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O vaqueiro José Bonfim Alves Santana foi condenado a cumprir 47 anos e 3 meses de prisão pelo assassinato de dois procuradores estaduais em 
uma fazenda em Vila Rica. O júri começou terça e terminou na madrugada de ontem no Fórum de Vila Rica. Saint-Clair Martins Souto e Saint-Clair 
Diniz Martins Souto, pai e filho, respectivamente, foram mortos a tiros em setembro de 2016.                                                      Página -7

VILA RICA

Vaqueiro que matou procuradores
é condenado a 47 anos de prisão

PALMEIRAS

Biblioteca
apresenta
projeto de
revitalização

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Juína, por meio 
do “Arte, Leitura e Cultu-
ra: Uma Bela Mistura!”, 
conquistou um importan-
te reconhecimento por 
sua atuação: o programa 
foi considerado uma das 
15 melhores práticas de 
Bibliotecas Públicas da 
América Latina.
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O cenário mudou completamente para Borja no Palmeiras. De esquecido pelo técnico Luiz Fe-
lipe Scolari e com saída até então iminente, o colombiano se tornou de novo a primeira opção 
para o ataque e não deve mais deixar o clube.                          Página -6

VÁRZEA GRANDE

RESPONDEU

Assassinado
enquanto
tomava
tereré

Juiz rebateu 
declaração de 
Selma sobre 
Judiciário

Um homem foi assassina-
do na noite de terça em Várzea 
Grande. Segundo a Polícia 
Militar, a vítima foi identificada 
como Darci Moulaz Kunrath. A 
vítima estava sentada em uma 
cadeira, na frente de casa, quan-
do foi baleada. Darci tomava 
tereré. Uma pessoa armada se 
aproximou, fez os disparos e 
fugiu.         Página - 7

“Declaração gratuita e 
desnecessária”, assim resumiu 
o juiz Tiago Abreu, presidente 
da Associação Mato-grossense 
de Magistrados (AMAM), os 
ataques proferidos ao Poder 
Judiciário, esta semana pela 
senadora Selma Arruda (PSL).

       Página -3

Divulgação

Divulgação

Borja fica após novas chances

TJMT



O estabelecimento de um preço mínimo 
do frete coloca as transportadoras em 
desvantagem ao diminuir a competitivida-
de entre elas

E a bateria começa a dar sinais de problema

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 08 de agosto de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

Quem tem contato com a tecnologia 
desde seus primórdios vai se lembra 
de todos os cuidados que eram neces-
sários ao carregar seus dispositivos, 
coisas que, atualmente, não fazem mais 
parte de nosso dia a dia.

Substituir a bateria é 
sempre um desafio. Nem 
sempre comprar um item 
paralelo é uma boa opção 
pois, na maioria dos casos, a 
diferença na qualidade é ex-
pressiva, e não são raros os 
casos em que a bateria nova, 
paralela, se comporta de for-
ma menos satisfatória que a 

original começando a dar problema.
Esse assunto já foi tema de vários 

artigos durante minha vida, e prova-
velmente vai estar em pauta com certa 
frequência, afinal, é algo que faz parte 
da vida moderna. Não dá para imaginar 
nossa vida sem bateria, não é mesmo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Um acordo entre Brasil e Paraguai referente 
à usina de Itaipu, que em tese tratava de um ajuste 
de natureza econômica, provocou um princípio de 
turbilhão político no país vizinho, levando à queda 
de autoridades e à quase abertura de processo de 
impeachment contra o presidente Mario Benítez.

No fulcro da crise encontra-se a divisão da 
energia produzida pelo consórcio binacional —e o 
valor pago por ela. Cada parte detém metade da 
geração oficial da hidrelétrica, mas o Paraguai uti-
liza apenas uma fração do que tem direito, cerca 
de 15% do total. 

Existe, ademais, uma produção que ultrapassa 
a potência formal da usina, chamada energia exce-
dente. Trata-se de recurso mais barato, por estar 
livre dos encargos da dívida da construção de Itai-
pu que oneram a geração regular. Embora os dois 
países tenham direito, cada um, a 50% dessa oferta, 
um acordo de 2007 concedeu aos paraguaios pre-
ferência para adquirir a parte brasileira.

O Brasil se queixa de que, para ter maior aces-
so à energia de menor custo, Assunção vem contra-
tando de forma deliberada nos últimos anos uma 
potência bastante inferior à de que realmente ne-
cessita. No ano passado, o parceiro consumiu 1.717 
MWmed (megawatts médios) da energia de Itaipu. 
Entretanto apenas 898 MWmed vieram da produ-
ção normal da usina, pela qual paga US$ 43,80 por 
megawatt/hora. Pelo restante, o valor despendido 
por MWh foi de US$ 6.

Em razão disso, o custo médio da energia foi 
de US$ 26,16/MWh, ao passo que o Brasil desem-
bolsou US$ 41,45/MWh. Na prática, é como se sub-
sidiássemos o consumo de eletricidade do vizinho. 
Para reduzir tais distorções, o Paraguai se compro-
meteu a aumentar progressivamente até 2022 a 
quantidade de energia contratada, o que elevaria 
seus custos em mais de US$ 200 milhões (perto de 
R$ 800 milhões, pela cotação atual).

As tratativas, que incluíam ainda a atuação 
de uma empresa privada brasileira, inflamaram o 
Parlamento paraguaio —onde a oposição chegou a 
obter o número de votos necessários para iniciar o 
processo de destituição de Benítez, pela acusação 
de traição à pátria. Percebendo o risco que corria 
um de seus principais aliados na região, o gover-
no Jair Bolsonaro (PSL) aceitou rever os termos do 
compromisso. Ao colaborar para esvaziar a crise, 
o presidente agiu com acertada prudência. As ten-
sões em torno da negociação e dos interesses en-
volvidos, entretanto, não estão dissipadas.

Editorial

Tensão elétrica

Ranking dos Políticos - Facebook

5,8% do escoamento e o ferroviário 5,4%, en-
quanto a cabotagem 3% e o hidroviário 0,7%.

Desde a adoção da nova tabela, o preço 
do frete arbitrado foi corrigido em 7,4 pontos 
percentuais acima do que seria a correção 

de mercado diante do preço do diesel, principal 
insumo a ser considerado no custo do frete.

Na verdade, a nova tabela do frete não deveria 
ter sido criada. Não se chega a uma conta justa 
desta forma. O preço sempre foi definido por ofer-
ta e demanda, assim como os grãos, que em sua 
maioria são cotados em Bolsa de Valores, em es-
pecial a de Chicago no caso da soja, portanto, os-
cilam diariamente conforme a oferta e demanda 
dos mesmos. Assim deveria ser o frete.

O Brasil optou por uma economia capitalista 
que tem como fundamento o mercado e a livre 
concorrência, especialmente no que diz respeito 
a preços, assegurando de forma eficiente a satis-
fação dos interesses do consumidor.

O estabelecimento de um preço mínimo do 
frete coloca as transportadoras em desvantagem 
ao diminuir a competitividade entre elas. O im-
pacto é ainda maior em empresas localizadas em 
estados como Mato Grosso, onde nossos fornece-
dores têm custos ainda mais elevados, fazendo 
com que repensem a cadeia de suprimentos.

Além disso, a nova tabela é ilusória aos olhos 
da economia e seguridade dos caminhoneiros, 
uma vez que, agora, com a elevação dos preços, 
entrou na pauta de planejamento de muitas em-
presas, a aquisição de frota própria, fazendo com 
que as transportadoras possam perder clientes.

Por fim, mesmo já sendo há muitos anos de 
conhecimento público que tabelas de preços 
não funcionam, estamos tendo, no último ano, a 
prova definitiva de sua inviabilidade. Em vez de 
procurar solução por meio de tabelas, mesmo me-
ramente referenciais, que, historicamente, nunca 
deram certo, o Governo Federal deveria esforçar-
-se em promover a segurança jurídica, diminuin-
do os custos para se produzir no Brasil. Desta 
forma, todos saem ganhando, principalmente a 
sociedade que viverá em tempos mais justos e 
economicamente viável.

MIGUEL VAZ RIBEIRO É PRODUTOR RURAL E 
EMPRESÁRIO EM LUCAS DO RIO VERDE

Frete é oferta 
e demanda

DISCURSO NO TCE
O ex-governador Pedro Taques, no Tribu-

nal de Contas do Estado, sua própria defesa 
na apreciação das contas de gestão, referen-
tes a 2018. Demonstrando bastante humilda-
de, diferente de quando estava no Paiaguás, 
ele culpou a crise econômica pelo mau de-
sempenho em seu governo. “Governar é ter 
prioridades, mas como ter prioridades sem 
dinheiro? Como se escolhe políticas públi-
cas quando cada opção importa uma renún-
cia?”, questionou, meio que admitindo inex-
periência e apatia diante das dificuldades.

MOTIVOS
Ele disse também que, em 2015, optou por 

não entrar com uma Adin contra leis, aprova-
das por Silval Barbosa, que aumentaram os 
salários de categorias de servidores - e que 
acabaram inviabilizando o caixa e levando o 
Estado para o buraco. Uma dessas leis é a que 
estabelece a dobra do poder de compra do sa-
lário dos servidores da Educação, que prevê 
o aumento de 7,69% anuais durante 10 anos, 
independente da realidade financeira do Es-
tado. Como sempre acontece, mesmo com 21 
irregularidades, o TCE deu parecer favorável 
às contas, que seguem para a Assembleia.

SE REBELOU
O site “O Antagonista” apontou a sena-

dora Selma Arruda como parte de grupo de 
12 senadores incomodados com a gestão de 
Davi Alcolumbre. Ela e os colegas se reuni-
ram na manhã de terça (6), em um hotel de 
Brasília. Segundo o grupo, o principal pro-
blema seria a não instalação da CPI da Lava 
Toga e a demora na análise de pedidos de 
impeachment de ministros do Supremo Tri-
bunal Federal (STF). De acordo com o site, o 
grupo deve se denominar “Muda Senado”.

É sempre interessante observar os sinais de desgaste 
de suas baterias e pensar que sua substituição pode ser 
um tanto quanto difícil, levando-se em consideração a 
dificuldade para encontrar baterias de boa qualidade 
por preços aceitáveis no mercado, o que pode fazer com 
que a busca se torne um verdadeiro desafio. Deixar para 
a última hora normalmente não é uma boa opção.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

MIGUEL VAZ RIBEIRO

O tabelamento do frete voltou a ser assunto 
no Brasil, após a ANTT publicar no Diário Oficial 
da União a Resolução 5.849/2019, que trouxe uma 
nova tabela com preços mínimos do frete rodo-
viário. Os valores como era esperado não agrada-
ram os caminhoneiros e estes já se mobilizavam 
para uma nova paralisação quando o Governo 
Federal decidiu suspender a referida tabela.

O texto trazido em julho revogava a primeira 
tabela editada em maio de 2018. O tabelamento 
do frete faz parte de um pacote negociado pelo 
governo federal, sob o comando do ex-presidente 
Michel Temer, numa tentativa de acabar com a 
greve dos caminhoneiros que durou 11 dias na-
quele mês e provocou um verdadeiro caos no 
Brasil, mostrando que uma única categoria do 
setor econômico pode parar o país, causando 
desabastecimento não somente de insumos em 
supermercados, mas como também de combus-
tível até mesmo para a aviação e insumos hospi-
talares.Vale ressaltar que o tabelamento do frete 
era um pedido dos caminhoneiros, em especial 
dos autônomos, desde 2015 quando uma parali-
sação da categoria ocorreu entre fevereiro e mar-
ço, porém não causando prejuízos que refletem à 
economia de alguns setores até o momento como 
em 2018, quando nova paralização foi realizada, 
trazendo enormes transtornos à sociedade.

Segundo dados do Banco Mundial, em 2018 o 
Brasil era o país com a maior concentração rodo-
viária de cargas e passageiros do mundo dentre 
as principais economias. Na ocasião o levanta-
mento do Banco Mundial apontava que 58% do 
transporte brasileiro de cargas e passageiros era 
rodoviário. A Austrália vinha em seguida com 
53%, a China com 50% e a Rússia com 43%.

Com o tabelamento do frete rodoviário criado 
a partir de 2018, a expansão da economia brasi-
leira foi diretamente impactada. Estudo reali-
zado pela CNI aponta que o PIB foi reduzido em 
0,11%, ou R$ 7,2 bilhões.

No Brasil, de acordo com a Fundação Dom Ca-
bral, a malha rodoviária é utilizada para o esco-
amento de 75% da produção, seguida por 9,2% da 
marítima. O transporte aéreo é responsável por 
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“Percebendo o risco que corria um de 
seus principais aliados na região, o 
governo Jair Bolsonaro aceitou rever os 
termos do compromisso

“
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Acabei de ligar meu notebook com a 
“missão” de escrever três artigos que fal-
tam para a semana. Após alguns minutos 
com ele ativo percebi que o indicador de 
bateria começou a baixar com velocidade 
um pouco maior que o normal.

Meu notebook tem 
cerca de um ano e meio 
de uso, e a maior par-
te do tempo mantenho 
o mesmo conectado à 
rede elétrica. Sei que 
esse comportamento 
pode fazer com que a 
vida útil da bateria fique 
mais curta, mas acaba-
mos nos rendendo à praticidade.

A redução da autonomia é um dos 
primeiros sinais de que uma bateria não 
está mais em sua melhor forma. Isso não 
significa, necessariamente, que a mesma 
vai se degradar de forma muito rápida, 
mas é sempre bom começar a observar 
seu “comportamento”: isso é fundamen-
tal para você não ficar “na mão” quando 
precisar ficar mais tempo longe da toma-
da.

Dispositivos eletrônicos “sofrem” his-
toricamente com essa situação. Mas não 
podemos, de forma alguma, desprezar a 
evolução que as baterias tiveram durante 
todo esse tempo.

Entre janeiro e julho, a Polícia Militar apreendeu em Mato Grosso quase 1,5 
mil armas de fogo. As apreensões envolvem revólveres, pistolas, espingardas, 
fuzis, metralhadoras e armas de brinquedo. Os dados são da Superintendência 
de Planejamento Operacional e Estatística da PM (SPOE). Entre as armas estão 
535 revólveres, como estes da foto.



DIVULGAÇÃO

DECISÃO NA SEXTA...
A direção do Sindicato dos 

Trabalhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep-MT) agen-
dou para sexta-feira (9), uma nova 
assembleia geral. Desta vez para 
avaliar a última proposta apresen-
tada pelo governador Mauro Mendes 
(DEM), e definir sobre colocar fim à 
greve geral da categoria que com-
pleta hoje 73 dias.bO encontro será 
às 14h, em frente ao Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT), na Avenida do 
CPA, em Cuiabá. Em nota, o sindicato 
disse que o documento foi encami-
nhado às subsedes pra avaliações e 
considerações e, claro, para futuros 
posicionamentos.

RISO DE DEMISSÃO...
O vice-presidente da Comissão de Direi-

to Sindical da Ordem dos Advogados de Mato 
Grosso (OAB-MT), Diogo Vinicios Motta, refor-
çou que o estado pode demitir os servidores 
grevistas, após 30 dias que a Justiça declarar 
“ilegal” o movimento e determinar o retorno 
imediato ao trabalho. A possibilidade de de-
missão dos servidores ocorreu após a Procura-
doria-Geral do Estado (PGE) enviar à Secretaria 
de Estado de Educação, processo explicando 
que no Estatuto dos Servidores Púbicos Civis 
do Estado de Mato Grosso, sob a tutela do Códi-
go Disciplinar do Servidor Público Civil do Po-
der Executivo do Estado de Mato Grosso, prevê 
que a ausência injustificada ao trabalho por 
mais de 30 dias consecutivos, configura aban-
dono de cargo, cuja pena é a demissão.

STF VETA TRANSFERÊNCIA 
DE LULA...

O Supremo Tribunal Federal vetou, no final da 
tarde de ontem (07), a transferência do ex-presidente 
Lula do Paraná para o Estado de São Paulo. A decisão 
de transferir Lula da carceragem da superintendên-
cia da Polícia Federal no Paraná havia sido expedida 
pela juíza federal Carolina Lebbos, responsável pela 
custódia do ex-presidente. O ministro Marco Aurélio 
Mello foi o voto divergente, alegando que não cabia 
ao STF se pronunciar sobre a decisão de um juiz fe-
deral. No documento, ela considerava que, apesar de 
ser inicialmente “prudente e necessária”, a custódia de 
Lula exige manutenção em local em que as autorida-
des “pudessem reservar ao máximo as condições de 
segurança pessoal do detento e, concomitantemente, 
garantir com plenitude a efetividade no cumprimento 
da sanção aplicada”.
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Projetos importantes foram aprovados 

Câmara de Vereadores em Sinop 
tem primeiro semestre positivo
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Durante o primeiro se-
mestre do ano, a Câmara 
Municipal de Sinop através 
das atuações dos seus 15 ve-
readores, aprovou 674 maté-
rias, divididas entre Projetos 
de Lei (PL), Complementar 
(PLC), de Decreto Legislativo 
(PDL), Moções de Aplauso, 
Repúdio e Apelo, Requeri-
mentos e Indicações. Os par-
lamentares se reuniram 24 
vezes, no total, sendo 23 em 
Sessões Ordinárias e uma em 
Sessão Extraordinária. Entre 
as proposituras, se destacam 
as indicações. Ao todo foram 
aprovadas 465 sugestões. Esse 
é o instrumento legal pelo 
qual os vereadores levam ao 
conhecimento das secretarias 
municipais, a necessidade 
de cada bairro. Foram apro-
vados também, 118 reque-
rimentos. Por meio delas, é 
que os vereadores têm acesso 
aos documentos de prestação 
de contas dos gastos e inves-
timentos da prefeitura. Entre 
as funções do parlamentar, o 
principal é o de fiscalizar as 
ações e contas do Executivo 
Municipal e essa é a funda-
mental ferramenta que o ve-

reador possui para desenvol-
ver seu papel.

Foram apresentados 82 
Projetos de Lei (PL) e um 
Projeto de Lei Complemen-
tar (PLC). Desses, 29 foram 
aprovados. Os que encontram 
nas Comissões Permanentes, 
deverão ser colocados para 
apreciação nas Sessões Ordi-
nárias do segundo semestre. 
Os edis também apreciaram e 
aprovaram 28 PL’s de autoria 
do Poder Executivo.

O Legislativo aprovou tam-
bém 17 homenagens, conce-
didas a pioneiros, fundadores 
de associações e ações soli-
dárias, através de Moções de 
Aplauso. Encaminhou uma 
Moção de Repúdio ao Gover-
no do Estado de Mato Grosso, 
pela proposta de aumento de 
impostos em diversos setores.

Também foram encami-
nhadas três Moções de Apelo. 
Sendo uma para às empresas 
Triunfo e UHE pedindo paga-
mentos dos salários atrasados 
dos trabalhadores, e, duas ao 
Governo do Estado de Mato 
Grosso, pedindo a revisão 
das medidas fiscais adotadas 
no princípio da gestão e uma 
Audiência Pública para tratar 
da Saúde Pública de Sinop.

Além disso, a Mesa Dire-

PRESTAÇÃO DE CONTAS | A Mesa Diretora do biênio 2019/2020, economizou mais de R$ 1,5 milhão em seis meses
Foto: Gilson Carlos 
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RÉPLICA

Presidente da AMAM repudia 
ataques da senadora Selma  

ALIVIADO

TCE aprova por unanimidade 
contas de Taques de 2018

NA TORCIDA

Mendes visita 
Alcolumbre e quer 
estados e municípios 
na Previdência

Juiz rebateu acusações da senadora sobre a Grampolândia

Mendes e grupo de governadores foram pedir apoio do 
Senado 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

“Declaração gratuita e 
desnecessária”, assim resu-
miu o juiz Tiago Abreu, pre-
sidente da Associação Mato-
-grossense de Magistrados 
(AMAM), os ataques proferi-
dos ao Poder Judiciário, esta 
semana pela senadora Selma 
Arruda (PSL).

“Não se pode permitir 
que seja colocada em xeque 
a integridade da Justiça es-
tadual apenas por contrariar 
grupos ou pessoas. Caso haja 
questionamentos em relação 
a qualquer decisão judicial, 
o meio legal para isso são os 
recursos processuais cabíveis 
e não a mídia, que embora 
tenha papel fundamental no 
estado democrático de di-
reito, não é o foro adequado 
para embates desta nature-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Tribunal de Contas 
do Estado (TCE-MT), apro-
vou na última terça-feira 
(6), por decisão unânime, as 
contas do ex-governador Pe-
dro Taques (PSDB), referen-
tes ao ano de 2018.

Apesar da aprovação, o 
Ministério Público de Con-
tas havia apontando ao todo, 
30 irregularidades nas con-
tas de Taques, dessas, nove 
foram retiradas pelo conse-
lheiro interino e relator do 
caso, Isaias Lopes da Cunha. 
Restaram então 21 irregula-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de participar do 
VI Fórum de Governadores, 
o governador Mauro Men-
des (DEM) e mais um grupo 
de outros gestores estaduais, 
foram visitar o presidente do 
Senado, senador Davi Alco-
lumbre (DEM-AP). Na oca-
sião algumas demandas de 
interesse dos estados foram 
discutidas. 

Mendes elogiou a dis-
posição do presidente do Se-
nado em ouvir as reinvindi-
cações dos governadores.

“O presidente do Sena-
do tem se demonstrado uma 
pessoa muito proativa, que 
está muito preocupado com 
os temas federativos do Bra-
sil e entre os assuntos trata-
dos com ele estava a reforma 
da previdência. Seria inima-
ginável esse país ter centenas 
de regimes jurídicos para a 
previdência. O presidente do 
Senado demonstrou que tem 
esse compromisso com o Es-
tado e o nosso país. Como 
também com outros temas 
importantes como o FEX, a 
compensação da Lei Kandir, 

assuntos que são muito caros 
e importantes para o equilí-
brio fiscal dos estados brasi-
leiros”, disse Mauro.

Além da novela envol-
vendo o repasse por parte 
da União do FEX e da regu-
lamentação da compensação 
da Lei Kandir, Mendes e os 
demais governadores apro-
veitaram a oportunidade 
para pedir que os estados e 
municípios sejam inseridos 
no texto da Reforma da Pre-
vidência, que agora vai para 
apreciação do Senado, após 
ser aprovado esta semana 
pela Câmara dos Deputados 
em segundo turno.

“Política demanda 
sempre muito diálogo, e ele 
tem feito essa interlocução 
de maneira muito positiva. 
Nós acreditamos que vai ser 
feita a inclusão. Se em uma 
PEC paralela ou em um tex-
to original, ainda deveremos 
aguardar uns poucos dias 
para que se encontre a me-
lhor forma de se garantir 
a celeridade da aprovação, 
mas para que haja a inclusão 
definitiva dos estados bra-
sileiros e dos municípios”, 
disse.

za”, diz trecho da nota de re-
púdio divulgada pela Amam.

As falas de Sema Arru-
da dizem respeito ao caso 
da Grampolândia Pantanei-
ra, onde a senadora acusou 
o Poder Judiciário de Mato 
Grosso de omisso neste pro-
cesso. O juiz afirma ainda 
não ser possível admitir tais 
acusações, ainda mais de 
uma ex-juiza. Abreu garan-
tiu que a Justiça Estadual está 
trabalhando para que o caso 
tenha o seu fluxo correto e 
que o desfecho seja o neces-
sário e adequado.

“O que se quer é a apu-
ração completa de toda e 
qualquer situação relacio-
nada a este escândalo, que 
pode ser chamado de um 
atentado direto ao estado 
democrático de direito ao 
se utilizar o aparelhamento 
estatal para invadir a priva-

ridades a serem analisadas e 
delas seis foram apontadas 
como gravidade reduzida, 
sendo justificada pelo relator 
como “atos atípicos de ges-
tão”.

Durante a sessão que 
durou mais de cinco horas, 
o ex-governador esteve pre-
sente e fez a sustentação oral 
de sua defesa, em determi-
nado momento Taques afir-
mou que sua gestão foi di-
retamente prejudicada pela 
situação política e econômi-
ca vivida naquele momento. 
“Não consegui fazer tudo. 
Concretizar os meus sonhos. 
Errei em algumas coisas. Vi-

tora do biênio 2019/2020, 
economizou mais de R$ 1,5 
milhão, nos primeiros seis 
meses de gestão. Dessa quan-
tia, a mesa devolveu R$ 550 
mil para Prefeitura de Sinop 
que serão revertidos para as-
faltamento da Estrada Jacinta. 
A pavimentação já está sendo 
licitada, e a intenção é que a 
capa asfáltica seja aplicada 
ainda este ano. O presidente 
Remídio Kuntz (PL), avaliou 
positivamente os resultados 
alcançados nos primeiros seis 
meses de gestão.

“Foi um semestre positivo 
para a Casa de Leis. Resultado 
de muito trabalho de todos 
os vereadores e cooperação 
da Mesa Diretora. Aprova-
mos projetos de fundamental 
importância para sociedade 
e em parceria com o Execu-
tivo Municipal conseguimos 
inúmeras melhorias para a 
sociedade sinopense. 

Com as nossas economias, 
conseguimos contribuir com 
a realização do sonho dos 
moradores da Estrada Jacinta, 
destinando R$ 550 mil. Até o 
fim da nossa gestão queremos 
fazer mais em prol do cole-
tivo. O mérito de tudo isso 
é dos 15 [vereadores]”, disse 
Remídio.

vemos momentos difíceis 
a partir de 2015. Momen-
tos econômicos mais graves 
que a crise de 1929. Não vim 
chorar o leite derramado. A 
história tem que ser inter-
pretada de acordo com o seu 
momento histórico. Gover-
nar é ter prioridades, mas 
como ter prioridades sem 
dinheiro? Como se escolhe 
políticas públicas quando 
cada opção importa uma re-
núncia?”, indagou Taques.

Depois da aprovação 
com ressalvas das contas, o 
TCE decidiu enviar mais de 
40 recomendações ao atual 
governador, Mauro Mendes 

(DEM). Entre elas está a re-
dução de 20% das despesas 
cargos comissionados e de 
confiança. As despesas com 
pessoal do Poder Executivo, 
no exercício de 2018, foram 
executadas em 57,89% da Re-
ceita Corrente Líquida. Nú-
mero bem acima do limite 
máximo estabelecido LRF, 
de 49%. O rombo nas contas 
do Governo em 2018 deixa-
do por Taques foi de R$ 1,22 
bilhão.

A decisão do TCE vai 
servir de parâmetro para 
a aprovação definitiva das 
contas que ocorrerá na As-
sembleia Legislativa.

cidade de inimigos pessoais. 
Todos que sejam citados de-
vem ser investigados e julga-
dos, sem exceção”, completa 
o magistrado. 

Ele ainda questionou as 
falas de Selma sobre brechas 
na legislação que acabam 
por favorecer organizações 
criminosas e disse que não 
se pode inflamar a popula-
ção contra o Judiciário sobre 
atribuições das quais não lhe 
pertence. “Se para a senado-

ra há brechas na legislação 
que favorecem organizações 
criminosas, é bom destacar 
que cabe ao Poder Legis-
lativo mudar esse quadro. 
Uma das principais funções 
de um senador é justamente 
criar, revisar e aprovar leis e 
emendas à Constituição Fe-
deral. Não se pode inflamar a 
população a desacreditar no 
Poder Judiciário por atribui-
ções que não lhe pertencem”, 
enfatiza”, conclui a nota.
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TV  e Entretenimento

Cameron Diaz revela 
motivo de ter abandonado 
vida artística

Cameron Diaz quebrou o silêncio e explicou o 
motivo de ter deixado para trás a vida como artista 
de cinema. A loira ressaltou que passou os últimos 
focada no trabalho e agora escolheu colher os frutos 
de seus esforços. “Eu comecei sentir a fama quan-
do tinha 22 anos, ou seja, há 25 anos. Isso é muito 
tempo. Eu dei mais da metade da minha vida para o 
público. Sinto que tudo bem ter tempo agora para me 
reorganizar e escolher como eu quero voltar”, disse 
em uma carta à revista “InStyle”. Longe das grandes 
produções há quatro anos, a famosa confessou es-
tar aproveitando bastante as férias que não têm data 
para chegar ao fim. “Meu tempo é todo meu. Não es-
tou vendendo nenhum filme, não estou vendendo 
nada e não preciso dar nada a ninguém. Estou ape-
nas vivendo a minha vida”, acrescentou.

Entretanto, a beldade deixou em aberto a possibi-
lidade de voltar a ser atriz. “Seja o que for fazer, tem 
que ser algo pelo qual eu seja apaixonada, algo que 
simplesmente pareça sem esforço. No geral, me sin-
to sortuda por estar no mundo do entretenimento e 
tê-lo explorado quando ainda era um lugar diferente. 
Foi um privilégio real”, completou.
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Em + um
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3/off. 4/flat. 5/pilão — urina. 12/especialista.

Disney quer produzir versões de ‘Esqueceram 
de Mim’ e ‘Doze é Demais’ para streaming

Em breve, a Disney lança-
rá sua plataforma própria de 
streaming – a Disney+. Além 
de retirar produções suas de 
outros serviços, como a Ne-
tflix, a empresa também pre-
tende lançar novidades ex-
clusivas; entre elas, reboots, 
remakes e revivals de antigos 
filmes.

Segundo o tabloide Dea-
dline, o CEO da Walt Disney 
Company, Bob Iger, anun-
ciou alguns destes planos na 
terça-feira (6). Após a compra 
dos direitos das produções da 
Fox, novas versões de “Esque-
ceram de Mim”, “Uma Noite no 
Museu”, “Diário de um Bana-
na” e “Doze é Demais” podem 
estar a caminho.  

Detalhes sobre cada pro-
dução ainda são incertos. No 
entanto, Iger afirmou que a 
proposta da Disney é reima-
ginar os clássicos para uma 
nova geração.

Uma obra sobre a qual sa-
bemos mais é a nova versão 
de “A Dama e o Vagabundo” – 
a animação da clássica cena 
do beijo ao final do spaguet-
ti – que deve tomar a mesma 
forma da animação hiperre-
alista de “O Rei Leão”, lança-
da em 2019. Tessa Thompson 
será a voz da “Lady”, e Justin 
Theroux dublará “Banzé”.

A plataforma Disney+ tem 
previsão de lançamento para 
12 de novembro.



 

 

 

ELBIO ROBERTO VOLKWEIS EIRELI-EPP CNPJ No. 
01.878.115/0001-46 Inscrição Estadual n°13.030.782-
3 com sede empresarial RUA DIRSON JOSE MARTINI 
N°916 Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL Município:  SINOP 
UF: MT, Torna público que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, SERRARIAS COM DESDOBRAMENTO 
DE MADEIRA. Não EIA/RIMA.

ARBAZA ALIMENTOS LTDA, CNPJ 89.982.177/0006-59, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Renovação da Licença de Operação (LO) para atividade 
de Comércio atacadista de cereais e leguminosas benefi-
ciados, farinhas, amidos e féculas, com atividade de fracio-
namento e acondicionamento associada / Envasamento e 
empacotamento sob contrato, localizada na Rua São José, 
N 834, Q 14, Industrial, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

IMPACTO INSUMOS AGRICOLA LTDA, CNPJ nº 
09.590.018/0005-99, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum SAMA/NM, as Licenças Prévia e Instalação 
para atividade “Comércio atacadista de defensivos agríco-
las, adubos, fertilizantes e corretivos de solo”, localizado 
na Av. Perimetral das Samambaias, Bairro Reserva Técni-
ca, Nova Mutum. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

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-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, 
com experiência;
4-Estoquista, com experiência;
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 informá-
tica 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
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: MARIA APARECIDA DA PAULA – CPF: 780.433.959-34 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Ernani de Lacerda Athyde, nº 115, apto 1302, Gleba Fazenda Palhano 
em Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.537.508/0001-72, 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 21/12/2009, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 18 
da QUADRA 02 do JARDIM PEQUENA LONDRES em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 
10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019 e 
10/06/2019. 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, 17 DE JUNHO DE 2019. 
_____________________________________________________ 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI 
Antônio Roberto de Oliveira CPF: 161.647.419.04 

08,09,10/08/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
ERRATA DE PUBLICAÇÃO

Na publicação do Diario da União, pagina 182, Diário Oficial do Estado, 
pagina 53 e Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado de Mato 
Grosso , pag. 195 – terça-feira, 06 de agosto de 2019. Retifica-se o valor 
total da Empresa CONCREUNIÃO -Concreto Usinado Ltda. AVISO DE 
RESULTADO - PREGÃO PRESENCIAL: 066/2019. LICITANTE 
VENCEDOR. ONDE SE LÊ: valor total R$ 671.190,00 (seiscentos e 
setenta e um mil cento e noventa reais). LEIA-SE: valor total R$ 41.550,00 
(quarenta e um mil quinhentos e cinqüenta reais.)
Campo Novo do Parecis-MT, 07 de agosto de 2019.
Tarcisio Nascimento da Silva. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA CONCORRÊNCIA Nº 005/2019
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de empresa 
para construção da escola de ensino básico (fundamental) no Bairro 
Jardim II, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a 
empresa HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 09.427.335/0001-65,  no valor de R$ 6.200.031,61.
NOVA MUTUM - MT, 7 de Agosto de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

RESULTADO
TOMADA DE PREÇOS Nº 022/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 2 de Julho 2019, com início às 08:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para execução de drenagem 
de águas pluviais e pavimentação asfáltica em cbuq da pista de bicicross 
da qual foi vencedora a empresa: Item 826063, TITANIUM ENGENHARIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 20.103.907/0001-93 no valor de R$ 
327.371,41. NOVA MUTUM - MT, 7 de Agosto de 2019. 

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 25 de Julho 2019, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para aquisição de materiais de 
pintura para o departamento de trânsito da Prefeitura Municipal de Nova 
Mutum. Da qual foram vencedoras as empresas: Item 185919, IMPACTO 
INDUSTRIA E COM. DE CONFECCOES LTDA - ME inscrita no CNPJ sob 
o número 08.952.092/0001-11 no valor de R$ 725,00; Itens 13986, 
187798, 188369, 191214, SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 04.578.067/0001- 69 no valor de R$ 8.126,60; 
Itens 220485, 221577, 221578, 821306, 821351, 824249, 826731, 
832910, ANDERSON F. SCHNEIDER & SCHNEIDER LTDA-ME inscrita 
no CNPJ sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 12.363,56; 
Item 194394, SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE 
SINALIZACAO VIARIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
00.304.942/0001-63 no valor de R$ 101.556,00; Itens 224967, 819727, 
832912, 833114, 833203, MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 14.888.303/0001-05 no valor de R$ 12.251,00; Itens 
824381, 826868, COMERCIAL GOIS EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 19.248.658/0001-45 no valor de R$ 68.700,00; Itens 194397, 
232257, 824371, MM2 SINALIZACAO E TINTAS EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 04.996.705/0001-61 no valor de R$ 75.280,00. Foi 
fracassado o item: 826393. NOVA MUTUM - MT, 06 de Agosto de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

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

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova
E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019

Objeto: Registro de preço para futura e eventual Contratação de empresa 
especializada no fornecimento de combustíveis, por demanda, (gasolina 
comum, diesel comum e diesel S10), para uso exclusivo dos veículos e 
máquinas, que executarão as obras de ampliação da rede coletora de 
esgoto Bairro Menino Deus RV03 e a ampliação da rede de distribuição de 
água potável do Loteamento Industrial V, para o SAAE – Serviço 
Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde-MT,  conforme 
especificações e condições constantes do Termo de Referência Anexo I 
do edital. Entrega dos Envelopes: Até as 07h59m, do dia 22/08/2019 na 
Sala de Licitações da Prefeitura de Lucas do Rio Verde, na Av. América do 
Sul, 2500 S, Parque dos Buritis, CEP 78.455-000, Lucas do Rio Verde – 
MT, iniciando-se às 08 h. Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7715, 
e - m a i l :  s o n i a . d u a r t e @ s a a e l r v . c o m . b r  e  n o  s i t e  
http://www.saaelrvmt.com.br. Credenciamento e abertura dos envelopes: 
08h dia 22/08/2019, no endereço acima. Fundamento Legal: Regida pela 
Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal n° 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde - MT, 06 de agosto de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno - Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 030/2019

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estações 
elevatórias de esgoto compactas, para obras complementares de 
ampliação de rede de esgoto, para suprir as necessidades desta 
Autarquia 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 09/08/2019 até as 18h do dia 
22/08/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 
23/08/2019 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.
Lucas do Rio Verde - MT, 07 de agosto de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno - Pregoeira
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LEC encara o União ABC, em Campo Grande 

Sinop e Luverdense estreiam hoje
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A Copa Verde começa 
hoje (8) para duas equipes 
mato-grossenses. As fases 
prévias definiram os times 
que seguiriam para as oita-
vas de final, onde encontram 
as equipes melhor colocadas 
no ranking da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF).

Nesta quarta-feira, Si-
nop e Luverdense enfrentam 
duas equipes do estado vizi-
nho Mato Grosso do Sul. O 
Galo do Norte encara o Costa 
Rica, no Estádio Laertão, a 
partir das 19h. 

O adversário eliminou 
na fase anterior o Genus/
RO, depois de vencer por 2 a 
0 e empatar fora de casa em 
2 a 2. O jogo de volta será na 
quarta-feira (14), às 20h, no 
Estádio Gigante do Norte, 
em Sinop. Esta é a primei-
ra participação do Galo na 
competição regional.

Já o Luverdense, que 
amarga a 9ª posição do Gru-
po B do Campeonato Brasi-
leiro da Série C, com 10 em-

pates em 15 partidas, enfrenta 
o União ABC, que eliminou o 
Galvez/AC. A partida acon-
tece no Estádio das Moreni-
nhas, em Campo Grande. O 
confronto da volta será na 
terça (20), às 20h, no Estádio 
Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde. O classificado en-
frentará o vencedor de Brasi-
liense/DF e Goiás/GO.

Cuiabá e Luverdense 
foram campeões da Copa 
Verde em 2015 e 2017, res-
pectivamente.

CUIABÁ
Pela Copa Verde o Cuia-

bá estreou na tarde de ontem 
(7), contra o Iporá em Goiás. 
O Dourado abriu o placar 
aos 33 minutos do primeiro 
tempo com Hugo, três minu-
tos depois os donos da casa 
empataram com Bosco. Na 
segunda etapa, o artilheiro 
Caio Dantas marcou o gol da 
vitória do Cuiabá.

Com a vitória o time de 
Mato Grosso joga pelo em-
pate na partida de volta que 
acontece na próxima quarta-
-feira (14), na Arena Pantanal.

COPA VERDE | Galo do Norte encara o Costa Rica, enquanto o LEC pega o União ABC, ambos de Mato Grosso do Sul
Foto: Divulgação

Marcelo Cirino comemora conquista internacional do Athletico
Contra o Bahia foi a partida que o Flamengo 

sofreu mais gols em 2019 

Foto: Miguel locatelli

Foto: Felipe oliveira

PALMEIRAS

Borja deve ficar após ter novas
chances e fechamento da janelas

J.LEAGUE/CONMEBOL

Athletico goleia Bellmare
leva premiação milionária

FLAMENGO

Defesa mais vazada 
nos últimos 5 anos: 
desafio atrás da 
liderança

Foto: cesar greco

Borja marcou dois gols nos confrontos contra o Godoy Cruz, pela Libertadores 

DA REPORTAGEM

O cenário mudou com-
pletamente para Borja no 
Palmeiras. De esquecido pelo 
técnico Luiz Felipe Scolari e 
com saída até então iminen-
te, o colombiano se tornou 
de novo a primeira opção 
para o ataque e não deve 
mais deixar o clube. Até o 
mês passado, tanto a direto-
ria quanto o estafe do joga-
dor tratavam uma transfe-
rência como muito provável, 
já que ele não vinha sendo 
mais aproveitado com fre-
quência por Felipão desde o 
Campeonato Paulista.Havia 
ainda um agravante. Pelo 
acordo com o Atlético Nacio-
nal, caso não venda Borja até 
17 de agosto, o Palmeiras terá 
de pagar mais US$ 3 milhões 
(R$ 11,2 milhões) ao clube 
colombiano. Um valor alto, 
mas que era ainda maior para 
um jogador que, em algumas 
partidas, nem no banco de 
reservas vinha ficando.

Com as novas chan-
ces dadas pelo treinador, o 
camisa 9 recuperou espaço 
no elenco. Foi bem nas duas 
partidas contra o Godoy 
Cruz, quando fez dois gols 
que ajudaram a confirmar a 
classificação para as quartas 
de final da Libertadores, e 
deu seu recado ao coman-
dante. Além disso, não hou-
ve nenhuma proposta que 

DA REPORTAGEM

O Athletico venceu o 
Shonan Bellmare por 4 a 0 e 
conquistou a J. League/Con-
mebol - duelo que reúne os 
campeões da J. League e da 
Sul-Americana. Marcelo Ci-
rino, Rony, Thonny Ander-
son e Braian Romero marca-
ram os gols na manhã desta 
quarta-feira (noite no Japão). 
É a maior vitória na história 
da competição, que está em 
sua 12ª edição.

O time comandado 
por Tiago Nunes controlou 
a maior parte do primeiro 
tempo, criou as melhores 
chances de gol e saiu na fren-
te com Marcelo Cirino aos 
40 minutos. Wellington cru-
zou, e o camisa 7 cabeceou 
com categoria no canto. O 
Furacão finalizou 12 vezes, e 
o Shonan Bellmare, apenas 
três. Cirino marcou o gol, 
mas Rony que brilhou. Veloz 
e driblador, ele infernizou a 
marcação japonesa pelo lado 
esquerdo.

O Athletico manteve 
a postura ofensiva e, com 

DA REPORTAGEM

Na derrota para o 
Bahia no último domingo, 
além de ficar mais distante 
da liderança do Campeona-
to Brasileiro, foi a primeira 
vez em 2019 que o Flamen-
go levou três gols em um 
mesmo jogo. Embora o time 
não tenha tomado nenhuma 
goleada na temporada, tem 
sofrido gols com frequên-
cia: já são 40 ao longo dos 44 
jogos já disputados até ago-
ra. E com os três sofridos na 
Fonte Nova, o Rubro-Negro 
igualou a sua pior média de-
fensiva dos últimos cinco 
anos.

Comparando o desem-
penho atual com as tempo-
radas anteriores até o dia 7 
de agosto, o Flamengo repe-
te 2017, quando a essa altura 
do ano tinha sido vazado 45 
vezes em 50 jogos. Média 
de 0,90, quase um gol por 
partida, exatamente igual 
em 2019. O melhor desem-
penho defensivo desse pe-
ríodo foi no ano passado, 
quando havia sofrido só 26 
gols em 42 partidas (média 
de 0,61).

E justamente a defesa 
promete ser um desafio para 
o Flamengo na busca pela 
liderança do Brasileirão. O 
Rubro-Negro começou o 
campeonato com 16 gols so-
fridos nas 13 primeiras ro-
dadas, mais que o dobro do 
segundo colocado Palmei-
ras, que levou sete, e quase 
o dobro do líder Santos, que 
tomou nove – seus princi-
pais concorrentes ao título.

Em caso de empate por 

número de pontos, o saldo 
de gols é o segundo critério 
de desempate pelo regula-
mento, atrás do número de 
vitórias. Comparada aos ou-
tros clubes na tabela de clas-
sificação, o Flamengo tem a 
pior defesa entre os 10 pri-
meiros colocados. O Rubro-
-Negro só fica à frente dos 
quatro que estão na zona de 
rebaixamento (Avaí com 18 
gols sofridos; CSA e Cruzei-
ro com 20; e Chapecoen-
se com 23), além de Vasco 
(vazado 18 vezes), Goiás e 
Fortaleza (20 vezes) e Flu-
minense (22 vezes).

ATAQUE
EM ALTA
Se os números defensi-

vos preocupam, o Flamengo 
ofensivamente “vai muito 
bem, obrigado”. 

No Brasileirão, além de 
ter o artilheiro do campeo-
nato – Gabigol, com nove 
gols –, o time tem o melhor 
ataque da competição com 
25 bolas na rede em 13 jo-
gos, média de quase duas 
por partida. Número supe-
rior aos dos concorrentes 
Santos, com 23 gols, e Pal-
meiras, com 21.

Na comparação do se-
tor ofensivo com o dos últi-
mos cinco anos, o Flamen-
go atual, com 78 gols em 44 
jogos, só não é superior ao 
time de 2017, que até o dia 7 
de agosto havia marcado 91 
vezes em 50 partidas. Com 
média de quase dois por 
confronto, a equipe com-
pensou o fato de ter uma 
média alta de gols sofridos 
naquela temporada.

convencesse todas as partes 
a fechar negócio, até porque 
o próprio jogador nunca de-
monstrou interesse em sair.

Depois do final do pra-
zo para inscrições no futebol 
chinês, que constantemente 
faz sondagens por Borja, as 

mais espaços, construiu o 4 
a 0. Rony recebeu de Bruno 
Nazário, dominou no peito 
e acertou o ângulo. Depois, 
Marcelo deixou Thonny An-
derson na cara do goleiro 
para ampliar. O Shonan, que 
começou com um time mis-
to, promoveu a entrada de 
titulares e esboçou uma pres-
são, mas não conseguiu criar. 
No fim, Braian Romero ain-
da tocou na saída do goleiro 
e garantiu o 4 a 0.

Campeão da taça J. Le-
ague/Conmebol, o Athletico 
leva 900 mil dólares (R$ 3,5 
milhões na cotação atual) em 
premiação. O Shonan Bell-
mare, vice, fica com 770 mil 
dólares (R$ 3 milhões).

O próximo compromis-
so do Athletico será contra o 
Botafogo, pela 14ª rodada do 
Brasileirão. A partida está 
marcada para as 15h de do-
mingo, no Nilton Santos. Na 
sequência, o Furacão já visi-
ta o Grêmio pela partida de 
ida da semifinal da Copa do 
Brasil - esse jogo será quarta-
-feira que vem, às 20h30, na 
Arena do Grêmio.

janelas de Canadá e Estados 
Unidos (países que dispu-
tam a Major League Soccer e 
também já procuraram o co-
lombiano) foram fechadas na 
terça-feira. Se permanecer 
de fato no clube – algumas 
janelas pela Europa fecha-

rão somente em setembro –, 
ele terá concorrência ainda 
maior. Além de Deyverson 
e Arthur Cabral, o centroa-
vante agora disputará posi-
ção com os recém-chegados 
Henrique Dourado e Luiz 
Adriano.
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José Bonfim foi a júri por assassinato de procuradores do DF e do RJ

Vaqueiro que matou procuradores
é condenado a 47 anos de prisão
DA REPORTAGEM

O vaqueiro José Bonfim Al-
ves Santana, 45 anos, foi con-
denado a cumprir 47 anos e 
3 meses de prisão (mais um 
ano e meio de detenção) pelo 
assassinato de dois procura-
dores estaduais em uma fa-
zenda em Vila Rica. O júri 
começou na terça (6) e ter-
minou na madrugada desta 
quarta-feira (7) no Fórum de 
Vila Rica. Saint-Clair Mar-
tins Souto, 78 anos, e Saint-
-Clair Diniz Martins Souto, 
pai e filho, respectivamente, 
foram mortos a tiros em Vila 
Rica em setembro de 2016. 
Um dia depois, Bonfim foi 
preso em Colinas/TO e con-
fessou o crime. 

Desde então o vaqueiro 
está preso na Penitenciária 
Major PM Zuzi Alves da Sil-
va, em Água Boa.

A previsão, anteriormente, 
era de que o júri se estendes-
se até hoje (8), no entanto, 
terminou antes do espera-
do. Bonfim deve retornar ao 
presídio onde vai cumprir a 
pena.

JÚRI
A viúva e mãe das vítimas, 

Elizabeth Diniz Martins 
Souto, é advogada e atuou 
como assistente de acusação 
e a nora dela, viúva de Saint 
Clair Filho, Maria Cecília de 
Marco Rocha, que é juíza fe-
deral, foi representada como 
assistente de acusação pelo 

advogado Mário Alves Ri-
beiro. “Extremamente triste, 
porque a vida toda subi na 
tribuna e nunca pude imagi-
nar que já no apagar das lu-
zes, há tantos anos de profis-
são, querendo parar, eu fosse 
fazer Justiça ao meu marido 
e ao meu filho”, declarou.

No julgamento, o vaqueiro 
confessou o assassinato dos 
procuradores, mas se mante-
ve em silêncio durante a au-
diência. “Primeiro eu queria 
pedir desculpa para a família 
das vítimas, pedir descul-
pa para a população de Vila 
Rica, cumprimentar a ban-
cada aqui. O povo que veio 
assistir, a expectativa deles é 
ouvir um depoimento meu 
mais específico, mas no mo-
mento achei por bem não fa-
lar nada”, disse José Bonfim.

O CASO
De acordo com a denún-

cia do Ministério Público 
Estadual (MPE), Bonfim ati-
rou em Saint-Clair quando 
o idoso estava montado em 
um cavalo. A vítima foi atin-
gida pelas costas enquanto 
andava pela propriedade.

O funcionário, então, foi 
até o curral da fazenda e pro-
curou pelo filho da vítima di-
zendo que o pai havia caído 
no pasto. Os dois foram a ca-
valo até o local indicado por 
Bonfim.

No momento em que 
Saint-Clair viu o pai caído, 
desceu do cavalo e se apro-

VILA RICA | Quando chegar ao santuário, Ramba terá a companhia de outras duas elefantas: Maia e Rana
Foto: tJMt/AssessoriA

Foto: PM/DivulgAção

Foto: DivulgAção

JANEIRO A JULHO

Quase 1,5 mil armas são apreendidas em MT

EMBRAPA SINOP

Estudantes apresentam pesquisas
durante a 8ª Jornada Científica

VÁRZEA GRANDE

Homem é morto a 
tiros enquanto
tomava tereré na 
frente de casa

Ao todo, 1.388 armas foram recolhidas, sendo 535 revólveres

Evento foi realizado ontem, na Embrapa Agrossilvipastoril 

DA REPORTAGEM

Entre os meses de janei-
ro e julho deste ano, a Polícia 
Militar apreendeu em Mato 
Grosso quase 1,5 mil armas 
de fogo. As apreensões en-
volvem revólveres, pistolas, 
espingardas, fuzis, metralha-
doras e armas de brinquedo. 
Os dados são da Superin-
tendência de Planejamento 
Operacional e Estatística da 
PM (SPOE).

Ao todo, 1.388 armas 
foram capturadas, sendo 535 
revólveres, 338 espingardas, 
184 pistolas, 10 fuzis e uma 
metralhadora. Além des-
sas, 239 simulacros foram 
apreendidos. Dos revólveres 
apreendidos, os dados do go-
verno apontam que 67 foram 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta quarta-feira (7), a 
Embrapa Agrossilvipastoril, 
em Sinop, promoveu a 8ª 
edição de sua Jornada Cien-
tífica e o III Encontro de Ci-
ências e Tecnologias Agros-
sustentáveis. Os eventos são 
uma oportunidade para que 
estudantes de graduação e 
pós-graduação, com víncu-
lo de estágio ou bolsa com 
a instituição, divulguem as 
pesquisas que desenvolvem.

Foram apresentados 66 
trabalhos, sendo 10 em for-
mato oral e os 56 restantes 
em forma de exposição de 
pôsteres. As apresentações 

DA REPORTAGEM

Um homem foi assas-
sinado na noite de terça (6) 
em Várzea Grande. Segun-
do a Polícia Militar, a vítima 
foi identificada como Darci 
Moulaz Kunrath, 27 anos. De 
acordo com a PM, o crime 
ocorreu no bairro Maringá 
3, por volta de 20h40 na Rua 
das Rosas.

Segundo testemunhas, 
a vítima estava sentada em 
uma cadeira, na frente de 
casa, quando foi baleada. 
Darci tomava tereré. Uma 
pessoa armada se aproximou, 

fez os disparos e fugiu. Algu-
mas pessoas disseram que o 
atirador estava em um carro. 
Já outras pessoas afirmaram 
que ele estava em uma moto-
cicleta.

A vítima foi encontrada 
com sangramento no rosto e 
no tórax. Os familiares o le-
varam até o Pronto-Socorro 
de Várzea Grande (PSMVG), 
onde ele morreu. Darci era 
monitorado por tornozeleira 
eletrônica. Ele já foi investi-
gado e preso por um assalto 
em 2012, quando um segu-
rança foi baleado e morto em 
uma loja de autopeças.

apreendidos em ocorrências 
de porte ilegal de arma de 
fogo, outros 100 em casos de 
posse ilegal de arma de fogo, 
28 em crimes de tráfico de 
entorpecentes, 25 em roubos 
em estabelecimentos comer-
ciais e 13 em crimes de roubo 
à residência.

Já do total de espingar-
das apreendidas, 130 foram 
recolhidas por crimes de 
posse ilegal; 127 por porte 
ilegal de arma de fogo; qua-
tro usadas em crimes de ho-
micídio; duas em maus tra-
tos contra animais; e duas em 
crimes de roubo a estabele-
cimentos comerciais. A única 
metralhadora apreendida no 
balanço foi encontrada com 
um suspeito que tinha um 
mandado em aberto.

ENTREGA DE 
POSTO DE SAÚDE...
A população da comunidade, Lote 

11, na zona rural de Nova Brasilândia, 
agora conta com um posto de saúde. O es-
paço foi totalmente recuperado e reinau-
gurado. A Prefeitura de Nova Brasilândia 
continua investindo em uma saúde de 
qualidade e mais humanizada. A nova 
Unidade Básica de Saúde José da Rocha 
Guimarães foi totalmente reestruturada 
e qualificada para atender os moradores 
que residem naquela região. Um investi-
mento que visa melhorar ainda mais os 
atendimentos e garantir que a população 
tenha acesso aos serviços essenciais de 
saúde em suas comunidades.

ATINGIDO 
POR ÁRVORE...
AUm funcionário morreu atingido por um 
galho enquanto cortava uma árvore em 
uma fazenda no município de Nova Ban-
deirantes. Segundo a Polícia Civil, a víti-
ma foi identificada como Ataíde Vitorino 
Sobrinho, de 47 anos. Testemunhas disse-
ram à polícia que o funcionário trabalhava 
no manejo da fazenda. Ele fazia a derruba-
da de árvores e a fazenda tem autorização 
para o serviço. Ataíde cortou uma árvore e, 
durante a queda da árvore, ocorreu o con-
tato com uma outra árvore menor. Essa 
segunda árvore quebrou um galho e atin-
giu a cabeça da vítima. A perícia foi acio-
nada e a Polícia Civil apura o caso.

EM BUSCA DE 
ORIENTAÇÕES...
A Secretária de Assistência Social de Nova Mon-
te Verde, Neura Campos, esteve em Cuiabá, para 
buscar orientações técnicas junto à Secretaria 
Estadual de Trabalho, Assistência Social e Cida-
dania – SETASC para implantação da Proteção 
Social Especial no município. A Proteção Social 
Especial organiza, no âmbito do SUAS, progra-
mas e projetos de caráter especializado, destina-
do a famílias e indivíduos em situação de risco 
pessoal e social. Tem o objetivo de contribuir 
para a reconstrução de vínculos familiares e co-
munitários, o fortalecimento de potencialidades 
e aquisições e a proteção de famílias e indivídu-
os para o enfrentamento das situações de risco 
pessoal e social, por violação de direitos.

DivulgAção

foram acompanhadas por 
uma comissão avaliadora, 
que, ao fim do evento, indi-
cou os melhores trabalhos 
em cada categoria.

De acordo com a co-
missão organizadora, o 
evento é uma oportunidade 
de os alunos vivenciarem o 
ambiente científico, trocan-
do experiências com outros 
colegas e com pesquisadores 
e discutindo os resultados de 
seus trabalhos. 

Ao longo de seus 10 
anos, a Embrapa Agrossilvi-
pastoril já contou com mais 
de 775 estagiários e bolsistas, 
sendo a maior parte deles 
desenvolvendo atividades de 
pesquisa.

ximou. Bonfim, ainda mon-
tado no cavalo, atirou e ma-
tou a segunda vítima pelas 
costas. O funcionário ainda 
escondeu os corpos das víti-
mas.

Para o MPE, Bonfim ma-
tou as vítimas porque os pro-
curadores teriam desconfia-

do que o funcionário estava 
furtando gado e revendendo 
os animais deles. O vaqueiro 
confessou o crime, tanto à 
polícia quando à Justiça de 
Mato Grosso.

Quando do início das no-
vas investigações sobre o cri-
me de furto de gado, o dele-

gado Gutemberg de Lucena 
afirmou à época que o fun-
cionário teria causado um 
prejuízo de, pelo menos, R$ 
1 milhão às vítimas.

Com a quebra do sigilo 
bancário, a polícia descobriu 
que a movimentação finan-
ceira na conta do funcioná-

rio nos últimos meses era 
bem maior do que salário 
que ele recebia, de R$ 1,2 mil 
por mês. 

Ele foi capturado após fa-
zer um saque em uma agên-
cia em Colinas do Tocantins. 
Bonfim era funcionário da 
família há oito anos.
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Projeto conta com o suporte do Sistema Estadual de Bibliotecas Públicas 

Biblioteca apresenta projeto
de revitalização em Seminário
DA REPORTAGEM

A Biblioteca Pública Mu-
nicipal de Juína conquistou 
mais um importante reco-
nhecimento por sua atua-
ção e presença no dia a dia 
da população. Seu progra-
ma “Arte, Leitura e Cultura: 
Uma Bela Mistura!” foi con-
siderado uma das 15 melho-
res práticas de Bibliotecas 
Públicas da América Latina 
e foi apresentado durante o 
11º Seminário Internacional 
de Bibliotecas Públicas e 
Comunitárias, realizado de 
5 a 7 de agosto, em São Pau-
lo.Realizado pelo Sistema 
Estadual de Bibliotecas Pú-
blicas de São Paulo (SisEB), 
o evento também é ampla-
mente conhecido como Se-
minário Biblioteca Viva e 
oferece em sua programa-
ção experiências realizadas 
em diversas bibliotecas e 
equipamentos culturais 
brasileiros. O projeto da bi-
blioteca mato-grossense foi 
um dos selecionados, sen-
do apresentado na abertura 
do seminário internacional 
por José Adriano de Souza, 
secretário adjunto de Cul-
tura de Juína.

A Biblioteca Municipal, 
que leva o nome da Pro-
fessora Maria Santana do 
Nascimento, se destacou 
por ampliar de maneira 
expressiva o seu cadastro 
de usuários, passando de 
600, em 2017, para mais de 
6 mil associados atualmen-
te. A revitalização foi possí-
vel graças à atualização de 
acervo e à reativação de sua 
programação cultural, le-
vando atividades inclusive 
para fora da biblioteca.

Para reaproximar a bi-
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blioteca da comunidade, os 
gestores municipais iden-
tificaram as demandas da 
cidade e envolveram a po-
pulação em atividades de 
estímulo à leitura, como 
rodas de conversa, sarau 
em praças públicas e ações 
itinerantes nos eventos ofi-
ciais do município, além da 
criação do Comitê “Jovens 
Conectados com a Biblio-
teca”.  Durante o carnaval, o 
equipamento cultural che-
gou a fazer parte da progra-
mação que homenageou a 
história e as tradições cul-
turais do povo afro-des-
cendente, oportunizando 
rodas de leitura e debates.

“Biblioteca é lugar de 
gente e ela deve ir onde o 
povo está. Por isso fazemos 
os livros chegarem à zona 
rural, às ocas dos índios e 
até em rodeios e nas festas 
de carnaval”, diz o secretá-
rio de Juína, José Adriano 
Souza.

Com o suporte do Siste-
ma Estadual de Bibliotecas 
Públicas de Mato Grosso 
(SEBPMT), coordenado 
pela Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), o equipamento de 
Juína também conquistou 
recentemente o segundo 
lugar no concurso nacio-
nal “Conecta Biblioteca”. O 
prêmio foi atribuído, em 
2018, às 10 bibliotecas pú-
blicas brasileiras que mais 
contribuem com o avanço 
dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável da 
ONU e com a transforma-
ção social de suas comuni-
dades.  Mais informações 
sobre o Seminário Interna-
cional: https://bibliotecavi-
va.org.br/


