
As obras de duplicação da BR-163 estão paradas há mais de três anos e isso 
vem causando intensos incômodos para que trafega pelos trechos da rodovia 
federal. O deputado Xuxu Dal Molin (PSC), fez cobra do Governo Federal que 
as obras sejam retomadas de forma imediata.      Página  - 3

RETOMADA DAS OBRAS

Deputado Dal Molin cobra da
União duplicação da BR-163

ALERTA

Projeto
disponibiliza
mapeamento
da safra
A Unemat disponibiliza o ter-
ceiro mapeamento das áreas 
de soja, relativo ao ano safra 
2018/2019. As informações re-
lativas às áreas de cultivo es-
tão disponíveis na plataforma 
SojaMaps. Para Mato Grosso, 
os dados são apresentados por 
município com áreas superio-
res a 0,09 hectares.          Página  -7

Os cigarros eletrônicos, também conhecidos como vapes, são proibidos no Brasil, 
mas podem ser facilmente comprados em lojas online nacionais. Muitas das subs-
tâncias usadas nesses dispositivos têm um teor de nicotina que pode ser fatal.Página -8

CIGARRO ELETRÔNICO FAZ MAL

SÃO PAULO
Dani Alves
deve jogar
como meio
campista

Registrado no BID da 
CBF, Daniel Alves será a novida-
de do São Paulo na partida 
deste domingo, no Morumbi. E 
o lateral de ofício deve iniciar 
a sua trajetória no Tricolor em 
uma função diferente daquela 
que o consagrou na Europa e 
na seleção brasileira. No São 
Paulo, Dani Alves irá atuar, prin-
cipalmente, no meio de campo.
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Foi o peso da consciência de alguém que 
já contribuiu com o assassinato da ho-
nestidade nessa pátria apodrecida e tão 
carente de valores

Só para aumentar o prejuízo?
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tava insatisfeito com as dificuldades 
constantes na comunicação. É im-
portante, nesse ponto, salientar que 
ele mora em uma chácara, e tanto o 
sinal de voz quanto a Wi-Fi do local 
chegam até a casa dele com sinal ex-

tremamente prejudicado, o 
que pode significar que a 
“culpa” não era apenas do 
aparelho. Quebrar o dispo-
sitivo vai apenas aumentar 
seu prejuízo, seja pela im-
possibilidade da venda do 
item usado, pela “urgência” 
na substituição ou mesmo 
por arquivos e documentos 

que possam se perder. Não destrua o 
aparelho que está incomodando. Pro-
cure seu sucessor, faça a transição de 
forma tranquila e venda o item usado. 
O que não serve para você pode muito 
bem “quebrar o galho de muita gente”, 
e ainda render uns trocados.

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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Recém-aprovada pela Câmara dos Deputados, a 
medida provisória 881 se tornou conhecida como MP 
da Liberdade Econômica. Grandiloquência marqueteira 
à parte, o texto que segue ao Senado facilita, de fato, a 
atividade empresarial.

Em linhas gerais, busca-se reforçar o princípio de 
que a interferência do Estado nas relações privadas deve 
ser cautelosa e subsidiária, ressalvados os casos de hi-
possuficiência de uma das partes ou de manifesto inte-
resse público.

Se a proposição for convertida em lei e acolhida na 
jurisprudência, a interferência do Judiciário nos contra-
tos tende a cair. A prevalência do livremente contratado 
sai fortalecida, e os envolvidos terão maior dificuldade 
para conseguir alterações nos tribunais.

Tal objetivo se mostra meritório, decerto, uma 
vez garantido que não haja prejuízo às normas de or-
dem pública, como a defesa do consumidor, e que não 
se configure assimetria de poder na transação. Outro 
propósito relevante é reduzir as exigências excessivas de 
alvarás e permissões a empreendimentos. Atividades de 
baixo risco, por exemplo, deixam de necessitar de licen-
ça prévia. 

Fica ainda mais bem estabelecida a responsabili-
dade limitada de sócios, a não ser em caso de conduta 
dolosa e atuação em benefício próprio, em desfavor da 
empresa.

Restará verificar a acolhida de tal dispositivo pela 
Justiça, mas se trata de um importante fator de redução 
de riscos com vistas a incentivar a iniciativa privada. 

Há itens potencialmente controversos, como a per-
missão de trabalho aos domingos, antes restrita a algu-
mas atividades, e a flexibilização do registro de ponto 
em acordos individuais ou coletivos, que pode dificultar 
a caracterização de horas extras. Eventuais abusos em 
desfavor do trabalhador deverão ser alvo da Justiça.

Por fim, os dispositivos para limitar o excesso regu-
latório e a previsão de efeito vinculante de decisões ad-
ministrativas do poder público —o que é definido para 
um cidadão vale para todos em situações idênticas— é 
louvável, mas sua aplicação provavelmente será cercada 
de dificuldades.

Afinal, restringir condutas voluntaristas —ou mes-
mo corruptas— de agentes do Estado pressupõe um 
arcabouço legal mais simples e também uma mudança 
cultural. As duas condições levam tempo para se ma-
terializar.  Observando cautela e ressalvas, a MP tem 
o mérito de atacar entraves óbvios para o empreendi-
mento privado. Fez bem a Câmara ao limpar o texto 
de uma pletora de emendas que o tornaria complexo e 
polêmico em demasia. Algum processo de acomodação 
jurídica será necessário, como já ocorre com a reforma 
trabalhista. As novas regras, de todo modo, merecem a 
experiência.

Editorial

Passos liberais

Ranking dos Políticos - Facebook

uma nação é capaz até de destruir aquilo que 
nos move ‘’os sonhos’’ e depois arrependidos 
só nos resta abaixar os olhos quando depara-
mos com alguma cena que nos causa cons-
trangimento diante da nossa sociedade, ou até 
abaixarmos o volume da televisão quando o 

apresentador do jornal, abre a fala revelando mais 
um pacote de corrupção que foi desmascarado, mais 
uma dezena desses super-heróis do passado que 
acabaram de se revelar em bandidos corruptos, ex-
crementos em defesa da ignorância e da corrupção 
lesadores dos sonhos e ideais de quem um dia ousou 
acreditar neles.

Ele me olha sem entender muito o porquê desse 
meu desabafo e sem mais perguntas se manda do 
quarto, com certeza não entendeu muita coisa do 
que eu estava dizendo, mas de uma coisa ele vai se 
lembrar para sempre, daquele papel plastificado em 
minhas mãos, e com certeza não será uma boa lem-
brança.

E continuo a viagem sozinho agora, e só uma 
coisa vem a minha cabeça eu já fiz apologia ao ju-
mento. Nada contra o jumento, pois como disse Luiz 
Gonzaga, em mais uma de suas obras primas “o ju-
mento é nosso irmão”. Mas esses termos também 
são usados quando queremos desmerecer a inteli-
gência de alguém.

E minha “jumentice” veio à tona quando acre-
ditei nessa corja de corruptos, quando fui deixa-
do levar pela sensação de dever cumprido, quando 
julguei minha consciência certa ao ter depositado 
mais um voto em prol dos larápios da nação.

E agora mastigando o capim amargo do meu en-
gano, assisto de camarote protestando com palavras 
contra uma legião armada até os dentes, de armas 
e mentiras de ilusões e ilusionistas. Manipuladores 
do jogo, vozes inocentes carregadas de sarcasmo, 
quando se dirigem a pessoas como eu, os que já fi-
zeram “apologia ao jumento”, e dizem eu não sabia 
de nada sou inocente eu juro e o tempo vai provar...

Há o tempo, àquele que se encarrega de cicatri-
zar todas feridas, mas na mente nunca poderá ser 
apagada, um momento falho de nossa vida, ela nun-
ca mesmo que se passem várias eleições vai deixar 
de relinchar baixinho em nosso ouvido quando se 
depararmos com nosso porte de arma eleitoral.

Triste é o fim de um sonho, triste é ver a meta-
morfose da verdade sendo manipulada e se revelan-
do mentira diante de seus olhos, onde incapazes de 
mudarmos essa transformação ainda acalentamos 
um sonho, que um dia essas ratazanas serão abati-
das e jogadas no esgoto onde sua moral já repousa...

LUIZ MACEDO JUNIOR É ESCRITOR, POETA E 
ACADÊMICO DE FILOSOFIA

Apologia 
ao jumento

BARRADO NO BAILE
Os deputados estaduais rejeitaram um 

dos dois nomes indicados pelo governador 
Mauro Mendes para a diretoria da Agência 
Estadual de Regulação dos Serviços Públi-
cos Delegados de Mato Grosso (Ager). Por 10 
a 8, Emerson Almeida de Souza não teve o 
nome aceito para a diretoria de Transportes 
da Ager. Nos bastidores, a informação é de 
que o principal motivo para rejeição seria o 
fato de ser investigado pelo MPE por supos-
tas irregularidades na licitação do transpor-
te intermunicipal.

NA CONTRAMÃO
Indo contra os esforços do Palácio Paia-

guás em amenizar o rombo no caixa do Es-
tado, 18 deputados estaduais aprovaram uma 
PEC que alterou o valor dos incentivos fiscais 
aos produtores de algodão. Com a reforma do 
governador Mauro Mendes (DEM), aprovada 
recentemente, o valor dos incentivos ao algo-
dão havia ficado em R$ 200 milhões. Com a 
“bondade” dos deputados, o montante agora é 
de R$ 268 milhões. Ou seja, o Estado deixará 
de arrecadar R$ 68 milhões em função dos 
incentivos.

CRIMES FAKES
O secretário de Estado de Segurança Ale-

xandre Bustamente (foto) afirmou que áudios 
com informações falsas e que circularam no 
Whatsapp mobilizaram forças de segurança 
de forma desnecessária. Segundo ele, os áu-
dios davam conta de ambulâncias estavam 
sendo queimadas no Bairro Pirineu, em Vár-
zea Grande. Bustamante disse que era possí-
vel até ouvir os barulhos das sirenes. Foram 
enviadas pelo menos 20 viaturas da polícia 
para o local e nada fora encontrado.

Destruir aparelhos por conta de seu funcionamento não 
estar normal é uma das formas mais rápidas de se jogar 
dinheiro fora. Na grande maioria dos casos pequenos 
reparos, feitos por profissionais, podem devolver o dispo-
sitivo à sua performance original. Mesmo que isso não 
aconteça uma possível venda, seja para uso ou retirada de 
peças, soa como algo mais “decente” do que a destruição 
do mesmo. Pense bem antes do “arremesso”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

LUIZ MACEDO JUNIOR

Hoje o dia estava terminando normal, como 
tantos desse que se tivéssemos um diário assim 
terminaríamos o resumo do mesmo. “Só que não” 
pra usar um termo desses que a juventude de hoje 
gosta, quando querem dizer sei lá o que.

Recordo-me que caminhei com passos leves 
rumo a uma gaveta onde se encontra esquecidos 
vários dos objetos que um dia já foram imprescin-
díveis, na minha vida. Tinha me batido uma seção 
nostalgia essa que quando passamos dos 40 de vez 
em quando vem nos visitar...

Quando revirava essas coisas, eis que achei 
meu porte de arma obrigatório esse que o governo 
nos obriga a tirar depois dos dezoito anos, alguns 
até se adiantam ao fato, tendo como inspiração ou 
motivação alguma propaganda enganosa, dessas 
que nos dão a sensação de liberdade, tipo propa-
ganda do cigarro Marlboro, Hollywood... Os da mi-
nha idade com certeza se lembrarão delas.

Ao encarar esse pequeno pedacinho de papel, 
meu semblante mudou na hora as rugas em meu 
rosto se tornaram mais visíveis, acho até que algu-
ma lagrima caiu desavisada do meu olho esquerdo.

Foi o peso da consciência de alguém que já con-
tribuiu com o assassinato da honestidade nessa 
pátria apodrecida e tão carente de valores, subjuga-
dos em troca de interesses próprios.

Com essa arma na mão, minha mente viajou as 
vielas do meu passado a parte mais negra de toda 
minha existência. Mas como me culpar sozinho se 
fui mais uma vítima da propaganda enganosa??... 
Há quantas vezes discuti colocando aquilo que eu 
tinha certeza seria o melhor para o meu País e para 
a toda sua população que sempre tinha se julgado 
lesada, pelos intelectuais que detinham o poder em 
suas mãos.

Quanto engano essa convicção do passado me 
fez cometer. Mas o que mais me dói com certeza é 
ver junto com minha certeza os meus heróis sendo 
desmascarados, presos, caçados... Homens de aço 
que se transformaram em Lex Luthor. Nesse ins-
tante eis que surge meu filho de onze anos e em-
purra a porta do quarto e me encontra olhando fixo 
aquele pedacinho de papel em plastificado e me 
pergunta. – Pai o que é isso?

Respondo olhando fixo em sua inocência. - Isso 
filho é uma arma que quando não sabemos usa-la 
ela se torna contra nós e não somente contra eu 
você sua mãe ou sua irmã, ela se torna contra toda 
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“Fica ainda mais bem estabelecida a res-
ponsabilidade limitada de sócios, a não 
ser em caso de conduta dolosa e atuação 
em benefício próprio, em desfavor da 
empresa

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Por mais que tentemos, chega um 
momento em que nossos dispositivos 
tecnológicos não serão mais suficientes 
para nossa rotina. Lentidão, travamen-
tos, problemas com baterias e muitos 
outros tiram alguns usuários do sério, 
chegando, em 
alguns casos, 
a dar vontade 
de arremessar 
o aparelho em 
qualquer lugar 
apenas para 
vê-lo reduzido 
a pedaços. Por 
mais que essa 
vontade possa parecer descontrole (por 
sorte poucas vezes “fantasiei” com meu 
telefone se fazendo em estilhaços na 
parede mais próxima) tem gente que 
não apenas “pensa”, mas também “faz”.

Entre as pessoas que não costumam 
passar vontade quando o assunto é dar 
fim ao item tecnológico que tem feito 
passar raiva está o meu pai. Sim, meu 
velho, após atingir seu “limite”, prefere 
ver pedaços voando aos quatro ventos 
que buscar formas mais conscientes de 
resolver o problema.

Suas “vítimas” vão desde controles 
remotos de TV até seu antigo smar-
tphone, que alçou seu último voo ao 
chão com a empolgação de quem es-

Três focos de incêndio atingiram o Morro da Luz, em Cuiabá, nesta sema-
na. De acordo com a assessoria dos Bombeiros, a reincidência leva à suspeita 
de que o incêndio tenha sido criminoso. Para apagar as chamas, foi necessá-
rio usar uma viatura ABT e um carro pipa. Durante toda a tarde de quinta, os 
bombeiros tiveram que ir ao local três vezes. O fogo foi controlado somente 
por volta das 15h30.



DIVULGAÇÃO

INFERNO ASTRAL...
Juíza de renome até deixar a carrei-

ra, em 2018, Selma Arruda vive atualmente 
uma conturbada relação com o Poder Judi-
ciário de Mato Grosso. Depois de fazer crí-
ticas públicas à instituição e levar o troco 
da Associação Matogrossense dos Magis-
trados (Amam), a senadora agora vê uma 
sentença sua ser derrubada pelo Tribunal 
de Justiça. Não foi só isso: o voto do relator, 
desembargador Orlando Perri, apontou par-
cialidade na decisão e citou que a então juí-
za já demonstrava ter pretensões eleitorais 
naquela época. Selma corre o risco ainda de 
ter que deixar o mandato caso o Tribunal 
Superior Eleitoral mantenha a decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral que cassou seu 
mandato por abuso de poder econômico.

PANOS QUENTES...
O senador Jayme Campos, desem-

barcou ontem (16) na Capital com a mis-
são de tentar apaziguar os ânimos dos 
correligionários do DEM. A semente da 
discórdia no DEM, foi semeada no iní-
cio da semana pelo presidente regional 
da sigla, ex-deputado Fábio Garcia, que 
montou uma comissão provisória em 
Cuiabá controlada por ele e pelo gover-
nador Mauro Mendes. A composição, 
ajeitada por Fabinho, desagradou os an-
tigos líderes da sigla. Principalmente 
aqueles que estão apostando na reelei-
ção do prefeito de Cuiabá Emanuel Pi-
nheiro em 2020. As próximas horas serão 
de suma importância para os rumos dos 
Democratas em Mato Grosso.

MERCOSUL EM RISCO...
O presidente Jair Bolsonaro con-

cordou ontem (16) com a declaração do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, de 
que caso o candidato da oposição, Alberto 
Fernández, vença as eleições presiden-
ciais na Argentina e apresente resistên-
cia à abertura econômica do Mercosul, 
o Brasil deixará o bloco. Fernández, que 
tem como vice a ex-presidente Cristi-
na Kirchner, recebeu 47% dos votos nas 
primárias realizadas no último domingo 
(11). O presidente brasileiro disse que está 
disposto a conversar com Fernández, mas 
que o argentino “vai ter que dar o sinal”. 
“Por causa do viés ideológico, o meu sen-
timento [antes de ser eleito] é que tinha 
que acabar com o Mercosul.
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Em encontro Mendes voltou a relatar dificuldades 

Servidores se encontram com governador 
e fazem cobranças, mas ouvem negativa 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Um grupo de servidores 
públicos se encontrou com o 
governador Mauro Mendes 
(DEM) para cobrar o paga-
mento da Revisão Geral Anu-
al (RGA) dos anos de 2018 e 
2019, da volta do pagamento 
dos salários em parcela úni-
ca com vencimento máxi-
mo até o dia 10 [desde que 
assumiu o governo, Mendes 
vem fazendo o pagamento 
dos servidores de forma es-
calonada, previsão que deve 
permanecer até o final deste 
ano], como também o paga-
mento integral do décimo 
terceiro salário até o dia 20 
de dezembro.

Assim como ocorreu no 
caso dos servidores da edu-
cação, o pagamento do be-
nefício está suspenso para 
todas as categorias de servi-
dores por determinação do 
Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-MT), para o não 
descumprimento da Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

Outro pedido dos servido-
res diz respeito à questão da 

lei complementar 607/2018 
que trata da redução da jor-
nada de trabalho para ser-
vidores que possuem filhos, 
cônjuge ou dependentes 
com deficiência, onde dis-
seram estar estudando um 
meio termo.

Em um vídeo publicado 
em seu perfil oficial nas re-
des sociais, Mendes voltou a 
pedir apoio e compreensão 
dos servidores para recolo-
car Mato Grosso nos trilhos. 
“Falamos sobre essa pro-
posta que apresentamos à 
Educação. Falamos sobre a 
arrecadação do Governo, na 
perspectiva do pagamento 
do 13º no mês de dezembro, 
que é algo importante para 
eles e para nós do Governo 
também. Estaremos traba-
lhando muito e juntos para 
garantir que em dezembro 
tenhamos essa quitação. Te-
nho certeza que os sindicatos 
e servidores serão parceiros 
do Governo para que pos-
samos ajudar a recuperar, 
reconstruir, colocar ordem 
na casa de Mato Grosso. Va-
mos continuar dialogando 
para construir um futuro 

NOVA NOVELA | Mendes relatou dificuldades de caixa para negar pedido dos servidores públicos
Foto: AssessoriA
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LANÇAMENTO

Congresso marca implantação do MBL em
Sinop que terá tucano como coordenador

DUPLICAÇÃO PARADA

Dal Molin faz indicação à União para 
duplicação da BR-163 parada desde 2016

PARECER DO TCE

Aprovação das 
contas de Taques terá
reavaliação na ALMT 
promete Dal´Bosco

Deputado questiona parecer e relembra prefeitos 

Deputado quer máximo de apoio para retomada as obras

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com a realização do 
seu primeiro congresso na 
Capital do Nortão, o Movi-
mento Brasil Livre (MBL) 
foi implantado oficialmente 
em Sinop. O evento reuniu 
dezenas de pessoas na noi-
te desta quinta-feira (15) no 
auditório do Sindicato das 
Industrias Madeireiras do 
Norte do Estado de Mato 
Grosso (Sindusmad). Em 
formato de ciclo de painéis, 
o evento contou com a pre-
sença do deputado estadual 
Ulysses Moraes. “Mais poder 
na mão do cidadão e menos 
poder na mão de políticos é 
melhor. O estado tem que 
sair da vida do cidadão. Ve-
nho pedindo pra cada um 

DA REPORTAGEM

As obras de duplicação 
da BR-163 estão paralisadas 
há mais de três anos e isso 
vem causando intensos in-
cômodos para que trafega 
pelos trechos da rodovia fe-
deral. Só nos últimos dias, 
sete pessoas perderam a vida 
em acidentes nesses trechos. 
Por isso o deputado estadu-
al, Xuxu Dal Molin (PSC), fez 
uma indicação ao Governo 
Federal para que as obras 
sejam retomadas de forma 
imediata. O documento do 
parlamentar foi enviado 
também para os presiden-
tes das Casas Legislativas, 
Davi Alcolumbre (DEM-AP) 
do Senado e Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), da Câmara dos 
Deputados, além de toda a 
bancada mato-grossense no 
Congresso Nacional.

O parlamentar que 
conseguir o máximo de 
apoio para que a duplicação 
seja retomada. “A BR-163 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Primeiro foi o presi-
dente da Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM), Neurilan Fraga, ago-
ra a vez do deputado demo-
crata Dilmar Dal’Bosco pedir 
que o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT), dê aos 
municípios o mesmo trata-
mento dado pelo órgão na 
análise sobre as contas do 
ex-governador Pedro Taques 
(PSDB).

Na semana passada os 
conselheiros do TCE de-
ram parecer favorável para a 
aprovação das contas de for-
ma unânime, mesmo com o 
apontamento de 21 irregula-
ridades.

Na visão do parlamen-
tar democrata, municípios 
já tiveram seus balancetes 
reprovados pelo órgão fisca-
lizador, por irregularidades 
bem menos graves.

“Nós vimos que têm 
prefeitos em Mato Gros-
so que, com muito menos 
apontamentos, tiveram suas 
contas reprovadas. Eu, como 
municipalista, também que-

ro que o mesmo tratamento 
seja dado aos prefeitos. Isso 
já é posicionamento da AMM 
[Associação Mato-grossense 
dos Municípios], inclusive 
do presidente Neurilan Fra-
ga”, disse o deputado.

O parecer do TCE não 
é definitivo, é classificado 
como uma indicação à As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso que é quem toma de 
fato a decisão da aprovação 
ou não das contas, mas o rito 
comum é que o Legislativo 
tende sempre a acompanhar 
o parecer técnico do Tribu-
nal. 

Mas neste caso em es-
pecial, o deputado Dal´Bosco 
que foi líder do governo pas-
sado na ALMT e também é 
do atual governo, disse que a 
Mesa Diretora da Casa deve 
reavaliar as contas.

“Tem que haver análi-
se. Teremos uma discussão 
com a Mesa Diretora, com 
o presidente Eduardo Bote-
lho, com os líderes de bloco 
para que a gente analise em 
conjunto, e ver qual posicio-
namento que cada um vai ter 
referente às contas do gover-
no passado”, afirmou.

nos lugares onde vou pas-
sando. Venham fazer parte, 
coloquem o nome à dispo-
sição, briguem, lutem, ques-
tionem, enfim saiam do sofá, 
pois só assim deixaremos de 
ser governados por espinhei-
ros”, disse Ulysses em seu 
painel no evento.

O MBL nasce da insa-
tisfação da população, espe-
cialmente jovens, com o ce-
nário político do país. Hoje, 
o movimento deixa de ser 
exclusivamente a militância 
de rua para começar a ser 
exemplo, do lado de den-
tro da política. Núcleo será 
coordenado pelo vereador 
Adenilson Rocha (PSDB). “É 
uma grande responsabilida-
de ser o coordenador deste 
movimento tão importante 
para nosso país. Sempre lutei 

deveria ser conhecida como 
‘corredor da produção brasi-
leira’, mas é chamada de ‘ro-
dovia da morte’ de tanto aci-
dente que acontece. Quando 
vamos para casa, temos que 
rezar para não acontecer 
nada”, disse. Na indicação, 
o parlamentar recorda que 
entre os anos de 2013 e 2014 
a ex-presidente Dilma Rous-
seff conduziu a concessão de 
diversas rodovias federais 
pelo Brasil. Naquele mo-
mento, em Mato Grosso, foi 
concessionada a BR- 163 e 
diversos compromissos fo-
ram legalmente assumidos, 
com prazo definido em 30 
anos. “O fato é que já se pas-
saram cinco anos de contra-
to e nem todas as obrigações 
foram cumpridas para esse 
período. A Concessionária 
que assumiu administração 
de 850Km da BR 163, para-
lisou as obras em março de 
2016. Estamos com três anos 
de obras paradas. Os contra-
tos não foram cumpridos e 

melhor aos servidores, para 
Mato Grosso e para nossa 
obrigação de prestar serviço 
de qualidade à população”, 
disse.

PAGAMENTO
DA DÍVIDA
Mendes também aprovei-

tou a oportunidade para di-
zer que o Estado não tem, 
neste momento, dinheiro 
em caixa suficiente para 
pagar a parcela da dívida 
contraída junto ao Bank of 
America, no valor de R$ 140 
milhões. Contraída na gestão 
de Silval Barbosa, seu venci-
mento está datado para pró-
ximo dia 10 de setembro. A 
cada semestre o Governo de 
Mato Grosso tem que arcar 
com R$ 140 milhões até o 
ano de 2022 para quitar por 
completo a dívida.

“Nós não temos o dinhei-
ro para pagar a parcela do 
próximo mês. Não trabalhá-
vamos com esse provisio-
namento. Se isso tiver que 
acontecer, irá causar um 
problema gigante nas contas 
públicas do Mato Grosso”, 
disse Mendes.

como consequência tivemos 
o colapso da BR-163”, criti-
cou Dal Molin.

No último dia 7 de agos-
to, foi publicado em diário 
oficial o Decreto 9.957/2019 
que regulamenta a relicita-
ção de obras em diversas ro-
dovias pelo país, com o ob-
jetivo de corrigir distorções, 

permitir rescisão das conces-
sões e refazer licitações. 

“Essa concessão feita no 
passado foi completamente 
ineficaz, mas precisamos re-
solver o problema olhando 
para o futuro. Precisamos 
que o governo federal resol-
va a questão de forma urgen-
te”, finalizou.

por uma política diferente e 
com uma proposta do povo 
estar em primeiro lugar. Va-
mos fomentar o MBL Sinop, 
para que a sociedade seja a 
maior beneficiada”, comen-
tou Adenilson.

O movimento já tem 
duas bandeiras para Sinop.  
“Vamos começar a discutir 
com todas as pessoas que 
estão no núcleo. Foram im-
plantadas duas bandeiras, 
uma é a construção de um 
pronto socorro municipal 
em nossa cidade, para que a 
sociedade possa ser atendida 
com humanização na saúde 
de baixa, média e alta com-
plexidade. A segunda é a reti-
rada da fábrica de multas de 
nossas ruas, precisamos de 
um trânsito seguro sim, mas 
com políticas que benefi-

ciem o cidadão e não o bolso 
de empresas ou de algumas 
pessoas”, comentou Rocha. 
O MBL é uma entidade sem 
fins lucrativos que visa mobi-
lizar cidadãos a favor de uma 
sociedade mais livre, justa e 
próspera. A filosofia do mo-
vimento é de que, ouvindo 
a representação coletiva, o 
líder eleito consegue aten-
der as verdadeiras demandas 
da população. No estado de 
Mato Grosso, o movimento 
já foi responsável por con-
quistas como a retirada do 
título de cidadão mato-gros-
sense do ex-presidente Lula, 
reduções de salários de par-
lamentares de vários muni-
cípios, e o pedido de prisão 
do deputado Gilmar Fabris, 
dentre outras ações de rele-
vância política e social.
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TV  e Entretenimento

Michel Teló lembra como 
conheceu Thais Fersoza e 
revela: ‘Era fã dela desde 
Malhação’

Michel Teló foi o convidado do programa “Lady 
Night” desta quinta-feira (15). O cantor falou sobre 
a sua carreira, sucesso e vida pessoal. O sertanejo 
contou para Tata Werneck como conheceu a esposa, 
Thais Fersoza, com quem tem dois filhos, Melinda 
e Teodoro. “A gente se conheceu em um camarote 
no Carnaval do Rio de Janeiro. Eu era fã dela desde 
‘Malhação’”, revelou. O músico lembrou que não con-
seguiu conversar muito com a atriz no dia, mas tirou 
uma foto com ela. No momento em que ela postou a 
imagem nas redes sociais, ele aproveitou para puxar 
assunto. A partir daí, os dois começaram a se falar 
com frequência, até começarem a namorar. Michel 
Teló e Thais Fersoza se casaram em 2014 em uma 
cerimônia íntima e discreta. Em 2016, nasceu a pri-
meira filha do casal, Melinda. Um ano depois, veio 
Teodoro.
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Reality Me Poupe!, da Band, 
tem inscrições abertas

As inscrições para o reality Me 
Poupe! já estão abertas. Os endivida-
dos maiores de 18 anos interessados 
em ter uma nova vida financeira de-
vem preencher o formulário de inscri-
ção até o dia 15 de setembro. O progra-
ma apresentado por Nathalia Arcuri 
vai estrear na tela da Band em outubro 
após grande sucesso na internet.

Serão 12 episódios inéditos sema-
nais, com um personagem diferente 
a cada programa. A “missão” da fun-
dadora do maior canal de finanças do 
YouTube é tirar os participantes do su-
foco financeiro, ajudando na transição 
de endividados a investidores em qua-
tro semanas. “Não será um programa 
assistencialista. O presente dos parti-
cipantes será uma nova vida financei-
ra e com isso poder comprar quantas 
casas quiser”, diz Nathalia Arcuri, CEO 
do Me Poupe!

O programa é uma parceria entre 
Me Poupe!, Band e Endemol Shine Bra-
sil. O objetivo do projeto é democra-
tizar o acesso à educação financeira 
tratando o assunto com leveza e bom 
humor.

Nathalia Arcuri é jornalista e fun-
dadora da primeira plataforma de en-
tretenimento financeiro do Brasil, o Me 
Poupe! Aprendeu sozinha a investir, 
especializou-se em educação finan-
ceira, planejamento financeiro pelo 
INSPER. Em 2014 ganhou o prêmio má-
ximo do planejamento financeiro do 
Brasil pelo instituto Planejar e é atual 
vencedora do Prêmio Geração Glamour 

(2019) e do Prêmio Comunique-se na catego-
ria Economia (2018).

Também é autora do best-seller Me Pou-
pe! 10 passos para nunca mais faltar dinhei-
ro no seu bolso, que já vendeu mais de 315 

mil cópias. O Me Poupe! impacta diretamen-
te mais de 12 milhões de brasileiros por mês 
e tem como missão ajudá-los a lidar melhor 
com seu dinheiro e promover o empreende-
dorismo.



98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular.
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT.
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE 
- R$115.000,00 Detalhes do
imóvel 360 m² Descrição
quadra 14 lote 05 12 x 30
(360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos
Tarumãs, 1443 - Jardim
Botânico, Sinop – MT.
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 
m² Descrição Rua Canoa 
Quebrada Quadra 26 Lote 
11, com 436,82 m² sendo 
16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

TERRENO de 10x25= 250 
m² centro do Alto da Gloria 
aceita proposta avista tem 
desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

TERRENO à venda no 
Aquarela das Artes em 
Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas 
anuais de R$ 7.880,00 + 91 
parcelas de R$ 1.207,60 (66) 
99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na 
Quadra 03(66) 99977-7222 | 
3531-7222

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00
(setecentos e cinquenta
reais) mensais. Contato:
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,  Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA
- R$1.200,00 Detalhes
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água 
e IPTU). Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66

Vagas de Emprego
1-Serrador, com experiência em fita deitada;
2-Recepcionista, para trabalhar das 07:00 as 
13:00h, com experiência;
3-Instrumentador Cirúrgico;
4-Técnico em enfermagem, com COREN;
5-Enfermeiro (a), com COREN;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
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 veicu-
lar, 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

 DIEHL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ nº60.975.737/0079-11, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, as Licenças Prévia, Instalação 
e Operação  para atividade de “Condomínio Vertical pluri-
familiar”, denominado Edifício Leblon, localizado no Bairro 
Jardim das Orquídeas, neste município. Não foi determina-
do estudo de impacto ambiental.

 B. C. GUARNIER - ME, CNPJ 30.751.090/0001-13, tor-
na público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a 
Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para serviços de Atividade odontológica, 
localizada na Rua dos Desbravadores, N 2515, Centro, Mu-
nicípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP
PROJETOS 3544-0266)

 RODRIGO GASPAR PETERS ME, estabelecido na Aveni-
da Tancredo Neves, nº 903, Centro, Colíder/MT, inscrito no 
CNPJ nº 24.670.756/0001-06, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, As-
suntos Fundiários e Meio Ambiente de Colíder/MT, a Licen-
ça Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e a Licença 
de Operação – LO das atividades de Comércio de Gás Li-
quefeito de Petróleo (GLP). Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

 VILLA TORINO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA, CNPJ: 30.869.025/0001-97, torna público que re-
quereu junto à SDS-Secretaria Municipal do Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável de Sinop,  as Licenças: 
Prévia (LP), de Instalação (LI), de Operação (LO) e o Plano 
de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD) das áreas 
verdes do Loteamento Residencial Urbano RESIDENCIAL 
VILLA TORINO, localizado à Rodovia MT-140, Km 04 – 
Chácara 238 - Bairro de Chácaras Sinop - Município de 
Sinop/MT. Não determinado EIA/RIMA.
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Campo Novo do Parecis-MT, 16 de agosto de 2019.
Tarcisio Nascimento da Silva

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 073/2019, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
produtos de serralheria com sua devida instalação para atender as 
necessidades das secretarias municipais, teve como vencedoras as 
empresas: NATHANN L. PERINI, com o valor total de R$ 1.105,640,00 
(um milhão cento e cinco mil e seiscentos e quarenta reais).

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 069/2019, 
destinado à REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de 
combustível diesel S-10, para atender as necessidades da Prefeitura 
Municipal, obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 
8.666/93 e a Lei Nº 10.520/02, teve como vencedora a  empresa: MT 
COMERCIO DE COMBUSTIVEL LTDA, com o valor total de R$ 
2.704.000,00 ( dois milhões setecentos e quatro mil reais).
Campo Novo do Parecis - MT, 16 de agosto de 2019.

Tarcisio Nascimento da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum – MT, 16 de agosto de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que houve 
alterações no item 8.4 do edital que trata da qualificação técnica. Edital e 
a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  j u n t o  a o  s i t e :  <  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> e pelo 
departamento de licitação pelo email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e 
no site oficial do município ou telefone **65-3308.5400.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/2019, TENDO COMO OBJETO 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – PSF 

CENTRAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DE AÇÕES DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S),” 

CONFORME A SEGUIR: J. FRANCIO ME, CNPJ Nº 24.661.095/0001-52, 

LOTE 1, VALOR GLOBAL R$ 34.605,00; LAPIDAÇÃO GRANELITE 

EIRELI., CNPJ Nº 29.311.155/0001-20, LOTE 5, VALOR GLOBAL R$ 

11.800,00 e LOTE 6, VALOR GLOBAL R$ 2.160,00; e ROCHA & CIA 

LTDA EPP., CNPJ Nº 05.103.900/0001-88, LOTE 3, VALOR GLOBAL R$ 

4.500,00.

Marisete M. Barbieri

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Credenciamento: Contratação De Pessoa Jurídica Habilitada Para Prestação De Serviço 
Médico Especializado Na Área De (Ortopedia/Traumatologia, Pediatria, Anestesiologia, 
Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia Geral, Cardiologia) E Prescrição Médica. 
- Objeto: Credenciamento: Contratação De Pessoa Jurídica Habilitada Para Prestação De 
Serviço Médico Especializado Na Área De (Ortopedia/Traumatologia, Pediatria,
Anestesiologia, Ginecologia/Obstetrícia, Cirurgia Geral, Cardiologia) E Prescrição Médica, 
Para Credenciarem-Se Objetivando Futura E Eventual Prestação De Serviços Como
Procedimentos E Atividades Correlatas, Conforme Descrição Detalhada Constante Da
Lista De Serviços Do Respectivo Edital De Chamada Pública. 
- Período E Local: De 28 De Agosto De 2019 A 28 De Agosto De 2020, Na Sede
Administrativa Do Consórcio Intermunicipal De Saúde Da Região Do Vale Do Peixoto,
Situada Na Travessa Bartolomeu Dias, N.º 269, Bairro Alvorada Em Peixoto De Azevedo-
Mt. 
- Aquisição Do Edital: Os Interessados Poderão Obter O Presente Edital De Chamada 
Pública, Sem Quaisquer Ônus Ou Recolhimento De Taxa, Diretamente Na Sala Da 
Comissão Permanente De Licitação, Na Sede Administrativa, De Segunda À Sexta-Feira, 
No Horário Das 8h Às 11h, Pelo Telefone (66) 3575 - 2489 E-Mails: 
Cisvaledopeixoto@Gmail.Com Ou Pelo Site: Www.Cisvaledopeixoto.Com.Br. 

Peixoto De Azevedo-Mt, 16 De Agosto De 2019. 
Vivian Lucas Cassiano 

Presidente - CPL 

leiloesjudiciais.com.br/mt  -  0800-707-9272

Fazenda, Juína/MT, 145ha, c/ casa e 
curral, acesso pela Linha 05 (Rod. MT-183).

 Inicial R$ 320.160,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Nova Monte Verde/MT,
 859ha, c/ curral, casa e galpões. 

Inicial R$ 3.009.453,00 (PARCELÁVEL)

LEILÕES DE IMÓVEIS - MT

leiloesjudiciais.com.br/mt  -  0800-707-9272

Fazenda, Juína/MT, 145ha, c/ casa e 
curral, acesso pela Linha 05 (Rod. MT-183).

 Inicial R$ 320.160,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Nova Monte Verde/MT,
 859ha, c/ curral, casa e galpões. 

Inicial R$ 3.009.453,00 (PARCELÁVEL)

LEILÕES DE IMÓVEIS - MT

 COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA AREA DE LOGÍSTICA E 
TANSPORTE DE CARGAS DE SINO/MT – COOPERLOG SINOP 

Rua dos Manacás, 2162, Setor Industrial Sul, CEP 78557-462, no município de 
Sinop, Estado de Mato Grosso  

CNPJ 27.545.366/0001-00 - INSCR. EST.: 13.683.024-2 
e-mail..: cooperlogsinop@gmail.com

Circular Consad nº 002/2019 - CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 
ORDINÁRIA  

Sinop – MT, 15 de agosto  de 2019.  

Ilmo. Sres. Cooperados 

Ref. EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 
ORDINÁRIA DA COOPERATIVA DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DE LOGÍSTICA E 
TRANSPORTE DE CARGAS DE SINOP/MT – COOPERLOG SINOP 

O Diretor Presidente da Cooperativa de Profissionais da Área de Logística e Transporte de 
Cargas de Sinop/MT – COOPERLOG SINOP, no uso das atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 22 (vinte e 
dois), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e 
Ordinária, a realizar-se de acordo com os indicativos abaixo:
DATA: 29 de agosto de 2019
LOCAL: Rua dos Manacás, 2162, Setor Industrial Sul, Sinop - MT. (Anexo a Rodo Merlin)
HORÁRIO: Às 17:00 (dezessete horas) em 1ª (primeira) convocação com a presença de 
2/3 dos Cooperados com direito a voto; ou às 18:00 (dezoito horas) em 2ª (Segunda) 
convocação com a presença de metade mais um dos Cooperados com direito a voto, ou às 
19:00 (dezenove horas) em 3ª (terceira) e última convocação com a presença de no 
mínimo 10 (dez) cooperados com direito a voto.
 ORDEM DO DIA: 
Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária: 

I – Alteração do Objeto Social da Cooperativa – Artigo 2º do Estatuto Social. 

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária: 
I – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do 
Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2018 compreendendo: 

a) Relatório de Gestão.
b) Plano de Trabalho do exercício de 2019.
b) Balanço Patrimonial.
c) Demonstrativo das sobras ou perdas decorrentes da insuficiência das contribuições
para a cobertura das despesas da sociedade. 
d) Parecer do Conselho Fiscal.

II – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas; 
III – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal; 
V – A fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do 
Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. 
VI – Ratificação do quadro de  associados. 

Sinop/MT, 15 de agosto de 2019 

Cleomar José Immich 
Diretor Presidente 
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Daniel Alves deve estrear como meio-campista, e não na lateral direita 

Veja o que muda com Daniel
Alves jogando no meio-campo
DA REPORTAGEM

Registrado no Boletim 
Informativo Diário (BID) da 
CBF na última quarta-feira, 
Daniel Alves será a novidade 
do São Paulo na partida des-
te domingo (18), às 15h, no 
Morumbi, pela 15ª rodada do 
Campeonato Brasileiro.

E o lateral de ofício 
deve iniciar a sua trajetória 
no Tricolor em uma função 
diferente daquela que o con-
sagrou na Europa e na sele-
ção brasileira. No São Paulo, 
Dani Alves irá atuar, princi-
palmente, no meio de cam-
po.

A posição não será uma 
novidade para o jogador, 
que já jogou desta maneira 
em algumas oportunidades 
durante a carreira. No PSG, 
com o técnico alemão Tho-
mas Tuchel, por exemplo, 
foi utilizado muitas vezes.

Mas afinal, o que muda 
no São Paulo do técnico Cuca 
com a ida de Daniel Alves ao 
meio de campo? A seguir, ex-
plicamos alguns pontos im-
portantes que podem sofrer 
alterações na forma de jogo 
do Tricolor.

VIGOR FÍSICO
E EXPLOSÃO
Após a parada para a 

Copa América, o jogador que 
mais atuou na região cen-
tral do campo foi Hernanes. 
Diferentemente de Daniel 
Alves, o meia cadencia mais 
a bola e não tem tanta mo-

bilidade para correr de uma 
área a outra a todo instante.

Com Daniel Alves, 
portanto, Cuca ganha mais 
força física em seu meio de 
campo. O jogador da seleção 
brasileira tem como caracte-
rística a disposição na mar-
cação, pelo fato de jogar por 
anos na lateral, e sempre se 
destacou pelo bom prepa-
ro físico, que o permite ter 
mais intensidade para apoiar 
tanto na defesa quanto no 
ataque.

Nos treinos durante 
esta semana, Daniel Alves 
mostrou facilidade para en-
trar na área e também fazer 
recomposições defensivas.

ESQUEMA
TÁTICO
Ainda não se sabe qual 

será o sistema que Cuca vai 
implementar com Daniel Al-
ves em campo, mas jogador 
abre uma série de opções 
para o treinador.

4-3-3: é a mais utilizada 
por Cuca, geralmente com 
uma linha de ataque com-
posta por Antony, Pato e Ra-
niel. Daniel Alves entraria à 
frente de Luan e Tchê Tchê, 
os dois volantes. A escolha 
não mudaria muito o estilo 
de jogo atual;

4-1-4-1: nesse caso, ape-
nas Raniel ficaria de referên-
cia, e Daniel Alves teria mais 
proximidade dos pontas 
Pato e Antony. Nessa confi-
guração, Tchê Tchê jogaria 
mais avançado, na linha de 

SÃO PAULO | Jogador deve fazer sua estreia neste domingo, no Morumbi, contra o Ceará
Foto: Divulgação

Equipe perdeu para o Paysandu e caiu para a Série D

Sasha é o artilheiro do Santos no Brasileirão, com sete gols 

Foto: Divulgação
Foto: ivan Storti

FUTEBOL AMERICANO

Para manter o tabu, Hornets 
enfrenta Hawks fora de casa

SÉRIE C

Luverdense “fez força” e 
conseguiu o rebaixamento

BRASILEIRÃO

Santos quer 
manter seu 
ataque efetivo pelo 
10º jogo seguido

Foto: WallaCE CoSta

Hornets nunca perderam em campo para os Hawks 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Hornets (Sorriso) e Ha-
wks (Rondonópolis) se en-
frentam neste sábado (17), de 
olho na liderança do grupo 
Oeste da divisão Centro-Oes-
te da BFA 2019. O time de 
Sorriso vem de 2 vitórias So-
bre Arsenal e Coyotes respec-
tivamente, já a equipe da casa 
vem de derrota para o Cuiabá 
Arsenal.

Este duelo é marcado 
por um enorme tabu. O Ha-
wks jamais venceram a equi-
pe Sorrisense dentro de cam-
po. A única vitória da equipe 
Rondonopolitana, foi um 
W.O. pelo campeonato Mato-
grossense de 2016. Ao total, as 
equipes se enfrentaram em 6 
oportunidades, com 5 vitórias 
para o Hornets e 1 para o Ha-
wks.

Para sair vitoriosa, a 
equipe de Rondonópolis de-
verá superar outro tabu além 
do confronto direto com o 
Hornets. A equipe da Capital 

DA REPORTAGEM

O Luverdense está re-
baixado para a Série D do 
Campeonato Brasileiro. Na 
noite de quinta, a equipe 
mato-grossense foi derro-
tada, por 3 a 1, pelo Paysan-
du, em pleno Estádio Passo 
das Emas, em Lucas do Rio 
Verde, em partida válida pela 
17ª e penúltima rodada da 
Série C.Com o resultado, o 
Luverdense permanece em 
9º lugar no Grupo B, com 
13 pontos. Além da equipe 
mato-grossense, o Atlético-
-AC, que ficou na lanterna da 
chave, também foi rebaixa-
do à Série D. As duas, aliás, 
se enfrentam na melancólica 
última rodada. Já o Paysan-
du é o segundo colocado do 
grupo, com 27 pontos.

Mesmo jogando fora de 
casa, foram os paraenses que 
tiveram a primeira grande 
oportunidade do jogo. Aos 

DA REPORTAGEM

O Santos venceu sete 
e perdeu dois dos últimos 
nove jogos que disputou na 
temporada. Em todos eles, 
porém, há uma coisa em co-
mum: o ataque do Peixe não 
passou em branco. Mesmo 
nas duas vezes em que foi 
derrotado, o time comanda-
do pelo técnico Jorge Sam-
paoli fez gol.

Contra o Cruzeiro, nes-
te domingo (18), às 15h, no 
Mineirão, em jogo válido 
pela 15ª rodada do Campe-
onato Brasileiro, o Santos 
busca manter o ataque efeti-
vo, como tem sido nos últi-
mos jogos, balançar as redes 
pela 10ª partida seguida e, 
claro, vencer a partida para 
seguir na liderança.

A última vez que o San-
tos não fez gol em um jogo 
foi no dia 26 de maio, quan-
do empatou em 0 a 0 com 
o Internacional na Vila Bel-
miro, pela sexta rodada do 
Brasileirão. À época, o Peixe 
ocupava a quarta colocação 

na tabela. Sampaoli teve a se-
mana livre de treinamentos 
para corrigir os problemas 
defensivos.

Apesar de ser uma das 
defesas mais sólidas do tor-
neio, o Santos foi vazado três 
vezes na derrota por 3 a 2 
para o São Paulo, no último 
sábado. O Peixe não sofria 
três ou mais gols num jogo 
desde a goleada por 4 a 0 so-
frida para o Palmeiras no dia 
18 de maio, pela quinta roda-
da do Brasileirão.

Essas, curiosamente, 
foram as únicas derrotas do 
Santos na competição – o 
Santos tem 10 vitórias, dois 
empates e 32 pontos na lide-
rança do torneio, três à fren-
te do Palmeiras, o segundo 
colocado.

Uma provável escalação 
do Peixe contra o Cruzeiro 
é a seguinte: Everson; Vic-
tor Ferraz, Lucas Veríssimo, 
Gustavo Henrique e Jorge; 
Diego Pituca, Felipe Jona-
tan e Carlos Sánchez; Derlis 
González, Eduardo Sasha e 
Soteldo.

Nacional do Agronegócio não 
perde para equipes mato-
-grossenses desde de 29 de 
outubro de 2016. 

De lá pra cá, o Hornets 
fez 14 jogos contra equipes 
do estado, vencendo todos. O 
jogo marca também o duelo 
entre americanos. Travion 
Fletcher, wide-receiver do 
Hawks vai medir forças com 
o Terrence Bailey, Linebacker 
do Hornets. 

Sobre a preparação da 
equipe para o jogo, o Head 
Coach Paulo Barcelos que o 
elenco já esteja em um nível 
adequado para este momen-
to do torneio. “Acredito que 
conseguimos alcançar o nível 
que desejávamos estar nes-
se momento da competição. 
Certamente será um jogo in-
crível e esperamos um Hawks 
muito forte e motivado, mas 
estamos preparados” afirmou 
Barcelos.

Outro ponto interessan-
te sobre o jogo, será o duelo 
entre o melhor ataque contra 
a melhor defesa do grupo. O 

17, Tomas Bastos alçou na 
área, Nicolas desviou de ca-
beça e Edson espalmou para 
escanteio. Na cobrança, Caí-
que Oliveira desviou, na pri-
meira trave, e fez o primeiro 
do Paysandu.

O Luverdense tentou 
reagir. Aos 26, Kauê tentou 
encobrir o goleiro do Pay-
sandu e jogou pela linha de 
fundo. Aos 40, Goteira fez 
jogada individual, invadiu a 
área e tocou para trás. An-
tes da bola chegar em Tozin, 
Léo Baiano fez o corte e jo-
gou para escanteio.

Logo na volta do segun-
do tempo, o Paysandu em-
patou. No primeiro minuto, 
Vinícius Leite foi lançado 
na ponta esquerda, avançou 
e foi derrubado por Abu, na 
entrada da área. Tomas co-
brou a falta direto para o gol, 
por cima da barreira, e sur-
preendeu o goleiro do Lu-
verdense.

ataque do Hawks liderados 
pelo Quarterback Bozo já 
marcou 77 pontos, enquanto 
a defesa do Hornets coman-
dado pelo coordenador de-
fensivo William Teza, cedeu 
apenas 23 pontos até aqui.

SERVIÇO
RONDONÓPOLIS HA-

WKS X SORRISO HORNETS
LOCAL: ESTÁDIO LU-

THERO LOPES
DATA: HOJE - 14/08
HORÁRIO: 14H

Os mato-grossenses, no 
entanto, diminuíram logo na 
sequência. Tozin recebeu na 
área e, com liberdade, chu-
tou cruzado, sem chances 
para o goleiro do Paysandu. 
Aos 6, o Luverdense quase 
empatou. Jefferson tabelou 

com Goteira e chutou com 
força, da entrada da área. 
Mota defendeu. O balde de 
água fria veio aos 17. Tomas, 
em cobrança de falta, alçou 
na área. Nicolas desviou de 
cabeça e fez o terceiro para o 
Papão da Curuzu.

quatro meio-campistas, e 
Luan seria volante único.

4-4-2: como Hernanes 
está lesionado, e Everton 
vem sendo o concorrente do 
jogador no meio de campo, 
ele pode ganhar a compa-
nhia de Daniel Alves na ar-

mação. Everton é um joga-
dor muito dinâmico e pode 
fazer as vezes de ponta es-
querda ao decorrer do jogo. 
Luan e Tchê Tchê permane-
ceriam na equipe, mas um 
entre Pato, Antony ou Raniel 
teria de sair do time.

LIDERANÇA
Mais do que qualquer 

esquema tático ou forma de 
jogo, Daniel Alves leva para 
dentro de campo liderança e 
a experiência de 40 títulos na 
carreira.

Nos treinos no CT da 

Barra Funda, Dani Alves se 
mostra muito competitivo 
e cobra os companheiros a 
cada jogada mal executada 
ou em alguma derrota de seu 
time nos jogos coletivos ou 
atividades de treino reduzi-
do.
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Encerramento da colheita de soja e abertura do plantio de milho em Sorriso

Projeto da Unemat disponibiliza
mapeamento da última safra de soja
DA REPORTAGEM

A Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Une-
mat) disponibiliza o terceiro 
mapeamento das áreas de 
soja, relativo ao ano safra 
2018/2019. As informações 
relativas às áreas de cultivo 
estão disponíveis na plata-
forma SojaMaps. Para Mato 
Grosso, os dados são apre-
sentados por município com 
áreas superiores a 0,09 hec-
tares e, para os demais esta-
dos brasileiros, são monito-
radas áreas de plantio acima 
de 25 hectares.

De acordo com o coorde-
nador do projeto, professor 
Carlos Antonio da Silva Ju-
nior, doutor em Agronomia, 
Mato Grosso plantou nesta 
última safra 10.645.826 hec-
tares, com um aumento de 
225.402 hectares em relação 
à safra anterior. Para os ou-
tros estados, os dados pre-
tendem evidenciar as regiões 
de plantio e mostrar tendên-
cias ou novas fronteiras desta 
cultura. O vice-coordenador 

do projeto, Mendelson Lima, 
doutor em Zoologia, destaca 
que o aumento da área plan-
tada de soja no MT ocorreu 
principalmente no bioma 
Amazônia com 144.074 hec-
tares, representando 63,91% 
das novas áreas. No Cerra-
do, a expansão foi de 80.737 
hectares e no Pantanal de 
apenas 592 hectares. A enge-
nheira-agrônoma Francielle 
Tonietti Capilé Guedes, su-
perintendente regional em 
Mato Grosso da Companhia 
Nacional de Abastecimento 
(Conab), frisou que o ma-
peamento da cultura da soja 
por meio da plataforma So-
jaMaps contribui com a esti-
mativa de área e produtivida-
de, oferecendo informações 
precisas sobre a distribuição 
geográfica em cada estado.

“A estimativa de área e o 
resultado do mapeamento 
auxiliam na análise da infor-
mação declarada pelos nos-
sos informantes, como um 
dado passível de verificação 
a campo. Já a estimativa de 
produtividade e o conhe-

PESQUISA | São apresentados dados por município com áreas superiores a 0,09 hectares
Foto: Christiano antonuCCi

Foto: tVCa/reprodução

Foto: diVulgação

RADARES MÓVEIS

Sindicato da PRF vai à Justiça
contestar decreto nacional

SINOP

Parceria assegura troca gratuita
de lâmpadas para consumidores

PARQUES MUNICIPAIS

Sinop Energia dá 
continuidade a pacotes 
de obras no estado

O impasse sobre os radares vem desde abril 

Procon Itinerante contribuiu na parceria para troca de 100 
lâmpadas 

DA REPORTAGEM

Um decreto do presi-
dente da República publi-
cado na quinta-feira (15) no 
Diário Oficial da União sus-
pende o uso dos radares mó-
veis nas rodovias federais. 
O Sindicato dos Policiais 
Rodoviários Federais deve 
recorrer à Justiça contra a 
medida.

A reavaliação do uso 
dos radares será feita pelo 
Ministério da Infraestrutu-
ra e não há prazo definido 
para a volta da fiscalização. 
No despacho do presidente, 
a justificativa é evitar o des-
virtuamento e a utilização 
meramente arrecadatória 
dos instrumentos. O impasse 
sobre os radares vem desde 
abril.

O presidente Jair Bol-
sonaro já havia dito que 
gostaria de acabar com este 
tipo de fiscalização. Chegou 
a suspender a instalação dos 
aparelhos. Mas uma decisão 
da Justiça determinou que a 

DA REPORTAGEM

O projeto Procon Itine-
rante também fará parte da 
programação do Judiciário 
em Movimento, do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, 
que será realizado nos dias 
19 (CRAS do Menino Jesus) e 
21 (CRAS do Boa Esperança), 
das 9h às 17h nos dois dias. 
O órgão de defesa do consu-
midor fez uma parceria com 
a concessionária de energia 
elétrica para que haja troca 
de 100 lâmpadas gratuita-
mente.

Para efetuar a troca, o 
consumidor deverá levar 6 
unidades de lâmpadas e tro-
car por uma lâmpada de led, 
que é mais econômica. “A 

DA REPORTAGEM

A Sinop Energia inicia a 
segunda, de um conjunto de 
obras proveniente do Termo 
de Compromisso firmado no 
final do ano passado, com a 
Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema-MT) e ges-
tores de Sinop, Sorriso, Ter-
ra Nova do Norte, Colíder e 
Cuiabá. Trata-se da reestru-
turação do Parque Munici-
pal Terra Nova do Norte. O 
investimento do Empreen-
dimento é na ordem de R$ 
2.080.995,30 milhões.

Ao todo serão quatro 
parques municipais que re-
ceberão, ao longo do ano, os 
investimentos do Empreen-
dimento. O primeiro muni-
cípio a ser contemplado foi 
Colíder, com investimentos 
de R$1,29 milhão para a res-
truturação do Lago dos Pio-
neiros.Serão realizados no 
parque municipal de Terra 
Nova, a reforma e a amplia-
ção do centro de eventos; 
construídos alambrados, cal-
çadas do estacionamento e 
portal de entrada; ampliação 
da iluminação do miniestá-
dio, bem como a implanta-
ção de sistema de proteção 
contra descargas atmosféri-
cas (para-raios) e sistema de 
prevenção e combate a in-
cêndio. A obra tem previsão 
para ser concluída em cinco 
meses. O diretor presidente 
da Sinop Energia, Ricardo 
Padilha, explica que o Ter-
mo assinado entre os órgãos, 
juntos, totalizam R$ 10,3 mi-
lhões que serão investidos 
nos quatro municípios. “O 
Termo prevê destinação de 
recursos financeiros median-
te contratação de empresas 
para execução de serviços ou 
obras nas Unidades de Con-
servação Municipais, sendo 
R$ 3,4 milhões para o par-
que de Sinop, R$ 1,29 milhão 
para Sorriso, R$ 1,29 milhão 
para Colíder e 2,18 milhões 
para Terra Nova, totalizan-
do aproximadamente R$ 8,2 
milhões investidos. O docu-
mento prevê ainda investi-
mentos no valor de R$ 2,18 
milhões, para a implantação 

de um plano de negócios 
para as unidades de conser-
vação que contemplam os 
Parques Estaduais Mãe Bo-
nifácia, Massairo Okamura e 
Zé Bolo Flô, em Cuiabá”.  

COLÍDER - A obra de 
reestruturação do Parque 
Municipal de Colíder, inicia-
da em maio, está a todo va-
por. A Sinop Energia anun-
ciou que os trabalhos no local 
foram intensificados, e que a 
expectativa é que a obra seja 
entregue antes do previs-
to. Estima-se 60% de obra 
concluída. Até o momento 
já foram finalizadas as cons-
truções das instalações sani-
tárias, academia ao ar livre, 
play ground, escadas de aces-
so às passarelas do lago, qua-
dra de areia, pisos e calçadas 
dos espaços de convívio, pi-
sos e instalação de bancos 
pré-moldados em concreto. 
Segundo o prefeito de Co-
líder, Noboru Tomiyoshi, 
a empresa construtora está 
realizando um excelente tra-
balho no município. “Gosta-
ríamos de agradecer a Sinop 
Energia pela seriedade dos 
trabalhos. A construtora está 
de parabéns”, revelou.

Ainda segundo o pre-
feito, a obra traz outro signi-
ficado para Colíder, que vai 
além da estrutura física. “Fi-
cou um belíssimo espaço e 
a população tem orgulho de 
visitar o local. Falamos de um 
espaço muito gostoso, onde 
conseguimos adequar uma 
integração de valores e prin-
cipalmente resgatar a autoes-
tima das pessoas”. O assessor 
Executivo da Sinop Energia, 
Celso Sales, que conduz a 
gestão das obras dos Parques 
Municipais, relata que o Ter-
mo de Compromisso trouxe 
uma postura quase inédita 
em relação ao órgão am-
biental e ao Empreendedor. 
“Esse referido Termo prevê 
a execução direta pela Sinop 
Energia. Não posso deixar de 
citar a excelente parceria en-
tre o projeto, Estado e os mu-
nicípios. Estamos falando de 
uma parceria inovadora na 
região”, declarou.

União não poderia retirar ra-
dares eletrônicos.

Depois disso, o governo 
firmou acordo com o Minis-
tério Público Federal (MPF) 
se comprometendo a instalar 
novos radares em rodovias 
federais. Em Mato Grosso, 
serão nos trechos de traves-
sia urbana nas BRs 070, 174 e 
364. Em Mato Grosso são 9 
radares portáteis usados nos 
pontos identificados como 
críticos, onde há altos índi-
ces de acidentes graves.

O Ministério da Justi-
ça já determinou que a PRF 
cumpra a decisão presiden-
cial e recolha os equipa-
mentos até a reavaliação e 
regulamentação dos proce-
dimentos de fiscalização ele-
trônica e que a área técnica 
colabore nesse trabalho. Para 
o presidente do sindicato dos 
policiais rodoviários fede-
rais, Átila Calonga, os radares 
são instrumentos que salvam 
vidas. O sindicato vai entrar 
com uma ação judicial para 
reverter a determinação.

NOVA ESPÉCIE...
Uma expedição integrada por pesquisa-

dores da Universidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) descobriu uma nova espécie de maca-
co sagui no Sudoeste do Pará. A nova espécie 
vive, de acordo com os pesquisadores, em uma 
região com biodiversidade pouca estudada. 
Para diferenciar o sagui-dos-munduruku das 
outras espécies já conhecidas pela ciência, foi 
utilizada uma abordagem integrativa, que con-
siderou as características de coloração da pe-
lagem, as relações filogenéticas com base em 
sequências de DNA genômico, e a distribuição 
geográfica. O sagui-dos-munduruku recebeu o 
nome científico de Mico munduruku em home-
nagem à etnia indígena munduruku, que ocupa 
a região onde a espécie foi encontrada.

BRINCADEIRA PERIGOSA...
Uma criança, de 5 anos, foi resgatada depois 
de ficar trancada dentro de um carro na cida-
de de Ponte Branca. O menino foi visto pedin-
do socorro trancado dentro do automóvel. A 
criança estava desesperada e chorava dentro 
do veículo. O Conselho Tutelar foi chamado 
e acompanhou a situação. Os policiais mili-
tares encontraram o carro estacionado perto 
do Rio Araguaia. Como não encontraram o 
dono do veículo por perto, decidiram quebrar 
o vidro lateral traseiro do automóvel e para 
retirar a criança. Já na viatura da PM, sendo 
acalmado, o menino contou aos conselheiros 
que entrou no porta-malas sem que ninguém 
percebesse. A família foi informada e o pai 
dele foi identificado. 

INCÊNDIO NO PNCG...
O incêndio florestal que atinge o Parque Nacio-
nal de Chapada dos Guimarães completou uma 
semana ontem (16). O Instituto Chico Mendes da 
Conservação da Biodiversidade (ICMBio) disse 
que o fogo já destruiu 10% de toda área da unida-
de de conservação. Dois atrativos turísticos foram 
fechados por conta do fogo e fumaça. O incêndio 
começou no dia 9 de agosto nas proximidades do 
distrito de Água Fria, zona rural de Chapada dos 
Guimarães. Apenas com o incêndio que atingiu o 
norte da unidade foram 2.984 hectares queimados. 
A área total atingida por este mesmo incêndio, 
dentro e fora do Parque Nacional, já ultrapassa 8,5 
mil hectares. Ainda conforme o ICMBio, por ques-
tão de segurança, os atrativos Cidade de Pedras e 
Vale do Rio Claro seguem fechados a visitação.

diVulgação

intenção é a diminuição no 
consumo de energia. Não é 
doação de lâmpadas, a lâm-
pada não pode estar quebra-
da ou danificada, mas pode 
estar queimada sem proble-
ma nenhum”, explica a dire-
tora do Procon, Juliana Tor-
res Baptista.

As pessoas serão aten-
didas por ordem de chega-
da até o número máximo 
de 100. Será preciso levar 
cópias do CPF e RG ou có-
pia do CNH e o número da 
unidade consumidora para 
tirar a fatura atualizada no 
local. Na ocasião, ainda serão 
feitos atendimentos ao con-
sumidor, consultas jurídicas 
e negociação de dívidas com 
empresas.

cimento da localização das 
áreas de cultivo possibilitam 
o monitoramento das áreas 
produtivas através de parâ-
metros agrometeorológicos 
oferecendo indicativos sobre 
a previsão de rendimento das 
lavouras. Assim, informações 
prévias sobre as condições do 
cultivo permitem ao governo 
planejar antecipadamente 
políticas de apoio à produ-
ção agropecuária”, destacou 
Francielle.

Neste ano, a plataforma 
apresenta novos dados para 
Mato Grosso como, por 
exemplo, evapotranspiração, 
precipitação, índice de área 
foliar, entre outros, forne-
cendo assim um acompanha-
mento detalhado do que está 
ocorrendo durante a safra e 
consequentemente influen-
ciando na produção.

O mapeamento está dis-
ponível no portal da Une-
mat em pesquisa.unemat.br/
gaaf/sojamaps. Para outras 
informações sobre o grupo 
de pesquisa acesse pesquisa.
unemat.br/gaaf.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 17 de agosto 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Substâncias usadas têm um teor de nicotina que pode ser fatal 

Fumar cigarro eletrônico por 10
minutos equivale a mais de 1 maço
DA REPORTAGEM

Os cigarros eletrôni-
cos, também conhecidos 
como vapes, são proibi-
dos no Brasil, mas podem 
ser facilmente comprados 
em lojas online nacionais. 
Muitas das substâncias 
usadas nesses dispositivos 
têm um teor de nicotina 
que pode ser fatal.

O médico pneumologis-
ta Francisco Mazon explica 
que enquanto um cigarro 
comum tem entre 1 mg e 
2 mg de nicotina, o cigarro 
eletrônico costuma ter de 
3 mg até 5 mg.

“Para fumar um cigarro 
comum, gasta-se de 1 a 5 
minutos. Mas quem fuma 
um cigarro eletrônico 
fuma por muito mais tem-
po. Em 10 minutos, são 30 
mg de nicotina, ou seja, o 
equivalente a um maço e 
meio de cigarro comum, 
em um cálculo conserva-
dor”.

A nicotina é um estimu-
lante, assim como a coca-
ína, e seu excesso em um 
curto espaço de tempo 
pode provocar reações ad-
versas perigosas no corpo, 
explica o médico. “A nico-
tina age sobre o cérebro, 
aumentando a dopami-
na e a serotonina. Mas ela 
também contrai os vasos 
e aumenta a pressão san-
guínea, acelera o coração 
e pode provocar infarto e 
derrame. 

Também pode causar um 
‘curto-circuito’ no cérebro, 
que é a convulsão, ou no 
coração, que é a arritmia”, 
acrescenta o médico, res-
saltando que episódios 
como infarto e derrame 

ALERTA | Excesso de nicotina em curto período pode causar arritmia cardíaca, infarto, convulsões e morte
Foto: Divulgação

podem ser fatais.
Nos Estados Unidos, a 

Food and Drug Adminis-
tration (agência responsá-
vel por regular substâncias 
como o tabaco) está inves-
tigando mais de 120 relatos 
de convulsões e sintomas 
neurológicos relacionados 
ao uso de vapes.

“As convulsões são efei-
tos colaterais potenciais 
conhecidos da toxicidade 
da nicotina e foram relata-
dos na literatura científica 
em relação à deglutição in-
tencional ou acidental de 
e-líquido [refil dos cigar-
ros eletrônicos]. No entan-
to, um aumento recente 
em relatos voluntários de 
experiências adversas com 
produtos de tabaco que 
mencionaram convulsões 
ocorrendo com o uso de 
cigarros eletrônicos (por 
exemplo, vaping) sinali-
zam um potencial proble-
ma emergente de seguran-
ça”, informou a agência em 
nota.

Além disso, explica Ma-
zon, as cápsulas usadas nos 
vaporizadores são feitas de 
um derivado de petróleo, 
o que pode contribuir para 
problemas respiratórios 
como bronquite e bron-
quiolite. 

No documento “Cigar-
ro Eletrônicos: o que sa-
bemos”, a Anvisa listou 21 
elementos, além da nico-
tina, que estão presentes 
no vapor dos cigarros ele-
trônicos e seus efeitos no 
organismo. 

Dentre eles estão chum-
bo, cromo e ferro, que são 
apontados como agentes 
cancerígenos para o pul-
mão. O chumbo também 

pode provocar danos ao 
sistema nervoso central e 
aos rins.

O informativo também 
cita um estudo recente 

que concluiu “que que as 
células epiteliais normais 
de glândulas, órgãos, e ca-
vidades de todo o corpo, 
incluindo a boca e os pul-

mões, que foram expostas 
ao extrato do vapor, apre-
sentaram vários tipos de 
danos, entre eles o aumen-
to da ruptura das cadeias 

de DNA que compromete 
o processo de reparação 
celular sendo, portanto, 
um risco para o surgimen-
to do câncer”.


