
Um acidente entre uma carreta, um ônibus da empresa Sat e um carro matou quatro pessoas e deixou cerca de 30 pessoas feridas na BR-163 na noi-
te de terça-feira, próximo a Diamantino. Carreta e ônibus bateram de frente. Além desses veículos, um outro carro também se envolveu no acidente.
                                                          Página -7

BR-163

4 morrem e 30 ficam feridos em
colisão entre carreta e ônibus

Mato Grosso 
quinta-feira, 01 de agosto de 2019
Ano I - Edição 103 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 35 | Mín 20

SÉRIE B

MT perde
posição na
produção
leiteira

Um estudo conduzido em 
parceria entre o Imea, a 
Rede ILPF e a Embrapa 
mostrou que a sazonalida-
de na produção de leite em 
Mato Grosso é maior do que 
na média nacional. Essa 
diferença entre a produção 
na safra e na entressafra é 
o principal fator que limi-
ta a indústria do setor no 
estado.   
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O Cuiabá garantiu mais um ponto fora de casa. Na noite de terça, pela 13ª rodada da Série B, a 
equipe empatou com o líder Bragantino, em jogo emocionante que terminou em 2 a 2.
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TERRENOS SUJOS

CORRIDA ELEITORAL

Autuados têm 
20 dias para 
apresentarem
defesa

MDB decide 
ter candidato 
próprio em 
Sinop

A Secretaria de Meio Am-
biente de Sinop está notificando 
donos de terrenos, multados em 
decorrência da falta de conser-
vação dos imóveis e a presença 
de vegetação acima da altura 
máxima permitida (50 cm) por 
lei, a apresentarem, no prazo de 
20 dias, defesa ou impugnação 
aos autos de infração.  Página - 7

A sigla já definiu que terá 
candidatura própria à prefeitura 
de Sinop no ano que vem. O ob-
jetivo do partido é emplacar em 
2020 o maior número possível 
de prefeitos no próximo pleito. 
O ex-prefeito e atual deputado 
federal Juarez Costa, Silvano 
Amaral e Jorge Yanai são os 
principais nomes da legenda.
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Gabriel Faria

DivulGação

Cuiabá arranca empate com o líder

DivulGação



É essencial ter conhecimentos específi-
cos e acompanhar todas as mudanças na 
legislação pertinentes ao agronegócio

Em caso de emergência, avisar...
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guém que possa ajudar.
O problema se torna realmen-

te grave com o fato de não termos o 
hábito de carregar conosco esse tipo 
de informação em local que não seja 
o celular. Um cartão com números 
principais na carteira seria o suficien-

te para facilitar em casos 
extremos.

Tenha em mente que 
existe uma infinidade de 
situações que podem fa-
zer com que você perca 
o acesso ao seu celular 
e, por conseguinte, à sua 
agenda. Estar prepara-
do é a melhor coisa para 
passar por uma situação 

extrema com o mínimo possível de 
traumas e transtornos. Pense nisso, 
esteja prevenido. A prevenção é sem-
pre o melhor caminho.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Causam espanto os movimentos do ministro da 
Justiça, Sergio Moro, em meio às investigações dos ata-
ques de hackers ao seu telefone celular e aos de outras 
autoridades.

Na quarta passada (24), um dia após a prisão de 
quatro suspeitos de serem os responsáveis pelos crimes, 
o ministro veio a público para vinculá-los ao vazamento 
das mensagens de procuradores da Operação Lava Jato 
que o site The Intercept Brasil começou a publicar em 
junho.

Como as investigações ainda estão em andamento 
e são conduzidas oficialmente sob sigilo pela Polícia Fe-
deral, as evidências que poderiam sustentar a insinuação 
de Moro eram desconhecidas. Em seu primeiro depoi-
mento aos policiais, o principal suspeito, Walter Delgatti 
Neto, admitiu a invasão das contas do ex-juiz e de outras 
autoridades no aplicativo Telegram e declarou ter sido a 
fonte do material obtido pelo site.

Mas a PF ainda está verificando a consistência do 
depoimento e examinando provas, e por isso a precipi-
tação de Moro soou como tentativa de intimidar o Inter-
cept e outros veículos que têm publicado as mensagens. 
O Intercept afirma ter obtido o material de fonte anôni-
ma —cujo sigilo é protegido pela Constituição brasilei-
ra— e nega ter participado dos crimes cometidos pelos 
que copiaram os arquivos fornecidos a seus jornalistas.

Ao examinar as mensagens, este jornal não encon-
trou sinais de adulteração. Mesmo que a fonte as tenha 
conseguido de forma ilícita, o evidente interesse público 
justifica a publicação do seu conteúdo. Na quinta (25), 
Moro tomou a iniciativa de avisar o presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) e outras autoridades que seus aparelhos ce-
lulares também haviam sido alvo de ataques. A uma das 
vítimas o ministro assegurou que as informações seriam 
destruídas. Coube à própria PF lembrá-lo do óbvio, em 
nota oficial. O material obtido pelos hackers, bem como 
outras provas que vierem a ser colhidas, não pode ser 
descartado sem que o Ministério Público seja ouvido e 
sem autorização do juiz que supervisiona o inquérito.

As ações de Moro podem parecer compreensíveis 
para muitos, considerando os danos causados pela di-
vulgação das mensagens à sua reputação e os indícios 
de que o ataque teve de fato grande alcance. Entretan-
to elas representam intromissão injustificável no anda-
mento das investigações. Embora seja subordinada ao 
Ministério da Justiça, a PF tem autonomia para conduzir 
seus inquéritos, segue protocolos rigorosos e está sujeita 
a mecanismos de controle externo previstos em lei.

Ao buscar informações sobre uma investigação si-
gilosa e usá-las para difundir conclusões prematuras e 
confundir o público, o ministro da Justiça desrespeita 
essa autonomia, prejudica o trabalho policial e compro-
mete aquele que deveria ser seu único objetivo —o es-
clarecimento dos fatos.

Editorial

Juízo afoito

Ranking dos Políticos - Facebook

fios são outros. Os profissionais pre-
cisam ter um entendimento bastante 
amplo do funcionamento do negócio 

e da cadeia produtiva, pois é necessário 
ter conhecimento sobre sucessão fami-
liar, gestão tributária, ambiental e fundi-
ária. Além disso, é essencial ter conheci-
mentos específicos e acompanhar todas 
as mudanças na legislação pertinentes 
ao agronegócio, como leis, projetos de 
leis, decretos, instruções normativas e 
notas recomendatórias. O maior proble-
ma do empreendedor rural brasileiro é a 
insegurança jurídica, pois existem regras 
que não são claras do que pode ou não ser 
feito. As exigências e os impostos aumen-
tam cada vez mais, tornando insustentá-
vel empreender no Brasil.

Hoje, existe uma vertente que acredita 
que o agronegócio é inimigo do meio am-
biente, entretanto, isso não é verdade. De 
acordo com dados da Embrapa Territorial, 
66,3% do território do país é dedicado a 
áreas de preservação e proteção de vege-
tação nativa.

Ainda segundo a instituição, os produ-
tores rurais brasileiros preservam mais 
de 219 milhões de hectares em suas pro-
priedades. Ou seja, em vez de ameaça ao 
meio ambiente, os proprietários rurais 
deveriam ser reconhecidos pelo seu es-
forço de preservação. Nenhuma outra ca-
tegoria dedica mais tempo e recursos ao 
meio ambiente.

Por isso é tão importante contar com 
profissionais que tenham ciência dessa 
realidade e das necessidades que o em-
preendedor rural possui para produzir 
com qualidade e sustentabilidade.

IRAJÁ LACERDA É ADVOGADO E PRESI-
DENTE DA COMISSÃO DE DIREITO AGRÁ-
RIO DA OAB-MATO GROSSO

Evolução do agro exige 
serviços especializados

ASSUNTOS PARTICULARES
O governador Mauro Mendes autorizou o 

afastamento do secretário-chefe da Casa Ci-
vil Mauro Carvalho a partir desta quarta-fei-
ra (31). A decisão circulou no Diário Oficial do 
Estado. Ele ficará longe das atividades até o 
dia 8 de agosto. O afastamento é não remu-
nerado. Segundo a publicação, Carvalho irá 
tratar de assuntos particulares.

AVANÇOS E DESAFIO
Talvez possa ter passado despercebido 

para muitos, mas o governador Mauro Men-
des marcou dois “golaços” na semana que 
passou. Os dois feitos, aliás, estão entre os 
mais significativos do Governo até aqui. Pri-
meiro, ele reabriu o Hospital Estadual Santa 
Casa, após uma reforma completa e reequipa-
mento e adequação do local. Em seguida, no 
sábado, conseguiu aprovar na Assembleia as 
novas regras para a concessão de incentivos 
fiscais e alterações das alíquotas de ICMS a 
vários setores.

APOSENTADORIA
Foi publicada a transferência do ex-co-

mandante da PM, coronel Nerci Adriano De-
nardi, para a reserva remunerada. Na portaria, 
consta que o policial tem 29 anos de serviços 
prestados à PM. Ele ficou à frente da corpo-
ração entre 2013 e 2015. Dois anos depois, foi 
alvo da 2ª fase da Operação Convescote, defla-
grada pelo Gaeco, que apurou desvio de mais 
de R$ 3 milhões dos cofres públicos, por meio 
da apropriação de recursos da Assembleia 
Legislativa e do Tribunal de Contas do Estado 
(TCE). Denardi é um dos 22 réus na ação penal 
derivada da operação.

Carregar consigo informações de emergência facilita 
a vida de quem, eventualmente, precise lhe prestar 
algum tipo de socorro ou mesmo para você, em caso de 
perda, roubo ou pane do celular, não ficar sem con-
seguir contato de forma rápida com as pessoas mais 
importantes. Prepare uma “listinha”, de forma organi-
zada, que possa ser facilmente lida e interpretada por 
você ou por terceiros, mesmo em situações extremas.

CLIC 
FINAL 

I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O

POR LEANDRO CARECA

IRAJÁ LACERDA

É evidente a evolução que o agrone-
gócio teve nas últimas décadas. Desde 
os anos 90, com a intensificação da pro-
fissionalização do setor até os dias atu-
ais, as transformações foram intensas e 
contínuas. Para se ter uma ideia, o Brasil 
produz hoje duas vezes mais na mesma 
área plantada do que há menos de três 
décadas.

Para atingir esse patamar, foram ne-
cessárias muitas mudanças, inclusive, 
no perfil do próprio gestor. Antes deno-
minados proprietários rurais, os “pos-
suintes” se tornaram produtores rurais e, 
posteriormente, empreendedores rurais.

Com o passar dos anos, Mato Grosso 
se tornou o grande destaque do país. De 
acordo com o Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), nosso estado é 
responsável por cerca de 30% do total da 
produção brasileira de grãos e, na safra 
2019, o estado deve produzir cerca de 62 
milhões de toneladas.

Hoje, as fazendas se tornaram gran-
des empresas e, com o alto nível de 
exigência dos empreendedores, os pro-
fissionais que atendem o setor também 
tiveram que se adequar. No segmento 
tecnológico, por exemplo, destacam-se 
as agritechs, startups voltadas para o 
agronegócio.

Essas empresas são capazes de ofe-
recer qualquer tipo de serviço, desde 
drones de monitoramento e sistemas de 
análise de dados até plataformas de ges-
tão. Atualmente, já existem mais de 300 
startupsdesse setor no Brasil, entretan-
to, a falta de conectividade nas fazendas 
ainda é um grande desafio.

No que tange à área jurídica, os desa-
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“O material obtido pelos hackers não 
pode ser descartado sem que o MP seja 
ouvido e sem autorização do juiz que 
supervisiona o inquérito

“
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Uma boa parte das pessoas, atual-
mente, não se lembra dos números dos 
seus contatos principais, que devem 
ser acionados em caso de emergência. 
Com a agenda de contatos do celular, 
memorizar números acabou se tornan-
do uma coisa do passado.

Acontece que, se 
em momentos em 
que estamos tranqui-
los, lembrar um nú-
mero de telefone já é 
um problema, imagi-
ne, então, em uma si-
tuação emergencial.

Nessa hora te-
mos uma grande 
desvantagem nos 
smartphones com tela sensível ao to-
que: em aparelhos mais “simples” era 
possível programar teclas para chamar 
diretamente um contato. Mesmo que, 
em uma situação extrema, o aparelho 
ficasse parcialmente destruído, seria 
possível ligar para alguém sem ver, na 
tela, o que estava acontecendo. Com 
aparelhos modernos, caso a tela esteja 
danificada, você provavelmente não vai 
conseguir fazer nada, a menos que te-
nha configurado, de antemão, coman-
dos de voz complexos o bastante para 
desbloquear o telefone e ligar para al-

Quatro pessoas morreram na noite de terça em um grave acidente entre 
uma carreta e um ônibus intermunicipal, na BR-163, em Diamantino. No aci-
dente morreram dois homens, uma mulher e uma criança. De acordo com a 
Rota do Oeste, o acidente ocorreu por volta das 22h30 no km 540. Um terceiro 
veículo – um Cobalt – também se envolveu na colisão.



DIVULGAÇÃO

FALA MUITO...
A sequência de declarações de Jair Bolso-

naro nos últimos dias levou apreensão a alguns 
de seus auxiliares mais próximos e motivou uma 
reunião de emergência no Palácio do Planalto na 
manhã desta terça-feira, 30. Na avaliação do gru-
po, que inclui integrantes da ala militar do gover-
no, o presidente elevou em demasia o tom de suas 
falas, o que vem prejudicando sua gestão. Enquan-
to ele provoca dando declarações desencontradas 
sobre a morte do pai do presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, na 
ditadura militar, põe em dúvida relato de indíge-
nas acerca de ataque de garimpeiros no Amapá e 
evita lamentar o massacre em Altamira, o governo 
perde a chance de divulgar pautas positivas, de 
acordo com integrantes desse grupo.

BARBUDO 
ECONÔMICO...
Mais votado em MT nas urnas 

do ano passado, com 126.249 votos, 
Nelson Barbudo está entre os 10 
mais econômicos da Câmara dos 
Deputados. O parlamentar mato-
-grossense, utilizou até agora R$ 
27,4 mil, o que representa apenas 
12,2% do valor a que tem direito. Bar-
budo é também o mais econômico 
entre os integrantes da bancada do 
PSL, partido do presidente Bolsona-
ro. Lidera o ranking dos que menos 
gastaram da cota Paula Belmonte 
(CID-DF), Hercílio Diniz (MDB-MG) e 
Tiago Mitraud (Novo-MG). 

CAMPEÕES 
DE GASTOS...

Os deputados federais Neri Geller (PP), Rosa 
Neide (PT) e Valtenir Pereira (MDB) lideram os gastos 
com cota parlamentar entre os membros da bancada 
federal de Mato Grosso, entre os meses de fevereiro 
e julho deste ano.Eles consumiram R$ 198,6 mil, R$ 
157,9 mil e R$ 149,5 mil, respectivamente. O chama-
do “cotão” é um valor a que os deputados têm direito 
para custear os gastos vinculados ao exercício da ati-
vidade parlamentar. Integram a cota despesas como 
passagem área, telefonia, serviços postais, alimenta-
ção, hospedagem, combustível, divulgação das ati-
vidades, entre outras. O montante a que cada parla-
mentar tem direito varia de acordo com o estado que 
ele representa. Para Mato Grosso, as despesas estão 
limitadas a pouco mais de R$ 39,4 mil mensais.
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Decisão foi dada pela desembargadora Maria Erotides 

Justiça declara 
greve dos professores 
como ilegal 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No início da noite de ter-
ça-feira (30), o Tribunal de 
Justiça de Mato Grosso, via 
desembargadora Maria Eto-
rides Kneip, declarou como 
ilegal a greve dos professo-
res da rede estadual de ensi-
no, terminando assim, que o 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público (Sintep/
MT) retorne as atividades de 
sala de aula em 72 horas.

Caso o sindicato não acate 
a decisão da Justiça, a magis-
trada estabeleceu uma multa 
de R$ 150 mil por dia de de-
cumprimento. Para a toma-
da da decisão, a magistrada 
reconheceu os argumentos 
apresentados pelo Governo 
que dizem respeito aos im-
pedimentos legais impostos 
pelos órgãos de fiscalização 
para a não concessão de au-

mento salarial para da cate-
goria.

“No caso em comento, di-
versamente do alegado na 
Ação Civil Pública, que ense-
jou a presente Reconvenção, 
resta comprovada a probabi-
lidade do direito sustentado, 
eis que houve a demonstra-
ção de que fora extrapolado 
o limite de gastos com pes-
soal pelo Executivo Estadual 
(...). Ocorre que, diante da ex-
trapolação do limite de gas-
tos com pessoal, há expressa 
vedação legal para aplicação 
de quaisquer reajustes ao 
funcionalismo público, con-
soante previsto no artigo 29 
da Lei Complementar Esta-
dual nº 614 de 5 de fevereiro 
de 2019. A negativa do Po-
der Executivo Estadual em 
atender momentaneamen-
te a política pública salarial 
requerida pelo movimento 
grevista encontra respaldo 

DECISÃO DA JUSTIÇA | Sintep diz que decisão da desem-
bargadora não muda em nada posicionamento da greve
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ELEIÇÕES 2020

MDB decide que terá candidato 
próprio em Sinop ano que vem

PERMANÊNCIA

Reunião em Brasília pode definir 
situação do Incra em Rondonópolis

DESRESPEITO
Bolsonaro ataca Comissão 
da Verdade e questiona 
veracidade de documentos

Ex-prefeito é um dos nomes no MDB para o pleito 

“Se matou, não matou, isso aí é balela” 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O MDB em Sinop está 
se mobilizando para a dispu-
ta do Paço Municipal sino-
pense em 2020. De acordo 
com informações trazidas 
pelo jornalista Jamerson Mi-
leski do site GC Notícias, a 
sigla já definiu que terá can-
didatura própria à prefeitura 
de Sinop no ano que vem 
depois de um hiato de qua-
tro anos, quando apoiou a 
candidatura da atual prefeita 
Rosana Martinelli (PL).

A posição do diretório 
municipal está endossada 
também pelas representati-
vidades estadual e nacional 
que têm como objetivo em-
placar em 2020 o maior nú-
mero possível de prefeitos 
no próximo pleito.

A decisão do MDB sino-
pense em lançar candidatura 
própria oficializa um rom-
pimento com a atual gestão 
que já vinha se anunciando 
desde os primeiros meses 
de mandato. E agora enfra-
quece ainda mais a base de 
sustentação de Rosana que 
acena com candidatura à re-
eleição.

Para buscar a volta do 
protagonismo na cidade o 
MDB dispõe de alguns no-

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Thiago Silva (MDB) destacou 
a necessidade de união da 
classe política para garantir 
a manutenção da unidade do 
Incra de Rondonópolis. 

O parlamentar parti-
cipou, na terça-feira (30) de 
uma reunião na sede do In-
cra na capital para debater a 
situação. O superintendente 
do Incra, Ivanildo Teixeira 

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro afirmou ontem (31) 
que não existem documen-
tos que possam comprovar 
como se deu a morte do pai 
do presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB), 
Felipe Santa Cruz, durante o 
regime militar, e questionou 
a veracidade dos documen-
tos produzidos pela Comis-
são Nacional da Verdade, 
criada pela ex-presidente 
Dilma Rousseff.

Felipe é filho de Fer-
nando Augusto de Santa 
Cruz Oliveira, integrante do 
grupo Ação Popular (AP), 
organização contrária ao 
regime militar. Ele foi pre-
so pelo governo em 1974 e 
nunca mais foi visto. “Nós 
queremos desvendar crimes. 
A questão de 1964, não exis-
tem documentos (dizendo) 
se matou, não matou, isso aí 
é balela. [...] Você quer docu-
mento para isso, meu Deus 
do céu. Documento é quan-
do você casa, você se divor-
cia. Eles têm documentos 
dizendo o contrário?”, disse 
Bolsonaro.

Na terça-feira (30), o 
presidente afirmou que po-
deria “contar a verdade” so-
bre a morte do pai de Felipe 
e depois apresentou uma 
versão sobre o fato que não 
tem respaldo em informa-
ções oficiais. O presidente 
afirmou inicialmente que ti-

nha ciência de como Fernan-
do Augusto de Santa Cruz 
Oliveira “desapareceu no pe-
ríodo militar”.

Depois, disse que o mi-
litante foi morto por correli-
gionários na década de 1970. 
A declaração contraria uma 
lei vigente e uma decisão ju-
dicial que reconhecem a res-
ponsabilidade da União no 
sequestro e desaparecimento 
do então estudante de direi-
to em 1974.

O presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil, Fe-
lipe Santa Cruz, anunciou 
que irá ao Supremo Tribunal 
Federal pedir que Bolsonaro 
diga o que sabe sobre o de-
saparecimento do seu pai. 
Questionado se daria expli-
cações perante a Suprema 
Corte, o presidente tergi-
versou. “O que eu sei é que 
não tem nada escrito de que 
foi isso ou foi aquilo. O meu 
sentimento é esse”, disse.

Também perguntado 
se a sua tese não contraria-
va informações levantadas 
pela Comissão Nacional da 
Verdade, Bolsonaro afirmou 
que o órgão tinha sete inte-
grantes indicados pela ex-
-presidente Dilma Rousseff. 
“Você acredita em Comissão 
da Verdade? Você acredita 
no PT?”, disse. Perguntado 
se poderia contestar oficial-
mente os documentos da co-
missão, Bolsonaro afirmou 
que não pretende “mexer no 
passado”.

mes. O primeiro é do depu-
tado Juarez Costa que já foi 
prefeito por dois mandatos e 
ajudou na eleição de Rosana 
Martinelli. Segundo o jor-
nalista Jamerson Mileski, o 
grupo inclina para que o ex-
-prefeito continue em Bra-
sília até o final do seu man-
dato, para que depois possa 
mirar o Senado Federal, ou 
até mesmo o Governo do 

Thomaz, o Paulista, explicou 
que o fechamento da unida-
de é de uma decisão de Bra-
sília (do governo federal) e 
deve-se a questões adminis-
trativas, em razão da necessi-
dade da ocupação de cargos 
para funções internas dentro 
da unidade e que essa ques-
tão deverá ser definida após 
a reforma administrativa que 
será realizada na esfera fede-
ral.

Os prefeitos da região 

em dispositivo legal”, desta-
cou a magistrada na decisão.

REAÇÃO
DO SINTEP
Ainda na noite de terça-

-feira, o Sintep/MT divulgou 
nota à imprensa dizendo que 
tomou conhecimento da de-
cisão da Justiça, via impren-
sa, e classificou que a decisão 
causa insegurança jurídica 
em que “autoriza, por via 
obliqua, o descumprimento 
de lei válida e eficaz”, em cla-
ra referência à Lei 510/2013. 

“Destacamos que toda de-
cisão judicial cabe recurso. 
Tão logo seja intimado, o 
SINTEP/MT apresentará os 
recursos pertinentes, con-
fiante de que a Justiça será 
feita e a liminar será cassa-
da. A Direção do Sintep/MT 
lembra que, historicamente, 
em todas as greves deflagra-
das pela categoria, ao longo 

sudeste chegaram a propor 
um convênio, onde os mu-
nicípios arcariam com os 
gastos para o funcionamento 
da unidade. Paulista, no en-
tanto, reiterou que essa deci-
são depende de trâmites em 
Brasília. 

Durante a reunião, o se-
nador Wellington Fagundes, 
via telefone, propôs uma 
audiência com o presidente 
nacional do Incra, general 
de Exército, João Carlos Je-

sus Corrêa, para reforçar os 
pedidos e definir a questão. A 
reunião está agendada para 
o dia 14 de agosto na capital 
federal. 

“Temos que nos unir 
para resolver esse problema, 
o fechamento da unidade de 
Rondonópolis é muito grave, 
pois deixa famílias de mais 
de 70 assentamentos sem 
auxilio e com a necessidade 
de vir até Cuiabá”, disse o de-
putado Thiago Silva.

Estado. Caso essa articula-
ção seja a aceita, surgem os 
nomes do ex-deputado es-
tadual Silvano Amaral e do 
presidente da legenda em 
Sinop e atual suplente do se-
nador Wellington Fagundes, 
Jorge Yanai. Outro nome que 
corre por fora é o do atual 
secretário de Assistência So-
cial do município, Ademir 
Bortoli. Independentemente 

de quem seja o emedebista 
à prefeitura de Sinop, tudo 
indica que terá o apoio dos 
Democratas, provavelmente 
indicando o nome à vice na 
chapa.

MDB e DEM desde as 
eleições estaduais do ano 
passado vêm tendo uma boa 
harmonia e há a vontade de 
estender essa parceria para 
todo o estado.

de seus 54 anos de lutas e 
conquistas, o Poder Judici-
ário de Mato Grosso tem se 
manifestado favorável ao Es-
tado, com exceção de 2016. 

A greve de 2013 que resul-
tou na política da DOBRA 
DO PODER DE COMPRA, 
foi declarada abusiva com 14 
dias, porém só foi suspensa 

após 67 dias, com a apresen-
tação do projeto de lei que 
resultou na lei 510/2013”, diz 
trecho do comunicado en-
viado à imprensa.
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TV  e EntretenimentoPolícia investiga se Najila cometeu falsa 
comunicação de crime no caso Neymar

A Polícia Civil de São Paulo investiga se 
a modelo Najila Trindade Mendes de Sou-
za cometeu falsa comunicação de crime 
ou denunciação caluniosa contra o jogador 
Neymar. Na segunda-feira (29), a delegada 
Juliana Lopes Bussacos, titular da 6ª Dele-
gacia de Defesa da Mulher (DDM), concluiu 
o inquérito que investigava suposta agres-
são e estupro por parte do jogador sem in-
diciá-lo. Agora, o Ministério Público tem 15 
dias para se manifestar.

 O diretor do Departamento Polícia Ju-
diciária (Decap), Albano de Paula Santos, 
disse nesta terça (30) que “todo mundo que 
movimenta o estado, a polícia, por uma 
inverdade pode ser punido, e existe esta 
investigação, sim”. Procurado pelo G1, o ad-
vogado Cosme Araújo, que defende Najila, 
disse que aguarda ter acesso ao relatório do 
inquérito para se pronunciar.

A investigação contra Neymar foi con-
cluída pela delegada Juliana antes mesmo 
de chegarem ao Brasil as imagens do hotel 
onde Najila e Neymar se encontraram, em 
Paris, em 14 de maio. “Ao longo do conjunto 
probatório, estas imagens não são impres-
cindíveis para a conclusão do inquérito”, 
disse Juliana. “Não houve indícios sufi-
cientes para indiciar Neymar” disse a de-
legada. “Ao longo da investigação deliberei 
por ausência de elementos suficientes para 
tanto (para indiciar Neymar)”, disse.

“O delegado de polícia não se convenceu 
de que aquele crime ocorreu”, acrescentou 
o diretor do Decap.

Dois inquéritos
Agora, a Polícia Civil possui ainda dois 

inquéritos investigando o caso.Um deles 

Mãe de Bruna Marquezine 
vira empresária da atriz

Bruna Marquezine tem uma nova gestora da car-
reira. Após romper com seus antigos empresários, a 
artista deixou seus trabalhos aos cuidados da mãe, 
Neide. Segundo o jornal “Extra”, a famosa dispensou 
os profissionais que administravam suas negocia-
ções no ano passado. Agora, a matriarca comanda 
tudo.Neide, aliás, foi responsável pela renovação do 
contrato de longa data da filha com a Globo. Ela con-
tou a ajuda de um advogado de confiança da família.
Entretanto, as duas estudam voltar a trabalhar com 
Zeca Vitorino. Ele cuida das carreiras de Tata Werne-
ck, que é amiga de Marquezine, e também de Camila 
Pitanga.
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foi aberto voluntariamente pelos delegados 
após Najila noticiar que sumiu de sua casa 
um tablet que conteria o inteiro teor de um 
vídeo que mostraria Neymar lhe agredin-
do. Este inquérito investiga também “todos 
os outros equipamentos que foram subtraí-
dos no curso do inquérito”, disse a delegada 
responsável pelo caso, Monique Ferreira 
Lima, do 11º Distrito Policial da capital.

Este inquérito, segundo o diretor do De-

cap, reunirá todos os elementos em relação 
à denúncia de estupro feita por Najila no 
inquérito que acaba de ser concluído.

Outro inquérito foi aberto por iniciativa 
de Neymar e do pai dele, que peticionaram 
à investigação afirmando que houve de-
nunciação caluniosa e extorsão por parte 
de Najila. Nestes dois inquéritos em anda-
mento será apurado se outros crimes foram 
cometidos ao longo do caso.



BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) oferece as seguintes vagas de emprego 
para esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista financeiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na 
função;
03 vagas para auxiliar de produção indus-
trial, com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com 
curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Técnico em enfermagem, com COREM;
3-Estoquista, com experiência;
4-Auxiliar administrativo, com experiência em emissão de 
notas fiscais, faturamento e demais rotinas administrativas, 
informática básica (experiência com sistemas);
5-Gerente de fazenda, com experiência, para o município 
de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e redes 
sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, acima 
de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote Office e 
conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicular, com 
experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

CAVALLI JULIANOTTI LTDA- ME, CNPJ n° 
33.976.375/0001-40, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Fabricação de 
Carrocerias de Madeira, localizada na Rua João de Marco, 
N: 195 – Setor Industrial, município de SINOP-MT.

ELTON RODRIGO WEBER- ME, CNPJ n° 
77.014.140/0001-43, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Aparelhamento 
de Placas e Execução de Trabalhos em mármore, granito 
e outras pedras , localizada na Avenida Joaquim Socreppa, 
N: 975 – Jardim Ibirapuera, município de SINOP-MT.

PAES HOEGER INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MA-
DEIRAS LTDA - ME (ACACIA MADEIRAS), CNPJ: 
13.166.890/0001-58, torna ao público que requereu da 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Alteração de Razão Social – Mudança de Titularidade da 
Licença Operação – LO, com aproveitamento da licença, 
para SIMONE ROSA DE PAULA - ME (SV MADEIRAS), 
CNPJ: 31.873.315/0001-77, com a atividade de Serrarias 
com Desdobramento de Madeiras, Localizada na Avenida 
dos Flamboyants, S/Nº, Chácara 424, Km 01, Bairro Chá-
caras Sinop, no município de Sinop/MT. Através do Eng. 
Florestal Evandro Missasse, Fone: (66) 99965 4772.

VICTOR MAIA MARQUES - ME – CNPJ: 17.029.755/0001-
11, localizado na Av. Perimetral Noroeste, N° 3218 – Bairro: 
Loteamento Gleba Sorriso do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção, com ramo de Atividade: Atividade médica ambulatorial 
restrita a consultas; Atividade médica ambulatorial com re-
cursos para realização de procedimentos cirúrgicos; Outras 
atividades profissionais, científicas e técnicas não especifi-
cadas anteriormente; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) 
– Tel.: (066) - 99612-7413.

FURLAN & FURLAN LTDA – CNPJ: 26.591.388/0001-36, 
localizado na Av. Perimetral Sudeste, N° 11955 – Bairro: 
Centro, pertencente ao município de SORRISO-MT, tor-
na público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as 
Renovação da Licença de Operação e Alteração do Nome 
Fantasia, com ramo de Atividade: Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores; Serviços 
de lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automo-
tores; Serviços de manutenção e reparação elétrica de 
veículos automotores; Serviços de alinhamento e balance-
amento de veículos automotores; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A, 
CNPJ nº 31.617.787/0001-69, torna público que requer 
junto a SAMA-SORRISO, a Licença Prévia e de Instalação 
de Ampliação e a Licença de Operação da área total, para 
a atividade de pós colheita e preparação e fiação de fibras 
de algodão, a ser instalada na Rod. BR 163, km 743, Zona 
Rural, Município de Sorriso - MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

CIBRAFERTIL – COMPANHIA BRASILEIRA DE FERTILI-
ZANTES, CNPJ nº 00.117.842/0011-08, torna público que 
requer junto a SEMA, a Licença de Operação Provisória, 
para a atividade de armazenamento de matéria-prima em 
3 barracões infláveis, instalados na Rod. BR 163, km 760, 
área de expansão urbana, Município de Sorriso - MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA.

SABRINA DE ARAUJO OLIVEIRA FABIANO - ME, CNPJ 
n° 27.740.380/0001-20, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção 
e reparação de veículos automotores (automóveis, cami-
nhonetes, ônibus, caminhões), localizada na Rua Das Co-
lombinas, N: 1890 – Bairro Setor Industrial Norte município 
de SINOP-MT.

PIANTA ZONTA & CIA LTDA, CNPJ 21.303.919/0001-24, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a 
Alteração de razão social, pois anteriormente atuava como 
pessoa física NATHALIA OLIVEIRA PIANTA ZONTA, para 
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, localiza-
da na AV. dos Imigrantes, N 3587, sala 01, Centro, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

MADEIREIRA SÃO JORGE LTDA, CNPJ: 10.598.764/0001-
84, LOCALIZADA NA AV. BRUNO MARTINI, LOTE 132-A 
CONDOMÍNIO SÃO LUCAS SINOP-MT, VEM TORNAR 
PÚBLICO QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA 
ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE) A RENOVAÇÃO DE LI-
ÇENÇA DE OPERAÇÃO DA EMPRESA. NÃO EIA-RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de   móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 

periféricos de informática para atender as Secretarias Municipais. Tipo: 

menor preço por item - Data de abertura: 13 de agosto de 2019. Horário: 

08h:00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 

Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum – MT, 31 de julho de 2019.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2019

Sergio Vitor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeira

SAAE - SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LUCAS DO 
RIO VERDE-MT, com CNPJ: 01.377.043/0001-53, localizada na Av. 
Pará, 219-E, b. Cidade Nova, Município de Lucas do Rio Verde-MT, torna 
público que requereu junto à SEMA – Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente de Mato Grosso, a LICENÇA PRÉVIA (LP), LICENÇA DE 
INSTALAÇÃO (LI) E LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO) do empreendimento 
ECOPONTO, para as atividades de Transbordo de Resíduos Sólidos e 
Usina de Triagem de Recicláveis, do empreendimento ECOPONTO. 
RESP. TEC. IVAN AP. FERREIRA JR. – ENG. AMBIENTAL SAAE (66) 
99916-1757.

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

João Pagotto

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 028/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 038/2019

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2019 - RATIFICAÇÃO
DE LUCAS DO RIO VERDE MT

Lucas do Rio Verde - MT, 31 de julho de 2019.

O Diretor do SAAE, Serviço Autônomo de Água e Esgoto, Sr. João 
Pagotto, torna público, que tendo concordado com a justificativa 
apresentada e pelo posicionamento favorável exarado pela Assessoria 
Jurídica, no processo de Dispensa de Licitação nº 029/2019, para a 
contratação de empresa especializada em operação de sistema de 
abastecimento de água e esgoto, serviço com fornecimento de 
equipamento em regime de comodato, para gerenciar e controlar os 
processos que envolvem a operacionalização dos Serviços de 
abastecimento de água e coleta esgoto do SAAE Lucas do Rio Verde-MT, 
com a empresa V. F. BEREGULA ME, CNPJ: 11.180.588/0001-29, para 
aquisição do produto, em conformidade com as disposições da presente 
dispensa de licitação, com fulcro o disposto no artigo 24, inciso VI, da Lei 
Federal n.º 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a 
contratação referida. Lucas do Rio Verde MT, 26 de julho de 2019.

Objeto:  Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa 
jurídica para fornecimento de ferramentas mecânicas, materiais diversos 
para manutenções em geral e fabricação de tubos, e obras 
complementares para ampliação de rede de água e esgoto para o SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde-MT, nos 
termos do Termo de Referência Anexo I do edital.  Realização: Por meio 
do site www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da BLL-
LICITAÇÕES: das 10h de 05/08/2019 até as 18h do dia 14/08/2019, 
horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 15/08/2019 
às 10h horário de Brasília - DF, por meio do site www.bll.org.br, na sede do 
SAAE de Lucas do Rio Verde – MT.  Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 
3549-7715/7708, email: sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites 
www.bll.org.br e http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: 
Regida pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal n° 8.666/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), 
Decreto Federal n° 5.450/05.

Diretor Executivo SAAELRV

Sônia Alves Duarte Bueno

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2019 
TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 

Tipo: Menor Preço Global  Comissão Permanente De Licitação Da Prefeitura Municipal De 
Novo Mundo – Mt, No Exercício Das Atribuições Que Lhe Confere A Portaria Nº 190/2019 
De 14/06/2019, Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação Na Modalidade 
Tomada De Preços, No Dia 23/08/2019, Às 08h00, Para Contratação De Empresa 
Visando A “Reforma Predial, Construção De Garagem E Calçamento Da Unidade Básica 
De Saúde Dorico Pereira De Araújo”, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A 
Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua 
Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores 
Informações Das 07h00min Às 11h00min De Segunda A Sexta E/Ou No Site Oficial Do 
Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, Mt, 31 De Julho De 2019. Liria 
Kurten Wronski - Presidente Cpl 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019– RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna-se Público que na licitação em epigrafe, 
cujo objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA REFORMA E 
AMPLIAÇÃO DO PSF 01 - IRMÃ ADÉLIS, LOCALIZADO NO BAIRRO MÃE DE DEUS, 
PROPOSTA 11279.0480001/18-006 E PORTARIA 2769/2018/MS/GM, CONFORME 
MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E PROJETOS EM ANEXO”. 
Sagrou vencedora a empresa FERNANDA KELLY GONCALVES DUARTE EIRELI – EPP, 
CNPJ nº 09.153.807/0001-39, com o valor total de R$ 580.810,67 (quinhentos e oitenta 
mil oitocentos e dez reais e sessenta e sete centavos). Peixoto de Azevedo-MT, 30 de 
Julho 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 040/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 040/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE 
A4 EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 13 de Agosto de 2019, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no 
endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  
Peixoto de Azevedo, 31 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: ELIZAMA CARDOSO – CPF: 038.989.531-81 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 08/12/2013, e; firmado 
Aditivo Contratual em 30/06/2017, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 10 
da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas referente aos vencimentos 15/02/2019, 15/03/2019 e 15/04/2019. Assim sendo, 
fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 
JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para 
solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se 
Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com 
parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará 
a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia 
para notificar. SINOP/MT, 03 de Maio de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

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

30,31,01/08 
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Paulo Victor concede entrevista na chegada do Grêmio ao Paraguai 

Paulo Victor pede para o
Grêmio “esquecer vantagem”
DA REPORTAGEM

Se alguém espera uma 
equipe diferente da habitual 
e caracterizada por amarrar 
o jogo, está enganada. Pelo 
menos a partir das palavras 
de Paulo Victor. O goleiro do 
Grêmio afirma que o grupo 
“esqueceu” a vantagem com 
a vitória de 2 a 0 sobre o Li-
bertad, na Arena, no primei-
ro jogo das oitavas de final da 
Libertadores.

Em entrevista na che-
gada do Tricolor ao hotel 
onde está hospedado em As-
sunção, no Paraguai, para a 
partida de volta, ele declarou 
que o time não “sentará em 
cima do resultado”. Reforçou 
a ideia de manter o estilo de 
jogo e só usar o placar cons-
truído em Porto Alegre na 
reta final do duelo.

“Temos que esquecer a 
vantagem, sabemos da quali-
dade (do Libertad), classifica-
ram em primeiro no grupo. 
É uma equipe inteligente e 
experiente. Temos que dei-
xar a vantagem para o final 
do segundo tempo, entrar 
pensando que está 0 a 0 para 
fazer um jogo maduro. Sa-
bendo da vantagem, mas jo-
gando com sabedoria”, disse 

o goleiro.
Se conseguir a classifi-

cação, este será o terceiro ano 
seguido no qual o Grêmio 
chega pelo menos às quartas 
da Libertadores. Em 2017, foi 
campeão e, em 2018, acabou 
eliminado pelo River Plate 
nas semifinais. Será o quarto 
duelo das equipes nesta edi-
ção da competição. Portanto, 
Paulo Victor está ciente da 
qualidade do adversário.

“(Fome de) Classifica-
ção. Sabemos o potencial 
que o Libertad tem, não foi 
à toa que passou em primei-
ro no grupo. Temos todo o 
respeito. Conseguimos uma 
pequena vantagem em casa. 
Mas sabemos da qualidade 
do Libertad. Vamos propor 
nosso jogo, é o que fazemos 
sempre, tanto em casa quan-
to fora”, destacou.

O Grêmio não deve ter 
mudanças para a partida de 
hoje. A tendência é André ser 
mantido por Renato, mesmo 
com as constantes críticas di-
recionadas ao centroavante 
pela torcida. Geromel, apesar 
de acompanhar a delegação, 
é desfalque por suspensão. A 
equipe enfrenta o Libertad às 
20h30 desta quinta-feira (1º), 
no Defensores del Chaco.

LIBERTADORES | Goleiro falou ainda que o elenco chega com fome de classificação, e time irá manter seu estilo
Foto: Eduardo Moura

Troféu para o melhor do mundo da temporada europeia

Dourado empatou em jogo de quatro gols contra o líder Bragantino 

Foto: divulgação

Foto: ascoM

INFELIZ...

Felipão faz piada com queda de
avião ao falar de inscritos

SÉRIE B

Cuiabá abre placar, leva virada,
mas garante empate contra o líder

FIFA THE BEST

2019: saem os 
indicados aos prêmios 
de melhor do mundoFoto: Marcos ribolli

Felipão durante coletiva após duelo com o Godoy Cruz

DA REPORTAGEM

Em uma das respostas 
de sua entrevista coletiva na 
terça-feira, ao final da vitó-
ria por 4 a 0 sobre o Godoy 
Cruz, que classificou o Pal-
meiras às quartas de final da 
Libertadores, o técnico Luiz 
Felipe Scolari fez uma pia-
da. Uma piada que, segundo 
ele, os jornalistas presentes 
na sala de imprensa da are-
na não entenderam. “O Mat-
tos, o presidente e o Cícero 
sabem. Eles vão mexer com 
os nomes que eu der, mas 
não vou falar aqui agora. Até 
porque amanhã pode cair o 
avião, morrer todo mundo. 
É, não... Se morrerem al-
guns, até vou soltar foguete”, 
disse, inicialmente, quando 
questionado sobre as no-
vas trocas que agora pode-
rá fazer na lista de inscritos 
da Libertadores.“Então, né? 
Mas não são jogadores, vo-
cês ( jornalistas) não enten-
deram minha piada. Então, 
o que que acontece? Eu vou 
esperar a semana, o que vai 
acontecer, o Luiz Adriano 
nos dá opções”.Na semana 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá garantiu mais 
um ponto fora de casa. Na 
noite de terça-feira (30), 
pela 13ª rodada da Série B 
do Campeonato Brasileiro, a 
equipe mato-grossense em-
patou com o líder Bragan-
tino, em jogo emocionante 
que terminou em 2 a 2.

O Dourado abriu o pla-
car no aos 9 minutos com o 
volante Jean Patrick, que pe-
netrou na grande área e chu-
tou forte vencendo do golei-
ro Júlio César. O Bragantino 
pressionou e conseguiu o 
empate aos 22 minutos, em 
cobrança de falta do lateral-
-esquerdo Edimar, que bateu 
fechado na área, a bola foi no 
ângulo e surpreendeu o go-
leiro Victor Souza.

O time da casa ainda 
conseguiu a virada no pri-
meiro tempo. Aos 43 minu-
tos, após escorregada do la-
teral-direito Léo, o atacante 
Ytalo recebeu sozinho dentro 
da área e fez 2 a 1, levando a 
vantagem para o intervalo.

DA REPORTAGEM

Dia de conhecer os 10 
indicados às principais ca-
tegorias do Fifa The Best 
2019, prêmios de melhor do 
mundo no período da tem-
porada europeia, do meio 
de 2018 a julho passado. 
Grupos de especialistas li-
gados ao futebol seleciona-
ram destaques do ano entre 
as treinadoras e técnicos, de 
equipes femininas e mascu-
linas, jogadoras e jogadores.

O primeiro brasileiro a 
aparecer entre os 10 indica-
dos de cada categoria é Tite. 
Campeão da Copa Améri-
ca 2019, o técnico concorre 
com quatro técnicos de se-
leções e cinco de clubes do 
futebol internacional. A Ar-
gentina tem três represen-
tantes nessa lista. Os can-
didatos são: Jürgen Klopp 
(Liverpool), Pep Guardiola 
(Manchester City), Mauri-
cio Pochettino (Tottenham), 
Marcelo Gallardo (River Pla-
te), Fernando Santos (Portu-
gal), Ricardo Gareca (Peru), 
Didier Deschamps (França) 
e Djamel Belmadi (Argélia).

Na categoria de técni-
cos de equipes femininas, 
quatro são mulheres, três 
delas que trabalharam na 
Copa do Mundo de 2019. 
Primeira bicampeã da histó-

No segundo tempo, o 
Cuiabá surpreendeu nova-
mente. Aos três minutos, o 
atacante Rodolfo, que tinha 
acabado de entrar no lugar 
do atacante Júnior Todinho, 
recebeu bola recuada pelo 
atacante Thiago Ribeiro e 
deixou tudo igual novamen-
te. O jogo ficou aberto, com 
chances para os dois lados. 

ria do torneio, no comando 
dos Estados Unidos, a ame-
ricana Jill Ellis puxa a fila 
como favorita. Suas princi-
pais concorrentes são a ho-
landesa Sarina Wiegman, 
vice da competição na Fran-
ça e ganhadora do prêmio 
de melhor do mundo em 
2017, e o francês Renald Pe-
dros, vencedor do Fifa The 
Best de 2018 e bi da Cham-
pions pelo Lyon.

Um painel de espe-
cialistas em cada categoria 
selecionou os 10 indicados 
com base no desempenho 
entre 16 de julho de 2018 e 
19 de julho de 2019 - o prazo 
para treinadores de equipes 
femininas é diferente, de 25 
de maio do ano passado ao 
último dia 7 de julho. Ago-
ra, a votação para definir os 
três finalistas para a premia-
ção que será dada no dia 23 
de setembro, em Milão, vai 
se dividir em três frentes: o 
público vota pelo site da Fifa 
nos seus três preferidos em 
ordem. 

O primeiro ganha cin-
co pontos, o segundo leva 
três, e o terceiro soma um. 
O colégio eleitoral também 
leva em conta, com o mes-
mo peso, a opinião no mes-
mo formato de jornalistas, 
técnicos e capitães das sele-
ções nacionais.

passada, o avião que levava 
o Palmeiras a Mendoza teve 
dificuldade no pouso, arre-
meteu duas vezes e precisou 
alterar sua rota para Rosario 
e, em seguida, Buenos Aires. 
Passado o susto, a delegação 

O Bragantino chegava muito 
nas bolas aéreas, enquanto o 
Cuiabá teve duas chances em 
contra-ataques. O Bragan-
tino pressionou até o final e 
perdeu chance clara no últi-
mo minuto, tropeçando em 
casa, mas se mantendo na 
liderança com 27 pontos. Já 
o Cuiabá, mesmo com cinco 
jogos consecutivos de inven-

cibilidade, segue estacionado 
na décima primeira coloca-
ção, agora com 17 pontos, a 
cinco pontos da zona do re-
baixamento e do G4. Na pró-
xima rodada, o Cuiabá visita 
o CRB no sábado (3), às 18h, 
no Estádio Rei Pelé, em Ma-
ceió. O Braga também joga 
fora, contra o Guarani, sexta 
(2), em Campinas.

só desembarcou em Mendo-
za um dia depois, quando as 
condições climáticas esta-
vam favoráveis. Com a clas-
sificação, o Palmeiras tem 
direito a mais duas substitui-
ções na relação de inscritos. 

A diretoria acertou a saída de 
dois jogadores (volante Moi-
sés e atacante Felipe Pires) e 
a chegada de três reforços (o 
zagueiro Vitor Hugo e os ata-
cantes Luiz Adriano e Henri-
que Dourado).
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Carreta e ônibus bateram de frente na BR-163 em Diamantino: quatro pessoas morreram 

Colisão entre carreta e ônibus
deixa 4 mortos e 30 feridos
DA REPORTAGEM

Um acidente entre uma 
carreta, um ônibus e um 
carro matou quatro pessoas 
e deixou cerca de 30 pessoas 
feridas na BR-163 na noite 
dessa terça-feira (30), pró-
ximo a Diamantino (entre 
Nova Mutum e o Posto Gil). 
Segundo a concessionária 
Rota do Oeste, o acidente 
ocorreu às 22h25 no km 
540 da rodovia. A carreta e 
o ônibus bateram de frente. 
Além desses veículos, um 
outro carro também se en-
volveu no acidente.

De acordo com a Rota do 
Oeste, foram confirmadas 
quatro mortes ainda no lo-
cal, sendo três pessoas que 
estavam na carreta: um ho-
mem, uma mulher e uma 
criança. Eles seriam mari-
do, mulher e filho. A crian-
ça teria entre 2 a 3 anos. A 
quarta morte é do moto-
rista do ônibus da empresa 
Satélite Norte. A carreta es-

tava carregada de calcário.
O motorista do terceiro 

veículo, um Chevrolet Co-
balt, preto, não teria visto o 
acidente. Ele bateu na tra-
seira do ônibus. As equipes 
de socorro encaminharam 
os feridos, sendo alguns 
em estado grave, aos hos-
pitais da região. A rodovia 
ficou interditada desde o 
momento do acidente até o 
início da manhã desta quar-
ta (31). O congestionamen-
to chegou a 4 km.

O ônibus saiu de Impe-
ratriz/MA e tinha como 
destino final Pontes e La-
cerda. Um representante 
da empresa foi ao local do 
acidente e também acom-
panhou os feridos, dando 
suporte e apoio às vítimas. 
A empresa disse que o mo-
torista que morreu se cha-
mava Leônidas Marques.

FERIDOS
No Hospital de Nobres, a 

unidade informou que re-

DIAMANTINO | Acidente ocorreu na noite de terça, na BR-163; ônibus saiu do Maranhão e iria para Pontes em Lacerda
Foto: tVCA

Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA

Foto: reprodução

SINOP

Autuados por terrenos sujos têm
20 dias para apresentarem defesa

L.R.VERDE

Operadora adia lançamento de
voos comerciais para Cuiabá

VARZEA GRANDE

15 mil cobertores 
doados à população 
de baixa renda

Autuados têm 20 dias para se defenderem 

Previsão é que a temperatura caia neste fim de semana

Operação deve ser lançada no dia 26 de agosto 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Sinop está no-
tificando donos de terrenos, 
multados em decorrência 
da falta de conservação dos 
imóveis e a presença de ve-
getação acima da altura má-
xima permitida (50 cm) por 
lei, a apresentarem, no prazo 
de 20 dias, defesa ou impug-
nação aos autos de infração. 
A lista com mais de 160 no-
mes, incluindo pessoas fí-
sicas e jurídicas, consta em 
dois editais no Diário Oficial 
de Contas,

De acordo com o do-
cumento, se o infrator abdi-
car do direito de defesa ou 
recurso, poderá recolher o 
valor da multa aplicada com 
redução de 20% no prazo de 
15 dias contados da ciência 
do auto de infração, confor-
me dispõe os Artigos 69, 69 
I, 110, IV e 116 da Lei Com-
plementar 116/2015 – Códi-
go Municipal de Meio Am-
biente de Sinop. O telefone 
da Pasta para informações 
é o (66) 3531-3499.Pelo que 
rege a lei, todo proprietário 

DA REPORTAGEM

Os voos comerciais 
entre Lucas do Rio Verde e 
Cuiabá, com escala em Si-
nop, que seriam ofertados a 
partir de terça-feira (30), fo-
ram adiados. 

Segundo a empresa 
prestadora do serviço, o pla-
no foi adiado em razão de 
questões operacionais.

Ainda segundo a em-
presa, os voos devem ser lan-
çados a partir de 26 de agosto. 
A proposta é que a rota seja 
realizada às terças, quartas 
e quintas-feiras. A previsão 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Se o inverno é para mui-
tas pessoas uma das estações 
mais aguardada do ano, para 
centenas de famílias carentes 
essa é uma época triste por 
não terem condições de com-
prar agasalhos, daí a solida-
riedade pode amenizar o frio 
nos dias de baixa temperatu-
ra. Em uma ação de mobiliza-
ção, a prefeita Lucimar Cam-
pos, juntamente com outras 
autoridades, fizeram a en-
trega de 15 mil cobertores às 
famílias carentes. A ação faz 
parte do programa ‘Aconche-
go’, desenvolvido pelo Gover-

no do Estado de Mato Grosso 
em parceria com as prefeitu-
ras municipais. No total serão 
entregues 100 mil cobertores 
aos 141 municípios, que irão 
beneficiar famílias que se en-
quadram em situação de vul-
nerabilidade social. A prefeita 
Lucimar Campos lembrou 
que a entrega do cobertor já 
vinha sendo feita no municí-
pio, desde o dia 17 de junho. 
Nesta etapa, como reforça a 
prefeita, será realizada a en-
trega de um número maior 
de cobertores, para isso foi 
montada uma grande estru-
tura e com a participação de 
todas as pastas da Adminis-
tração.

de terreno urbano, chácara 
ou propriedade é obrigado a 
mantê-lo capinado, em per-
feito estado de limpeza ou 
com vegetação a altura de 
no máximo 50 cm e a pro-
tegê-lo adequadamente, de 

é de que a aeronave saia de 
Cuiabá às 11h50 para chegar 
em Sinop às 13h. O retorno 
seria a partir das 13h20, com 
chegada em Cuiabá prevista 
para as 15h25.

A empresa informou 
ainda que entrou em con-
tato com os passageiros que 
tinham comprado passagem 
e deu as opções de receber 
reembolso de 100% do va-
lor da passagem ou deixar a 
compra em aberto para nova 
data. Os passageiros que ti-
verem dúvidas podem bus-
car o sistema de informação 
a operadora.

ADOLESCENTE 
ATROPELADO...

Um adolescente de 12 anos morreu 
após ser atropelado por uma carreta ao atra-
vessar uma avenida perimetral em Feliz Na-
tal. De acordo com boletim de ocorrência da 
Polícia Militar, o motorista tentou frear, mas 
não conseguiu. Ainda segundo a polícia, o 
motorista não mora no município, estava 
chegando, provavelmente buscar carga de 
grãos. Ele não saiu do local do acidente ten-
tou prestar socorro às vítimas. O condutor 
relatou à polícia que três adolescentes, sen-
do duas meninas e um menino, entraram su-
bitamente na avenida e quando ele percebeu 
a presenças dos pedestres, tentou frear, mas 
o veículo acabou atingindo o menino.

IDOSO CONFESSA 
CRIME...
Um idoso de 64 anos foi até uma delegacia de 
Sinop e disse aos policiais que teria matado a 
mulher dele há cerca de 24 anos. Ele afirmou que 
enterrou o corpo dela no banheiro da casa e de-
pois, vendeu o imóvel. Ainda segundo o relato, a 
vítima tinha 28 anos, na época, e foi morta por-
que o suspeito não aceitava a separação. Depois 
de cometer o crime, ele foi até a delegacia e disse 
que a mulher tinha ido embora e o deixado com 
dois filhos pequenos. Como o imóvel foi vendido, 
a polícia aguarda a proprietária voltar de uma 
viagem para fazer a escavação de constatar se 
realmente os restos mortais estão no local. Um 
pedido de autorização para o procedimento foi 
encaminhado à Justiça.

BUSCA DE BONS 
FLUÍDOS...
Os vereadores de Chapada dos Guimarães e de 
Cuiabá devem se reunir para discutir a mudan-
ça do nome do Portão do Inferno, ponto turís-
tico entre os dois municípios, para ‘Portão do 
Paraíso’. O ponto turístico é um precipício, que 
fica às margens da MT-251, próximo ao Parque 
Nacional de Chapada dos Guimarães. Uma lei 
de 1998, sancionada pelo então prefeito de Cha-
pada dos Guimarães, Sebastião Treme Terra, já 
havia alterado o nome do precipício. O objeti-
vo dos parlamentares é realizar uma audiên-
cia pública para definir ações que promovam e 
consolidem o novo nome do local. Para os ve-
readores, a mudança trará “bons fluídos e vai 
atrair mais turistas”.

diVuLGAção

cebeu quatro vítimas, sem 
ferimentos graves. Elas es-
tão internadas em observa-
ção. Já no Hospital de Nova 
Mutum, foram enviadas 22 
vítimas. Desse total, nove 
continuam internadas. As 
demais receberam atendi-
mento e foram liberadas 
pelos médicos. Das que 
foram internadas, quatro 
estão em estado grave, sen-
do que três passaram por 
procedimento cirúrgico or-
topédico. Os corpos das ví-
timas foram encaminhados 
ao Instituto Médico Legal 
(IML).

A perícia técnica encer-
rou os trabalhos por volta 
de 6h10. As equipes da Rota 
do Oeste fizeram a limpeza 
da pista para liberação do 
tráfego. O procedimento é 
importante para remoção 
de resíduos e destroços, 
evitando incidentes ou até 
mesmo acidentes. Uma pe-
rícia deve apontar as causas 
do acidente.

modo a que não seja usado 
como depósito de lixo, detri-
tos ou resíduos de qualquer 
natureza.O descumprimento 
da medida implica em pena-
lidades. No caso dos terrenos 
urbanos sem manutenção, a 

multa prevista é de 0,50 UR/
m² de área sem manuten-
ção adequada; para chácaras 
e propriedades rurais sem 
manutenção, são 500 UR/
hectare de área sem manu-
tenção adequada.
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Sazonalidade: diferença entre a oferta de leite em diferentes períodos do ano 

Líder na pecuária de corte, estado
perde posição na produção leiteira
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um estudo conduzido em 
parceria entre o Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea), 
a Rede ILPF e a Embrapa 
mostrou que a sazonalida-
de na produção de leite em 
Mato Grosso é maior do que 
na média nacional. Essa di-
ferença entre a produção 
na safra e na entressafra é o 
principal fator que limita a 
indústria do setor no estado 
que abriga o maior rebanho 
de corte do Brasil e lidera a 
produção nacional de soja e 
algodão.

De acordo com o trabalho 
coordenado pelo zootecnista 
Miqueias Michetti, do Imea, 
o índice de sazonalidade em 
Mato Grosso entre 2011 e 
2018 foi de 41%, enquanto no 
Brasil esse valor foi de 20%. 
A sazonalidade é a diferença 
entre a oferta de leite em di-
ferentes períodos do ano.

A variação na produtivida-
de mato-grossense é refle-
xo do sistema de produção 
de leite adotado no estado. 
A atividade é desenvolvida, 
majoritariamente, por agri-
cultores familiares, em pe-
quenas propriedades, com 
pouca tecnologia e baseadas 
na alimentação a pasto. Du-
rante os meses chuvosos, há 
abundância de pastagem e a 
produção aumenta. No in-
verno, quando falta chuva 
em boa parte do estado, há 
pouca disponibilidade de 
capim e a produtividade das 
vacas despenca.

Essa oscilação na dispo-
nibilidade do produto, no 
entanto, traz consequências 
negativas para os laticínios, 
uma vez que há ociosidade 

SAZONALIDADE | Diferença entre produção na safra e na entressafra é o principal fator que limita a indústria
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superior a 50% da capacidade 
de produção em alguns me-
ses do ano.

“Essa falta de eficiência na 
atividade de produção de 
leite em Mato Grosso pode 
ser um dos fatores que con-
tribuem para a falta de um 
parque industrial consolida-
do e presença de indústrias 
com marcas nacionais no es-
tado. Em virtude da insufici-
ência de oferta, os laticínios 
apresentam problemas rela-
cionados à ociosidade da in-
fraestrutura, da mão de obra 
empregada, o que impacta 
a regularidade no abasteci-
mento dos mercados consu-
midores e no planejamento 
estratégico de médio e longo 
prazo”, explica Michetti.

Atualmente o estado conta 
com 60 laticínios, dos quais 
dez são de cooperativas de 
produtores. A muçarela é o 
principal produto produzido 
no estado, demandando me-
tade do leite processado na 
indústria.

PREÇOS MAIS
ESTÁVEIS
Embora a disponibilidade 

de leite em Mato Grosso se 
altere mais ao longo do ano 
do que em outras regiões do 
País, a pesquisa mostrou que 
a variação no preço do leite 
no estado é menos intensa. 
Enquanto na média nacional 
a variação chega a 14%, em 
Mato Grosso a variação mé-
dia é de 11%.

Porém, esse efeito é causa-
do pelo menor aumento dos 
preços pagos ao produtor na 
entressafra. Em média, em 
Mato Grosso se paga 23,29% 
a menos pelo litro do leite 
do que no restante do País. 
Durante a seca, de julho a se-
tembro, a diferença chega a 

ser de 27,81%.
“Apesar de menor varia-

ção, a diferença entre os 
preços se acentuam nos pe-
ríodos de entressafra. Dessa 

forma, o preço do leite não 
tem se mostrado um meca-
nismo que estimule a manu-
tenção da produção de leite 
em Mato Grosso”, explica o 

zootecnista.
De acordo com os pesqui-

sadores, uma das hipóteses 
para menor variação no pre-
ço do leite no estado duran-

te o período de estiagem é a 
falta de competitividade dos 
laticínios devido ao desem-
penho regular causado pelos 
altos níveis de ociosidade.


