
PERÍODO DE DEFESO

A proibição à pesca segue até o dia 31 de janeiro

Começa nesta quin-
ta-feira, 1º de outubro, o 
período de defeso da pira-
cema no Estado de Mato 
Grosso. A proibição à pes-
ca, tanto amadora como 
profissional segue até o 
dia 31 de janeiro de 2021 
incluindo os rios das Ba-
cias Hidrográficas do Pa-
raguai, Amazonas e Ara-
guaia-Tocantins.

Durante o período de 
defeso da piracema, a fis-
calização de pesca será in-
tensificada. As operações 
realizadas pela Secretaria 
de Estado de Meio Am-

Piracema começa nesta quinta 
nos rios de Mato Grosso

Renata Prata / Sema/MT
biente (Sema-MT) ocor-
rem também em parceria 
com Batalhão de Polícia 
Militar de Proteção Am-
biental, Delegacia Espe-
cializada de Meio Am-
biente (Dema), Instituto 
Brasileiro do Meio Am-
biente e dos Recursos Na-
turais Renováveis (Ibama) 
e Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodi-
versidade (ICMBio).

Quem desrespeitar a le-
gislação poderá ter o pes-
cado e os equipamentos 
apreendidos, além de levar 
multa que varia de R$ 1 mil 
a R$ 100 mil, com acrésci-
mo de R$ 20, por quilo de 
peixe encontrado.

Ricardo Arioli concorre
a vice da Aprosoja

DE TANGARÁ

A Comissão Eleitoral, 
responsável pelas eleições 
2020 da Associação dos 
Produtores de Soja e Mi-
lho de Mato Grosso (Apro-
soja), recebeu registro de 
candidaturas de duas cha-
pas que irão concorrer a 
nova diretoria da entidade 
para o triênio 2021-2023. 
As chapas 01 e 02 apre-
sentaram documentação 
nesta terça-feira, 29, na 
sede administrativa da as-
sociação, em Cuiabá.

A Chapa 01, denomi-
nada “Aprosoja Decidida 
Produtor Mais Forte”, traz 
o produtor rural de Prima-
vera do Leste, Fernando 
Cadore ao cargo de presi-
dente e Lucas Costa Beber, 
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de Nova Mutum, como 
vice-presidente. Também 
compõe o grupo Nathan 
Belusso do município de 
Sorriso, que concorre a 
diretor administrativo e 
o produtor Antonio Ca-
valaro, de Lucas do Rio 
Verde, pretenso diretor 
financeiro.

Já a Chapa 02, com 
nome “Aprosoja para To-
dos”, é encabeçada pelo 
produtor rural de Canara-
na, Marcos da Rosa, como 
presidente e Ricardo Ario-
li, de Tangará da Serra, ao 
cargo de vice-presidente. 
Para vaga de diretor admi-

nistrativo, a chapa traz o 
produtor de Diamantino, 
Altemar Kroling e para 
diretor financeiro, Otá-
vio Palmeira, de Prima-
vera do Leste.

Produtores rurais as-
sociados que desejam 
concorrer a uma vaga de 
delegado para um dos 25 
núcleos ou compor chapa 
para nova diretoria da Apro-
soja tem até 09 de outubro 
para entregar a documenta-
ção de registro de candida-
tura. Os documentos origi-
nais devem ser entregues 
na sede administrativa da 
entidade ou via e-mail para 
Comissão Eleitoral, pelo 
endereço comissao.eleito-
ral@aprosoja.com.br.

A eleição será realizada 
no dia 09 de novembro 
de 2020 (segunda-feira), 
das 7h às 17h (horário de 
Mato Grosso). Os 25 nú-
cleos da Aprosoja se tor-
narão local de votação, 
bem como a sede da en-
tidade, em Cuiabá.
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