progressi-
vas, maiores em razão do 
faixa salarial, bem como 
as alíquotas extraordiná-
rias, cobradas de todos os 
contribuintes sempre que 

persistir a situação de de-
ficit’, diz trecho do veto. 

O novo desconto previ-
denciário foi aprovado em 
janeiro. Na folha de junho, 
o governo estadual passou 
a cobrar 14% de todos os 
servidores inativos que 
ganham a partir de R$ 3 
mil. Mesmo em regime de 
dispensa de pauta, o pro-
jeto levou três meses para 
ser votado, e foi aprovado 
em 1ª votação em 23 de 
setembro. Depois, ficou 
parado por duas semanas, 
e recebeu um substitutivo 

de lideranças partidárias. 
O substitutivo propunha 
manter a lei exatamente 
como ela estava, amplian-
do o valor da isenção em 
apenas R$ 1. A média de 
remuneração dos apo-
sentados e pensionistas 
é de R$ 3,5 mil, então a 
isenção atingiria uma 
parcela muito pequena 
dos servidores. 

O veto agora será 
apreciado pelos deputa-
dos estaduais e caso seja 
derrubado o Estado pode 
recorrer na justiça.

Contribuição previdenciária

Governo veta isenção a inativos

Tribunal vai contribuir para a fiscalização do processo

Chico Ferreira

TCE vai fiscalizar ‘fura-fila’ em MT 
Da Redação

O Tribunal de Contas 
de Mato Grosso (TCE
-MT) vai fiscalizar a vaci-
nação no Estado contra o 
novo coronavírus (covid-
19), iniciada nesta sema-
na, para o cumprimento 
de imunização dos grupos 
prioritários.

No fim do ano passado, 
o presidente do TCE-MT, 
conselheiro Guilherme 
Antonio Maluf, se reuniu 
com equipe técnica da 

Secretaria de Estado de 
Saúde (SES) para acom-
panhar o planejamento 
do cronograma de vacina-
ção. Além disso, o órgão 
de controle externo tam-
bém continua verificando 
a estrutura hospitalar dis-
ponível para atendimento 
dos pacientes acometidos 
pela covid-19.

“Desde o início da pan-
demia, o Tribunal de Con-
tas tem contribuído com 
o Estado e os municípios 
para orientar os gestores 
sobre o enfrentamento 

da pandemia. Também 
atuamos fortemente na 
fiscalização dos recursos 
investidos, estrutura hos-
pitalar e insumos disponí-
veis. Estávamos ansiosos 
para o início da vacinação 
no Estado, sabemos que 
a quantidade que chegou 
ainda não é a suficien-
te para imunizar grande 
parte da população, mas 
vamos acompanhar de 
perto o cumprimento do 
planejamento nos muni-
cípios para que os grupos 
prioritários recebam de 

fato as primeiras doses 
da vacina e que não te-
nham irregularidades 
com casos de filas sendo 
furadas”, afirmou o con-
selheiro Maluf. A fisca-
lização tem como foco 
inicial assegurar o cum-
primento da vacinação 
dos grupos prioritários. 
O plano de vacinação 
divulgado pelo Governo 
do Estado na última se-
mana, definiu como ob-
jetivo, proteger os mais 
vulneráveis de contami-
nação da doença

Vacinação

Mendes sobre o VLT

Dinheiro não é ‘carimbado’
Governador afirma ter recursos em caixa e se o prefeito discordar sobre BRT, usará em outra cidade

O governador Mauro Men-
des (DEM) rebateu a afirmativa 
de que o dinheiro para a cons-
trução do Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT) é “carimbado” 
como argumentou o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB) esta 
semana. O democrata disse 
que o prefeito “está por fora” e 
que caso não aceite o investi-
mento em Cuiabá, o Executivo 
estadual vai buscar juridica-
mente realocar os recursos em 
outros municípios. 

“Os R$ 430 milhões, se tiver 
um financiamento, eu vou 
usar. Mas nós temos dinheiro 
em caixa. Do meu caixa, do 
governo do Estado. Eu, como 
governador, tenho a prerro-
gativa de dizer, junto com a 
nossa Assembleia Legislativa, 
onde nós vamos fazer”, disse.

De acordo com ele, a mu-
dança para o BRT (ônibus de 
trânsito rápido) foi a mais 
viável e econômica e o pre-
feito não teria motivos para 
não aceitar o novo modal. 

“Queremos fazer em Cuiabá 
um moderno sistema. Agora, 
se ele não quiser, e nós não 

encontrarmos uma maneira 
de sobrepor a essa decisão e 
vamos tentar, porque a von-

tade dele não pode sobrepor 
à vontade do povo cuiabano 
, nós vamos seguir com isso 

até o limite. Se não for possí-
vel, não vai faltar cidade para 
querer investimento do go-
verno de Mato Grosso”, disse 
Mendes.

Pinheiro disse em entrevis-
ta essa semana que o dinheiro 
não poderia ser usado, uma 
vez que é carimbado. Segundo 
ele, os recursos do programa 
pró-transporte feito para as 
obras da Copa do Mundo têm 
contrato e cláusulas que amar-
ram a destinação dos recursos. 
“É exclusivo para mobilidade 
urbana na região metropolita-
na de Cuiabá e Várzea Gran-
de. Não pode usar para fazer 
BRT de Jangada a Acorizal, por 
exemplo”, ressaltou Emanuel.

O assunto, porém, parece 
estar definido para o governa-
dor que disse ter uma reunião 
marcada na Secretaria Esta-
dual de Infraestrutura com 
representantes de Cuiabá e 
Várzea Grande.”Não vou ficar 
esperando a boa vontade do 
prefeito de Cuiabá para fazer 
as coisas. Ele não tem argu-
mento nenhum para dizer que 
é contra o BRT. A decisão é 
técnica, já foi tomada”.

Governador apresentou tratores para a Agricultura Familiar a serem entregues aos municípios do Estado

Marcos Vergueiro/Secom

Janaiara Soares
Redação 
janaiara@gazetadigital.com.br
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O presidente estadual do 
Podemos, o ex-vice-prefei-
to Niuan Ribeiro (Podemos), 
convidou o deputado esta-
dual Faissal Calil (PV) para 
se filiar no Podemos mato-
grossense. O convite foi feito 
nesta quinta-feira (21), dias 
depois do deputado federal 
José Medeiros também con-
vidar o parlamentar da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso (ALMT). 

Faissal corre risco de ser 
expulso do partido por conta 
de seu posicionamento nas 
eleições municipais de 2020, 
sobretudo no segundo turno, 
quando deixou a neutralidade 
para escolher apoiar o vere-
ador e candidato a prefeito 
Abílio Júnior (Podemos). O 
PV, que é presidido pelo vice
-prefeito José Roberto Stopa, 
trata o caso como uma “trai-
ção” do deputado. 

“O Podemos reiterou o 
convite ao Faissal para que 
ele venha compor o partido”, 
disse Niaun. “Fizemos o con-
vite por conta desta crise que 
foi gerada dentro do PV, pelo 
motivo dele não ter apoiado 
Emanuel, inclusive declarou 
que não teria como apoiar 

Emanuel pelo que aconteceu 
nos escândalos de corrup-
ção e o que nós entendemos 
este tipo de postura dele é o 
tipo de postura que pessoas 
do Podemos devem ter. Se 
ele tiver qualquer problema 

ali dentro do PV, o Podemos 
está de portas abertas para o 
deputado”, afirmou Ribeiro. 

Segundo presidente da 
sigla, a postura de Faissal 
em apoiar Abílio foi correta 
e mostrou que se trata de um 

parlamentar que não tapa os 
olhos para desvios de ética, 
mostrando ter agido de uma 
forma republicana durante as 
eleições, mesmo que o can-
didato apoiado por ele não 
tenha vencido a disputa.

Nesta semana, Stopa de-
clarou publicamente seu res-
sentimento em relação a Calil 
e disse que não quer “conver-
sa” com o colega deputado. 
“Com toda a honestidade, nao 
tenho prazer em falar com 
ele. Gosto de falar com quem 
assume seu compromisso e 
assume sua palavra”, disse o 
vice-prefeito.

Nas últimas semanas foi 
comentado nos bastidores 
que Faissal estaria de saída 
do partido. O deputado nega 
a saída, porém, muitos inte-
grantes do PV afirmam que 
não há “clima” para que ele 
continue na legenda que tem 
grande espaço dentro da ad-
ministração municipal, lide-
rada por Pinheiro. 

Na época da eleição, o 
deputado afirmou que não 
apoiaria Emanuel e nem pe-
diria votos para o prefeito, 
mesmo com Stopa na chapa. 
“Sou muito claro em relação 
a isso. Já falei, inclusive, na 
reunião interna do partido e 
minha posição é muita clara 
e transparente. Com Emanuel 
eu não vou. Já estou falando 
isso para não me chamarem 
de traidor. O partido pre-
cisa de coerência, de novos 
rumos para uma cidade me-
lhor”, disse em declaração no 
período eleitoral.

De olho em Faissal

Podemos convida deputado

Faissal desagradou membros do PV depois que decidiu apoiar
Abilio Júnior para a Prefeitura de Cuiabá. Situação interna é de tensão

Chico Ferreira

Lázaro Thor Borges
Redação 
lazaro@gazetadigital.com.br



que o antigo modal. ‘Nos estu-
dos realizados durante o pe-
ríodo de análise para a toma-
da de decisão, a Procuradoria 
Geral do Estado atestou ser 
juridicamente possível a solu-
ção acima aventada, em que o 
Estado constrói a infraestrutu-
ra do corredor exclusivo e ad-
quire os veículos, e depois, os 
doa para os municípios, que os 
agregará aos contratos vigen-
tes’, ressalta. ‘Isso também se 
aplica aos concessionários do 
transporte coletivo intermu-
nicipal, licitados pelo Estado e 
regulados pela Agência Regula-
dora de Serviços Públicos Esta-
duais (Ager). O governo orçou 
os custos do BRT com base na 
multinacional chinesa BYD, que 
produz ônibus do tipo. 
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As empresas de ônibus que circulam 
em Cuiabá e Várzea Grande vão rece-
ber, em forma de doação,  os 54 veícu-
los elétricos que serão comprados pelo 
governo de Mato Grosso para as obras 
do Bus Rapid Transit (BRT), escolhido 
pelo governador Mauro Mendes (DEM) 
como melhor opção de transporte pú-
blico do que o VLT. 

O governo vai gastar pelo menos 
R$ 142 milhões apenas com a aquisição 
dos ônibus elétricos, de acordo com 
o cálculo feito pelo próprio governo 
estadual. Apesar do valor na aquisição 
dos ônibus, todos os esquipamentos 
serão doados para as empresas con-
cessionárias do transporte coletivo de 
Cuiabá e Várzea Grande.

A informação consta no pedido de 
troca do modal feito pelo governo ao 
Ministério do Desenvolvimento Regio-
nal (MDR). A reportagem do jornal A 
Gazeta teve acesso a uma cópia com-
pleta da solicitação, que foi feita no 
dia 18 de dezembro de 2020, três dias 
antes de o governador Mauro Mendes 
anunciar à imprensa sua decisão de 

trocar o modal escolhido durante as 
obras da Copa do Mundo de 2014. 

De acordo com o pedido de troca 
do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) 
pelo Bus Rapid Transit (BRT), o gover-
no pretende arcar com todos os gas-
tos das obras de troca de um modal 
pelo outro, com a implantação de 
toda a infraestrutura que inclui um 
corredor exclusivo para o BRT, os sis-
temas de monitoramento de frota e 
de segurança e aquisição de ônibus 
movidos a eletricidade.

‘Após [a conclusão do modal], o Es-
tado doará aos municípios a infraestru-
tura realizada e os equipamentos ad-
quiridos serão incorporados em favor 
do poder concedente e do usuário, haja 
visto que os investimentos previstos 
para as concessionárias se reduzirão’, 
diz trecho do pedido encaminhado 
pelo governador Mauro Mendes (DEM) 
ao ministro Rogério Marinho. 

Em outro trecho o governo também 
sinaliza que a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE) entendeu que o modelo 
de doação dos ônibus elétricos adqui-
ridos pelo poder público às concessio-
nárias é a melhor forma de concluir o 
BRT. Na avaliação geral do governo, o 
BRT é mais simples e mais barato do 

BRT em Cuiabá e VG

Estado doará os 54 
ônibus às empresas

Governo vai adquirir os veículos elétricos e doá-los

Divulgação

Da Redação

Na manifestação en-
viada ao Ministério de 
Desenvolvimento Regio-
nal (MDR) pela troca do 
VLT pelo BRT, o governo 
de Mato Grosso cita que 
um dos problemas da 
escolha do modal de tri-
lhos seria a “concorrên-
cia” com as empresas de 
ônibus que já atuam na 
capital mato-grossense e 
na vizinha Várzea Gran-
de, municípios por onde 
o VLT passaria. 

Na avaliação do gover-
no estadual, a existência 
do VLT em conjunto com 

as concessionárias de ôni-
bus na região central da 
cidade pode levar a uma 
concorrência em um con-
texto político sem qual-
quer regulação para a boa 
convivência entre as duas 
formas de transporte. 

“A necessidade de 
maiores transferências 
ao longo das viagens pode 
levar o poder conceden-
te a criar linhas concor-
rentes de ônibus com o 
VLT, especialmente numa 
condição onde inexiste 
modelo regulatório con-
solidado (como é o caso 
de Cuiabá e Várzea Gran-
de), a partir de pressões 

sociais com o objetivo de 
garantir viagens diretas ou 
com menos necessidade 
de integração”, diz trecho 
do pedido. 

No modelo pensado 
pelo governo de Mato 
Grosso, o BRT deve fun-
cionar também como uma 
“faixa exclusiva” para os 
ônibus, evitando assim 
conflitos com as conces-
sionárias de ônibus e com 
a licitação que já foi rea-
lizada pela prefeitura de 
Cuiabá. Segundo este mo-
delo, os ônibus movidos a 
combustível entrariam na 
faixa do BRT e fariam o 
trajeto com mais rapidez. 

“[O BRT] permite tam-
bém que um ônibus saia 
de um bairro, entre no 
corredor exclusivo e, sem 
qualquer integração, siga 
a outro bairro distante do 
corredor estrutural, ga-
rantindo conforto e agili-
dade para o usuário”, diz 
trecho, com ilustrações, 
sobre o modelo escolhido 
pelo governador. 

Além disso, segundo o 
pedido do governo, exis-
te a possibilidade de ex-
pandir o BRT para outras 
áreas da cidade, acompa-
nhando o crescimento ur-
bano de Cuiabá e Várzea 
Grande. (LTB)

Concorrência

Estudo aponta ‘entraves’ ao VLT

Manifestação afirma que VLT prejudicaria concorrência

João Vieira

Da Redação

O prefeito de Cuia-
bá, Emanuel Pinheiro, 
anunciou a criação de 
um Comitê de Análise 
Técnica para Definição 
do Modal de Transpor-
te Público da Região 
Metropolitana do Vale 
do Rio Cuiabá. A equi-
pe formada irá avaliar 
qual modal é viável para 
a Capital e também os 
estudos do Governo do 
Estado, que em decisão 
unilateral, optou pela 
troca do Veículo Leve 
sobre Trilhos (VLT) para 
o BRT. O Comitê terá 

representantes das se-
cretarias municipais de 
Meio Ambiente e De-
senvolvimento Urbano 
Sustentável, Mobilida-
de Urbana (Semob) e 
Obras Públicas. Partici-
pará anda o engenhei-
ro José Picolli Neto, e 
o ex-secretário nacio-
nal de Transporte e da 
Mobilidade Urbana, do 
Ministério das Cidades 
e ex-assessor do Metrô-
São Paulo, o economista 
José Roberto Generoso.

 “Esse Comitê vai 
analisar os estudos 
técnicos que serão en-
caminhados pelo go-
verno do Estado, para 

saber o que levou a 
mudança de modal do 
VLT para o BRT. Vamos 
avaliar a proposta do 
Governo e estudar a 
viabilidade da retoma-
da, conclusão, opera-
ção, manutenção e ou-
tros. Eu não discuto se 
o melhor modal é BRT 
ou VLT, eu discuto que 
o governo não poderia 
tomar uma decisão de 
forma isolada contra-
riando o Estatuto das 
Cidades, a lei da região 
Metropolitana, a Lei 
Orgânica do Município, 
a Constituição Estadu-
al e Federal”, defendeu 
Emanuel Pinheiro.

Análise do modal

Emanuel cria comitê

Lázaro Thor Borges
Redação 
lazaro@gazetadigital.com.br
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Imunização

Denúncias marcam início
Fila ‘furada’, confusão, desinformação são registradas em 24h após disponibilização de vacinas

Um dia após o início da 
campanha de vacinação con-
tra a covid-19, denúncias de 
“fura fila”, confusão e mui-
tas dúvidas sobre como a 
imunização está sendo feita 
em Cuiabá são registradas. 
A princípio, a Prefeitura de 
Cuiabá anunciou que dispo-
nibilizaria um link para que 
os profissionais de saúde, 
que são a prioridade dian-
te da pouca quantidade de 
doses, realizassem um ca-
dastro para a imunização, o 
que não aconteceu. 

Na última terça-feira (19), 
houve o vazamento do link 
para agendamento da vaci-
na contra a covid-19, o que 
gerou o pré-cadastro de 
cerca de 300 pessoas em 
questão de minutos. No en-
tanto, a Secretaria Municipal 
de Saúde esclareceu que não 
havia liberado o link e que 
esses pré-cadastros foram 
cancelados.

Diante da confusão, mui-
tos trabalhadores estão na 
expectativa para receber a 
dose e cobram clareza da 
Prefeitura de Cuiabá. L.M.V, 

29, trabalha em uma unida-
de de saúde que atende pa-
cientes com covid. Ela conta 
que os profissionais estão 
com muitas dúvidas, não se 
sentem esclarecidos e têm 
cobrado mais organização e 
transparência sobre a cam-
panha. “Começaram a vaci-

na, disseram que iam prio-
rizar a linha de frente, mas 
até o momento, não sabemos 
como está essa priorização”.

Ela conta ainda que nem 
mesmo a direção da uni-
dade em que trabalha sabe 
informar como vai funcio-
nar. “Estão todos perdidos, 

parece que desorganiza-
dos, ninguém sabe nada ao 
certo”. Além disso, há ainda 
denúncias de que servido-
res da área administrativa de 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) estariam furando a fila 
dos grupos prioritários de 
imunização na Capital.

Link no qual profissionais da saúde têm que se inscrever para receber as doses ficou pronto ontem à tarde

Otmar de Oliveira

Natália Araújo
Da Redação

Mato Grosso registra a 
média de um diagnóstico 
positivo e um óbito por 
coronavírus a cada hora 
nas últimas 24 horas. 
Agora, com mais de 205 
mil confirmações e 1 mil 
pessoas internadas, além 
da ocupação das Unida-
des de Terapia Intensi-
va (UTI) adulta acima de 
70% e sem novas vagas 
para as crianças, o Esta-
do classifica que apenas 
2 municípios estão com 
risco alto de contamina-
ção e 21, moderado.

Conforme o monito-
ramento epidemiológico 
da Secretaria de Estado 
de Saúde (SES), foram 

registrados 1.428 novos 
casos da doença entre 
quarta-feira (20) e ontem. 
Nesse mesmo período, 25 
mortes também tiveram 
a covid-19 como causa 
confirmada.

Em todo o Estado, 
mais 104 pessoas foram 
colocadas em isolamento 
domiciliar por conta da 
doença (8.972 no total) e 
1.018 ainda estão interna-
das. Os leitos intensivos 
adultos estão com 71% 

de ocupação e 4 hospi-
tais (Nova Mutum, Juína, 
Rondonópolis e Sorriso), 
colapsados e os infantis se 
mantêm sem novas vagas. 
As 15 pactuadas estão 
ocupadas há dois dias.

Na enfermaria, apesar 
da leve diminuição da ocu-
pação, saindo de 38% para 
36%, o Hospital Universi-
tário Júlio Müller continua 
sem leitos disponíveis. São 
11 pacientes internados em 
5 leitos pactuados, o que 
representa uma ocupação 
de 220%.

Apesar desse cenário, 
o monitoramento do Es-
tado indica que apenas os 
municípios de Reserva do 
Cabaçal e Salto Céu con-
figuram com risco alto 
de contaminação pela 
covid-19. Outros 21, in-
cluindo a Grande Cuia-
bá, foram considerados 
como de risco moderado 
para a infecção. Os 118 
restantes estão na clas-
sificação “baixo”.Mais de 8,9 mil tratam em casa com isolamento

Chico Ferreira

Óbito e ‘positivo’ ocorrem a cada hora

Durante 1 dia em MT

Da Redação do GD

Coordenação Esta-
dual de Comunidades 
Quilombolas de Mato 
Grosso (Conaq-MT) 
protocolou na Secreta-
ria de Estado de Saúde 
(SES) e no Ministério 
Público de Mato Gros-
so (MPMT) pedido de 
inclusão dos povos qui-
lombolas como grupo 
prioritário na vacinação 
contra covid-19.

O pedido, encami-
nhado aos dois órgãos 
na quarta-feira (20), cita 
violação à lei que garan-
te direito à vida, “porque 
a vacina contra a covid-
19 visa oportunizar que 
as famílias quilombolas 
em sua plenitude pos-
sam ser imunizadas”.

No documento, a en-
tidade solicita ao MPMT 
que inclua a população 
quilombola no grupo 
prioritário por meio de 
um Termo de Ajuste de 
Conduta. Além disso, o 
Conaq cobra que a SES 
também dialogue com 
os secretários munici-
pais para que a deman-
da seja cumprida.

Ao portal, Laura 
Ferreira da Silva, que 
é uma das represen-

tantes do Conaq que 
assina o documento, 
afirmou que em alguns 
estados brasileiros os 
povos quilombolas já 
foram inclusos como 
prioritários.

A liderança destaca 
que, em planos de va-
cinação de outras do-
enças, como é o caso 

da gripe, a população 
quilombola também 
consta como grupo 
preferencial no plano 
de imunização. Prática 
que não foi adotada no 
cronograma de Mato 
Grosso e que deixa as 
134 comunidades de 
quilombo do Estado 
desassistidas.

Pedido foi feito à SES e protocolado junto ao MPMT

João Vieira

Quilombolas requerem inclusão
Grupo prioritário

Casos de covid-19

205.162
4.902

8.697.368
214.147

BrasilMT

Fontes: Ministério da Saúde e SES-MT

Confirmados
Óbitos

Dantielle Venturini
Redação 
dantielle@gazetadigital.com.br Outro lado 

A SMS informou que não é 
possível afirmar se o problema 
relacionado ao vazamento do 
link foi ocasionado por invasão 
de hackers e afirmou ainda que 
tem trabalhado na segurança 
do sistema. No meio da tarde de 
ontem, a prefeitura divulgou o 
acesso (https://vacina.cuiaba.
mt.gov.br/ ).

Quanto à imunização, a 
prefeitura informou que foi 
solicitado a todos os hospitais 
que atendem pacientes com covid-
19 listas de profissionais que 
trabalham diretamente com esses 
pacientes. São essas pessoas que 
receberão as doses no momento. 
“Mesmo que o profissional agende, 
se o nome dele não estiver na lista 
de pessoas aptas, ele não poderá 
ser vacinado”.

Sobre a denúncia de pessoas 
que supostamente teriam “furado 
fila”, a secretária Ozenira Félix 
determinou à coordenação da 
campanha de vacinação que faça 
uma auditoria na lista de todas 
as pessoas que foram vacinadas. 
“Caso seja identificado que pessoas 
foram vacinadas indevidamente, 
essas pessoas sofrerão sanções 
administrativas”, diz a nota.
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Justiça Federal bloqueia quase 
R$ 29 milhões em bens de infrator 
ambiental. O desmate ilegal identi-
ficado na fazenda é de 1.271 hecta-
res, ou seja, mais de 1.200 campos 
de futebol de área degradada. A fa-
zenda fica localizada na Amazônia 
Legal, em Juara (709 km ao norte 
de Cuiabá). Iniciativas como essa, 
acreditam entidades ambientais, 
podem ajudar a coibir as ações de 
desmatamento.

O infrator é proprietário da fa-
zenda. Foi identificado pelo Insti-
tuto Brasileiro do Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e autuado por suprimir ir-
regularmente trechos de vegetação 
nativa da Amazônia. Um dano ainda 
identificado na propriedade.

A Advocacia-Geral da União 
(AGU), responsável pela ação civil 
pública que resultou no bloqueio, 
frisa que a exploração econômica 
da Reserva Legal só poderia ser feita 
caso fossem cumpridos determi-
nados requisitos legais. Como, por 
exemplo, a legislação ambiental 
estadual, que condicionou a apre-
sentação de mais de mil hectares 
em unidades de conservação e 
apresentação de um projeto de re-
composição de área degradada. A 
demanda não foi atendida e o licen-
ciamento ambiental, arquivado. O 
bloqueio dos bens, no valor total de 
R$ 28,9 milhões, é para a regenera-
ção da área desmatada (R$ 19,2 mi-
lhões) e para o pagamento de danos 
morais coletivos (R$ 9,6 milhões).

O Instituto Centro de Vida (ICV) e 
a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente (Sema) lembram que a aposta 
na impunidade é uma das principais 

características das infrações am-
bientais. Portanto, determinações 
judiciais como essa vêm a somar na 
luta contra a degradação ambiental. 
“Precisamos demonstrar para quem 
está causando o crime ambiental 
que vai ter uma responsabilização, 
que não vai passar impune”, destaca 
Ana Paula Valdiones, coordenadora 
do Programa de Transparência Am-
biental do ICV.

O secretário executivo da Sema, 
Alex Marega, reitera que a pasta 
tem fechado o cerco para essa 
responsabilização dos infratores, 
não apenas em nível administra-
tivo. Marega explica que os autos 
são encaminhados aos Ministérios 
Públicos do Estado e Federal para 
que sejam propostas ações civis 
públicas. “Isso mostrará para ou-
tras pessoas que elas serão respon-
sabilizadas pelos crimes ambien-
tais que cometerem”, conclui.

Divulgação/Ibama

Corte ilegal ocorreu em 1,2 mil hectares de vegetação nativa da Amazônia

Cha me A Ga ze ta
99987-2106

Mato e escuro

Margens da avenida Gonçalo Antunes de Barros 
(Jurumirim), em Cuiabá, estão totalmente tomadas 
pelo matagal. Já não é possível visualizar o meio-
fio e até mesmo placas de sinalização. 

Além disso, postes instalados na região 
ficam muito longe da avenida, o que resulta na 
baixa iluminação local. Outros já ficam com as 
lâmpadas acesas por 24h. Moradores já solicitaram 
manutenção do poder público, mas nada foi feito 
até o momento.

Flagrante

A falta de manutenção no pavimento da Capital 
segue fazendo vítimas, como o motoqueiro que caiu 
em uma cratera existente na rua Poxoréo, no bairro 
Alvorada, na tarde desta quinta-feira (21). A via está 
cravejada de buracos em diversos trechos.

Mesmo com o fluxo intenso de veículos, inclusive 
do transporte público, e pedestres, nenhuma 
providência é tomada na região.

Chico Ferreira

Má qualidade
Motoristas que passam pela avenida Aleixo 

Ramos da Conceição, mais conhecida como 
Estrada da Guarita, em Várzea Grande, reclamam da 
qualidade do asfalto que foi entregue em 2015.

Durante toda extensão da via há problemas 
com buracos, mas a situação pior é em um trecho 
próximo à Escola Irene Gomes. Uma verdadeira 
cratera foi aberta e o buraco obriga os motoristas a 
usarem apenas uma parte da pista.

Cidade
sos@gazetadigital.com.br

Da Redação

Povo chiquitano de-
nuncia crime ambiental 
contra rio e requer in-
vestigação para identifi-
car os responsáveis pelo 
desmatamento ilegal e 
represamento na cabe-
ceira das águas. Um ofí-

cio foi encaminhado a ór-
gãos fiscalizadores para 
apurar a ocorrência.

Os chiquitanos resi-
dem na Terra Indígena 
Portal do Encantado, em 
Porto Esperidião (326 km a 
oeste de Cuiabá). De acor-
do com o cacique da aldeia 
Acorizal, José de Arruda 

Mendes, no início deste 
mês, a água do rio Taru-
mã diminuiu o volume e 
ficou barrenta. Efeitos do 
desmatamento ilegal da 
margem e represamento 
na cabeceira. O indígena 
relata que há vários pon-
tos no rio onde é possível 
identificar a degradação.

Os chiquitanos agora 
precisam buscar água em 
outra aldeia. José narra 
ainda que até mesmo 
os peixes acabaram. O 
problema no Tarumã in-
fluencia também no com-
portamento tradicional 
dos indígenas. “Tomamos 
banho durante a madru-
gada porque acreditamos 
que a água tira todo o mal 
do corpo e vai embora 
pela correnteza”.

O ofício requerendo a 
apuração sobre o que po-
deria ter causado o pro-
blema no rio foi entregue 
aos Ministérios Públicos 
Federal e Estadual, além 
da Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente. MPF 
e Sema confirmaram 
que o documento foi 
protocolado e disseram 
que serão tomadas as 
providências cabíveis. 
O MPE informou que na 
Promotoria de Porto Es-
piridião não foi protoco-
lado o ofício. (NA)

Divulgação

Indígenas estão tendo que buscar outro manancial por conta da mudança no Tarumã

Degradação de rio

Chiquitanos denunciam crime

Barra do Garças Rondonópolis

Cáceres Sinop

Cuiabá

Lucas do Rio Verde

Várzea Grande

Sorriso

32°C 33°C

32°C 27°C

33°C

28°C

30°C

29°C

21°C 22°C

22°C 21°C

25°C

22°C

23°C

22°C

Muitas nuvens com 
pancadas de chuva

Muitas nuvens com 
pancadas de chuva e 
trovoadas isoladas

Muitas nuvens com 
pancadas de chuva, 
por vezes forte, e com 
trovoadas isoladas

Muitas nuvens com 
pancadas de chuva, 
por vezes forte, e com 
trovoadas isoladas

Muitas nuvens com 
pancadas de chuva, 
por vezes forte, e com 
trovoadas isoladas

Muitas nuvens com pancadas 
de chuva, por vezes forte, e 
com trovoadas isoladas

Muitas nuvens com 
pancadas de chuva, 
por vezes forte, e com 
trovoadas isoladas

Muitas nuvens com pancadas 
de chuva, por vezes forte, e 
com trovoadas isoladas

Fonte: INMET

Desmate em Juara

Justiça bloqueia R$ 
29 mi de fazendeiro

Natália Araújo
Redação 
natalia@gazetadigital.com.br
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Cartão SUS

Com atenção voltada 
para a pandemia do novo 
coronavírus, muita gente 
deixou de lado a imuniza-
ção prevista no calendário 
nacional, porém nos últi-
mos dias, a chegada da va-
cina CoronaVac em Cuiabá 
provocou uma corrida aos 
postos de saúde para atu-
alizações dos cartões de 
vacina e do Sistema Único 
de Saúde. Todo esse ce-
nário tem gerado dúvidas 
e diversas reclamações 
por parte da população, 
que se sente perdida em 
meio a informações “de-
sencontradas” e recla-
mam do atendimento.

Dados do Ministério da 
Saúde apontam que Cuia-
bá está entre as 20 capi-
tais com baixa cobertura 
de 14 tipos de vacinas, 
sendo a maioria destina-
da as crianças com idade 
de 0 a 3 anos. No início 
da semana, a Prefeitura 
de Cuiabá divulgou sobre 
a necessidade da atua-
lização do Cartão SUS 
para a imunização contra 
a covid-19. Muita gente 
entendeu que era o início 
da vacinação e que, após 
a atualização, receberiam 

Mesmo quem procura unidades para colocar vacinas do calendário em dia enfrenta desinformação, como Ingrid, no Jardim Imperial

CoronaVac provoca corrida a postos

Otmar de Oliveira

Outro lado 

A Secretaria 
Municipal de Saúde 
foi procurada, mas 
até o fechamento 
desta edição, 
não deu retorno. 
Segundo assessoria 
de imprensa, todos 
os profissionais 
estão envolvidos 
na campanha de 
vacinação contra a 
covid-19.

Dantielle Venturini
Redação 
dantielle@gazetadigital.com.br

a dose. Outras aproveitaram a oca-
sião para atualizar as vacinas.

Mirian Lima, 69, procurou o 
posto de saúde do seu bairro na 
expectativa de ser vacinada con-
tra a covid-19. Ela mora no bair-
ro Pedregal faz parte do grupo de 
risco e, apesar do medo de con-
taminação, foi até o posto. “Eu 
não saio de casa, não recebo vista, 
pois tenho diabete altíssima. Mas 
aí achei que já estavam vacinando 
e fui”. Ela conta que na unidade foi 
bem atendida, mas explicaram que 
ainda não havia vacina para a po-
pulação. “Fiquei sem entender, pois 
cada um fala uma coisa e a gente 
não sabe mais nada”.

Regularização
Na unidade do bairro Jardim 

Leblon, que atende a região onde 
Mirian mora, a enfermeira-chefe 
Marta Cristina da Cruz Silva afirma 
que a procura no local aumentou 
muito na última semana e muitos 
idosos têm comparecido no local 
na tentativa de ser imunizado 
conta a covid-19. 

“Eles chegam com muitas dúvi-
das, a gente esclarece, explica que 
ainda não é momento e, para apro-
veitar a oportunidade, os cartões 
são atualizados”. 

A enfermeira conta que devido 
às notícias na mídia sobre início 
de vacinação para o grupo prio-

ritário, muitos idosos acreditam 
que já vão receber e ainda várias 
pessoas buscam a unidade para 
saber se a vacina é segura, como 
vai funcionar e quando pode-
rão receber a dose. “Elas estão 
com várias dúvidas, confusas, e 
a gente tenta ajudar”. 

Já na unidade de saúde do 
bairro Jardim Imperial, quem 
procura a unidade reclama da 
falta de informação, despreparo 
e resistência em aplicar vacinas 
por parte de alguns profissio-
nais. Ingrid Mendes, 25 anos, 
sabe que ainda não há vacina 
para a covid-19 disponível para 
sua idade, mas ficou sabendo 

do chamamento para 
atualização do Cartão 
SUS e conta que foi até 
o local para atualizar as 
vacinas, já que muitas 
ela havia tomado ape-
nas quando criança. 

Na unidade,  uma 
prof issional questio-
nou essa atualização e 
demonstrou resistência 
para a aplicação. “Ela 
queria atualizar ape-
nas a de tétano, mas as 
outras eu também não 
tinha tomado desde 
criança”. Após diver-
sos questionamentos e 
contar que trabalha em 
uma clínica de saúde, 
Ingrid conseguiu tomar 
outras duas vacinas.
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Blitz
Após investigação

Um dos autores de um roubo a residência 
ocorrido em Campo Novo dos Parecis (396 km a 
noroeste de Cuiabá) foi identificado e preso pela 
Polícia Civil do município, na noite de quarta-
feira (20). O cumprimento do mandado de prisão 
temporária decretado pelo juízo local contra 
o suspeito de 21 anos contou com o apoio da 
Polícia Militar. 

O crime ocorreu no dia 25 de novembro 
de 2020. A vítima foi rendida por 3 homens 
encapuzados e armados, que anunciaram o 
assalto, dentre eles o suspeito de 21 anos.

Golpe virtual

Militares de Cuiabá prenderam, na quinta-
feira (21), 9 pessoas, sendo 6 mulheres e 3 
homens, por estelionato. Um décimo suspeito foi 
identificado, mas conseguiu fugir. A quadrilha foi 
desmantelada após informações colhidas pela 
Agência Regional de Investigação do 10º BPM. 

Conforme denúncia, um policial do estado 
da Bahia viu o anúncio da venda de um relógio 
por R$ 5 mil no site de compra e venda pela 
internet. Após realizar o pagamento do produto, 
descobriu ter sido vítima de um golpe.

Quadrilha

A conta em que o dinheiro foi depositado 
pertencia a um homem que morava no bairro 
Itapuã, em Cuiabá. No local, militares foram 
informados de que o homem estava internado 
e quem usava a sua conta bancária era a nora. 
A suspeita foi localizada e acompanhada 
pelos policiais sem que percebesse. Acabou 
parando na casa onde funcionava o escritório da 
quadrilha. 

Dentre os envolvidos estavam a mãe e a tia 
da suspeita e outros 7 homens, porém, um deles 
conseguiu fugir. Foram recuperados os R$ 5 
mil e mais a quantia de R$ 13,8 mil. Além disso, 
foram apreendidos vários cartões de banco, 11 
celulares, um colete balístico, 6 máquinas de 
cartão, cheques e R$ 1.594,00 em dinheiro.

Divulgação/PM-MT

Via 190
Policiais militares de Rondonópolis (212 

km ao sul) recuperaram, na manhã de ontem 
(21), um Fiat Pálio cinza, no bairro Jardim 
das Paineiras. A denúncia chegou via 190, 
feita pelo dono do veículo que tinha recebido 
uma ligação do proprietário de um lava-jato 
dizendo que o seu carro estava há dias em seu 
estabelecimento. 

O veículo teria sido deixado no local com 
um dos pneus furados por dois homens que 
disseram que voltariam para buscar.

Divulgação/PM-MT

São José do Rio Claro

Duplo assassinato é registrado
Da Redação

Duplo homicídio foi 
registrado em São José 
do Rio Claro (315 km a 
médio norte de Cuiabá), 
na madrugada de quin-
ta-feira (21). Mariano 
Costa dos Santos, 43, e 
Adilson Gomes da Costa, 
40, foram executados a 
tiros. Uma equipe médica 
do Hospital Municipal da 
cidade chegou a se des-
locar até o endereço do 

crime, mas as vítimas já 
estavam sem vida.

A Polícia Militar foi 
acionada via Centro In-
tegrado de Operações 
de Segurança Pública 
de Mato Grosso (Ciosp) 
por volta da meia-noite 
de ontem, para atender 
ocorrência de disparos 
de fogo ocorridos na 
rua Paraná, bairro Novo 
Horizonte. Ao chegar 
no local, os militares 
encontraram dois ho-

mens caídos no chão, 
aparentemente sem 
vida. Ainda assim uma 
equipe médica foi acio-
nada e esteve no local, 
confirmando os óbitos.

Os policiais isolaram o 
local até a chegada da Po-
lícia Civil. Foram encon-
tradas, ao lado dos cor-
pos de Mariano e Adilson, 
várias cápsulas de pisto-
las ponto 40 e 9 milíme-
tros. Uma equipe da Perí-
cia Oficial e Identificação 

Técnica (Politec) também 
se fez presente e realizou 
as análises necessárias.

A motivação das mor-
tes ainda é desconhe-
cida e os possíveis res-
ponsáveis pelo crime 
não foram identificados 
até o momento. A Polícia 
Civil segue investigando 
o duplo homicídio.

Os homens foram se-
pultamentos na tarde de 
ontem, em São José do 
Rio Claro.

Execução

Motorista leva 3 tiros e bate em muro
Da Redação

Microempresário é as-
sassinado em plena luz do 
dia, enquanto dirigia, em 
Barra do Garças (509 km a 
leste de Cuiabá). Dois ho-
mens em uma motocicle-
ta seriam os autores dos 
tiros que mataram Geraldo 
José da Silva, 58, que, após 
atingido, perdeu o contro-
le do veículo, chocando-se 
contra o muro de uma resi-
dência. Ainda não se sabe a 
motivação do crime e nem 
quem seriam os suspeitos.

A Polícia Militar foi acio-
nada por volta das 8h da 
manhã de quinta-feira (21) 
para atender ocorrência de 
homicídio, na rua Frei Da-
mião, no bairro Novo Ho-

rizonte. Ao chegar ao local, 
militares encontraram o 
proprietário de uma mar-
cenaria da região, identifi-
cado como Geraldo José da 

Silva, atingido por 3 dispa-
ros de arma de fogo.

Segundo testemunhas, 
ele dirigia seu veículo, 
quando uma dupla em 

motocicleta se aproximou 
e atirou contra ele. Geral-
do perdeu a direção do 
carro e colidiu contra uma 
residência. O Corpo de 
Bombeiros foi acionado e 
constatou o óbito da víti-
ma. Após perícia no local, 
foram verificadas perfura-
ções na região do tórax e 
da cabeça de Silva.

A Polícia Militar fez vá-
rias diligências na região, 
mas não conseguiu chegar 
à prisão dos assassinos que 
fugiram logo após o crime.

Investigadores bus-
cam por mais evidências, 
filmagens e até mesmo 
testemunhas que pos-
sam ajudar a elucidar a 
autoria do crime e a sua 
motivação. (EM)

Ação foi em Barra do Garças, mas 
polícia ainda desconhece causa

Reprodução

Latrocínio

Envolvidos em latrocínio 
ocorrido no final de 2020, em 
Nova Lacerda (546 km a oeste 
de Cuiabá), dois adolescentes 
são localizados e apreendidos 
pela Polícia Civil (PJC) em cida-
des distintas do interior de Mato 
Grosso. Uma adolescente de 16 
anos de idade e um garoto de 
17 anos foram apreendidos em 
Conquista d’ Oeste e na cidade 
onde o crime ocorreu, respecti-
vamente. Eles são suspeitos de 
integrar a quadrilha que inva-
diu uma residência para come-
ter roubo, ação que resultou na 
morte do servidor público Eze-
quias de Lima Rocha, 50.

A primeira a ser apreendida 
foi a adolescente, que estava na 
casa de sua mãe, no município 
de Conquista d’Oeste. Ela foi lo-
calizada após várias diligências 
por parte da PJC de Comodoro, 
que contou com o apoio da Po-
lícia Militar de Nova Lacerda e 
da cidade onde sua mãe reside. 
Com base nas provas levantadas 
mediante investigações, a Promo-

toria de Justiça representou pela 
apreensão não só da garota, mas 
de outro menor também acusado 
de envolvimento no roubo segui-
do de morte, ocorrido em 30 de 
dezembro passado. O pedido foi 
deferido pela Justiça, que expediu 
o mandado de apreensão.

Enquanto a menina foi apre-
endida na quarta-feira (20), o 
adolescente foi ontem (21), em 
Nova Conquista. Ambos estão à 
disposição da Justiça.

Na época do crime
Logo após o latrocínio, foram 

iniciadas as investigações do fla-
grante, que resultaram na pri-
são de 4 adultos e 4 menores, 
além da apreensão de armas de 
fogo. Diante da gravidade dos 
crimes, as prisões em f lagrante 
dos adultos foram convertidas 
em preventiva e 3 dos adoles-
centes envolvidos diretamente 
no latrocínio também tiveram a 
internação deferida pela Justiça.

Crime ocorreu em Comodoro e culminou na morte de servidor público

Divulgação/PJC-MT

Polícia apreende 2 
menores envolvidos

Elayne Mendes
Redação 
elaynemendes@gazetadigital.com.br



TrateCov

CFM pede retirada imediata
Do Estadão Conteúdo

O Conselho Fede-
ral de Medicina (CFM) 
pediu a “retirada ime-
diata do ar” do aplicati-
vo TrateCov, disponibili-
zado recentemente pelo 
Ministério da Saúde. Em 
nota divulgada nesta 
quinta-feira (21), o Con-
selho diz que identificou 
diversas inconsistências 
no aplicativo.

De acordo com a au-
tarquia, a plataforma 
“induz à automedica-
ção e à interferência na 

autonomia dos médicos, 
assegura a validação 
científica a drogas que 
não contam com esse 
reconhecimento inter-
nacional e não preserva 
adequadamente o sigilo 
das informações”, entre 
outras questões.

Segundo o Ministério 
da Saúde, o objetivo do 
aplicativo é “auxiliar os 
profissionais de saúde 
na coleta de sintomas e 
sinais de pacientes, vi-
sando aprimorar e agi-
lizar os diagnósticos da 
covid-19”. O aplicativo 

também é responsável 
por sugerir “algumas 
opções terapêuticas”, 
segundo informações 
do governo federal.

Conforme mostrou 
reportagem do Estadão/
Broadcast, o aplicati-
vo recomenda o uso de 
cloroquina, ivermectina 
e outros fármacos para 
náusea e diarreia, além 
de antibióticos - cuja 
prescrição é controlada 
a fim de conter o surgi-
mento cepas bacterianas 
multirresistentes, se-
gundo manual do CFM.

Do Portal R7

O Ministério da Saúde informou 
nesta quinta-feira (21) que dois mi-
lhões de doses da vacina de Oxford/
AstraZeneca enviadas da Índia para o 
Brasil chegam a São Paulo no fim da 
tarde desta sexta-feira.

O comunicado da pasta ocorre 
horas após o secretário de Relações 
Exteriores indiano informar que o 
carregamento — aguardado pelo go-
verno brasileiro desde semana passa-
da — estava liberado.

As vacinas são produzidas pelo Insti-
tuto Serum, parceiro da AstraZeneca na 
Índia. A Fiocruz pagou R$ 54,9 milhões 
pelas doses. De acordo com o ministério, 
as vacinas chegarão ao aeroporto inter-
nacional de São Paulo, em Guarulhos, em 
um voo da companhia aérea Emirates.

Em seguida, a carga será transferida para 
um voo da Azul e irá para o Rio de Janei-
ro, onde fica Bio-Manguinhos, unidade da 
Fiocruz que fará a rotulagem das ampolas.

A Fiocruz já havia dito que esse pro-
cesso levará em torno de 24 horas. Pos-

teriormente, as vacinas serão entregues 
ao Ministério da Saúde, que, por meio 
do Programa Nacional de Imunizações, 
irá distribui-las de acordo com a pro-
porção populacional de cada estado. 

A liberação das doses na Índia se tor-
nou uma dor de cabeça para o governo 
brasileiro desde a semana passada.

Um avião da Azul chegou a ser ade-
sivado e estava pronto para decolar ao 
país asiático no dia 14, quando um por-
ta-voz do Ministério das Relações Exte-
riores de lá sinalizou que o Brasil havia se 
precipitado. O voo chegou a ser remar-
cado para sexta-feira, mas acabou can-
celado diante da dificuldade em obter 
uma data certa para o envio da carga.

No domingo, a Agência Nacional de 
Vigilância Sanitária concedeu autori-
zação de uso emergencial para o lote 
de 2 milhões de doses e também para 
a CoronaVac, do Instituto Butantan em 
parceria com a chinesa Sinovac.

Sem a vacina de Oxford em território 
brasileiro, o ministério iniciou a campa-
nha de vacinação apenas com os 6 mi-
lhões de doses liberados da CoronaVac.

De São Paulo, produto segue para RJ, para ser rotulado 
na Fiocruz, e é entregue à Saúde para distribuição

Chico Ferreira

Vacina de Oxford

Índia enviará 
2 mi de doses
Ministério da Saúde informou chegada a SP nesta 6ª
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Único desde a 2ª Guerra

Restrição noturna no país começa neste sábado para tentar conter coronavírus

Holanda impõe toque de recolher

Do Estadão Conteúdo

A Holanda irá impor seu primeiro toque de reco-
lher noturno desde a Segunda Guerra Mundial a partir 
deste sábado (23), em uma tentativa de impedir a dis-
seminação do coronavírus no país. A decisão foi toma-
da após um longo debate parlamentar e com críticas 
da oposição, que considerou o toque de recolher um 
“sinal de impotência e pânico absolutos”.

Enquanto a medida estiver em vigor, apenas pes-
soas com necessidades urgentes poderão deixar suas 
casas entre 21 horas e 4h30.

O toque de recolher deve durar pelo menos até 
9 de fevereiro.

São consideradas necessidades urgentes emergên-
cias médicas, passeios com animais de estimação e 
trabalhos essenciais. Os infratores podem ser multa-
dos em Ç 95 (aproximadamente R$ 618).

A Holanda está em lockdown desde o dia 15 de 
dezembro, quando escolas e lojas não essenciais 
foram fechadas. Bares e restaurantes deixaram de 
funcionar dois meses antes.

O país registrou queda constante no número 
de infecções nas últimas três semanas, mas as au-
toridades de saúde dizem que novas variantes do 
coronavírus levarão a um novo aumento de casos 
no próximo mês se as medidas de distanciamento 
social não forem reforçadas.

O governo também anunciou nesta quinta-feira, 
21, uma extensão das medidas de apoio financeiro às 

País já está em lockdown desde 15 de dezembro; nova medida deve ir até próximo dia 9

Divulgação

Ex-presidente

Trump aposta no 
interior como base
Do Estadão Conteúdo

“Nós voltaremos, de 
alguma forma”, reiterou, 
na quarta-feira (20), o 
ex-presidente ameri-
cano Donald Trump em 
seu discurso de despedi-
da. Apesar da promessa, 
Trump deixou Washin-
gton mais fragilizado 
do que nunca, após a 
invasão de extremistas 
ao Capitólio e em meio 
a um segundo processo 
de impeachment. Em re-
giões rurais de Estados 
conservadores, resta a 
ele uma base republi-
cana fiel para organizar 
um retorno, mas se 17 
senadores de seu parti-
do apoiarem sua conde-

nação, ele pode perder 
o direito a se candidatar 
em 2024.

A  debi l idade de 
Trump entre o esta-
blishment do Parti-
do Republicano ficou 
mais evidente após 
Mitch McConnell, que 
deixou a liderança da 
maioria republicana no 
Senado, admitir que o 
ex-presidente incitou 
a invasão ao Capitólio 
no início deste mês. “A 
multidão foi alimenta-
da por mentiras. Eles 
foram provocados pelo 
presidente e por ou-
tras pessoas podero-
sas”, disse na véspera 
da posse de Joe Biden.

O vice-presidente 

de Trump, Mike Pence, 
também demonstrou 
certa ruptura com o 
ex-presidente ao par-
ticipar da cerimônia de 
posse de Biden, a que 
Trump se recusou a ir.

“No governo Trump, 

o Partido Republicano 
aceitou algumas excen-
tricidades ou medidas 
arbitrárias porque ele 
trazia votos para o par-
tido. Havia um casamen-
to de conveniência. Será 
que o partido tem inte-

resse em manter essa 
relação? Porque vai ser 
difícil Trump continuar 
desfrutando de popu-
laridade nos próximos 
quatro anos”, diz o ex
-embaixador do Brasil 
nos EUA Sergio Amaral.

Analistas avaliam queda na popularidade do republicano fora da Casa Branca

Alex Brandon/AP/AE

Ação de hackers

Imunizante é
alvo de roubo
Do Estadão Conteúdo

Hackers roubaram 
dados de vacinas con-
tra a covid-19, mani-
pularam e publicaram 
na dark web para gerar 
desinformação e des-
conf iança sobre os 
imunizantes, de acordo 
com analistas de segu-
rança cibernética e com 
a Agência Europeia de 
Medicamentos (EMA, na 
sigla em inglês).

A agência sediada em 
Amsterdã, que regu-
la medicamentos para 
humanos e animais na 
União Europeia, divul-
gou a ocorrência de um 
ataque cibernético em 
9 de dezembro em que 
um e-mail sobre a va-
cina desenvolvida pela 
Pfizer em parceria com 
a BioNTech SE foi rou-
bado antes da aprova-
ção de uso emergencial 
pela EMA. .

Cerca de 55 arqui-
vos com capturas de 
tela de conversas por 
e-mail, apresentações 
em PowerPoint e outros 
documentos da Pfizer 
foram vazados e posta-
dos em fóruns da dark 
web, de acordo com Ni-
cola Bressan, diretor de 
tecnologia da Yarix Srl 
do Var Group SpA, uma 
empresa italiana de se-
gurança cibernética que 
relatou ter encontrado 
os dados neste mês.

Do Estadão Conteúdo

Uma das grandes 
bandeiras que elege-
ram o agora ex-presi-
dente Donald Trump 
em 2016, a construção 
do muro entre os Esta-
dos Unidos e o México, 
está suspensa por de-
creto assinado na quar-
ta-feira (20), pelo novo 

presidente americano, 
Joe Biden, cumprindo 
promessa de campanha. 
A revelação foi feita 
pela porta-voz da Casa 
Branca, Jen Psaki.

A interrupção da 
construção do muro na 
fronteira mexicana foi 
um dos vários decretos 
assinados por Biden no 
dia de sua posse. Em 

um ‘choque de gestão’, 
três deles ganharam a 
assinatura do novo pre-
sidente frente às câ-
meras: a volta dos EUA 
ao Acordo Climático de 
Paris, o compromisso 
do governo com mino-
rias e a obrigatorieda-
de de uso de máscaras 
e manutenção de dis-
tanciamento social em 

áreas comandadas pelo 
governo federal.

De acordo com Jen 
Psaki, Biden também 
extinguiu restrições de 
viajantes de países de 
maioria muçulmana e 
enviou seu projeto de 
lei de imigração ao Con-
gresso. Ela ainda afirmou 
que o novo governo quer 
fortalecer as restrições 

nucleares ao Irã e disse 
não ter conhecimento 
de planos do democra-
ta de entrar em contato 
telefônico com o presi-
dente da Rússia, Vladmir 
Putin. EUA e Rússia têm 
relações tensas desde 
relatos de envolvimento 
de Moscou nas eleições 
presidenciais america-
nas de 2016.

Biden interrompe construção de muro
Fronteira com México

empresas, injetando Ç 7,6 bilhões extras 
(aproximadamente R$ 49,5 bilhões) em 
esforços para sustentar empresas em 
dificuldades e proteger empregos em 
meio à desaceleração econômica causa-
da pela pandemia e pelo bloqueio.

A pandemia já deixou 13 mil mortos 
na Holanda.

Outros países da União Europeia, 
como Bélgica, França, Itália, Grécia e 
partes da Alemanha, também tentam 
manter a população em casa à noite. 

Reino Unido
Os hospitais britâni-

cos parecem uma ‘zona 
de guerra’ por causa do 
aumento do número de 
pacientes com covid-
19, afirmou o assessor 
científico do governo, 
Patrick Vallance.

O país reg istrou 
ontem 1.820 mortes pelo 
novo coronavírus. “(A si-
tuação) é muito, muito 
ruim neste momento, 
com uma enorme pres-
são e, em alguns casos, 
parece uma zona de 
guerra em termos do que 
as pessoas têm de admi-
nistrar”, disse Vallance ao 
canal privado Sky News.

O Reino Unido tem 
sido atingido por uma 
nova onda de infecções 
atribuída a uma variante 
do vírus. Essa variante é 
entre 50% e 70% mais 
contagiosa do que as an-
teriores, segundo cien-
tistas britânicos.
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Ranking/2020

Gazeta Press
São Paulo

O Palmeiras foi o se-
gundo melhor clube do 
mundo em 2020 e só ficou 
atrás do Bayern de Muni-
que em eleição feita pela 
Federação Internacional 
de Histórias e Estatísticas 
do Futebol (IFFHS, sigla 
em inglês), que divulga 
este ranking anualmente.

Finalista da Copa Li-
bertadores, quando vai 
enfrentar o Santos, dia 
30, no Maracanã, em 
jogo único, o Palmeiras 
é o representante sul-a-
mericano na lista dos dez 
primeiros colocados da 
eleição, com 230 pontos, 

contra 260 do Bayern de 
Munique.

Completam a relação 
dos top 10: Paris Saint-
Germain (226), Interna-
zionale de Milão (223), 
Manchester City (221), 
Milan (220), Juventus 
(218), Sevilla (213), Man-
chester United (212) e 
Arsenal (206). Esta é a 
segunda vez que o time 
de Palestra Itália chega 
ao segundo lugar desta 
publicação. A primeira 
foi em 1999, quando o 
time foi campeão da Li-
bertadores, mas perdeu 
a final do Mundial para 
o Manchester United. 
Além de finalista da Li-
bertadores, o Palmeiras 
foi campeão paulista, está 
na briga pelo título brasi-
leiro, além de já estar ga-
rantido também na final 
da Copa do Brasil. O San-
tos, rival do Palmeiras na 
Libertadores, ocupa 32ª 
posição na lista.

IFFHS elege Palmeiras 
o 2º melhor do mundo

Na corda bamba

Do Estadão Conteúdo

Antes líder com boa vantagem no Campeona-
to Brasileiro, o São Paulo vem em queda brusca 
na temporada, tendo sido eliminado da Copa do 
Brasil e completado uma série de cinco jogos sem 
vitórias com a derrota por 5 a 1 para o Interna-
cional, na última quarta-feira, no Morumbi, a pior 
da história do clube no estádio. Agora também 
sem a ponta da competição, o técnico Fernando 
Diniz garante que não teme ser demitido após 
tantos resultados ruins.

“Já respondi muitas vezes essa pergunta em 
momentos de pressão. Não tenho medo de per-
der emprego, eu amo meu trabalho, trabalho com 
toda dedicação para conquistar título aqui no São 
Paulo. Quem trabalha com devoção, não trabalha 
pensando em segurar emprego”, afirmou, em en-
trevista coletiva.

Diniz, porém, fez questão de assumir a res-

ponsabilidade pela dura derrota da quarta-feira 
e pelo rendimento ruim nos últimos compromis-
sos. Mas buscou adotar um discurso otimista ao 
declarar que acredita na recuperação da equipe 
na reta final da competição e na con-
quista do título brasileiro.

“Eu sempre me senti apoiado aqui, 
pela diretoria que saiu e por essa que 
entrou. Se eu carrego algum tipo de culpa e res-
ponsabilidade, a maior responsabilidade é minha. 
A maior responsabilidade por uma derrota como 
essa, pela queda, é minha”, disse. “Eu trabalho na-
quilo que posso, naquilo que consigo, e acredito 
que vamos conseguir reverter isso, voltar a subir 
no campeonato”, acrescentou.

Ainda sem vencer em 2021, o São Paulo ocupa 
o segundo lugar no Brasileirão, com 57 
pontos somados em 31 jogos. O time 
tentará se reabilitar neste sábado, 
quando pega o Coritiba, no Morumbi.

esportes@gazetadigital.com.br

Siga noticiário
de Esportes no
Gazeta Digital

Aponte o celular

Na corda bamba
Assessoria de Im

prensa

Técnico Fernando Diniz tenta 
se manter no cargo, faltando 
sete rodadas para o término 

do Brasileirão/2020

Pressionado, 
Diniz não 
teme ganhar 
as contas
Treinador já tem seu trabalho 
questionado por causa da má fase

Colorado líder

Do Estadão Conteúdo

O Internacional assu-
miu a ponta do Campeo-
nato Brasileiro ao golear 
o então líder São Paulo 
por 5 a 1, na última quar-
ta-feira, em pleno estádio 
do Morumbi, na capital 
paulista, mas o técnico 
Abel Braga já fez questão 
de frear a empolgação 
diante da possibilidade 
do título. Com 59 pontos, 
dois a mais que o rival, o 
clube gaúcho agora só 
depende de suas forças 
para ser campeão na-
cional pela quarta vez na 
história e acabar com um 
jejum de 41 anos.

O treinador colorado 
ainda não vê a equipe 
como principal candida-
ta a vencer a competição 
-São Paulo, Atlético-MG, 
Flamengo, Palmeiras e 
Grêmio são os concor-
rentes. “Não é uma atu-
ação de campeão. Mas 

sorte de campeão essa 
equipe tem”, comemorou.

Autor de três gols, 
Yuri Alberto foi muito 
elogiado por Abel Braga, 
que afirmou tratar-se de 
um ‘jogador diferente’. 
“Ele foi excepcional. Não 
apenas pelos gols, mas 
por toda a performance. 
A evolução técnica dele, e 
o momento de confiança, 
faz com que esteja sendo 
de muita utilidade”, frisou.

O próximo compro-
misso do Internacional 
será o clássico contra o 
Grêmio, neste domingo, 
no estádio Beira-Rio, 
em Porto Alegre, pela 
32ª rodada.

Apesar de ser ‘amigo’ 
do técnico Renato Gaú-
cho, em suas próprias pa-
lavras, Abel Braga enfren-
tará o rival pela primeira 
vez em um Gre-Nal. E 
projetou muita dificul-
dade. “É uma situação 
incômoda”, projetou.

Técnico Abel Braga fez questão de frear 
a empolgação do elenco de jogadores

Assessoria de Imprensa

‘Sorte de campeão’, destaca Abel Braga
Libertadores/2020

Gazeta Press
São Paulo

A Fifa realizou, em 
sua sede, em Zurique, na 
Suíça, o sorteio dos jogos 
do Mundial de Clubes, 
que vai ser disputado, 
no Catar. O campeão da 
Copa Libertadores vai 
disputar a semifinal, dia 
7, diante do ganhador do 
confronto entre Tigres 
(campeão das Américas 
Central e do Norte), do 
México, e Ulsan Hyundai 
(campeão da Ásia), da Co-
reia do Sul, jogo previsto 
para dia 4.

Palmeiras e Santos 
vão decidir qual será o 
representante sul-ame-
ricano em jogo único, dia 
30, no Maracanã. O time 
alviverde vai em busca do 
segundo título da Liber-
tadores, enquanto o alvi-
negro tenta a quarta con-

quista para se tornar o 
clube brasileiro com mais 
taças na competição.

Já o time alemão do 
Bayern de Munique (cam-
peão europeu) joga no dia 
8 contra o vencedor da 
partida do dia 4 entre Al 
Duhail (campeão nacional 
do Catar) e o egípcio Al 
Ahly (campeão da África.

A decisão do Mundial 
de Clubes, no estádio 
Education City, em Doha, 
será em 11 de fevereiro.

A competição teve a 
desistência do Auckland 
City, que alegou a in-
tenção de preservar as 
regras de isolamento da 
Nova Zelândia no comba-
te à propagação do novo 
coronavírus.

Vale ressaltar que a 
final da Libertadores 
será no próximo dia 30, 
no Maracanã. O jogo será 
às 17H (horário de DF).

Brasil pode enfrentar 
Tigres ou Hyunday

eleição, com 230 pontos, bertadores, o Palmeiras 
foi campeão paulista, está 
na briga pelo título brasi-
leiro, além de já estar ga-
rantido também na final 
da Copa do Brasil. O San-
tos, rival do Palmeiras na 
Libertadores, ocupa 32ª
posição na lista.

ta da quarta-feira 
imos compromis-

scurso otimista ao 
peração da equipe 
a con-

o aqui, 
ssa que 
po de culpa e res-
abilidade é minha. 

uma derrota como 
e. “Eu trabalho na-
onsigo, e acredito 
isso, voltar a subir

o São Paulo ocupa 
com 57 
time 
ado,,

umbii.

Em ótimo momento, 
Palmeiras está 
atrás do Bayer

Arquivo/AE



Da Redação

Por se tratar de um 
momento histório para o 
Cuiabá Esporte Clube, o 
torcedor do ‘Dourado’ es-
tará presente para incenti-
var a delegação do time na 
hora que chegar na Arena 
Pantanal para o jogo de-
cisivo diante do Sampaio 
Corrêa pela 37ª e penúlti-
ma rodada do Campeona-
to Brasileiro da Série B.

As torcidas organiza-

das do clube, que entrará 
em campo esta noite pre-
cisando de simples empa-
te para sacramentar seu 
acesso à Primeira Divisão 
do Nacional deste ano, 
estão se movimentando 
para registrar o momen-
to que pode entrar para 
a história. Terceiro colo-
cado com 61 pontos so-
mados, o Cuiabá está a 
uma igualdade do acesso 
e, se não der para selar 
no jogo de hoje, terá 

outra oportuniade dian-
te do CRB no próximo dia 
30, agora em Maceió, no 
estádio Rei Pelé.

Mas as autoridades 
do município de Cuiabá 
e da Segurança Pública 
estão preocupados com 
o fluxo de torcedores ao 
redor da Arena Pantanal.

Secretário da Ordem 
Pública do município, 
coronel Leovaldo Salles, 
ressalta que a pandemia 
do novo coronavírus 

ainda está em 
circulação e é pre-
ciso tomar todos os 
cuidados com a bios-
segurança como uso de 
máscara, álcool em gel e 
o distanciamento social.

“O que temos a alertar 
e falar é que o cooronaví-
rus está aí. É preciso estar 
atento as todas às orien-
tações. Neste momen-
to não é recomendável 
aglomeração de pessoas”, 
alertou Salles. (LE)

Sem aglomeração
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Vacinado

Um dos maiores personagens da história do 
futebol brasileiro, o ex-goleiro Manga, de 83 anos, 
lendária figura do Botafogo, foi vacinado contra 
a covid-19, na última quarta-feira, no Retiro dos 
Artistas, onde vive desde 2020.

 Integrante de um dos grupos prioritários a 
serem vacinados (idosos que moram em asilos e 
retiros), Manga, que também se destacou no Sport, 
Nacional (Uruguai), Internacional, Operário-MS, 
Coritiba, Grêmio e Barcelona de Guayaquil, recebeu 
a primeira dose da imunização. “Tem que fazer essa 
vacina, é obrigatório”, disse Manga, pouco antes de 
ser vacinado. “É um momento difícil para todos, mas 
estamos tranquilos”.

Inocente
O atacante Dudu, ex-Palmeiras, foi inocentado 

pela Polícia Civil da acusação de agressão movida 
pela ex-mulher, Mallu Ohanna. O jogador está 
agora no Al Duhail, do Catar. O relatório final da 
delegada Adonilza Lopes de Oliveira, responsável 
pela 9ª Delegacia de Defesa da Mulher, feita na 
última terça, narra que durante a investigação não 
foram encontradas provas que sustentassem que o 
atacante cometeu agressões.

 No documento de 33 páginas, a conclusão 
aponta que a análise técnico-jurídica não trouxe 
evidências de agressão. “Impele concluir que não há 
elementos para o indiciamento de Eduardo Pereira 
Rodrigues (Dudu)”, escreveu a delegada.

Arquivo/AE

EsporteMAISLição de casa

Igualdade sacramenta de 
vez vaga inédita à Série A

Embalado nesta reta final e decisiva do 
Campeonato Brasileiro da Série B, o Cuiabá 
tem hoje seu grande dia em seus 19 anos de 
existência. Invicto ao acumular cinco rodadas 
sem perder, com três vitórias e dois empates, 
o ‘Dourado’ busca sacramentar esta noite o 
tão desejado à elite do futebol nacional.

O time treinado por Allan Aal, terceiro co-
locado na disputa por duas vagas restantes 
com 61 pontos, tem cenário ideal para tal feito. 
Recebe o Sampaio Corrêa, sétimo colocado 
com 51 pontos, a partir das 20h30 na Arena 
Pantanal. Basta um empate ou, para coroar 
a surpreendente campanha em seu segundo 
ano de Série B, vencer o adversário dentro de 
sua casa, que deve receber um grande público 
do lado de fora do estádio.

Mesmo com o discurso de respeito ao time 
maranhense, que ainda tem remotas chances 
de classificação, no Cuiabá o desejo é selar a 
classificação em casa, diante de seu torcedor 
que tem sido fiel e apaixonante nesta reta final, 
mesmo sem poder estar nas arquibancadas. A 
ordem é não mais postergar esta classificação 
que pode levar o clube à elite do futebol brasi-
leiro ainda neste primeiro semestre.

Pela 38ª e última rodada da Segunda Di-
visão, o jogo de despedida será em Maceió 
contra o CRB no dia 30 de janeiro.Jogando na Arena Pantanal, Cuiabá busca acesso à A

Chico Ferreira/Arquivo

Copa Verde/2020

Atual campeão encara a Aparecidense-GO
Da Redação

Atual campeão da Copa Verde, o Cuia-
bá não terá muito tempo para comemorar 
caso conquiste o acesso à Primeira Divisão 
do Brasileirão. Na próxima segunda-feira, 
dia 25, a equipe fará a sua estreia na Copa 
Verde, referente a temporada passada, que 
não foi disputada a tempo por causa da pan-
demia do coronavírus.

O adversário será a Aparecidense (GO), 
que aplicou sonora goleada de 7 a 0 em cima 
do Aquidauanense (MS) na segunda. O jogo 
único será na Arena Pantanal. O ‘Dourado’ 
tende a priorizar o torneio seletivo, já que o 
campeão já se garantirá nas oitavas de final da 
Copa do Brasil deste ano, competição marca-
da para iniciar no dia 3 de março. Por ter sido 
campeão em 2019, o time da capital iniciará a 
disputa já nas oitavas de final da Verde.

Além disso, é prioridade no clube brigar e 
conquistar o inédito bi seguido e tri na his-
tória do campeonato, criado em 2014 para 
reunir os clubes das regiões Centro-Oes-
tre, Norte e um representante do Espírito 
Santo. Em 2015, Cuiabá foi campeão contra 
Remo. (LE)

Arquivo/AE

Cuiabá faturou a Copa Verde diante do Paysandu (PA)

Luiz Esmael
Redação 
esmael@gazetadigital.com.br

Intimado

O técnico Mano Menezes foi intimado, na última 
quarta-feira, pelo Superior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) para depor segunda-feira, às 11 
horas, no Rio, no inquérito que apura a acusação 
de Gerson, do Flamengo, a Ramirez, do Bahia, por 
injúria racial. O camisa 8 do time carioca acusa o 
colombiano de tê-lo chamado de ‘negro’ em tom 
pejorativo no duelo entre suas equipes.

 Mano era o técnico do Bahia na partida do dia 
20 de dezembro, no Maracanã, pela 26ª rodada 

do Campeonato Brasileiro, 
quando ocorreu o 

incidente. O treinador 
chegou a discutir com 
Gerson. A equipe 
carioca venceu o 

jogo por 4 a 3.

ainda está em
circulação e é pre-
ciso tomar todos os 
cuidados com a bios-
segurança como uso de 
máscara, álcool em gel e 
o distanciamento social.

“O que temos a alertar 
e falar é que o cooronaví-
rus está aí. É preciso estar 
atento as todas às orien-
tações. Neste momen-
to não é recomendável
aglomeração de pessoas”, 
alertou Salles. (LE)

q

Verde diante do Paysandu (PA)
 Mano era o técnico do Bahia na partida do dia 

20 de dezembro, no Maracanã, pela 26ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 

quando ocorreu o 
incidente. O treinador 

chegou a discutir com
Gerson. A equipe 
carioca venceu o 

jogo por 4 a 3.Ordem Pública pede cautela em recepção

Arquivo/AE
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Com os 
crescentes 
números 
de casos de 

covid-19, a melhor atitude, 
segundo os especialistas, 
é mesmo ficar em casa. 
Graças às novas tecnologias 
e à rede mundial, não 
faltam bons motivos para 
isso, principalmente para 
quem gosta de música. Dá, 
por exemplo, para curtir a 
ViradaSP Online com shows 
de Jorge Aragão e Marcelo 
Falcão, e a pluralidade dos 
Festivais Arte Como Respiro 
e Multiplicidade, todos com 
transmissão gratuita.

A ViradaSP Online deste 
sábado (23), iniciativa da 
Secretaria de Cultura e 
Economia Criativa do 
Estado de São Paulo e com 
gestão da Organização 
Social Amigos da Arte, 
será realizada em parceria 
com a cidade de Peruíbe 
(SP) e irá transmitir, a 
partir das 12h (horário 
de Brasília), diversas 
atrações ao vivo pela 
plataforma #CuluraEmCasa 
(culturaemcasa.com.br).

Desta vez, o público 
poderá conferir as 
apresentações dos 
cantores e compositores 
Jorge Aragão e Marcelo 
Falcão (famoso por sua 
participação n’O Rappa), 
transmitidos às 17h30 e 
21h (horários de Brasília), 

Online

Pluralidade 
MUSICAL
ViradaSP Online e os Festivais Arte Como 
Respiro e Multiplicidade para ver em casa

vida@gazetadigital.com.br
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A arte 
tecnológica 
do japonês 
Ryoji Ikeda, 

considerado 
um dos 

maiores do 
mundo em seu 
estilo, fecha a 
programação 

do Festival 
Multiplicidade

Ashlley Melo

Di
vu

lg
aç

ão

O sambista 
Jorge Aragão 

é um dos 
destaques da 
programação 
do ViradaSP 
Online neste 

fim de semana

Divulgação

respectivamente, e Da Ghama 
(do grupo Cidade Negra), 
que fecha a série às 23h30 
(horário de Brasília).

A cidade litorânea de 
Peruíbe foi selecionada 
a partir de chamada 
pública realizada por 
intermédio do programa 
#JuntospelaCultura e o 
público poderá conhecer um 
pouco mais da expressiva 
cultura local. A narrativa da 
#ViradaSPOnline Peruíbe 
destacará comunidades como 
a Terra Indígena Piaçaguera, 
que abriga 12 aldeias. Na 
programação estão vídeos 
com apresentação de 
Fandango do Grupo Raiz 
da Juréia, receita de peixe 
caiçara, além de entrevistas.

Leandro Braga (RJ) apresenta as composições Eleguá, 
Xangô e Oxalá. Com jazz e blues, o compositor 
potiguar Eduardo Taufic mostra material autoral 
em performance solo no teclado. Também em solo, 
o multi-instrumentista catarinense Gabriel Vieira 
toca suas canções Loop Insight, The Confinamente 
Preludeto Origin.

No domingo (24), o grupo pernambucano Torre 
é representado pelo guitarrista e vocalista Felipe 
Castro, que toca as músicas Cachoeiras, O Rio Aos 
Olhos Dela e Pra Brincar de Bola. Dona de uma voz 
marcante, a compositora mineira Tamara Franklin 
une os ritmos do hip hop e o samba para apresentar 
A Rosa e o Cravo, Fugio e Dona do Ilê. E Joana Marte 
(PA), grupo paraense que mescla ritmos brasileiros 
com o rock alternativo, será representado pelo 
vocalista e guitarrista Rubens Guilhon.

Festival Multiplicidade
Em sua 16ª temporada, o Festival Multiplicidade 

20_21 - O Que Eu Quero Ainda Não Tem Nome 
este ano é 100% digital, permitindo que o público 
acompanhe as performances nos canais do YouTube 
do evento e do Oi Futuro.

Nesta sexta e no sábado (22 e 23), 13 artistas 
convidados, entre nacionais e internacionais, 
vão apresentar um repertório que justifica a 
multiplicidade que o festival carrega no nome. A 
seleção vai reunir representantes do cinema, do 
VJing, da música, da arte digital, das artes visuais, da 
videoarte, da performance e do xamanismo.

O encerramento, no dia 24 de janeiro, será 
com a apresentação única do artista japonês Ryoji 
Ikeda, considerado um dos maiores do mundo na 
arte digital, que traz o premiado Data-verse 1, uma 
instalação exposta na última Bienal de Veneza (2019). 
O último dia do festival vai ter ênfase no recomeço 
e nas essências humanas, englobando futuros, 
resistência, sobrevivência e tudo mais que ainda não 
tem nome. (Com informações da assessoria)

Luiz Fernando Vieira
Editor do Vida
vida@gazetadigital.com.br

Arte Como Respiro
Seguindo com a 

programação musical 
do Festival Arte Como 
Respiro no site do Itaú 
Cultural (itaucultural.
org.br), dentro da 
série de editais de 
emergência realizados 
pela instituição 
para apoiar artistas 
impactados pela 
pandemia. Serão 9 
shows neste fim de 
semana, 3 por dia, 
sempre a partir das 20h 
(horário de Brasília). 

Nesta sexta-feira 
(22), o compositor 
paulista Leo Cavalcanti 
(SP), radicado em 
Salvador (BA), apresenta, 
ao som da música 
popular brasileira, suas 
composições A Rocha 
e o Mar, Salvador e 
Trem do Tempo. Com 
Interessante e Obsceno, 
Núe Céu da Boca, o 
vocalista pernambucano 
Martins mostra, em 
voz e violão, os ritmos 
da música popular 
brasileira que o fizeram 
ser considerado um dos 
artistas promissores 
da nova cena 
musical nordestina. 
Influenciados por 
Itamar Assumpção, 
Tom Zé e Gal Gosta, os 
paranaenses do Abacate 
Contemporâneo 
passeiam pelo 
rock misturado a 
brasilidades, grooves e 
arranjos inusitados.

No sábado (23), com o 
projeto Suíte dos Orixás, 
o pianista e arranjador 

Martins, atração do Festival arte Como 
Respiro, é considerado um dos artistas 

promissores da nova cena musical nordestina
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Curto - circuito
Homenagem

Os tradicionais quintais de conhecidas moradoras de Poconé, que chegam a 
receber mil pessoas em dias de festa de santo, são o cenário da homenagem 
feita pelo polo socioambiental Sesc Pantanal aos 240 anos do município, 
celebrado nesta quinta-feira (21). Dona Sebastiana, Dona Apolonia (in 
memoriam), Dona Leila, Dona Conlíria e Dona Negrinha viraram arte em 
espaços escolhidos por elas mesmas em suas casas. O registro artístico e 
histórico foi feito em grafite pelo artista visual Régis Gomes, que as retratou 
junto a seus santos de devoção. Parabéns!

Planejamento

O Sebrae MT preparou uma landing page gratuita para disponibilizar 
conteúdos para os empresários planejarem o ano de 2021, afinal, 
planejamento é sempre a melhor estratégia, mesmo em tempos 
de incertezas como o que estamos vivendo. Quem se cadastrar 
vai receber conteúdos, semanalmente, ao longo do ano e terá 
ainda a opção de fazer consultoria gratuita. Mais de 100 
empresas já se cadastraram e passaram a receber 
ferramentas de planejamento estratégico, de 
marketing, lives, vídeos, mentorias, capacitações, 
artigos e muito mais.

Sustentabilidade

A Feirinha Sustentável do 
Goiabeiras Shopping, em 
parceria com a Rede de 
Cooperação Solidária de 
Mato Grosso (Recoopsol), 
está de volta com diversos 
itens da agricultura familiar, 
produtos orgânicos, pães, 
frutas, verduras, legumes, 
compotas e artesanatos. A 
feirinha se estende até sábado 
(23), das 10h às 16h, com as 
barracas na Praça Central do 
shopping, no térreo.

Infarto em jovens 

Apesar dos avanços 
tecnológicos e da ciência, a 
precariedade do estilo de vida 
adotado por boa parte dos 
brasileiros tem contribuído para 
o número crescente de jovens 
acometidos por infartos nos 
últimos anos. De acordo com 
um levantamento da Sociedade 
Brasileira de Cardiologia, as 
doenças cardiovasculares 
representam a principal causa 
de morte no Brasil, registrando 
mais de 1.100 mortes por dia, 
cerca de 46 por hora.

Solidariedade

O programa 
social Troco 
Solidário, do 
Grupo Pereira, 
que existe desde 
2007, encerrou 
o ano 2020 com 
mais de R$ 3,4 
milhões em 
arrecadações, 
sendo R$ 2,2 
milhões vindos 
de contribuições 
dos clientes e 
R$ 1,2 milhão 
de aporte da 
companhia. 
O montante 
foi distribuído 
a cerca de 
80 entidades 
beneficentes 
nos estados de 
Santa Catarina, 
Mato Grosso, 
Mato Grosso do 
Sul e no Distrito 
Federal, onde as 
lojas do Comper 
e Fort Atacadista 
estão presentes. 

Arthur Passos 

Este colunista com a socialite 
Silvia Malouf que desfilou 
sofisticação na cena social 

Arthur Passos 

Arthur Passos 

Andreia Caldas caprichando nos preparativos para o casamento de sua herdeira 
Amanda, que acontece em maio para um grupo seleto de convidados. Luxo!

Arthur Passos 

O premiado publicitário 
Ziad Fares vai receber os 
familiares e alguns amigos 
vip para celebrar seu 
aniversário em sua 
mansão na Chapada, 
na próxima semana

Fui...

Casal Patrícia e Ricardo Novis Neves 
elegantes e queridos na sociedade cuiabana 



ÁRIES
O seu dia: o seu mapa diário mostra 
um bom encaminhamento para 

questões pendentes. Interesses: quadro 
de estabilidade material quando há ao 
seu favor uma aura de compensação 
financeira e muita sorte no trato com jogos. 
Intimidade: procure ser mais afável e aceite 
as diferenças de opinião.

TOURO
O seu dia: a Lua deixa em seu signo 
uma aura positiva que favorece 

decisões importantes. Isso promete 
a solução de pequenas pendências. 
Interesses: mudança na forma de ganhar 
dinheiro com resultado benéfico nas 
decisões de assunto material. Intimidade: 
lida íntima em momento de preocupação.

GÊMEOS
O seu dia: em seus relacionamentos 
pessoais procure se mostrar mais 

aberto ao diálogo evitando assim os 
desencontros e problemas. Interesses: dia 
que mostra boa lida com dinheiro e forma 
de ganhá-lo. Receptividade na solução 
de pendência profissional. Intimidade: 
inquietação injustificada.

CÂNCER
O seu dia: sua atenção aos pequenos 
detalhes das relações em família 

será aproveitada com resultados que podem 
surpreendê-lo. Interesses: forte influência trará 
quadro de mudança e alterações nas suas 
finanças. Posição favorável para tarefas da rotina. 
Intimidade: sensibilidade exagerada. 

LEÃO
O seu dia: a influência da Lua fora 
de curso mostra que você deve 

evitar pessoas negativas na condução de 
relacionamentos e lida em família. Mudança 
em seus planos pessoais. Interesses: 
posição financeira que lhe será mais 
favorável com dívidas ou compromissos. 
Intimidade: fortes emoções.

VIRGEM
O seu dia: uma boa posição em 
seu signo se mostrará muito 

forte se contrapondo às influências de 
hoje com mudança nas suas emoções 
e comportamento. Interesses: há em 
seu signo quadro que indica favores em 
interesses financeiros com novas opções na 
rotina. Intimidade: relações favorecidas.

LIBRA
O seu dia: quadro ligeiramente 
tenso desaconselha atitudes e lida 

com problemas relacionados à família. 
Interesses: hoje serão beneficiados 
os interesses financeiros e as ações 
relacionadas ao seu trabalho. Acertadas 
decisões em compromissos. Intimidade: 
mude o modo de agir e seja prudente.

ESCORPIÃO
O seu dia: os aspectos para 
hoje trarão quadro desfavorável 

para buscar ajuda ou apoio de amigos. 
O momento sugere que siga sua 
intuição. Interesses: seja cauteloso nos 
compromissos que envolvam longo prazo 
ou quantia mais vultosa. Intimidade: atitude 
acertada e superação de tensão íntima.

SAGITÁRIO
O seu dia: momento astral que lhe 
trará a ampliação da capacidade 

de tolerância e paciência com desafios e 
exigências da lida social. Interesses: há 
hoje influências debilitadas para os seus 
assuntos no campo financeiro o que pede 
cautela nos compromissos. Intimidade: vida 
íntima motivada.

CAPRICÓRNIO
O seu dia: você terá boa influência, 
desde que aja com tolerância e 

equilíbrio nas relações de família. Interesses: 
quadro de vantagem com proveitosa 
presença de pessoa próxima o que mostra 
avanço de negociações e assunto das 
finanças. Intimidade: sensibilidade que 
poderá afetar relações. 

AQUÁRIO
O seu dia: momento significativo no 

qual você deverá procurar interagir de forma 
franca e aberta com aqueles com os quais 
partilha o cotidiano. Interesses: quadro que 
lhe revelará, por seus resultados, importante 
mudança. Intimidade: novas emoções em 
dia de conter reações de intolerância.

PEIXES
O seu dia: um quadro benéfico irá 
dominar os seus atos trazendo novos 

pensamentos e planos mais dinâmicos 
e inovadores. Interesses: dia de acerto 
nas finanças e mudança de decisões que 
tomadas com cautela trarão benefício à 
rotina. Intimidade: preocupação com os 
mais íntimos. Fortes emoções.
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Momento astral de regência debilitada da Lua que, 
fora de curso, nos afeta com as atitudes e decisões 
mais sérias que só devem ser tomadas com base 
muito sólida. Hoje, é importante evitar gastos altos e 
longos e novos compromissos. 

Quadrinhos
Baby                                 

Hagar

Mother Goose

Palavras cruzadas diretas

Sala 1

Mulher Maravilha 1984 - 14 anos - Dub - 16h15 e 19h30

Sala 2

Pinóquio - Livre - Dub - 14h, 17h e 20h

Sala 3

Sapatinho Vermelho e os Sete Anões
Livre - Dub - 14h15 (Sáb e Dom)
Legado Explosivo - 14 anos - Dub - 19h45
O Mensageiro do Último Dia - 16 anos - Dub - 16h45
Um Tio Quase Perfeito 2 - Livre - Nac - 14h15

Sala 7

Mulher Maravilha 1984 - 14 anos - Dub - 15h15 e 18h30

Sala 8

Pinóquio- Livre - Dub - 16h
Estranho Passageiro - Sputnik - 16 anos - Dub - 19h
Trolls 2 *- Livre - Dub - 13h45

P
ro
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e 

C
in

em
a

OS HORÁRIOS DOS FILMES EM CARTAZ DEVEM SER VERIFICA DOS NAS BILHETERIAS DOS CINEMAS21/01 A 27/01

Cinemark Goiabeiras Cinépolis Três Américas

Cinearaújo Pantanal Shopping

Sala 1

Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 18h35
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 15h10

Sala 2

Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 14h10, 17h45 e 
21h30

Sala 3

Trolls 2
Livre - Dub - 14h e 16h30
Legado Explosivo
14 anos - Leg - 21h40
Legado Explosivo
14 anos - Dub - 19h

Sala 4

O Mensageiro do Último Dia
16 anos - Leg - 20h45
O Mensageiro do Último Dia
16 anos - Dub - 17h30
Um Tio Quase Perfeito 2
Livre - Nac - 14h50

Sala 5

Mulher Maravilha 1984
14 anos - Leg - 19h45
Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 16h00

Sala 6

Mulher Maravilha 1984
14 anos - Dub - 16h50 e 20h20
Sapatinho Vermelho e Os Sete Anões
Livre - Dub - 14h25

Sala 7

Pinóquio
10 anos - Leg - 21h15
Pinóquio 10 anos - Dub - 14h35 e 18h

Sala 4

Mulher Maravilha 1984 - Livre - Dub - 20h
O Mensageiro do Último Dia - 16 anos - Dub - 17h
Trolls - Livre - Dub - 15h

Sala 5

Pinóquio - 10 anos - Dub  17h15 e 20h

Sala 6

Mulher Maravilha 1984 - Livre - Dub - 17h30 e 20h30

Sala 7

Estranho Passageiro  Sputnik
16 anos - Dub  16h15, 18h45 e 21h

Sala 8

Legado Explosivo - 14 anos - Dub  16h, 18h e 21h15
Sapatinho Vermelho - Livre - Dub - 17h (Sáb e Dom)
Um Tio Quase Perfeito 2 - Livre - Nac - 15h (Sáb e Dom)



Cuiabá, Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2021 

Vida tvcanal1@uol.com.br

 4C

Canal 1
Flávio Ricco

Colaboração: José Carlos Nery

TV tudo

Bate-Rebate

PROGRAMAÇÃO É DE  RESPONSABILIDADE DAS EMISSORAS.

Pilotando

Durante todo o dia de hoje, o SBT vai gravar o piloto 
do Vem pra Cá, com Ticiana Villas Boas e Ivan Moré.

Importante destacar que se trata de um piloto, 
desenvolvido de uma proposta da direção da emissora, 
mas que ainda será submetido para a aprovação de 
Silvio Santos.

Última forma

Praticamente todas as produções de programas da 
Rede TV! retornaram das férias na quarta-feira.

Mas Luciana Gimenez, ao contrário do que chegou a 
ser informado, só voltará a gravar em fevereiro.

Homenagem

A Globo está confirmando para 2 de fevereiro a 
exibição de Todas as Mulheres do Mundo, escrita 
por Jorge Furtado, a partir do filme do mesmo 
nome, produzido e dirigido por Domingos de 
Oliveira, falecido em 2019.

A série tem as participações de Sophie 
Charlotte, Lília Cabral, Emílio Dantas, Maria 
Ribeiro, Maria Mariana e Mateus Nachtergaele 
no elenco.

Divulgação

Gênesis

No que depender de Eline Porto, também haverá 
música na fase Torre de Babel, em Gênesis. A atriz e 
cantora viverá a personagem Harete. 

Detalhe: Eline trabalhou nas novelas Floribella e A 
Força do Querer, atualmente em reprise. 

Vinícius Muhammad

Globo fecha questão 
e não negocia Série B 
com a Band

A Band, que já tem alguns campeonatos 
internacionais, tem procurado viabilizar 
novas propriedades esportivas e um dos 
seus objetivos, talvez o maior deles, sempre 

foi voltar com Brasileiro da Série B.
Em 2020, nas negociações realizadas, a Globo optou 

por ceder apenas parte da competição, preservando 
para ela todas as partidas que envolviam algumas 
equipes, como Cruzeiro, Vitória e Náutico. 

Uma proposta que, por entraves comerciais, acaba 
não interessando.

Neste ano, em nova procura e um começo de 
conversa que até foi bem animador, as tratativas 
novamente se encerraram sem o final que a Band 
esperava. 

O Grupo Globo, até por não ter ainda a relação 
completa das equipes que estarão na disputa, optou por 
preservar a exclusividade da Série B para as TVs aberta 
e fechada. Assunto encerrado. 

Na Globo, a primeira temporada do 
TheVoice+ mal começou, e já foram 
abertas inscrições para a edição de 2022. 

Ainda na Globo, a informação é que as 
gravações da série Segunda Chamada 
foram só transferidas por causa da 
pandemia...

... Mas que haverá sim, quando for 
possível, uma próxima temporada.

A Band, diferentemente do que foi 
publicado neste espaço, informa que o 
Você Torceu Aqui já está no ar nas manhãs 
de sábado...

... Mas só isso. Nada de material novo. 
São os mesmos jogos exibidos no ano 
passado...

... É o tal negócio, se quer ou tem que 
fazer, por que não faz direito?

A estreia do Geraldo Luís, com A Noite 
é Nossa na quarta-feira, ao vivo, foi até 
quase uma da manhã de quinta...

... Ontem, primeiras horas da manhã, ele 
já estava cuidando do próximo programa.

A Natpe 2021, neste ano realizada de forma 
virtual a partir de Miami, chegou ao fim no 
dia de ontem...

... Entre as principais atrações, as séries 
dramáticas. The North Water, da BBC, foi 
uma das que mais chamou atenção. 

A TV Aparecida exibe nesta sexta-feira, às 
22h15, na sessão Tela de Sexta, o inédito 
Paulo de Tarso...

...No Testamento: Saulo de Tarso foi um 
perseguidor de cristãos, que se tornou o 
apóstolo Paulo, após Jesus lhe aparecer 
em uma visão. 

Rendeu a participação de Patrícia 
Maldonado na programação da CNN 
Brasil, direto dos Estados Unidos, por 
causa da posse de Joe Biden. Quase uma 
maratona.

C’est fini
O Jornal da Record fechou 2020 

registrando crescimento nos índices de 
audiência e garantindo o segundo lugar 
absoluto em audiência em São Paulo e no 
Painel Nacional de Televisão (PNT). 

De acordo com a Kantar Ibope, média 
de 8,2 pontos em SP crescimento de 17%, e 
7,7 no PNT aumento de 9%. 

RESUMO dasNovelas

Fedora e Tancinha discutem. Camila 
convence Giovanni a manter segredo sobre o 
relacionamento deles até que ela consiga provar 
sua inocência. Lucrécia alerta Aparício que 
Fedora está tentando convencer Safira a apoiá-la. 
Dinamite cobra dinheiro de Leozinho, ameaçando 
a vida de Fedora. Nicolas diz a Carol que eles 
terão que pedir dinheiro para Apolo. Apolo 
participa de um ensaio fotográfico sensual com 
Tamara, para divulgar a corrida. Carmela convida 
Bruna para um jantar na casa de Francesca. 
Murilo flagra Carol imitando a voz de Afonso ao 
telefone. Bruna conta a Francesca que Giovanni 
está apaixonado por Camila.

Joyce foge de Ivana e vai ao encontro de 
Eugênio. Eurico e Dita celebram a volta de Silvana, 
e Simone compreende que a mãe fugiu da clínica. 
Zeca exige que Ritinha assuma para Jeiza que 
foi ela quem lhe enviou as fotos. Ruy não aceita 
a mudança de Ivana. Bibi planeja com Alessia 
o presente de aniversário de Rubinho. Rubinho 
flerta com Carine. Zeca vai atrás de Ritinha, mas 
Marilda o despista. Cândida tenta convencer Jeiza 
a dar uma chance para Zeca. Eva orienta Joyce 
e Eugênio. Simone encontra o talão de cheques 
da empresa com Silvana. Jeiza ignora Zeca. Zu 
desconfia de Ritinha. Rubinho planeja o resgate de 
Sabiá. Bibi presenteia Rubinho.

Caifás não encontra Livona. Ele se depara com 
o baú vazio e se enche de ódio. Pilatos manda 
matar judeus e samaritanos, incluindo mulheres 
e crianças. Cláudia fica indignada com a cruel 
atitude de Pilatos. Pilatos recebe o mensageiro 
e descobre que terá que responder pelos seus 
atos à Roma. Sula diz não entender o motivo dos 
apóstolos seguirem para Jerusalém. Cláudia se 
revolta contra Pilatos e diz que irá deixá-lo. João 
e Tiago Maior se despedem de Sula e Zebedeu. 
Lázaro ajuda Shabaka na hospedaria. Zebedeu e 
Sula visitam Sara. Marta se emociona ao ver Jesus 
chegando em sua casa.

Divulgação

Manolo diz a Samuel que Klaus Wagner era um 
homem perigoso e sombrio. Candinho é impedido 
por Taís de falar com Dionísio. Dionísio expulsa 
Nicole de sua casa. Ester consegue reproduzir 
a foto de Dionísio quando jovem e mostra para 
Manolo. Manolo afirma que Klaus Wagner e 
Dionísio são a mesma pessoa.

Divulgação

Jesus - RECORD - 20H45

Flor do Caribe - GLOBO - 18H15

A Força do Querer - GLOBO - 21H15

Haja Coração - GLOBO - 19H
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TV ABERTA

TV FECHADA

Agenda

TV VILA REAL (RECORD)
06h00 - A Notícia de Frente
07h30 - Fala Brasil
09h00 - Hoje em Dia
10h45 - Boletim Jornal da 
Record
10h50 - Cadeia Neles
12h10 - Jornal do Meio Dia
12h50 - Balanço Geral MT Tarde
14h15 - A Escrava Mãe
15h40 - Boletim Jornal da Record
15h45 - Cidade Alerta
16h40 - Boletim Jornal da 
Record
17h00 - Cidade Alerta
17h50 - Cidade Alerta MT
18h45 - Jornal da Record
20h00 - Gênesis
20h45 - Jesus
21h45 - Super Tela
23h30 - Boletim Jornal da 
Record
23h45 - IURD - Inteligência e Fé

TV PANTANAL
07h30 - Polishop
08h30 - Você Na TV
09h30 - Vou te Contar
10h45 - Opinião no Ar
12h00 - Propaganda Eleitoral
12h10 - Programação Rede TV
14h00 - A Tarde é Sua
16h00 - Programação Rede TV
16h30 - Classi TV
17h00 - Alerta Nacional
18h30 - Rede TV News
19h30 - Programa Opinião
20h30 - TV Fama
21h30 - Programa Elga E Você
22h30 - Amaury Jr.
00h00 - Leitura Dinâmica

RECORD NEWS
06h03 - Hora News
06h30 - Nosso Tempo
07h00 - Record News Rural
07h15 - Jornal da Record
09h00 - Alerta Brasil
10h00 - Fala Brasil
11h00 - Hora News
13h30 - Mundo Record News
14h00 - Câmera Record
15h03 - Hora News
15h30 - Balanço Geral
16h45 - Hora News
18h00 - Link News
19h25 - JR Agro
20h03 - Jornal da Record
21h00 - Jornal da Record News
22h00 - News das 10
22h40 - RN Séries

23h27 - Zapping
23h45 - Inova 360

GLOBO
07h30 - Bom Dia Brasil
08h30 - Mais Você
09h45 - Encontro Com Fátima 
Bernardes
10h45 - MT1
12h00 - Globo Esporte
12h25 - Jornal Hoje
14h00 - Sessão da Tarde 
Stardust - As Viagens de Gulliver
15h35 - Vale a Pena Ver de Novo - 
Laços de Família
16h55 - Malhação - Viva a 
Diferença
17h25 - Flor do Caribe
18h10 - MT2
18h45 - Haja Coração
19h30 - Jornal Nacional
20h40 - A Força do Querer
21h45 - Carcereiros
22h25 - Shippados
23h00 - Jornal da Globo
23h50 - Vai Que Cola

SBT
09h30 - Bom Dia & Companhia
11h00 - Programa do Pop
12h45 - Guia Tv
13h10 - Sávio Pereira
13h15 - Os Thundermans
14h00 - Fofocalizando
15h00 - Casos de Família
16h00 - A Que Não Podia Amar
17h00 - Milagres de Nossa 
Senhora
17h45 - Abismo de Paixão
18h45 - SBT Brasil
19h30 - As Aventuras de Poliana
20h30 - Cúmplices de um 
Resgate
21h15 - Programa do Ratinho
22h30 - Conexão Reporter
23h30 - The Noite

GAZETA - CANAL 19
06h00 - Igreja Universal
07h00 - Gazeta Shopping
09h45 - Ateliê na TV
10h30 - Revista da Manhã
12h00 - Você Bonita
13h30 - Cozinha Amiga
14h00 - Fofoca Aí
15h00 - Mulheres
18h00 - Gazeta Esportiva
19h00 - Jornal da Gazeta
20h00 - Igreja Universal
22h10 - Ultrafarma
23h10 - Paz e Vida

CARTOON
06h00 - O Show de Tom e Jerry
06h06 - Ursos Sem Curso
06h07 - O Show de Tom e Jerry
06h15 - Bunnicula, O Vampiro 
Coelho
06h30 - Que Legal, Scooby-Doo!
07h00 - Bakugan: Battle Planet
07h25 - A Turma da Mônica
08h30 - Power Rangers: 
Morfagem Feroz
08h50 - Os Jovens Titãs em 
Ação
09h00 - Drama Total Kids
09h55 - CN Karaoke Project - 
Covid
10h00 - Os Jovens Titãs em Ação
10h03 - Drama Total Kids
10h11 - Os Jovens Titãs em Ação
11h00 - Ursos Sem Curso
11h04 - Os Jovens Titãs em Ação
11h11 - Ursos Sem Curso
11h30 - O Mundo de Greg
12h00 - Os Jovens Titãs em Ação
13h00 - Oswaldo
13h04 - Os Jovens Titãs em Ação
13h16 - Oswaldo
13h30 - O Incrível Mundo de 
Gumball
14h30 - Lego Jurassic World: A 
Lenda da Ilha Nublar
14h50 - Lego Ninjago
15h00 - Drama Total Kids
15h30 - Os Jovens Titãs em Ação
16h30 - Maçã e Cebola
16h34 - Os Jovens Titãs em Ação
16h41 - Maçã e Cebola
17h00 - Drama Total Kids
17h46 - Ben 10
17h53 - Drama Total Kids
18h00 - Ursos Sem Curso
18h58 - Dc Super Hero Girls Shorts
19h00 - Os Jovens Titãs em Ação
19h07 - Ursos Sem Curso
19h10 - Os Jovens Titãs em Ação
20h00 - O Incrível Mundo de 
Gumball
20h45 - Victor e Valentino
21h03 - Lego Batman: O Filme
22h45 - O Incrível Mundo de 
Gumball
23h00 - Drama Total Kids

TNT
06h00 - Hollywood One on One
07h12 - Batman & Robin
09h23 - Zé Colmeia - O Filme
10h48 - Quatro Amigas e um 
Casamento
12h20 - V de Vingança

14h43 - Tá Dando Onda 2
16h12 - Homem-Aranha 2
18h33 - Van Helsing - O Caçador 
de Monstros
20h53 - Drácula: A História 
Nunca Contada
22h30 - Annabelle 2: A Criação 
do Mal

WARNER
06h00 - Flash
06h50 - Seinfeld
08h29 - The Big Bang Theory
09h39 - Diário de uma Paixão
11h53 - Friends
13h36 - Seinfeld
13h59 - Mom
14h24 - Young Sheldon
14h48 - Search Party
15h12 - Riverdale
16h00 - Brooklyn 9-9
16h50 - The Big Bang Theory
18h24 - Matches
18h52 - S.O.S. Mulheres ao Mar 2
20h47 - Um Parto de Viagem
22h30 - Policial em Apuros 2

FX
10h00 - American Dad
10h25 - Uma Família da Pesada
10h50 - Elektra
12h25 - Homem-Aranha
14h25 - Hitch - Conselheiro 
Amoroso
16h25 - Cowboys & Aliens
18h25 - Deadpool
20h15 - Planeta dos Macacos: A 
Origem
22h00 - O Hobbit: Uma Jornada 
Inesperada

BANDSPORTS
07h00 - Maratona Bandsports
07h30 - Mini Doc. Bandsports
07h45 - Sacada do Saretta
08h00 - Encontro de Craques
10h00 - Viva o Esporte
11h00 - Primeiro Tempo
13h00 - Bandsports News
14h30 - Tiki Taka
15h30 - Doc. Bandsports
16h30 - Maratona Bandsports
17h00 - Bola Rolando
18h30 - Sapiando
19h00 - Maratona Bandsports
19h30 - Bandsports News
20h00 - Baita Amigos
22h00 - Arquibancada 
Bandsports
23h00 - Tiki Taka

Matteus contra 
o preconceito

Está disponível o single Pra Mim é 
Amor, do cantor e compositor Matteus. 
Conhecido pela participação no programa 
The Voice Brasil, o artista inicia um novo 
ciclo de sua carreira. A canção entrega 
uma letra intimista e baseada em suas 
próprias experiências: “Essa música conta 
sobre um dos maiores desafios que eu 
como artista independente LGBTQI+ 
tenho: vencer o preconceito em que 
vivemos e não só na sociedade, mas como 
no mercado musical”.

Edi Rock e Thiaguinho

O rapper Edi Rock lançou, pela Som 
Livre, o clipe de Um Novo Amanhã, com 
direção de Mateus Rigola. Assim como 
na música - que faz parte de seu recente 
projeto solo, o álbum Origens Parte 2 
- Ontem, Hoje e Amanhã, lançado em 
outubro de 2020 -, o clipe traz um feat 
com Thiaguinho, um artista conhecido 
por exalar alto astral e positividade, 
potencializando ainda mais a proposta 
da canção. 

Zélia Duncan lança Beijos Longos

Zélia Duncan, que está comemorando seus 40 
anos de carreira, lança no início de fevereiro o álbum 
Minha Voz Fica, ao lado do violonista Pedro Franco, 
apenas com canções de Alzira E, compositora sul-
mato-grossense, radicada há décadas em São Paulo. 
Para abrir os trabalhos, chega às plataformas digitais 
nesta sexta (22), o primeiro single, Beijos Longos 
(Alzira E./Arruda/Jerry Espíndola). 

Pedro Colombo

Da Redação

O vídeo Flor da 
Pele, com a 
mato-grossense 
Isadora Pardal, 

será exibido nesta sexta-
feira (22) no Projeta Rocinha, 
programação de cinema na 
conhecida favela do Rio de 
Janeiro, em super projeção no 
morro Dois Irmãos. O evento, 
que vai até domingo, tem 
previsão de público que pode 
chegar a 100 mil pessoas.

O vídeo com Isadora Pardal 
foi escolhido após participar, 
no último mês de dezembro, 
do Festival Lifft India, um 
evento global de prêmios de 
literatura, cinema, televisão 
e teatro que se origina e é 
realizado anualmente em 
Lonavla, um destino turístico 
perto de Mumbai e Pune.

“Isadora é uma atriz 
extremamente antenada e 
dedicada. Ela escreveu o texto 
do filme Flor da Pele, que 
tem um minuto, e que estava 
concorrendo no Festival 
da Índia. Juntas pegamos 
o texto, estudamos, e eu 
roteirizei para filmarmos de 
forma remota com o celular, 
no auge da pandemia. Um 
momento de sofrimento 
mundial. Esse roteiro fala 
da identidade da Isadora 
e sua posição no mundo 
como ser humano, como 
uma adolescente preta nesse 
cenário da discriminação 
racial que o país está 
submerso”, destaca a diretora 
e preparadora de elenco Bia 
Oliveira, do Rio de Janeiro.

No vídeo, Isadora, 
uma adolescente de 13 
anos de idade, atua de 
forma verdadeira, onde a 
personagem vive, literalmente 
na pele, todo o contexto 
do roteiro. A direção de Bia 

Oliveira foi feita a distância, 
via plataformas virtuais de 
vídeo e mensagem. O filme 
tem a produção da Biarte 
Filmes em parceira com a 
produtora One World Media, 
situada em Los Angeles, 
dirigida pela jornalista Bianca 
Dubeux Mcmahan.

Isadora Pardal é natural 
de Várzea Grande e cria 
do ator e diretor cuiabano 
André D’Lucca, na escola 
de teatro Espaço Incasa, 
onde participou de diversas 
oficinas que se tornaram 
peças: Relatório Figueredo; 
Chapeuzinho é de VG, Vovó 
do CPA e Lobo Mau Anda 
de Moto; O Trono de Ferro; 
Dentro de Mim, Estômago, 
Coração e Rim.

Na televisão participou 
da primeira temporada da 
Escolinha da Almê, também 
idealizada por D’Lucca, sendo 
a personagem Mae Bonifácia. 
Participou da primeira 
temporada da web série A 
Casa, que foi selecionada em 
4 categorias para concorrer 
no festival Rio Webfest, que 

ocorreu em novembro 2020.
Isadora também está 

na produção de um longa-
metragem chamado Em 
Busca do Sucesso, em fase de 
produção. 

O Projeta Rocinha
O Morro Dois Irmãos 

ganhará uma projeção com 
dimensões espetaculares, 
entre 50 metros de altura por 
90 de largura -equivalente 
a meio quilômetro ou 5 
edifícios de 18 andares lado a 
lado -, onde o som dos filmes 
e clipes será disponibilizado 
aos moradores via streaming 
e por meio da rádio 
comunitária local. 

A programação contará 
com longas e curtas-
metragens de sucesso, clipes 
musicais, intervenções 
poéticas e mensagens de 
saúde pública relacionadas 
à prevenção da pandemia 
(#vacinajá), na programação 
dos 3 dias do evento, que 
acontece desta sexta-feira 
(22) a domingo (24). (Com 
informações da assessoria)

Exibição especial

Divulgação

A várzea-grandense Isadora Pardal estudou na escola de teatro Espaço 
Incasa, de André D’Lucca, onde participou de várias peças

Flor da Pele no 
PROJETA ROCINHA
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CUIABÁ
ZONA NORTE

OUTROS
HALLCY VENDE

(Cobertura fantástica, imagine um 
espaço gourmet só seu), aceito apto 
Goiabeiras como parte pagamento), 
preço ocasião (900.000); são 2 pisos 
- parte superior - com 4/4 todos suí-
tes maravilhosas piso porcelanato- 
hall amplo, espaço para home na 
parte superior (100% de armários de 
primeira e já decorados com papel de 
parede os lavabos). Parte inferior - 
amplas salas todas cleans com 
sacada e vista Cuiabá, o espaço da 
piscina com churrasqueira feito 
revestimentos, piscina com vista 
ampla de Cuiabá, cozinha, lavande-
ria, dependência de emprega - Apro-
veite!!! Faça sua visita - Creci F2724 
- (65) 99940-3539, 99981-8222 - 
www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106332

HALLCY VENDE
(Cobertura fantástica, imagine um espa-
ço gourmet só seu), aceito apto Goiabei-
ras como parte pagamento), preço oca-
sião (900.000); são 2 pisos - parte supe-
rior - com 4/4 todos suítes maravilhosas 
piso porcelanato- hall amplo, espaço 
para home na parte superior (100% de 
armários de primeira e já decorados com 
papel de parede os lavabos). Parte infe-
rior - amplas salas todas cleans com 
sacada e vista Cuiabá, o espaço da pisci-
na com churrasqueira feito revestimen-
tos, piscina com vista ampla de Cuiabá, 
cozinha, lavanderia, dependência de 
emprega - Aproveite!!! Faça sua visita - 
Creci F2724 - (65) 99940-3539, 99981-
8222 - www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106335

HALLCY VENDE
Ao lado Parque Mãe Bonifácia, sol da 
manhã, te garanto, você nunca vai ver 
Cuiabá tão linda quanto daqui. Aqui 
encontrará qualidade de vida, segu-
rança e aconchego. O projeto traba-
lhado com decoradores e arquitetos 
renomados com materias importados 
seguindo uma linha prática e robusta. 
Todo climatizado, cortinas instalados, 
armários, tudo bem pensado e plane-
jado, elevador na saída da sala e da 
cozinha integrando o ambiente. O 
prédio oferece requinte e otimização 
em todos espaços, para criar os 
ambientes harmônicos e otimizados 
para uso continuo, as piscinas com 
bordas infinitas. Um local para se 
viver uma vida!!! Venda: R$ 1.000.000. 
Aproveite!!! Faça sua visita - Creci 
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222 
- www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106326

HALLCY VENDE
Oportunidade: Na entrada você perce-
be o nível do imóvel - apartamento 
amplo, 100% armários, (conceito de 
uma casa suspensa), 345,98 m2. Uma 
magnifica vista, de frente ampla vista 
panorâmica, pertinho Park Mãe Boni-
fácia, você terá o charme da Praça 
Popular, todos melhores shopping, 
maiores bancos, hospitais, laborató-
rios de ponta, supermercados e colé-
gio ao seu lado. Um diferenciall, 3 
vagas de garagem lado a lado; R$ 
1.800.000l!! (Estudamos proposta 
Aproveite!!! Faça sua visita - Creci 
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222 
- www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106330

VENDE-SE APARTAMENTO
Condomínio Morada do Parque - Torre 
B - Apto nº 703 - 2 quartos, sdo uma 
suíte, uma vaga de garagem. Valor R$ 
350.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103062

VENDE-SE APARTAMENTO
Condomínio Morada do Parque - Torre 
F - Apto nº 503 - 2 quartos, sendo uma 
suíte, uma vaga de garagem. Valor R$ 
350.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103069

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Central Parque - Torre A - Apto 
nº 1503 - 3 quartos, sendo uma suíte, 
duas vagas de garagem. Valor R$ 
700.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103063

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Inay Residence - Apto nº 202 
- 3 quartos, sendo uma suíte, duas 
vagas de garagem. Valor R$ 450.000 
- Negócio sem intermediário. Esta-
mos prontos para atendê-los e procu-
rar realizar o melhor negócio. Aceita-
mos gado no negócio - Tratar com: 
Dorileo (65) 99981-0201, Sr. Adair (65) 
98401-2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103067

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Torre da Bahia - Condomínio 
Parque Residencial Pantanal - Apto nº 
701 - 3 quartos, sendo duas suítes, 
duas vagas de garagem. Valor R$ 
700.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103066

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Torres do Parque - Torre B - 
Apto nº 1803 - 3 quartos, sendo uma 
suíte, duas vagas de garagem. Valor 
R$ 500.000 - Negócio sem intermediá-
rio. Estamos prontos para atendê-los 
e procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103065

VENDE-SE APARTAMENTO
Edifício Villagio di Parma - Apto nº 53 
- 2 quartos, sendo uma suíte, uma 
vaga de garagem. Valor R$ 350.000 - 
Negócio sem intermediário. Estamos 
prontos para atendê-los e procurar 
realizar o melhor negócio. Aceitamos 
gado no negócio - Tratar com: Dorileo 
(65) 99981-0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio (65) 
99957-4677.

VEJA NA WEB 1103064

VENDE-SE APARTAMENTO
Residencial Clube - Torres do Coxipó - 
Apto nº 706 - 3 quartos, sendo uma 
suíte, duas vagas de garagem. Valor 
R$ 300.000 - Negócio sem intermediá-
rio. Estamos prontos para atendê-los 
e procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103068

CUIABÁ
ZONA SUL

JD. CALIFÓRNIA
VENDE-SE CASA 

RESIDENCIAL
Rua Hollywood, 294 - Jardim Califór-
nia - Com 438 m² de área construída, 
excelente terreno, área de lazer enor-
me e terreno grande, 3 suítes e demais 
dependências, piscina. Valor R$ 
800.000 - Sem intermediário. Esta-
mos prontos para atendê-los e procu-
rar realizar o melhor negócio. Aceita-
mos gado no negócio - Tratar com: 
Dorileo (65) 99981-0201, Sr. Adair (65) 
98401-2882, 3612-6409 ou Antônio 
(65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103070

CUIABÁ
COMPRA E VENDA
HALLCY VENDE

No coração da Avenida do CPA (nossa 
Avenida Paulista cuiabana). Edifício 
novinho cheirando a tinta, sala comer-
cial decorada e 100% mobiliada, toda 
clean, com 1 vaga maravilhosa. 
(Preço ocasião, mudança de país). 
Aproveite!!! Faça sua visita - Creci 
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222 
- www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106331

CUIABÁ
COMPRA E VENDA
HALLCY VENDE

Av. XV Novembro - 1.617.85 m2; opor-
tunidade área frente a igreja São Gon-
çalo: A Modernidade define esse 
lugar! Avenida Maravilhosa e limpa! 
área toda murada e limpa, frente toda 
gradeada. A avenida ampla com fluxo 
rápido. Corredor amplo e limpo de 
visão, sentido Aeroporto. Grandes 
empresas com enorme fluxo de con-
sumidores, vários seguimentos for-
tes, local fácil para estacionamento e 
muito segura, amplo corredor de ôni-
bus. Aproveite!!! Faça sua visita - Creci 
F2724 - 99940-3539, 99981-8222 - 
www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106334

OPORTUNIDADE SEM IGUAL
Terreno no Distrito Industrial de Cuia-
bá - Com 75.000 m². Valor R$ 
7.500.000. Raridade. Excelente locali-
zação. Oportunidade que não se com-
para. Ao lado da Drebor - Negócio sem 
intermediário. Estamos prontos para 
atendê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo (65) 
99981-0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio (65) 
99957-4677.

VEJA NA WEB 1106312

OPORTUNIDADE ÚNICA
Condomínio Belvedere - Lote 05, Qua-
dra 35, com 391,62 m². Valor R$ 
280.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103074

OPORTUNIDADE ÚNICA
Condomínio Belvedere - Lote 24, Qua-
dra 01, com 420,19 m². Valor R$ 
300.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103075

OPORTUNIDADE ÚNICA
Condomínio Florais do Valle - Lote 10, 
Quadra 02, com 455,98 m². Valor R$ 
330.000 - Negócio sem intermediário. 
Estamos prontos para atendê-los e 
procurar realizar o melhor negócio. 
Aceitamos gado no negócio - Tratar 
com: Dorileo (65) 99981-0201, Sr. 
Adair (65) 98401-2882, 3612-6409 ou 
Antônio (65) 99957-4677.

VEJA NA WEB 1103076

OPORTUNIDADE ÚNICA
Terreno no Condomínio Florais dos 
Lagos - Lote 28, Quadra 19, com 665 
m². Valor R$ 600.000 - Negócio sem 
intermediário. Estamos prontos para 
atendê-los e procurar realizar o 
melhor negócio. Aceitamos gado no 
negócio - Tratar com: Dorileo (65) 
99981-0201, Sr. Adair (65) 98401-
2882, 3612-6409 ou Antônio (65) 
99957-4677.

VEJA NA WEB 1103073

ZONA OESTE
GOIABEIRAS

HALLCY VENDE
Goiabeiras - 140 m² (salas e lavabo 
em granito, 100% armários, sistema 
de portaria com ótima equipe regular 
e excelente administração tradicio-
nal no condomínio), cozinha espaço 
gourmet integrado. Vista limpa para 
o Quartel a menos de 5 minutos do 
Shopping Goiabeiras, na av. Lavapés, 
3 quartos sendo uma suite com 
dependência de empregada com 
quarto e banheiro, cozinha ampla 
com 2 salas. Venda R$ 620.000. Faça 
sua visita - Creci F2724 - (65) 99940-
3539, 99981-8222 - www.hallcyven-
de.com.br

VEJA NA WEB 1106328

POPULAR
HALLCY VENDE

Apartamento, com 3 quartos, sendo 
uma suíte, + 2 banheiros, completo 
com armários de primeira linha,140 
m², colado com a Praça Popular, lugar 
calmo e bem administrado. Tenha as 
melhores padarias e restaurantes a 
sua porta e segurança para sua famí-
lia, com 2 vagas. R$ 480 mil - Creci 
F2724 - (65) 99940-3539, 99981-8222 
- www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106329

HALLCY VENDE
Oportunidade momento (13 de Junho) 
- Salão comercial 12x40 - Excelente 
para insvestimento pois grandes 
seguimentos das maiores empresas 
no seguimento de lojas de grande 
porte como Magazine Luiza, Casas 
Bahia, Fantástico, pronta para proje-
tos futuros. Aproveite! R$ 1.500.000 - 
Creci F2724 - (65) 99940-3539, 99981-
8222 - www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106327

ALUGA
HALLCY ALUGA

(Avenida Ypiranga] alugo salão 
comercial 140 m2, 100% porcelanato 
e todo revestido gesso - com escritó-
rio e banheiro - toda fiação trocada e 
padronizada, acabamento em luminá-
rias de primeira. R$ 3/.600,00 preço 
ocasião (toda plana, uma mesa, reti-
nha),. Aproveite!!! Faça sua visita - 
Creci F2724 - (65) 99940-3539, 99981-
8222 - www.hallcyvende.com.br

VEJA NA WEB 1106333
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PODER JUCIÁRIO - COMARCA DE CUIABÁ/MT
VARA ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS DE CUIABÁ/MT

Leilão presencial e on-line pelo site: www.kleiberjrleiloes.com.br
O leiloeiro público ofi cial KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR, portador da Matrícula nº 031/2015/Jucemat, faz saber 
que realizará o leilão de imóveis que integram o acervo patrimonial da empresa em Recuperação Judicial ENSERCON 
ENGENHARIA LTDA, regularmente entregues em dação em pagamento aos credores trabalhistas, dos autos do processo 
nº 59123-32.2014.811.0041, código 947963, em trâmite na Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial de 
Empresas da Comarca de Cuiabá/MT. O leilão realizar-se-á em conformidade com a Lei nº 11.101/2005 e demais aplicáveis. 
DATA DO LEILÃO: Leilão em ato único: dia 11 de fevereiro de 2021 - 5ª feira - às 15:00 horas. Local do leilão: Galeria 
Leiloar - Auditório Antônio & Lizandra, localizado na Avenida São Sebastião, nº 1.447, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, e 
simultaneamente, de forma eletrônica, pelo site www.kleiberjrleiloes.com.br. Imóveis localizados no Bairro Dom Aquino 
em Cuiabá /MT: Lote 01 - Cuiabá/MT - Matrícula nº 93.357 do 5º SRI da Comarca de Cuiabá/MT. Morro da Colina, 
Bairro Dom Aquino: Terreno com 1.451,74 m², frente para Rua Tenente Lira, denominado Área “B”, conforme descrito na 
matrícula. Valor da avaliação:  R$ 430.000,00  (quatrocentos e trinta mil reais). Lote 02 - Cuiabá/MT - Matrícula nº 93.358 
do 5º SRI da Comarca de Cuiabá/MT. Morro da Colina, Bairro Dom Aquino: Terreno com 1.255,04 m², frente para Rua 
Tenente Lira, denominado Lote 02, conforme descrito na matrícula. Valor da avaliação:  R$ 370.000,00  (trezentos e setenta 
mil reais).  Os imóveis serão vendidos no estado em que se encontram, “ad corpus”, constituindo ônus dos interessados 
vistoriar e examinar os mesmos antes de serem apregoados. Para participação on-line, será exigido o pagamento de 
uma caução no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pagamento somente à vista. Não havendo arrematante pelo valor 
da avaliação, o leiloeiro logo em seguida, ofertará novamente o lote com desconto de 10% (dez por cento). Comissão do 
leiloeiro de 5% (cinco por cento). A homologação ou não da arrematação compete exclusivamente ao juízo competente, 
que é responsável pela expedição da Carta de Arrematação e demais formalidades. O Edital completo encontra-se 
disponível no site do leiloeiro www.kleiberjrleiloes.com.br, ou para informações (65) 3028.1377 - 99289-8092. Cuiabá/MT, 
08 de janeiro de 2021.

PODER JUCIÁRIO - COMARCA DE CUIABÁ/MT
VARA ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESAS DE CUIABÁ/MT

Leilão presencial e on-line pelo site: www.kleiberjrleiloes.com.br
O leiloeiro público ofi cial KLEIBER LEITE PEREIRA JUNIOR, portador da Matrícula nº 031/2015/Jucemat, faz saber 
que realizará o leilão de imóveis que integram o acervo patrimonial da empresa em Recuperação Judicial ENSERCON 
ENGENHARIA LTDA, regularmente entregues em dação em pagamento aos credores trabalhistas, dos autos do processo 
nº 59123-32.2014.811.0041, código 947963, em trâmite na Vara Especializada em Falência e Recuperação Judicial de 
Empresas da Comarca de Cuiabá/MT. O leilão realizar-se-á em conformidade com a Lei nº 11.101/2005 e demais aplicáveis. 
DATA DO LEILÃO: Leilão em ato único: dia 11 de fevereiro de 2021 - 5ª feira - às 13:00 horas.  Local do leilão: Galeria 
Leiloar - Auditório Antônio & Lizandra, localizado na Avenida São Sebastião, nº 1.447, bairro Goiabeiras, Cuiabá/MT, e 
simultaneamente, de forma eletrônica, pelo site www.kleiberjrleiloes.com.br. Imóveis localizados no Distrito Industrial 
de Rondonópolis/MT:  Lote 01 - Rondonópolis/MT - Matrícula nº 80.759 do 1º SRI da Comarca de Rondonópolis/MT. 
Distrito Industrial de Rondonópolis: Terreno com 2.770,50 m², frente para Rua “I”, fundos com a Rua “G”, sendo o Lote 
02 da Quadra APO, conforme descrito na matrícula. Valor da avaliação:  R$ 414.000,00  (quatrocentos e quatorze mil 
reais).  Lote 02 - Rondonópolis/MT - Matrícula nº 80.760 do 1º SRI da Comarca de Rondonópolis/MT.  Distrito Industrial 
de Rondonópolis: Terreno com 3.257,55 m², frente para Rua “I”, fundos com a Rua “G”, sendo o Lote 03 da Quadra APO, 
conforme descrito na matrícula. Valor da avaliação:  R$ 486.000,00  (quatrocentos e oitenta e seis mil reais). Os imóveis 
serão vendidos no estado em que se encontram, “ad corpus”, constituindo ônus dos interessados vistoriar e examinar os 
mesmos antes de serem apregoados. Para participação on-line, será exigido o pagamento de uma caução no valor de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais). Pagamento somente à vista. Não havendo arrematante pelo valor da avaliação, o leiloeiro 
logo em seguida, ofertará novamente o lote com desconto de 20% (vinte por cento). Comissão do leiloeiro de 5% (cinco 
por cento). A homologação ou não da arrematação compete exclusivamente ao juízo competente, que é responsável pela 
expedição da Carta de Arrematação e demais formalidades. O Edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro 
www.kleiberjrleiloes.com.br, ou para informações (65) 3028.1377 - 99289-8092. Cuiabá/MT, 08 de janeiro de 2021. 

COMPANHIA HIDROELÉTRICA FIGUEIRÓPOLIS
CNPJ/MF nº 07.583.828/0001-69 - NIRE 51.300.009.501

Edital de Convocação para Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os Senhores Acionistas da Companhia Hidroelétrica Figueirópolis (“Companhia”), para se 
reunirem em Assembleia Geral Extraordinária (“AGE”) a ser realizada no dia 29 de janeiro de 2021, às 11h10 de 
forma exclusivamente digital por meio da plataforma eletrônica Zoom Meetings, a fim de deliberarem sobre as 
seguintes matérias constantes da ordem do dia: (i) conhecimento de renúncia de membro da Diretoria Executiva; 
(ii) eleição de novos membros para a Diretoria Executiva; Informações Gerais: 1. Poderão participar da AGE os 
Acionistas titulares das ações ordinárias de emissão da Companhia, desde que estejam registrados no Livro de 
Registro de Ações e realizem solicitação de cadastramento pelo endereço eletrônico (<<corporategovernance@
cpfl.com.br>>) com 48 (quarenta e oito) horas de antecedência acompanhada dos seguintes documentos: (i) pessoa 
física - documento de identificação com foto; (ii) pessoa jurídica - cópia simples do último estatuto ou contrato social 
consolidado e da documentação societária outorgando poderes de representação (ata de eleição dos diretores e/
ou procuração), bem como documento de identificação com foto do(s) representante(s) legal(is). 2. É facultado a 
qualquer Acionista constituir procurador para comparecer à AGE e votar em seu nome. Na hipótese de representação, 
deverão ser apresentados os seguintes documentos pelo acionista por e-mail juntamente com os documentos para 
cadastramento prévio: (i) instrumento de mandato (procuração), com poderes especiais para representação na 
AGE; e (ii) indicação de endereço eletrônico para liberação de acesso e envio de instruções sobre utilização da 
plataforma. 3. Em decorrência da pandemia de COVID-19, a Companhia excepcionalmente aceitará cópias simples 
de procurações outorgadas no Brasil sem reconhecimento de firma em cartório e serão aceitas, em caráter 
excepcional, procurações eletrônicas assinadas digitalmente observadas as condições acima. 4. As procurações, 
nos termos do Parágrafo 1º do Artigo 126 da Lei das S.A., somente poderão ser outorgadas a pessoas que atendam, 
pelo menos, um dos seguintes requisitos: (i) ser acionista ou administrador da Companhia e (ii) ser advogado.

Campinas, 21 de janeiro de 2021
Yuehui Pan - Diretor Financeiro

NOTIFICAÇÃO PARA RETORNO AO EMPREGO
Empregador: A. M. PINHEIRO ME, CNPJ: 10.632.175/0001-75 - Empregado: Keyla Rosa Nunes Pinheiro, 
CPF: 003.181.931-16 - Ref. Abandono de Emprego - Prezado(a) Sr(a) Keyla Rosa Nunes Pinheiro, CTPS 
05039-MT, Série 00023-MT, diante das suas sucessivas faltas ao serviço, ocorridas desde o dia 01/06/2019 
sem qualquer justifi cativa ou mesmo comunicação de sua parte, solicito o seu retorno imediato ao trabalho 
no prazo de 48h (quarenta e oito horas) contados do recebimento desta, sob pena de, não o fazendo, ser 
dispensado(a) por justa causa por Abandono de Emprego, de acordo com o previsto no artigo 482, ‘i’ da CLT. 
Atenciosamente, Cuiabá, 09 de dezembro de 2020. Alison Marcondes Pinheiro.

E DITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO, 
sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18, § 2º, do Estatuto Social, 
convoca os associados: Eluiza Alves Fanali, Matríc. 12592; Patricia Michelli Santos - Me, Matríc. 12653; 
Adalberto Rocha Cabral, Matríc. 13122; Miraildes Ferreira Dos Santos, Matríc. 13155; Jesse Franca Maciel 
94797021187, Matríc. 13377; Alberto Dourado Alves, Matríc. 13378; Jesse Franca Maciel, Matríc. 13379; Angel 
Nunes Aguiar 04861732166, Matríc. 13536; Carlos A. Pagnussat - Me, Matríc. 13630; Marceliano De Souza E 
Silva 62968130153, Matríc. 13725; Gleisci Nayara De Oliveira Alves, Matríc. 13886; Francisco Nunes De Araujo 
Filho - Me, Matríc. 13893; Ubiratan Jose De Oliveira, Matríc. 14035; Rodolfo Negrine Teixeira, Matríc. 14475; 
Robson Negrine Teixeira, Matríc. 14694; Lauren Cristian Araujo Coutinho, Matríc. 14723; Vladimir Marques 
Cunha, Matríc. 14950; Lauren Cristian Araujo Coutinho 05046770121, Matríc. 14953; Caroliny Palhano Marinho 
02964771170, Matríc. 15135; Leticia Gabrielle De Pinho E Silva, Matríc. 15306; Rosenildes Correa Belem Miguel, 
Matríc. 15368; Walney Do Valle Feitoza Junior, Matríc. 15497; D.N.N Da Silva Vieira, Matríc. 15514; Tibaldi 
Administradora De Imoveis Ltda, Matríc. 15649; Fabio Figueira Avena, Matríc. 15703; Leticia Gabrielle De Pinho E 
Silva 04236456176, Matríc. 15714; Claudya Rhaffaelle Ourives Alves, Matríc. 16157; Lucas Augusto Domingues, 
Matríc. 16229; Elizabeth Do Carmo Novaes Da Silva, Matríc. 16523; Elicidio Campos Alexandre, Matríc. 16577; 
Diego Souza Da Silva, Matríc. 16728; Rubens Rodrigues De Azevedo, Matríc. 17004; Roberta Piazentin Gimenes, 
Matríc. 17570; Adeilson Pereira, Matríc. 17601; Adenil Nunes Brandao, Matríc. 17861; Marcelo De Almeida 
Ribeiro, Matríc. 18064; Wagner Belmiro Teixeira Silva, Matríc. 18383; Elioenay Henrique Fernandes De Oliveira 
0433597712, Matríc. 19105, para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo de  30 (trinta) dias contados 
desta publicação para tratarem de assunto de seus interesses. O não comparecimento no prazo assinalado 
ensejará a abertura dos procedimentos estabelecidos no artigo 17, seção II, do Estatuto Social da cooperativa. 
Cuiabá – MT, 14 de janeiro de 2021.

Maurício Lucio Nantes
Presidente

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – SICOOB INTEGRAÇÃO, 
sob CNPJ 08.742.188/0001-55, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 18, § 2º, do Estatuto Social, 
convoca os associados: Pedro Paulo Peixoto Da Silva, Matríc. 190; Luiz Antonio Horta, Matríc. 873; Ronaldo 
Ramiro De Paula, Matríc. 1455; Marcos Vinicius Pereira Barbosa De Arruda 99857553, Matríc. 2126; Luiz 
Carlos Miranda, Matríc. 2923; Claudinei Nogueira De Moraes, Matríc. 3862; Marise Carvalho Machado - 
Ceramica - Me, Matríc. 3991; J. R. N. Servicos E Construcoes Eireli, Matríc. 4818; Davener Luiz Pereira Dos 
Reis 00284849162, Matríc. 4972; Rosana Marcal Santana, Matríc. 5212; Omar Pereira De Almeida Junior, 
Matríc. 5213; M.M De Moraes Comercio Eireli - Me, Matríc. 5225; Telmiza Garcia De Deus - Me, Matríc. 
5335; C.F. Da Cruz Comercio De Alimentos Eireli - Me, Matríc. 5353; Manoel Paulino Da Silva 39653153153, 
Matríc. 5755; Roseli Aparecida Da Silva 91406781134, Matríc. 5861; World Music Comercio De Eletronicos 
Eireli - Epp, Matríc. 5908; P O Da Costa - Me, Matríc. 6108; Arthur Rodrigues Da Conceicao, Matríc. 6377; 
Andrea Andalecio Costa, Matríc. 6518; Confi anca Prestadora De Servicos Eireli - Me, Matríc. 6824; Weverton 
De Lima Tavares 06156301119, Matríc. 6871; Antonio Vicente Santos, Matríc. 7006; Hanna Assessoria 
E Seguranca Privada Ltda, Matríc. 7024; Pedro Claro De Oliveira, Matríc. 7500; Vanildo Elias Nunes De 
Siqueira, Matríc. 8073; Clayton Mauro Correa Fortes, Matríc. 8300; Delia Rubia Da Silva, Matríc. 8788; 
Lidiane Cristina Silva Fortes, Matríc. 9572; Leandra Cristina Bonfi m, Matríc. 9715; Richarlla Trovo Hidalgo 
Amorim, Matríc. 10207; Debora Julia Estulano Shimizu, Matríc. 11454; Karine Satsu Aiko Leite, Matríc. 12388; 
Manoel Conceicao De Arruda 00854669132, Matríc. 12483; Leda Janaina Moraes Da Silva Vaz - Me, Matríc. 
12489, para comparecerem à sede da Cooperativa, no prazo  de 30 (trinta) dias contados desta publicação 
para tratarem de assunto de seus interesses. O não comparecimento no prazo assinalado ensejará a 
abertura dos procedimentos estabelecidos no artigo 17, seção II, do Estatuto Social da cooperativa. Cuiabá 
– MT, 14 de janeiro de 2021.

Maurício Lucio Nantes
Presidente

CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA. – CNPJ: 03.076.083/0001-90. Torna-se público que requereu à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável - SEMMADRS/VG, o pedido da 
Licença de Localização (LL), Licença de Operação Provisória (LOP), para atividade de usina de asfalto 
móvel, localizado na RODOVIA DOS IMIGRANTES, Bairro Distrito Formigueiro/ São Mateus, “ÁREA A” CEP: 
78.110-000, Várzea Grande – MT.

O Auto Posto Avenida, CNPJ: 03.972.001/0001-96, localizada na Av. Antônio Maggi, nº 
1.119, Centro, Sapezal – MT, torna público que requereu junto a Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Renovação da Licença de Operação da atividade de Posto de Abastecimento. 
Não foi determinado EIA/RIMA.

BOM FUTURO AGRÍCOLA LTDA – ARMAZÉM MALU CNPJ 10.425.282/0014-47, torna público que 
requereu junto à Secretaria de Estado e Meio Ambiente – SEMA/MT a Solicitação da LICENÇA POR 
ADESÃO DE COMPROMISSO – LAC para atividade de Armazenamento de Grãos emissão de Warrant, 
instalada na Fazenda Malu, Rodovia BR-158 KM 460 a direita. Zona rural de Bom Jesus do Araguaia-MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA

EDITAL DE COMUNICAÇÃO
A Claro S.A, portadora do CNPJ nº 40.432.544/0443-57, torna público que requereu junto ao Consorcio 
Intermunicipal de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental - CODEMA a Licença Previa, Instalação 
e Operação, para atividade de Telefonia Móvel, localizado na Est MT 109 sentido PA Coutinho União km 64 – 
Querência – MT (MTQRN02).

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO DIRETOR
DA ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS
A Presidente do CONSELHO DIRETOR da Associação 
dos Lojistas do SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, no 
uso de suas atribuições e prerrogativas previstas no 
artigo 23º, § 6º do Estatuto da Associação dos Lojistas 
do SHOPPING CENTER 3 AMÉRICAS, vem, através do 
presente convocar  todos os membros para a REUNIÃO 
MENSAL DO CONSELHO DIRETOR, conforme art. 
23º, §6º, a ser realizada no dia 26/01/2021, na sede 
da Associação, sito a Avenida Brasília número 177, 
Jardim das Américas, Cuiabá/MT, CEP: 78.060-601, às 
08:00 horas, em primeira convocação, se presente mais 
de 1/3 (um terço) dos associados, ou às 08:30 horas, 
em segunda convocação, com qualquer número de 
presentes (art. 17º), para deliberarem especifi camente 
sobre a seguinte ordem do dia: 
a) APROVAÇÃO DOS TRABALHOS REALIZADOS 
NO MÊS DE DEZEMBRO/2021;
b) APRESENTAÇÃO PLANEJAMENTO ANUAL 
ORÇAMENTÁRIO 2021;
c) AVALIAÇÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO 
REAJUSTE ANUAL PELO SALDO POSITIVO DO IGP-
DI, DATA BASE DEZEMBRO/2017, E INCREMENTO 
FACULTATIVO DE 3%  AO ANO SOBRE O FUNDO DE 
PROMOÇÃO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19;
d) OUTROS ASSUNTOS QUE SURGIREM;
Contamos com a presença de todos para o 
desenvolvimento dos assuntos pautados. 

Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2021.

Presidente Conselho Diretor
ASSOCIAÇÃO DOS LOJISTAS DO SHOPPING 

CENTER 3 AMÉRICAS
CNPJ n. 01.278.726/0001-53

LEILÃO SEST/SENAT CUIABÁ/MT
AVISO DE LEILÃO PÚBLICO Nº 001/2021 - Leilão Presencial e On-Line

Leiloeiro Publico Ofi cial Álvaro Antonio Mussa Pereira, Matrícula 013/2008/JUCEMAT
A UNIDADE OPERACIONAL A-03 do SEST/SENAT de Cuiabá/MT, através da Comissão responsável 
comunica que realizará, com base na Lei 8.666/93 e suas alterações, leilão público tipo Maior Lance, para 
alienação de bens móveis diversos, no estado em que se encontram, conforme relacionado no  Anexo I, 
que integra o Edital completo. Para participação presencial o cadastro será antes de iniciar o leilão, e on-
line com cadastro antecipado até 24 horas antes do leilão para aprovação e liberação de senha, no site: 
www.kleiberleiloes.com.br. 
Dia do leilão: 08 de Fevereiro de 2021 – 2ª feira – 09:00 horas
Local do leilão: Sede do SEST/SENAT - Av. Fernando Correa da Costa, nº 2.115, Pq Ohara, Cuiabá/MT
Site leilão on-line: www.kleiberleiloes.com.br
- A descrição dos bens móveis diversos e fotos disponíveis no site do leiloeiro, nos folder, panfl etos, ou 
em outro meio de publicidade, não tem efeito vinculante, e sim apenas de caráter meramente ilustrativos 
e para divulgação do leilão. 
- Dúvidas, informações e outros detalhes poderão ser obtidos com a Comissão (65) 2123.1900 ou com o 
Leiloeiro (65) 3365.9885 e 99287.9838. 
- Edital completo está disponível no site do leiloeiro: www.kleiberleiloes.com.br
- Visitas e vistorias aos bens na sede do SEST/SENAT Cuiabá, a partir do dia 03/02/2020, das 08:00h as 
11:00h e das 14:00h as 17:00h.
Cuiabá/MT, 21/01/2021. A Comissão

 AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA.
CNPJ: 05.480.855/0011-52 NIRE: 51200848331

REGULAMENTO INTERNO
AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n. 05.480.855/0011-52, fi lial criada na 16ª Alteração de Contrato Social da Agropecuária Itaquerê do Araguaia 
LTDA (CNPJ/MF n. 05.480.855/0001-80, e, NIRE 51200848331) registrada sob o n. 2276363, localizada na Rod. BR 
158, Km 598, Chácara Nossa Senhora da Guia, s/n, Zona Rural, CEP 78.655-000, no Município de Porto Alegre do 
Norte, estado de Mato Grosso, Inscrição Estadual 13.836.240-8; por intermédio de seu sócio administrador, EU-
RICO BRUNETTA, brasileiro, casado, empresário agropecuarista, portador da Cédula de Identidade sob o RG n. 
2.248.567-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 439.610.539-87, domiciliado na Rua Amigos de Parma, n. 450, 
Parque Industrial, CEP 78850-000, no Município de Primavera do Leste - MT, vem por meio deste, apresentar o 
seu regulamento interno que disciplina suas atividades no que se refere as normas de armazenagem e utilização 
de serviços, do recebimento e retiradas das mercadorias, das condições do depósito, das normas de condições 
gerais, normas de segurança, entre outras a serem observadas pela unidade armazenadora. ARMAZENAMEN-
TO E SERVIÇOS CORRELATOS: ARMAZENAMENTO: É o serviço que consiste na guarda e conservação das mercadorias 
recebidas em depósito. O prazo de depósito começará a vigorar a partir da entrada do produto no armazém e encerrará na data/
tempo, determinado em contrato entre as partes, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre o depo-
sitante e a empresa AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA. PESAGEM: É a operação que visa determinar 
o peso das mercadorias. A pesagem para os depositantes e/ou usuários de serviços correlatos será realizada, obrigatoriamente, 
tanto na entrada quanto nas saídas das mercadorias. A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA 
LTDA., somente aceitará a pesagem por ela realizada ou quando realizado por terceiros sob sua fi scalização, 
será cobrada a pesagem (pesagem avulsa) sempre que as mercadorias não se destinarem ao armazenamento e/
ou prestação de serviços, conforme Tabela e Tarifas. RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO: São operações de receber 
e expedir mercadorias pela utilização de equipamentos existentes na unidade armazenadora, inclusive pe-
sagem, retiradas de amostras e determinação de teores de umidade e de impurezas e matérias estranhas. 
PRÉ-LIMPEZA E/OU LIMPEZA: O Sistema de limpeza tem como objetivo reduzir ao máximo o teor de impu-
rezas e de matérias estranhas existentes na massa de grãos, permitindo efi ciente secagem e adequada ae-
ração, objetivando assim uma boa conservação do produto. O sistema de limpeza da empresa é dotado das 
máquinas de pré-limpeza, em condições operacionais adequadas. SECAGEM: É a operação destinada à redução 
do teor excessivo de umidade das mercadorias aos índices recomendáveis para sua conservação. TRATAMENTO FITOS-
SANITARIO: é um procedimento realizado para o controle de pragas, utilizando defensivos e outros métodos a fim de evitar 
a proliferação nos armazéns, essa opção será realizada independente de autorização do depositante. CLASSIFICAÇÃO: 
É o ato de classificar uma mercadoria, de acordo com os padrões oficiais. A classificação do produto, será realizada quando de
sua entrada e serão aplicados os descontos cabíveis para cada produto, conforme tabela de classifi cação utili-
zada pela INDEPENDÊNCIA ARMAZENS GERIAS E SILOS LTDA. A tabela de classifi cação é apresenta ao cliente 
e/ou anexada ao contrato, quando fi rmado. CONDIÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO E A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS: A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., se obrigará a prestar os seus serviços 
efi cientemente, segundo os meios de que dispõe e observando as normas especifi cas quanto ao recebimento, 
processamento, armazenamento, conservação e expedição das mercadorias, além das condições estabelecidas 
neste regulamento. A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., não se obrigará a prestar 
seus serviços além de sua capacidade e âmbito. A empresa não aceitará para armazenamento: mercadorias 
que não se fi zerem acompanhar dos documentos exigidos pelo fi sco; mercadorias que não estiverem em boas 
condições de conservação, ou seja, deterioradas ou com depreciação de suas características físico-químicas. 
A empresa somente aceitará para armazenamento mercadorias que apresentem teores de umidade e de impu-
rezas adequadas e em boas condições de conservação, reservando-se ao direito de estabelecer em contrato 
os parâmetros aceitáveis para cada produto. A mercadoria, enquanto permanecer em depósito, estará sujeita 
a quaisquer serviços que se fi zerem necessárias para a sua conservação e/ou boa ordem de armazenamento, 
independente de autorização do depositante. Toda e qualquer retirada de mercadoria deverá ser assistida pelo 
depositante ou seu representante legal, a quem compete assinar o respectivo documento de entrega. No ato 
da saída de mercadorias, nova classifi cação será realizada, valendo a classifi cação feita pelo AGROPECUÁRIA 
ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA, ou por classifi cador determinado pelo depositante, desde que previamente 
ajustado em contrato e previamente comunicado. TARIFAS: Tarifas são os valores fi xados para prestação dos 
serviços constantes em tabela específi ca, que deverá fi car em local de fácil acesso à disposição do público para 
conhecimento e consulta. CONDICOES PARA APLICAÇÃO DE TARIFAS: Todos os débitos de qualquer mer-
cadoria armazenada deverão ser quitados antes de sua retirada. A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO 
ARAGUAIA LTDA., valer-se-á do direito de reter mercadorias para garantia de seu pagamento, proporcionalmente 
aos débitos a elas relacionados. O enquadramento de cobrança de armazenamento e de serviços correlatos
nas classes de tarifas vigentes (volumes, metro quadrado, toneladas e outros) será de exclusiva competência de 
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA. Para a aplicação da tarifa, será considerada até a terceira casa 
da unidade de medida utilizada (tonelada ou fração, metro quadrado ou metro cúbico) utilizando-se ½ meio com 
regra de arredondamento para as casas subsequentes. DISPOSIÇÕES GERAIS: O horário ofi cial dos serviços do 
armazém é de, segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 horas e sábado das 07:30 as 11:30 
horas, não funcionando aos domingos. AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., não se obriga a exe-
cutar serviços fora do expediente normal, salvo quando houver interesse de sua parte ou se for convencionado 
com o cliente, mediante cobrança de taxa extraordinária. A entrega de mercadoria nas dependências da empresa 
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., caracteriza total e irrestrita aceitação dos termos do presente 
regulamento pelo depositante. Toda e qualquer solicitação por parte do cliente ou seu representante legal de-
verá ser feita por escrito, não se aceitando aquelas que contrariem as normas técnico-operacionais da empresa 
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA. SEGURANÇA: A segurança na unidade armazenadora é de 
competência de seus respectivos Gerentes, devendo para tanto, a adoção das normas abaixo relacionadas: 
Acesso de caminhões para entrega: Motorista entrega a nota fi scal no escritório; Balanceiro confere nota fi scal 
e verifi ca se a carga é endereçada para o armazém; Confere placa do caminhão, nome do motorista; Autoriza 
a entrada no pátio. Escritório: 1° Passo: Confere nota fi scal e demais documentos que acompanham a carga e 
verifi ca a existência de contrato de prestação de serviços previamente fi rmado; 2° Passo: Autoriza a classifi ca-
ção, pesagem e em seguida a descarga. Acesso de pessoas estranhas no pátio do armazém: Devem solicitar 
autorização do escritório. Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com as dispo-
sições do Decreto n° 1.102 de 21/11/1903, e subsidiariamente na forma das demais disposições legais vigentes. 

Porto Alegre do Norte – MT, 07 de dezembro de 2020.
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA.

CNPJ: 05.480.855/0011-52
Eurico Brunetta – Sócio Administrador

DECLARAÇÃO
AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o 
n. 05.480.855/0011-52, fi lial criada na 16ª Alteração de Contrato Social da Agropecuária Itaquerê do Araguaia LTDA 
(CNPJ/MF n. 05.480.855/0001-80, e, NIRE 51200848331) registrada sob o n. 2276363, localizada na Rod. BR 158, Km 
598, Chácara Nossa Senhora da Guia, s/n, Zona Rural, CEP 78.655-000, no Município de Porto Alegre do Norte, estado 
de Mato Grosso, Inscrição Estadual 13.836.240-8; por intermédio de seu sócio administrador, EURICO BRUNETTA, 
brasileiro, casado, empresário agropecuarista, portador da Cédula de Identidade sob o RG n. 2.248.567-9 SESP/PR, 
inscrito no CPF/MF sob o n. 439.610.539-87, domiciliado na Rua Amigos de Parma, n. 450, Parque Industrial, CEP 
78850-000, no Município de Primavera do Leste - MT, vem por meio deste, atendendo aos dispositivos do Decreto
1.102 de 21 de Novembro de 1.903, declarar que: I – A sociedade empresária tem como objetivo a prestação 
de serviços de recepção, benefi ciamento, padronização e armazenagem de grãos e sementes, principalmente 
mas não somente soja, milho e algodão; II – A atividade de armazém geral praticada pela sociedade empresária 
compreende na carga e descarga de mercadorias bem como a movimentação interna das mesmas, dispondo 
para tais fi ns de área com as seguintes características: ÁREA DESTINADA A ARMAZENAGEM Armazém Graneleiro – 
Fundo Semi V com 10.246,09 metros quadrados, possuindo 02 (duas) células de armazenagem com capacidade 
de armazenamento de 30.000 toneladas cada uma, totalizando 60.000 toneladas de grãos. Possui infra estrutura 
completa com: moegas; secadores; máquina de pré-limpeza; máquina de limpeza; correias transportadoras; 
elevadores; fornalha; tombador; balança; sistema de proteção contra incêndio e pânico composto por hidrantes; 
extintores; SPDA; e, alarmes sonorizados. As unidades armazenadoras são equipadas com termometria. ÁREA 
DESTINADA AO ESCRITÓRIO/BALANÇA - A área destinada ao escritório administrativo, recepção e expedição dos pro-
dutos está localizada no mesmo endereço com 248,50 metros quadrados composta por salas administrativas, 
corredores de circulação, banheiros, cozinha, recepção, sala de balança, balança. III – As mercadorias recebi-
das e armazenadas são sobretudo produtos agrícolas a granel como soja, milho, sorgo entre outros. Maiores 
detalhes, ver anexo (Memorial Descritivo). IV – O capital social total da empresa é de R$ 64.350.344,00 (sessenta 
e quatro milhões, trezentos e cinquenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais. Para esta fi lial destaca-se do 
capital social o valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Porto Alegre do Norte – MT, 07 de dezembro de 2020.
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA.

05.480.855/0011-52
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA Ltda.

CNPJ: 05.480.855/0011-52
Tarifas de Armazenagem (R$/Ton.)

Soja

Até 30/04 Até 30/05 Até 30/06 Até 30/07 Até 30/08
R$ 30,00 R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 45,00 R$ 50,00

Soja - sendo 30/08 a data limite para retirada do armazém
Milho

Até 30/08 Até 30/09 Até 30/10
R$ 27,00 R$ 32,00 R$ 37,00

Milho – sendo 30/10 a data limite para retirada do armazém
*Tarifas vigentes para o ano de 2021.

Porto Alegre do Norte-MT, 07 de dezembro de 2020.
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA.

05.480.855/0011-52

 AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA.
CNPJ: 05.480.855/0006-95 NIRE: 51200848331

REGULAMENTO INTERNO
AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n. 05.480.855/0006-95, fi lial criada na 13ª Alteração de Contrato Social da Agropecuária Itaquerê do Araguaia 
LTDA (CNPJ/MF n. 05.480.855/0001-80, e, NIRE 51200848331) registrada sob o n. 2190620, localizada na Fazen-
da Itaquerê, Rod. MT 130, sentido Primavera/Paranatinga, Km 50 + 80,1 Km à direita, s/n, Zona Rural, Proje-
to Itaquerê, CEP 78625-000, no Município de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, Inscrição Estadual 
13.791.060-6; por intermédio de seu sócio administrador, EURICO BRUNETTA, brasileiro, casado, empresário 
agropecuarista, portador da Cédula de Identidade sob o RG n. 2.248.567-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o 
n. 439.610.539-87, domiciliado na Rua Amigos de Parma, n. 450, Parque Industrial, CEP 78850-000, no Município 
de Primavera do Leste - MT, vem por meio deste, apresentar o seu regulamento interno que disciplina suas 
atividades no que se refere as normas de armazenagem e utilização de serviços, do recebimento e retiradas 
das mercadorias, das condições do depósito, das normas de condições gerais, normas de segurança, entre 
outras a serem observadas pela unidade armazenadora. ARMAZENAMENTO E SERVIÇOS CORRELATOS: AR-
MAZENAMENTO: É o serviço que consiste na guarda e conservação das mercadorias recebidas em depósito. O prazo 
de depósito começará a vigorar a partir da entrada do produto no armazém e encerrará na data/tempo, determinado 
em contrato entre as partes, podendo ser prorrogado livremente por acordo entre o depositante e a empre-
sa AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA. PESAGEM: É a operação que visa determinar o peso das 
mercadorias. A pesagem para os depositantes e/ou usuários de serviços correlatos será realizada, obrigatoriamente, 
tanto na entrada quanto nas saídas das mercadorias. A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA 
LTDA., somente aceitará a pesagem por ela realizada ou quando realizado por terceiros sob sua fi scalização, 
será cobrada a pesagem (pesagem avulsa) sempre que as mercadorias não se destinarem ao armazenamento 
e/ ou prestação de serviços, conforme Tabela e Tarifas. RECEPÇÃO E EXPEDIÇÃO: São operações de receber e 
expedir mercadorias pela utilização de equipamentos existentes na unidade armazenadora, inclusive pesagem, 
retiradas de amostras e determinação de teores de umidade e de impurezas e matérias estranhas. PRÉ-LIMPEZA 
E/OU LIMPEZA: O Sistema de limpeza tem como objetivo reduzir ao máximo o teor de impurezas e de maté-
rias estranhas existentes na massa de grãos, permitindo efi ciente secagem e adequada aeração, objetivando 
assim uma boa conservação do produto. O sistema de limpeza da empresa é dotado das máquinas de pré-lim-
peza, em condições operacionais adequadas. SECAGEM: É a operação destinada à redução do teor excessivo de 
umidade das mercadorias aos índices recomendáveis para sua conservação. TRATAMENTO FITOSSANITARIO: é um 
procedimento realizado para o controle de pragas, utilizando defensivos e outros métodos a fi m de evitar a proliferação 
nos armazéns, essa opção será realizada independente de autorização do depositante. CLASSIFICAÇÃO: É o ato 
de classifi car uma mercadoria, de acordo com os padrões ofi ciais. A classifi cação do produto, será realizada quando de
sua entrada e serão aplicados os descontos cabíveis para cada produto, conforme tabela de classifi cação utili-
zada pela INDEPENDÊNCIA ARMAZENS GERIAS E SILOS LTDA. A tabela de classifi cação é apresenta ao cliente 
e/ou anexada ao contrato, quando fi rmado. CONDIÇÕES PARA O ARMAZENAMENTO E A PRESTAÇÃO DE SER-
VIÇOS: A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., se obrigará a prestar os seus serviços 
efi cientemente, segundo os meios de que dispõe e observando as normas especifi cas quanto ao recebimento, 
processamento, armazenamento, conservação e expedição das mercadorias, além das condições estabelecidas 
neste regulamento. A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., não se obrigará a prestar 
seus serviços além de sua capacidade e âmbito. A empresa não aceitará para armazenamento: mercadorias 
que não se fi zerem acompanhar dos documentos exigidos pelo fi sco; mercadorias que não estiverem em boas 
condições de conservação, ou seja, deterioradas ou com depreciação de suas características físico-químicas. 
A empresa somente aceitará para armazenamento mercadorias que apresentem teores de umidade e de impu-
rezas adequadas e em boas condições de conservação, reservando-se ao direito de estabelecer em contrato 
os parâmetros aceitáveis para cada produto. A mercadoria, enquanto permanecer em depósito, estará sujeita 
a quaisquer serviços que se fi zerem necessárias para a sua conservação e/ou boa ordem de armazenamento, 
independente de autorização do depositante. Toda e qualquer retirada de mercadoria deverá ser assistida pelo 
depositante ou seu representante legal, a quem compete assinar o respectivo documento de entrega. No ato 
da saída de mercadorias, nova classifi cação será realizada, valendo a classifi cação feita pelo AGROPECUÁRIA 
ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA, ou por classifi cador determinado pelo depositante, desde que previamente 
ajustado em contrato e previamente comunicado. TARIFAS: Tarifas são os valores fi xados para prestação dos 
serviços constantes em tabela específi ca, que deverá fi car em local de fácil acesso à disposição do público para 
conhecimento e consulta. CONDICOES PARA APLICAÇÃO DE TARIFAS: Todos os débitos de qualquer mer-
cadoria armazenada deverão ser quitados antes de sua retirada. A empresa, AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO 
ARAGUAIA LTDA., valer-se-á do direito de reter mercadorias para garantia de seu pagamento, proporcionalmente 
aos débitos a elas relacionados. O enquadramento de cobrança de armazenamento e de serviços correlatos
nas classes de tarifas vigentes (volumes, metro quadrado, toneladas e outros) será de exclusiva competência de 
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA. Para a aplicação da tarifa, será considerada até a terceira casa 
da unidade de medida utilizada (tonelada ou fração, metro quadrado ou metro cúbico) utilizando-se ½ meio com 
regra de arredondamento para as casas subsequentes. DISPOSIÇÕES GERAIS: O horário ofi cial dos serviços do 
armazém é de, segunda a sexta feira das 07:30 às 11:30, e das 13:30 às 17:30 horas e sábado das 07:30 as 11:30 
horas, não funcionando aos domingos. AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., não se obriga a exe-
cutar serviços fora do expediente normal, salvo quando houver interesse de sua parte ou se for convencionado 
com o cliente, mediante cobrança de taxa extraordinária. A entrega de mercadoria nas dependências da empresa 
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA., caracteriza total e irrestrita aceitação dos termos do presente 
regulamento pelo depositante. Toda e qualquer solicitação por parte do cliente ou seu representante legal de-
verá ser feita por escrito, não se aceitando aquelas que contrariem as normas técnico-operacionais da empresa 
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA. SEGURANÇA: A segurança na unidade armazenadora é de 
competência de seus respectivos Gerentes, devendo para tanto, a adoção das normas abaixo relacionadas: 
Acesso de caminhões para entrega: Motorista entrega a nota fi scal no escritório; Balanceiro confere nota fi scal 
e verifi ca se a carga é endereçada para o armazém; Confere placa do caminhão, nome do motorista; Autoriza 
a entrada no pátio. Escritório: 1° Passo: Confere nota fi scal e demais documentos que acompanham a carga e 
verifi ca a existência de contrato de prestação de serviços previamente fi rmado; 2° Passo: Autoriza a classifi ca-
ção, pesagem e em seguida a descarga. Acesso de pessoas estranhas no pátio do armazém: Devem solicitar 
autorização do escritório. Os casos omissos no presente regulamento, serão resolvidos de acordo com as dispo-
sições do Decreto n° 1.102 de 21/11/1903, e subsidiariamente na forma das demais disposições legais vigentes. 

Novo São Joaquim – MT, 07 de dezembro de 2020.
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA.

CNPJ: 05.480.855/0006-95
Eurico Brunetta – Sócio Administrador

DECLARAÇÃO
AGROPECUÁRIA ITAQUERÊ DO ARAGUAIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob 
o n. 05.480.855/0006-95, fi lial criada na 13ª Alteração de Contrato Social da Agropecuária Itaquerê do Araguaia 
LTDA (CNPJ/MF n. 05.480.855/0001-80, e, NIRE 51200848331) registrada sob o n. 2190620, localizada na Fazenda 
Itaquerê, Rod. MT 130, sentido Primavera/Paranatinga, Km 50 + 80,1 Km à direita, s/n, Zona Rural, Projeto Itaque-
rê, CEP 78625-000, no Município de Novo São Joaquim, estado de Mato Grosso, Inscrição Estadual 13.791.060-6; 
por intermédio de seu sócio administrador, EURICO BRUNETTA, brasileiro, casado, empresário agropecuarista, 
portador da Cédula de Identidade sob o RG n. 2.248.567-9 SESP/PR, inscrito no CPF/MF sob o n. 439.610.539-87, 
domiciliado na Rua Amigos de Parma, n. 450, Parque Industrial, CEP 78850-000, no Município de Primavera do 
Leste - MT, vem por meio deste, atendendo aos dispositivos do Decreto 1.102 de 21 de Novembro de 1.903, de-
clarar que: I – A sociedade empresária tem como objetivo a prestação de serviços de recepção, benefi ciamento, 
padronização e armazenagem de grãos e sementes, principalmente mas não somente soja, milho e algodão; 
II – A atividade de armazém geral praticada pela sociedade empresária compreende na carga e descarga de 
mercadorias bem como a movimentação interna das mesmas, dispondo para tais fi ns de área com as seguin-
tes características: ÁREA DESTINADA A ARMAZENAGEM Armazém Graneleiro – Fundo Semi V com 10.246,09 
metros quadrados, possuindo 02 (duas) células de armazenagem com capacidade de armazenamento de 30.000 
toneladas cada uma, totalizando 60.000 toneladas de grãos. Possui infra estrutura completa com: moegas; seca-
dores; máquina de pré-limpeza; máquina de limpeza; correias transportadoras; elevadores; fornalha; tombador; 
balança; sistema de proteção contra incêndio e pânico composto por hidrantes; extintores; SPDA; e, alarmes 
sonorizados. As unidades armazenadoras são equipadas com termometria. ÁREA DESTINADA AO ESCRITÓRIO/
BALANÇA - A área destinada ao escritório administrativo, recepção e expedição dos produtos está localizada no 
mesmo endereço com 248,50 metros quadrados composta por salas administrativas, corredores de circulação, 
banheiros, cozinha, recepção, sala de balança, balança. III – As mercadorias recebidas e armazenadas são so-
bretudo produtos agrícolas a granel como soja, milho, sorgo entre outros. Maiores detalhes, ver anexo (Memorial 
Descritivo). IV – O capital social total da empresa é de R$ 64.350.344,00 (sessenta e quatro milhões, trezentos 
e cinquenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais. Para esta fi lial destaca-se do capital social o valor de R$ 
1.000,00 (um mil reais).

Novo São Joaquim – MT, 07 de dezembro de 2020.
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA.

05.480.855/0006-95
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA Ltda.

CNPJ: 05.480.855/0006-95
Tarifas de Armazenagem (R$/Ton.)

Soja

Até 30/04 Até 30/05 Até 30/06 Até 30/07 Até 30/08
R$ 30,00 R$ 35,00 R$ 40,00 R$ 45,00 R$ 50,00

Soja - sendo 30/08 a data limite para retirada do armazém
Milho

Até 30/08 Até 30/09 Até 30/10
R$ 27,00 R$ 32,00 R$ 37,00

Milho – sendo 30/10 a data limite para retirada do armazém
*Tarifas vigentes para o ano de 2021.

Novo São Joaquim-MT, 07 de dezembro de 2020.
AGROPECUÁRIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA.

05.480.855/0006-95



Cuiabá, Sexta-feira, 22 de Janeiro de 2021 

Vida f.baracat@gazetadigital.com.br

 8C

Vagner Oliveira, vencedor do reality Model Show, 
comemorou seu happy b-day em Belo Horizonte.

A elegante Leila Malouf abre seu buffet em março 
para um Curso Básico de Vinhos. Com direito a breve 
história e introdução, principais uvas, principais estilos 
e básico de harmonização, promete atrair os amantes 
desta bebida.

Com pouco mais de 3 anos de relacionamento 
pontuados por alguns términos, a dançarina Lorena 
Improta e o cantor Léo Santana devem subir no altar 
ainda neste ano. Aguardem!! 

Após quase um ano de pandemia da covid-19 em 
Cuiabá, foram vacinadas, na manhã desta quarta-
feira (20), as primeiras 7 pessoas na campanha 
Vacina Cuiabá - Sua Vida em Primeiro Lugar, trazendo 
esperança de superação deste momento difícil pelo 
qual passa toda a humanidade. 

Al
ta

 Te
m

po
ra

da

Nathalia Goulart na coluna de hoje 

Acervo 

Acervo 

Erramos

Cometemos um equívoco na edição da última quarta-feira 
ao informar que seria aniversário da querida Suenice Beloto, 
que na verdade ocorreu no início do mês. Pedimos desculpas 
pela troca de datas.

Acervo

Elegante casal de amigos, Izaura e Jica Ribeiro

Acervo pessoal

A doutora Monnize Costa, que atua na Pediatria, 
agora se estabelece em Diamantino

Exemplo 

Luan Santana realizou doações de concentradores de oxigênio para os hospitais 
de Manaus, no estado do Amazonas. Unindo modernidade e segurança, as máquinas 
dispensam o uso dos cilindros de oxigênio, mantendo os pacientes em estado grave 
assistidos por até 24 horas, exercendo como função principal fornecer O2 a um 
volume que permaneça dentro das margens de tolerância. 

Nas redes 

Com o isolamento 
social, subiu o 
número de pessoas 
que passaram a 
treinar em casa ou 
em espaços públicos 
por conta própria. 
Apesar da premissa 
da vida saudável, a 
prática vulnerabiliza 
os praticantes 
quando não há 
acompanhamento 
de um profissional 
adequado. Praticante 
assídua de atividades 
físicas, a cantora Ana 
Petkovic não abre 
mão das instruções 
de um personal 
mesmo que a 
distância.

Decor 
O uso de plantas 

em ambientes 
internos se tornou 
uma tendência de 
decoração e design 
de interiores. Além 
dos benefícios à 
saúde que elas 
podem trazer, 
esses elementos da 
natureza colocam 
mais cor no ambiente 
e proporcionam 
uma sensação 
aconchegante. Uma 
ótima opção para 
quem quer seguir 
a tendência, mas 
não tem muito 
tempo para cuidar 
das plantinhas, é 
apostar nos cactos na 
decoração em pontos 
estratégicos da casa.

Toda beleza 
da socialite 
primaverense 
Gisele Barco 
Matos


