
SÉRIE B

Número de
acidentes
diminuiu
13% em 2018

“Faltou
diálogo”,
diz advogado
de jogadores

Em 2018, Mato Grosso totalizou 
7.312 acidentes de trânsito, 13% 
a menos em comparação ao ano 
de 2017, quando foram registra-
dos 8.407 acidentes. Do total de 
registros do ano passado, 641 
foram com vítimas fatais. Os da-
dos são do Anuário Estatístico 
de Trânsito do Estado de Mato 
Grosso – 2019.                      Página  - 7

O W.O. do Figueirense 
diante do Cuiabá, pela 
Série B, poderia ter sido 
evitado se a diretoria-
-executiva do clube ti-
vesse aceitado a propos-
ta do elenco. A afirmação 
é do advogado dos joga-
dores, Felipe Rino, que 
lamentou a postura do 
departamento jurídico 
da Elephant, gestora do 
futebol alvinegro.
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AssessoriA

AssessoriA

MT-251

ALELUIA!

Estrada da
Chapada: de
cara nova

Anunciada
privatização
dos Correios

Um dos principais pontos 
turísticos de Mato Grosso 
começou a ganhar uma nova 
roupagem. Um total de 25 km 
da MT-251, que liga Cuiabá a 
Chapada dos Guimarães, está 
sendo revitalizado, incluindo 
o trecho que integra o Parque 
Nacional de Chapada. Após os 
serviços, a Estrada da Chapada 
contará com asfalto e acosta-
mentos novos.            Página - 8

A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos está na 
lista das 17 estatais que serão 
privatizadas ainda este ano. O 
anúncio foi feito pelo ministro 
da Economia, Paulo Guedes. A 
privatização de estatais precisa 
de aval do Congresso.

                               Página - 3

sinfrA

DivulgAção

DivulgAção

Mapeamento realizado em todas as secreta-
rias do Governo do Estado apontou um déficit 
no quadro de funcionários no Executivo que, 
se sanado, resultaria num aumento de cerca 
de R$ 750 milhões da folha salarial, que já se 
encontra estourada. A informação foi confir-
mada pelo governador Mauro Mendes.  Página 3

DÉFICIT DE SERVIDORES

MT precisa 
aumentar folha
salarial em 
R$ 750 milhões
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O assunto é muito sério porque interfere 
no acordo comercial com a União Europeia 
recém-acertado entre as partesDemonstrando seu posicionamento
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pregador.
E não me venha com essa história 

de que não se pode usar esse tipo de 
informação no processo seletivo, vis-
to que, mesmo sem divulgar, uma boa 
parte dos recrutadores levam tais da-

dos em consideração.
Então, meu amigo, espe-

cialmente se você não tiver 
sua vida pessoal e profissio-
nal devidamente solidifica-
da, peque leve. Tente mos-
trar seu posicionamento de 
uma forma mais “tranquila”, 
sem chocar quem possa es-
tar visitando seu perfil. Isso 
pode fazer toda a diferença 
em sua vida. E você, que já 

tem sua vida estabelecida em todos os 
patamares, pegue leve como forma de 
mostrar boa educação e respeito com o 
ponto de vista das outras pessoas. Isso 
é extremamente importante.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser! 
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A economia mundial passa novamente por um pe-
ríodo turbulento. Num quadro de persistente letargia da 
atividade, o acirramento dos conflitos comerciais entre 
Estados Unidos e China aumenta os riscos de uma nova 
recessão. 

Os sinais nesse sentido se avolumaram nos últimos 
meses, com indicadores sugerindo menor crescimento 
nas duas potências em disputa, enquanto na Europa já 
parece se instalar uma —até agora pequena— retração 
industrial.

À diferença do que ocorreu em outros episódios, 
como a crise de 2008, os desequilíbrios financeiros não 
se mostram com tanta clareza agora. Deve-se considerar 
a hipótese de que a expansão do Produto Interno Bruto 
global venha simplesmente a perder velocidade, caindo 
de 3,5%, média anual da última década, para algo como 
2,5%.

O clima nos mercados, de todo modo, é de grande 
ansiedade. Os juros globais vêm atingindo novas míni-
mas. Na semana passada, a taxa do papel de 30 anos do 
Tesouro americano caiu abaixo de 2% ao ano pela pri-
meira vez na história.

Quase todos os países da zona do euro já se finan-
ciam com taxas negativas em prazos mais curtos. Na 
Alemanha, o cidadão paga 0,65% ao ano pelo privilégio 
de emprestar por 10 anos a seu governo. 

Trata-se de um quadro inédito e de difícil expli-
cação. Um decênio de expansão monetária bastou para 
reduzir o desemprego, mas não produziu aceleração de 
salários nem demanda exuberante, de consumo ou in-
vestimentos.

A inflação segue abaixo das metas dos principais 
bancos centrais. Os analistas começam a questionar o 
que resta de munição nos arsenais das autoridades mo-
netárias, caso seja necessário novo combate. Se ainda 
é cedo para um veredito, já surgem sugestões de uma 
nova rodada de inovações para estimular a economia. 
Organizações insuspeitas, como o Banco Central Euro-
peu e o Fundo Monetário Internacional pedem maior 
protagonismo dos governos, com expansão de gastos 
públicos e cortes de impostos, sobretudo na Europa. 

Seria um erro transpor tais receitas para o Brasil, 
no entanto. Aqui ainda resta considerável espaço para 
cortar o custo do dinheiro e assegurar que essa redução 
chegue aos tomadores finais.

A perspectiva atual é que a taxa Selic, do Banco 
Central, caia a apenas 5% nos próximos meses, o que 
deve trazer algum estímulo à atividade econômica. Nes-
sas condições, o investimento privado em infraestrutura 
poderá surpreender.

Com ampla ociosidade produtiva, alto desempre-
go e inflação baixa, o BC deve aproveitar ao máximo a 
oportunidade. Deve-se evitar, por outro lado, a tentação 
de medidas que impliquem relaxamento do controle 
das despesas, condição necessária para que o Estado as-
segure sua solvência.

Editorial

Temor global

Ranking dos Políticos - Facebook

arvorar, com o perdão do trocadilho, 
de salvadores da humanidade.

Essa estratégia de enfrentamento é 
perigosa, mas não seria inédita. A Coreia 
do Norte, um pobre e insignificante país 
oriental, enfrentou os poderosíssimos Es-
tados Unidos e ganhou o respeito do bo-
quirroto Trump, que agora virou amigo do 
audacioso gordinho coreano.

A outra forma é mais diplomática e 
deveria ficar a cargo da ministra da Agri-
cultura Tereza Cristina, muito mais polida 
e habilidosa. Ela, por certo, não colocaria 
o dedo na cara dos ambientalistas, antes 
trabalharia os dados positivos que temos, 
que na verdade são muito mais abundan-
tes que os negativos e os divulgaria inten-
samente primeiro para o povo brasileiro. 
Sim, porque os brasileiros – através das 
mídias e das redes sociais – mostram 
grande prazer e diligência na difusão de 
nossas possíveis mazelas e relutam em di-
vulgar as virtudes preservacionistas que 
sobram por aqui.

Depois, quando o povo começasse a va-
lorizar a extraordinária riqueza que tem e 
internalizar que o País está entre os que 
mais preservam a natureza em todo o 
mundo, passaríamos a divulgar externa-
mente nossas inegáveis virtudes.

É bom não esquecer que a verdade so-
bre o clima ainda não está posta. A ciência 
é exata, mas os cientistas têm seus vieses: 
uns garantem que o homem está acaban-
do com o planeta; outros afirmam que os 
ciclos são naturais e a influência humana, 
pequena.

Enquanto não se define quem tem ra-
zão, metaforicamente, convém comer o 
angu quente pelas beiradas, porque co-
mendo depressa ou falando demais é 
grande a chance de queimar a língua.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Preservação

EM 10 ANOS
A Prefeitura de Araguainha, considerado 

o menor município do estado, possui uma 
dívida de quase R$ 1 milhão apenas com a 
Previdência e precisou pedir a ajuda da Câ-
mara para achar um meio de quitar o débito. 
Em lei aprovada pelos vereadores e sancio-
nada pelo prefeito Sílvio José de Morais Fi-
lho, o Município foi autorizado a parcelar a 
dívida em 120 vezes, mensais e sucessivas. 
O valor total do débito é de R$ 958.034,54 
(R$ 917,5 mil refere-se às contribuições pre-
videnciárias da parte patronal – fev/2018 a 
maio/2019).

OBRA EM CUIABÁ
O Tribunal de Justiça de Mato Grosso 

(TJMT) contratou a empresa Cima Engenha-
ria e Enpreendimentos Ltda. para construir 
a sede dos Juizados Unificiados da Comarca 
de Cuiabá. A obra deverá ter 24 mil m² e está 
orçada em R$ 43.695.679,28. A empresa terá 
prazo de um ano e cinco meses para entregar 
a obra. O extrato do contrato foi publicado no 
Diário Oficial do Estado que circulou nesta 
quarta-feira (21).

EMPRÉSTIMO DIFÍCIL
O governador Mauro Mendes está en-

contrando dificuldades para obter o aval da 
União para o empréstimo de US$ 250 mi-
lhões com o Banco Mundial e chegou a le-
vantar a possibilidade de alguém em Brasí-
lia estar jogando contra o Estado. O Governo 
está desde março tentando viabilizar a ope-
ração para quitar uma dívida feita no gover-
no Silval Barbosa e contrair uma nova com 
melhores condições de pagamento. Mas a 
cada semana esbarra em um novo obstácu-
lo. Mendes chegou a ser questionado sobre 
quem seria este alguém, mas preferiu não 
especificar.

Existem diferenças brutais entre defender seu ponto de 
vista, mostrar a verdade e ser fanático. As duas primeiras 
manifestações, desde que expostas com moderação, são 
sempre muito bem vidas. A terceira não pode ser aceita 
como “normal” em momento nenhum, visto que a partir 
do momento em que você se torna “fanático” deixa de 
ver pontos importantes sobre o tema em questão. Todo o 
cuidado é pouco para não fazer com que sua liberdade se 
torne um verdadeiro transtorno.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Azedou ainda mais a relação do Brasil 
com o mundo diante do desentendimento 
do Inpe e o governo na divulgação dos da-
dos sobre desmatamento na região Ama-
zônica. O assunto é muito sério porque in-
terfere no acordo comercial com a União 
Europeia recém-acertado entre as partes 
e também na liberação de grana do Fun-
do Amazônia que vem principalmente da 
Alemanha e Noruega, teoricamente para 
preservação de nossas matas.

Como o interesse internacional é gran-
de a coleta, análise e divulgação de dados 
ambientais da “sagrada” Amazônia deve-
riam ser feitos com mais cuidado porque 
o crescente sectarismo da moderna reli-
gião verde contrapõe os angelicais “abra-
çadores de árvores” aos diabólicos nega-
cionistas, como se aqueles estivessem do 
lado certo e estes quisessem acabar com 
o planeta. Entre as várias formas de o Bra-
sil lidar com o assunto há duas extremas. 
A primeira seria peitar os ambientalistas 
desprezando o dinheiro que mandam pra 
cá, que alguns dizem ser volumoso e útil, 
mas outros garantem que não passa de 
uma merreca consumida, na sua maior 
parte, no pagamento de salários de “on-
gueiros” indolentes.

Essa esmola estaria dando aos estran-
geiros o direito de palpitarem na nossa 
soberania, porque conforme afirma o di-
tado português “quem dá o pão, dá tam-
bém a educação”, ou seja, dando dinheiro 
ganham a liberdade de dar pitacos em 
nossa floresta e puxar-nos a orelha quan-
do lhes aprouver.

Essa opção pelo confronto direto creio 
que seria bem ao gosto do presidente que 
não teria nenhuma hesitação em mandá-
-los enfiar essa ninharia no...no... no reflo-
restamento de seus próprios países. As-
sim, plantando árvores eles poderiam se 

Crédito: Rafael Sousa/Portal Sorriso
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“Aqui ainda resta considerável espaço 
para cortar o custo do dinheiro e assegu-
rar que essa redução chegue aos toma-
dores finais

“
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As últimas eleições mudaram de 
forma brutal a maneira com que o brasi-
leiro interage com a política. Completa-
mente polarizados, grupos em favor dos 
principais candidatos trocaram farpas, 
acusações, ofensas e desfizeram amiza-
des. Exagero, do 
meu ponto de 
vista.

Sempre digo 
que política não 
é algo que se as-
simila com um 
passe de má-
gica, e se você 
quer entender 
do assunto a 
ponto de deba-
ter sobre ele precisa acompanhar, com 
atenção e interesse, alguns anos de vida 
pública. Ler, se informar, buscar conteú-
dos todo o tempo, e não apenas no perío-
do eleitoral, faz com que você vá criando 
“bagagem” para os debates que virão no 
futuro.

Nessa “onda”, mesmo após o fim do 
pleito, muita gente mantém o mesmo 
“clima” em suas postagens, sem se lem-
brar de um detalhe importante: perfis 
em redes sociais são largamente utiliza-
dos como parâmetros de referência por 
pessoas que talvez não seja interessante 
“assustar”, como seu possível futuro em-

Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente na noite de terça (20) 
na BR-163, região de Sorriso. O acidente envolveu quatro veículos, sendo um 
carro de passeio, duas carretas e uma caminhonete. A principal suspeita da 
origem do acidente foi o alto volume de poeira da pista que atrapalhou a visibi-
lidade dos motoristas que passavam pelo local. A vítima estava na caminho-
nete foi socorria e encaminhada para o Hospital Regional.



DIVULGAÇÃO

MINIRREFORMA
O prefeito Emanuel Pinheiro anunciou 

remanejamentos em seu staff. A medida faz 
parte da minirreforma administrativa imple-
mentada por ele. O secretário Luiz Antônio 
Possas de Carvalho (há mais de oito meses 
acumula a Saúde e a Procuradoria do Muni-
cípio) passará a comandar apenas a Saúde. A 
Procuradoria, por sua vez, será chefiada pelo 
atual controlador-geral do Município, Marcus 
Britto. Já Carlos Costa, o “Nenezinho” (ocupa-
va a Secretaria de Governo) segue para a Con-
troladoria Geral do Município. A direção da 
Agência Municipal de Regulação dos Serviços 
Públicos Delegados de Cuiabá (Arsec) ficará 
sob a responsabilidade do atual ouvidor Ale-
xandro Adriano Lisandro de Oliveira.

FORA DE PAUTA
Deputados estaduais que compõem a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
(CCJR) decidiram retirar o Projeto de Lei das 
Diretrizes Orçamentárias 2020 da pauta da 
sessão. O objetivo é aguardar um novo texto a 
ser encaminhado pelo governo do Estado com 
a previsão orçamentária atualizada conforme 
a Lei Complementar 631/2019, aprovada recen-
temente pelo parlamento e que dispõe sobre a 
remissão e a anistia de créditos tributários. O 
presidente da comissão e líder do governo na 
Assembleia, Dilmar Dal Bosco, informou que 
teria uma agenda na secretaria da Casa Civil 
para confirmar se o Executivo encaminharia 
um substitutivo integral ou um anexo com a 
atualização da receita e das despesas.

JATINHO
A Piran Participações e Investi-

mentos Ltda, do empresário Valdir Piran, 
consta na lista de empresas financiadas 
pelo Banco Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BNDES), para 
compra de jatinhos. A aeronave atual-
mente está registrada no nome de Pedro 
Arminio Piran, pai empresário, que já foi 
delatado pelo ex-governador Silval Bar-
bosa e condenado pelos crimes de lava-
gem de dinheiro e formação de quadri-
lha. Porém, antes de pertencer ao grupo 
de Piram, a aeronave financiada no valor 
de R$ 6.455.020,00, foi vendida pelo apre-
sentador global Luciano Huck para em-
presa Maney Participações.
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Folha salarial já se encontra estourada, aponta mapeamento 

Folha precisa aumentar R$ 750 mi
DA REPORTAGEM

RD News

Um mapeamento reali-
zado em todas as secreta-
rias do Governo do Estado 
apontou um déficit no qua-
dro de funcionários no Exe-
cutivo que, se sanado, resul-
taria num aumento de cerca 
de R$ 750 milhões da folha 
salarial, que já se encontra 
estourada. A informação foi 
confirmada pelo governador 
Mauro Mendes (DEM), que 
reforçou a necessidade de 
abrir espaço abaixo dos 49% 
limitados pela Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal (LRF), 
a fim de convocar profissio-
nais que já foram aprovados 
em concursos e garantir o 
cumprimento das leis de 
carreira.

“Eu recebi uma demanda 
dos meus secretários e com-
pilamos isso. Se nós fosse-

mos hoje trazer para dentro 
do Governo todas as deman-
das que existem, mapeadas 
e identificadas em todas as 
secretarias, nós aumenta-
ríamos a folha em mais de 
R$ 750 milhões por ano. Se 
isso acontecesse, dificilmen-
te nos próximos anos esses 
servidores teriam RGA. Nós 
temos que fazer o Estado 
crescer, a economia crescer, 
sendo eficientes, trabalhan-
do com tecnologia e daí, 
obviamente, abrindo espaço 
abaixo dos 49%, para poder 
chamar alguns servidores 
em algumas áreas”, destacou 
Mendes.

De acordo com a Secre-
taria de Planejamento e 
Gestão, o Estado tem hoje 
1.023 servidores aprovados 
em concurso aguardando 
nomeação. Destes profis-
sionais, 342 estão divididos 
entre várias secretarias e 681 

DÉFICIT | Mauro Mendes reforçou a necessidade de abrir espaço abaixo dos 49% limitados pela LRF
Foto: Divulgação
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ALELUIA!

Anunciada privatização dos Correios

COMODORO

Justiça manda bloquear R$ 440 mil de
prefeito, secretária e empresários

NOVA GREVE?

Sintep debate 
atraso depagamento 
aos professores

Sintep debate na Casa Civil atraso de pagamento 
aos professores 

Citados são suspeitos de fraudarem licitação e terem recebido 
propina 

Privatização foi anunciada ontem pelo ministro Paulo Guedes

DA REPORTAGEM

A Empresa Brasileira de 
Correios e Telégrafos está na 
lista das 17 estatais que serão 
privatizadas ainda este ano. 
O anúncio foi feito nesta 
quarta-feira (21), segundo 
informou o ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes. A pri-
vatização de estatais precisa 
de aval do Congresso.

Nas justificativas que 
constam de estudo para pri-
vatizar os Correios, o Minis-
tério da Economia aponta 
corrupção, interferências 
políticas na gestão da em-
presa, ineficiência, greves 
constantes e perda de mer-
cado para empresas privadas 
na entrega de mercadorias 
vendidas pela internet, o e-
-commerce.

Como exemplos de ine-
ficiência, o estudo aponta o 
“elevado índice de extravio”, 
e morosidade no ressarci-
mento dos produtos extra-
viados. Nos estudos para a 
venda da estatal, o Ministério 
da Economia aponta o rom-
bo de R$ 11 bilhões no fundo 
de pensão dos funcionários, 
o Postalis. Além disso, o Pos-
tal Saúde, o plano que aten-
de aos funcionários, tem um 
rombo de R$ 3,9 bilhões.

O estudo diz que os 
Correios são uma “vaca indo 
para o brejo”, envolvendo 
risco fiscal de R$ 21 bilhões”. 

DA REPORTAGEM

A Justiça de Mato Gros-
so mandou bloquear R$ 440 
mil do prefeito de Comodo-
ro, Jeferson Ferreira Gomes 
(DEM), da secretária de Fi-
nanças, Adriana Guimarães 
Rosa e de empresários por 
suspeita de fraudar licitações, 
sob recebimento de propina. 
Além dos gestores públicos, 
foram acionados Lincom Va-
lace Pereira Procópio, Open 
Informática Ltda - ME, Val-
demar Rosa Júnior e Fábio 
Miguel Fernandes.

Segundo o Ministério 
Público de Mato Grosso (MP-
-MT), a fraude foi descober-
ta depois que Fábio Miguel 
procurou o órgão para con-
tar que havia sido contrata-
do em 2017 pela prefeitura, 

DA REPORTAGEM

O Sindicato dos Traba-
lhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep-
-MT), em nota, confirmou 
uma reunião na Casa Civil 
para resolver a questão do 
atraso de pagamento aos 
professores do Estado nes-
ta quarta-feira (21). Na terça 
(20), a categoria alegou que 
o pagamento não foi realiza-
do, já a Secretaria de Estado 
de Educação de Mato Grosso 
(Seduc-MT) afirma que a re-
muneração foi feita.

Na nova nota divulgada, 
o Sintep diz que “não houve 
nenhum tipo de critério téc-
nico quanto a não inclusão 
dos trabalhadores da Educa-
ção nesta folha complemen-
tar do dia 20. Há um número 
significativo de profissionais 
que não receberam, até mes-
mo aqueles que retornaram 
antes do encerramento da 
greve e já estavam trabalhan-
do desde o início do mês de 
agosto”.

A categoria solicita ao 
Governo que seja esclarecido 
quais foram os critérios ado-

tados para que alguns pro-
fessores não recebessem e, 
caso a situação não seja resol-
vida, serão adotados outros 
meios legais para resguardar 
os direitos dos profissionais, 
como “a convocação de atos 
públicos na capital e interior 
para denunciar a situação do 
descumprimento do docu-
mento do próprio governo 
do estado”.

A Seduc-MT informou 
que o pagamento da remu-
neração foi realizado. Aque-
les não receberam terão o 
valor restituído no dia 10 de 
setembro. A pasta aponta as 
escolas dos professores que 
não receberam a remunera-
ção excederam o prazo limi-
te para enviar uma planilha 
com os nomes daqueles que 
voltaram às aulas.

Após 75 dias, a greve do 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep/MT) foi en-
cerrada no dia 9 de agosto. O 
movimento visou garantir o 
cumprimento da lei comple-
mentar 510/2013 e melhoria 
nas 767 escolas espalhadas 
pelo estado.

Em junho, o STF decidiu que 
o governo federal não pode 
vender estatais sem aval do 
Congresso e sem licitação 
quando a transação implicar 
perda de controle acionário.

Na manhã desta quar-
ta, questionado sobre pri-
vatizações, o presidente Jair 
Bolsonaro disse que as em-

sem processo licitatório. A 
transação foi acertada após 
e em troca de apoio político 
ao então candidato Jeferson 
Gomes nas eleições de 2016. 
Para a fraude, uma empresa 
falsa foi criada.

Segundo Fábio, parte 
dos valores recebidos com 
o contrato ia diretamente 
à secretária Adriana Rosa. 
Conforme a ação, ele teria 
decidido repassar tais infor-
mações por ter se desenten-
dido com os seus antigos par-
ceiros. Esta é a sétima ação de 
improbidade administrativa 
ajuizada pelo Ministério Pú-
blico em desfavor do prefeito 
Jeferson Ferreira Gomes. Ele 
já foi condenado em primei-
ra instância em duas delas, 
inclusive à perda do cargo 
público.

são do cadastro reserva da 
Secretaria de Educação.

No acordo firmado com o 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público (Sintep) 
para pôr fim à greve, na se-
mana passada, o governador 
prometeu dar posse aos pro-
fissionais do cadastro reser-
va da Seduc. Os servidores 
das demais secretarias não 
têm previsão de assumirem 
os cargos. “A Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal é clara 
nesse item, quando nós es-
touramos os 49%. Nós temos 
várias vedações: de fazer 
concursos, de várias nature-
zas, e nós temos sempre sido 
francos. A lei é pra valer, o 
Supremo já falou sobre esse 
tema. É para o bem do Esta-
do e para o próprio servidor, 
que precisa entender isso. 
Nós não podemos inchar a 
máquina pública”, pontuou 
o governador.

presas vão entrar primeiro 
no Programa de Parceria de 
Investimentos (PPI), para 
depois começar o processo 
de privatização. Bolsonaro 
falou com jornalistas na por-
taria do Palácio da Alvorada 
antes de seguir para os com-
promissos do dia. “Ah, não 
é vão ser privatizadas, vão 

entrar no PPI para começar 
o processo de privatização”, 
afirmou Bolsonaro.

Ainda de acordo com 
o presidente, o processo dos 
Correios se encerra ainda 
neste ano, mas ele lembrou 
que é um processo demora-
do, justamente porque pre-
cisa de aval do Congresso.
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TV  e Entretenimento

Claudia Rodrigues recebe 
carinho dos fãs ao voltar aos 
palcos após seis anos afastada

Como você já viu noESTRELANDO, Claudia Ro-
drigues voltou aos palcos após seis anos afastada, já 
que desde 2000 luta contra a esclerose múltipla. Na 
noite da última segunda-feira, dia 19, a atriz parti-
cipou de um evento em um restaurante de Curitiba, 
onde recebeu convidados para um show de comédia.

Ao chegar ao local de cadeira de rodas, a humo-
rista posou para fotos com os funcionários do esta-
belecimento. Poucas horas depois, ela recebeu amor 
e carinho de seus fãs, que foram prestigiá-la, e de-
pois resolveram homenageá-la com posts e fotos no 
Instagram. Uma pessoa, por exemplo, fez a seguinte 
homenagem na rede social:

Que alegria estar ao lado desta grande guerrei-
ra em um momento tão marcante na sua vida. Vol-
tar aos palcos depois de seis anos de tratamento da 
esclerose múltipla. Claudia Rodrigues você é um 
exemplo de profissionalismo e superação e é uma 
grande inspiração para todos! Bem vinda, gigante, o 
espetáculo é seu! Parabéns.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

PFSF
DOMESTICO

DESARRUMAR
NCARABUM

SOBESPOSOU
MARAILL

MINIAPOIA
NAVEGADOR

GALAAONI
DLATEFO
OCBATOM

CRISERESMA
CALAFN

MALCHEIROSO
BOIAPOAS

Elemento
da fração

(Mat.)

(?)-
gradua-

ção, curso
superior

Leito
portátil de 
ambulân-

cias

A via
usada

pelo trem

Tipo de
animal

que vive
em casa

Átomo
da bateria 
do celular

Ampara;
sustenta 

Aplica-
tivo da
internet
(Inform.)

Inseto
produtor
de cera

Movimen-
to perió-
dico da

natureza

Relativo
ao feto
(Anat.)

Fase
financeira

difícil

São 50 
nas bodas

de ouro

Conso-
ante de

"ufa"

Sandra
de (?),
cantora

Acessório
do apren-

diz de
natação

Pintas
redondas
em tecido

Traje
de luxo

Antecede
o "E"

(?) Man-
zan, atriz
Modelo
de saia

Bagunçar
(o quarto)
Debaixo

de

P
(Quím.)

Senhoras
(abrev.)

Tipo de 
documento

História
de caipira

Lado da
moeda
Vulgar; 

corriqueiro
Casou

Adversá-
rio; com-
petidor

Sufixo de
"febril"

Variedade
de quartzo

Cosmético
labial
Ente

folclórico
500 folhas
de papel
Vogais de

"café"

Som da
explosão
Brinquedo 
com rabiola

El. comp.:
"tudo"

Anestési-
co líquido

Fétido;
fedorento

Grupo
sanguíneo

"Quem (?) con-
sente" (dito)

3/íon. 4/poás — saci. 5/ágata — ciclo.

Nova comédia da Netflix, ‘Otherhood’ 
retrata relação entre mães e filhos adultos

A nova comédia da Netflix, “Otherhood”, 
protagonizada por Patricia Arquette, Felici-
ty Huffman e Angela Bassett, é focada nas 
complicadas relações que as mães podem 
ter, ou não, com seus filhos adultos. Mas o 
comovente longa-metragem não se reduz a 
isso, explorando, principalmente, a segun-
da fase da maternidade.

Ou seja, aquilo que acontece depois que 
os filhos já não precisam mais das mães 
para lhes preparar o almoço, levar à es-
cola e resolver os seus problemas cotidia-
nos. O que as mulheres da história desco-
brem é que, com os filhos independentes, 

agora quem necessita de ajuda são elas. 
“Otherhood” retrata a profunda amizade 
entre as mães trabalhadoras Gillian (Ar-
quette), Carol (Bassett) e Helen (Huffman). 
Após o desprezo de seus filhos no Dia das 
Mães, as três amigas decidem embarcar 
em viagem de carro para fazer uma embos-
cada materna e, assim, verificar como eles 
estão. Talvez, também para experimentar 
um pouco de aventura em suas vidas.

Por ser mãe, Arquette conta que enten-
de o desejo inato de Gillian de simples-
mente querer ver o filho. “Acho que ela está 
preocupada. Não é só que esteja chateada 

por ele não ter ligado”, disse em entrevista 
ao Metro Jornal. “É seu instinto maternal 
que a impulsiona”.

Embora o filme seja alegre, leve e muito 
engraçado, também traz mensagens sub-
jacentes que poderiam soar verdadeiras 
para qualquer mãe. “Otherhood”, enquanto 
comédia, é uma façanha hilária, destacada 
pelo incrível time de talentos, a direção de 
Cindy Chupack e uma história muito boa. 
Mas, embora na superfície o roteiro pareça 
seguir os clichês do gênero, a frágil relação 
que os filhos adultos e seus pais podem ter 
é posta em debate.



LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
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, 

 1 

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

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PAPEL SULFITE A4 EM ATENDIMENTOS AS NECESSIDADES DA MUNICIPALIDADE, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa UTILÍSSIMA 
COMÉRCIO DE VARIEDADES EIRELI, com o valor total de R$ 233.374,50 (duzentos e 
trinta e três mil trezentos e setenta e quatro reais e cinquenta centavos). Na fase de 
habilitação A licitante atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 20 de Agosto de 2019. 

Natália Fernandes 
Pregoeiro Designada 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
TOMADA DE PREÇO Nº 08/2019 

Processo Administrativo nº 51/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os interessados que 
estará realizando processo licitatório, na modalidade de Tomada de Preço 08/2019. 
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAUDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CARMEM “ESF II – 
Moisés Ferreira dos Santos”. 
A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, no dia 
06 de setembro de 2019, sendo ás 08:30 hrs (horário local) na sala da CPL.  Os 
interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
informações através do e-mail: licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 
1183/1501 ramal 213.  
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização desta 
licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 
Santa Carmem/MT, 22 de agosto de 2019. 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL 

 

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 

Vagas de Emprego
1-Serrador, com experiência em fi ta 
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 
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 Offi ce e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fi scal rural, com experiência e 
referência;
15-Pessoa com defi ciência;
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 
fi quem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 
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

 CHINHAMA SERVIÇOS RADIOLÓGICOS EIRELI, CNPJ: 
08.378.235/0001-23, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação 
(LO), da atividade de:  86.40-2-05 - Serviços de diagnós-
tico por imagem com uso de radiação ionizante, exceto 
tomografi a. Endereço: Av. dos Imigrantes, nº 3587, Sala 
01, Bairro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

 LUIZ CARLOS DE SOUZA, CNPJ Nº 16.625.211/0001-
50, torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT 
a Licença Prévia e de Instalação de ampliação e Licença 
de Operação da área total, para a atividade de 47.43-1-00 
- COMÉRCIO VAREJISTA DE VIDROS, localizada na Ave-
nida. Perimetral Sudoeste nº3835, Flor do Cerrado. Não foi 
determinado EIA-RIMA.

 DISK GAS E AGUA PRIMAVERA - LTDA, CNPJ 
16.911.988/0001-80, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Comércio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP) - 
CLASSE I ATÉ 520 KG DE GLP, localizada na Rua Mafra, 
N 1172, JD Primavera II, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT  

JUÍZO DA QUARTA VARA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.° 2342-73.2011.811.0015 - CÓDIGO 154346 
ESPÉCIE:    Reintegração   /   Manutenção   de   Posse->Procedimentos   Especiais   de 
Jurisdição  Contenciosa->Procedimentos Especiais-?Procedimento  de  Conhecimento- 
>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA 
PARTE RÉ: SÔNIA NASCIMENTO CEGOVIA 
CITANDO (A,  S):   SÔNIA   NASCIMENTO   CEGOVIA,   BRASILEIRA   ,   SOLTEIRA, 
AUTÓNOMA,  PORTADORA  DA  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE  RG  N.°  142.010-70 
SSP/MT, E INSCRITA NO CPF/MF SOB O N.° 672.636.821-68. 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/03/2011 
VALOR DA CAUSA: R$ 23.960,24 
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da presente ação que Ihe(s) é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze ) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 
RESUMO DA INICIAL: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, qualificada nos autos, 
ingressou com a presente ação requerendo Liminar de Reintegração de Posse do seguinte 
bem: Lote 06, Quadra 04, Rua Rio Negro, Jardim Maria Vindilina II, com área de 297,OOm2. 
(duzentos e noventa e sete metros quadrados), nesta Cidade de Sinop-MT, alegando que 
firmou com a Requerida Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com pagamento 
de 84 parcelas; que, com o referido contrato, mediante compromisso de compra e venda, 
a Requerente outorgou a posse do imóvel da Requerida, na confiança de que cumpriria o 
compromisso; que a Requerida efetuou o pagamento de 14 parcelas; que, devidamente 
notificado a saldar a divida, a requerida não se manifestou. Colacionou Matéria Jurídica e 
Jurisprudência acerca do assunto e formulou os demais pedidos de estilo. Valor da Causa 
R$. 23.960,24. Pede Deferimento. Sinop-MT, 14/12/2015. (a) Daniel Moura Nogueira, 
advogado. OAB/MT.5.465. 
DESPACHO: Determino a pesquisa de endereço pelo Sistema INFOJUD. Caso infrutífera 
a busca, defiro o pedido de fls. 170, citando-se a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos da decisão de fls. 42. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação 
de contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o 
Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 
prazo legal. Intime-se. 

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva. digitei 

Sinop – MT, 25 Julho de 2019. 
 

 
Laura Joanir Costa Leite Rondon 

Gestor (a) Júdiciario (a) 
Autorizado (a) pelo provimento nº 56/2007 - CGJ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora as empresas: PREVENIA-DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA-
EPP, no item 03; SANITAS DIAGNOSTICOS MEDICOS LTDA, nos itens 01 e 02; Juina-
MT, 21 de Agosto de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: GLICERIA RASFASKI DE ARAUJO MENEZES-EPP, no 
lote 01 (itens 01 a 23); lote 02 (itens 01 a  07), Juina-MT, 21 de Agosto de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

Nova Mutum - MT, 21 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, tendo como objeto registro de preços para futura e 

eventual aquisição de móveis, eletrodomésticos, eletroeletrônicos e 

periféricos de informática para atender as secretarias municipais. Da qual 

foram vencedoras as empresas: D M P INFORMATICA LTDA - EPP 

inscrita no CNPJ sob o número 07.592.527/0001-00 – Itens 219321, no 

valor de R$ 12.237,50; FERRARI CELL LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob 

o número 11.350.664/0001-05 – Itens 229373, 820231, 833206, 833421, 

no valor de R$ 35.735,00; L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA - ME inscrita no CNPJ sob 

o número 22.328.534/0001-84 – Itens 163594, 187153, 188462, 221802, 

825857, 832988, 832989, 832990, 832991, 833417, 833419, no valor de 

R$ 29.524,00; STILUS MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO LTDA-

EPP inscrita no CNPJ sob o número 05.870.717/0001-08 – Itens 162921, 

165347, 212119, 822865, 824739, 831848, 833418, no valor de R$ 

69.863,45; OLMIR IORIS & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o 

número 70.429.956/0001-99 – Itens 194103, 221933, 819638, 820233, 

820235, 820236, 820944, 820950, 832992, no valor de R$ 114.547,00. 

Foram fracassados os itens: 220767. Os representantes assinaram a ata 

renunciando a intenção de interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 085/2019

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2019

Lucas do Rio Verde - MT, 21 de agosto de 2019.

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de emulsão 
asfáltica catiônica de rompimento lento (RL-1C) e asfalto diluído tipo cura 
média de viscosidade 30 (cm-30), para obras complementares de 
ampliação de rede de esgoto, para suprir as necessidades do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, nos 
termos do Termo de Referência Anexo I do edital. Motivo: Alteração na 
qualificação técnica. Licitação Exclusiva ME/EPP. Realização: Por meio 
do site www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da BLL-
LICITAÇÕES: das 10h de 22/08/2019 até as 18h do dia 03/09/2019, 
horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 04/09/2019 
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.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

REGISTRO DE PREÇO N° 041/2019

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

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019

AVISO DE RESULTADO

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Empresas que apresentaram Recursos: THAIS SALTON GNOATO – 
EPP. CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA – EPP. Empresas 
que apresentaram Contrarrazões: CONSTRUTORA KULUENE EIRELI. 
CONHECER os recursos interpostos pelas empresas THAIS SALTON 
GNOATO – EPP e CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA - EPP, 
por serem tempestivos; NO MÉRITO, a fim de, garantir os princípios 
norteadores da administração pública, em especial o da legalidade e da 
economicidade, JULGA-SE:  Pela IMPROCEDÊNCIA do pedido recursal 
da empresa THAIS SALTON GNOATO – EPP, decidindo assim manter a 
HABILITAÇÃO da empresa CONSTRUTORA KULUENE EIRELI, uma 
vez que, a mesma atende as regras da LC 123/2006, podendo sanar os 
vícios relacionados a regularidade fiscal no prazo de até 05 (cinco) dias 
úteis, como já fez. Pela PROCEDÊNCIA do pedido recursal da empresa 
CAMERA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA LTDA – EPP, que em virtude da 
matéria, terá efeito erga omnes, a fim de, garantir a classificação das 
propostas da Recorrente e das empresas COTERPA – CONSTRUÇÕES 
TERRAPLENAGENS E PAVIMENTAÇÃO LTDA e MARIA MILAGRE DE 
ARRUDA CANAVARROS EIRELI.

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2019

Miraldo Gomes de Souza - Presidente da C.P.L

AVISO DE RESULTADO

DE TOMADA PREÇO N° 015/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 015/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO LOTEAMENTO INDUSTRIAL NOVA PRATA, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, 
SAGROU-SE vencedora a empresa CONSTRUTORA KULUENE 
EIRELI, CNPJ Nº 13.147.763/0001-01, com valor global de R$ 
1.567.543,29.

Miraldo Gomes de Souza

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 079/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA 
REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E CULTURAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES” CONFORME A SEGUIR, CLARO 
COMUNICACAO VISUAL EIRELI- EPP, CNPJ Nº 08.349.487/0001-24, 
ITENS VENCEDORA - 16360 R$ 50,30 - 816799 R$ 5,00 - 816800 R$ 
4,34 - 816801 R$ 60,70 - 816802 R$ 53,50 - 816803 R$ 47,60, VALOR 
TOTAL R$ 138.073,40, GERACAO 2000 CALCADOS, COFECÇOES E 
MAT ESPORT LTDA, CNPJ Nº 03.449.844/0001-02, ITENS 
VENCEDORA - 816808 R$ 106,40 - 816809 R$ 106,40 - 824908 R$ 
429,00 - 824909 R$ 397,00 - 824911 R$ 2,95, VALOR TOTAL R$ 
23.159,20, MARKA ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA, CNPJ Nº 
12.471.436/0001-48, ITENS VENCEDORA - 816798 R$ 5,45 - 824907 R$ 
503,00, VALOR TOTAL R$ 30.223,00 VALOR TOTAL GERAL 191.455,60.

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira

JULGAMENTO DE RECURSO

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal



Ataque do Grêmio teve pouquíssimo espaço 

Sánchez em ação em Independiente x Santos 

Foto: Vinícius costa

Foto: iVan storti

PALMEIRAS

Volta da segurança na defesa
pode colocar time nas semis

LIBERTADORES

Grêmio toca a bola demais, cria
de menos e esbarra na marcação

CASO SÁNCHEZ

Uruguaio superou 
polêmica e virou 
imprescindível no PeixeFoto: Wesley santos

Comemoração do gol marcado por Gustavo Scarpa 

DA REPORTAGEM

Uma partida taticamen-
te perfeita do Palmeiras deu 
ao time de Felipão uma van-
tagem importante na briga 
por uma vaga nas semifi-
nais da Copa Libertadores. 
A vitória por 1 a 0 do Verdão 
contra o Grêmio até poderia 
ser maior pelas chances cla-
ras desperdiçadas por Dudu 
na segunda etapa, mas cha-
mou mais atenção pelo óti-
mo desempenho defensivo 
em Porto Alegre.

Com aplicação tática 
durante os 90 minutos para 
segurar o rápido ataque do 
Grêmio, o Verdão voltou a 
ter uma atuação segura de 
seu sistema de marcação, 
algo que era comum antes 
da Copa América.

E, para isso, o time de 
Felipão contou com os 11 
atletas no campo de defe-
sa em vários momentos da 
partida. Até Gustavo Scarpa, 
autor do belo gol em chute 
de fora da área, apareceu na 
área para, de cabeça, cortar 
cruzamento gremista.

DA REPORTAGEM

A vida do Grêmio está 
mais complicada na Liber-
tadores. A derrota por 1 a 0 
para o Palmeiras, na gélida 
noite de terça-feira, na Are-
na, traz uma carga de res-
ponsabilidade enorme para 
o duelo da próxima sema-
na, no Pacaembu. Embora o 
elenco esteja acostumado a 
carregar tamanho peso, pre-
cisará ser mais agressivo para 
reverter o placar e se classifi-
car à semifinal.

O time tem mostrado 
pouco ímpeto ofensivo. Pre-
fere um estilo mais caden-
ciado, mas que exige certa 
dose de paciência e também 
de criatividade para fazer 
o adversário ceder espaços. 
Desde a volta da parada, fo-
ram 11 jogos e 16 gols mar-

DA REPORTAGEM

Há um ano, Carlos Sán-
chez pisava no gramado do 
estádio do Independiente, 
na Argentina, e fazia sua es-
treia na Libertadores com a 
camisa do Santos, no jogo 
de ida das oitavas de final da 
competição continental. Os 
dias seguintes, até o jogo da 
volta (disputado uma sema-
na depois), foram bem con-
turbados.

Horas após a partida, 
a imprensa argentina já co-
meçava a noticiar que o In-
dependiente entraria com 
um pedido para a Conmebol 
julgar uma suposta escalação 
irregular do uruguaio, que 
tinha um jogo de suspensão 
a cumprir por conta de uma 
expulsão na Copa Sul-Ame-
ricana em 2015 – Sánchez, 
inclusive, chegou a ser in-
terpelado pelo então técnico 
Cuca no ônibus do time após 
a partida. Foi exatamente o 
que ocorreu.

Depois de uma sema-
na de muita polêmica, re-
viravolta e audiências em 
tribunais, a Conmebol pu-
niu o Santos, modificou o 
resultado do jogo (até então 
0 a 0) e decretou vitória do 
Independiente por 3 a 0. De-
talhe: a decisão foi divulgada 
pouco menos de nove horas 
antes da partida de volta, a 
ser disputada no Pacaem-
bu, que em campo também 
terminou sem gols e aos 42 
minutos do segundo tempo, 
quando o árbitro do duelo 
encerrou o jogo após uma 
confusão entre torcedores e 

policiais.
Depois de toda a polê-

mica e da eliminação na Li-
bertadores no ano passado, 
Sánchez só quebrou o silên-
cio um mês após o ocorrido 
e afirmou que não se sentia 
culpado pela queda do Peixe 
no torneio continental.

Da polêmica do “caso 
Sánchez” para cá, o uruguaio 
virou peça imprescindível 
no Santos. Tanto em 2018, 
quando foi um dos princi-
pais jogadores da equipe na 
arrancada para se afastar da 
zona de rebaixamento do 
Campeonato Brasileiro e 
agora em 2019, protagonista 
do líder do Brasileirão e ar-
tilheiro do Peixe na tempo-
rada, com 12 gols marcados.

Mesmo com pouco 
mais de um ano de Santos, 
Sánchez é um dos líderes do 
elenco santista e chegou a 
ser capitão do Peixe em duas 
partidas, inclusive na última, 
contra o Cruzeiro, após a ex-
pulsão de Gustavo Henrique. 
Ele disputou 37 jogos no ano, 
31 deles como titular.

Hoje “maestro” da equi-
pe comandada por Jorge 
Sampaoli, Sánchez foi reser-
va em alguns jogos do pri-
meiro semestre e chegou a 
desabafar por atuar fora de 
posição – quando vinha jo-
gando como um ponta direi-
ta. Depois da Copa América, 
virou o “camisa 10” do time, 
apesar de vestir a 7. Além dos 
12 gols na temporada, o uru-
guaio também deu cinco as-
sistências e está atrás apenas 
de Soteldo e Jean Mota no 
quesito.

Mesmo com mais posse 
de bola, a equipe comanda-
da por Renato Gaúcho não 
encontrou espaços pelos la-
dos com Everton ou Alisson. 
Além das ótimas atuações 
de Marcos Rocha e de Dio-
go Barbosa, os palmeirenses 
contaram com apoios cons-
tantes de Willian e de Dudu 
na marcação. O desempenho 
defensivo foi tão seguro que 
nem as investidas de Ceboli-
nha pelo lado esquerdo, mais 
frequentes na segunda etapa, 
nem a expulsão de Felipe 
Melo causaram problema 
para Weverton. Totalmente 
por mérito de Felipão e não 
por cera ou tentativas de se-
gurar o jogo, como minimi-
zou Renato Gaúcho em en-
trevista coletiva após o jogo.

Até pela qualidade do 
rival, Felipão e jogadores 
minimizaram a vantagem 
conquistada em Porto Ale-
gre. O que até é coerente, já 
que o Grêmio joga em São 
Paulo por uma vitória para 
avançar – o 1 a 0 a favor dos 
gaúchos leva a decisão para 
as cobranças de pênaltis.

cados, média de 1,45 por par-
tida. Algo que voltou a ficar 
evidente contra o Palmeiras, 
especialmente imbuído em 
não ceder qualquer centíme-
tro próximo da área.

O resultado foi um 
time com muito mais posse 
de bola - 70% do tempo - e 
com o caminho dos lados do 
campo, justamente o que pa-
recia querer Felipão. Os cru-
zamentos, quando passavam 
a primeira barreira, eram 
sacados por Luan, Gustavo 
Gómez e Bruno Henrique. 
As tentativas próximas da 
meia-lua encontravam pés 
adversários. Nenhuma chan-
ce clara para os azuis em 90 
minutos.

“Têm dias que as coisas 
não vão dar certo como cos-
tumam dar para o Grêmio. 
Não fomos tão bem, mas o 
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Cuiabá x Figueirense: apenas o time mandante entrou em campo 

“Faltou diálogo”, diz advogado
dos jogadores do Figueirense
DA REPORTAGEM

O W.O. do Figueirense 
diante do Cuiabá, na noite 
de terça-feira, pela Série B 
do Campeonato Brasileiro, 
poderia ter sido evitado se a 
diretoria-executiva do clube 
tivesse aceitado a propos-
ta do elenco. A afirmação é 
do advogado dos jogadores, 
Felipe Rino, que lamentou 
a postura do departamento 
jurídico da Elephant, gesto-
ra do futebol alvinegro.

“Falta diálogo. O clu-
be quer os atletas em cam-
po, mas não quer dialogar 
ou assinar algum termo de 
compromisso que se a em-
presa não pagar até o dia 28 
acontece a rescisão do con-
trato. Isso foi refutado pela 
diretoria-executiva”, expli-
cou Rino.

O advogado ainda dei-
xou claro que a decisão foi 
tomada pelos jogadores, em 
conjunto, negando que al-
guns mais experientes este-
jam à frente do movimento 
interno no vestiário.

“A decisão foi toma-
da de forma unânime. Não 
há líderes no grupo. O que 
eu penso é que a lei é clara 
e eles podem se recusar a 
jogar. Não é a primeira pa-
ralisação. Houve outra em 
julho. O que é importante é 
a reflexão: quem consegui-
ria trabalhar com três meses 
de atraso? Todos atletas são 

de fora, precisam pagar alu-
guel, contas, mas está tudo 
atrasado”, completou.

POSIÇÃO
DO CLUBE
Minutos após o W.O. ser 

confirmado, a diretoria do Fi-
gueirense se pronunciou por 
meio de nota. Confira a seguir:

O Figueirense Futebol 
Clube comunica que a decisão 
de promover o W.O. na parti-
da da Série B do Campeonato 
Brasileiro desta terça-feira, 20 
de agosto, contra o Cuiabá, em 
Mato Grosso, é exclusiva dos 
jogadores profissionais relacio-
nados para o confronto.

Vale ressaltar que a co-
missão técnica se apresentou 
normalmente para a disputa e o 
setor de logística do Alvinegro 
promoveu todos os procedimen-
tos prévios para entrada em 
campo dos atletas.

A CRISE DO
FIGUEIRENSE
O direito de imagem 

do elenco não é pago desde 
maio, enquanto o mês de ju-
lho, referente ao vencimen-
to em carteira, também está 
pendente. Há, ainda, o não 
recolhimento de Fundo de 
Garantia por Tempo de Ser-
viço (FGTS). Denis conse-
guiu a rescisão indireta com 
o Figueirense no início do 
mês por este motivo. Dias 
depois, o clube derrubou a 
liminar concedida ao golei-

SÉRIE B | Felipe Rino destaca opção dos atletas de não entrarem em campo diante do Cuiabá
Foto: assessoria

ro.
Uma notificação extra-

judicial, assinada por 31 jo-
gadores, foi enviada ao pre-
sidente da Elephant (gestora 
do futebol do clube), Cláu-
dio Honigman, no domin-
go. 

Nela, o elenco mani-
festou a intenção de não 
treinar ou jogar até que os 
acertos sejam realizados. O 
clube, por outro lado, trata 
a paralisação como “falta ao 
trabalho”.

Pelas redes sociais, os 
atletas se manifestaram. Na 
sexta, foi postada a imagem 
do escudo do Figueirense 
num fundo preto e a frase: 
“Paramos hoje, pela sobre-
vivência do amanhã”. No dia 
seguinte, a mensagem rela-
tou pressão e ameaça da di-
retoria para a retomada dos 
treinamentos. Além disso, 
todos colocaram a frase “so-
mos todos líderes”.

Em julho, o elenco fi-
cou sem treinar por alguns 
dias pelo mesmo motivo. 
Na ocasião, o presidente 
prometeu quitar as pendên-
cias financeiras. A promes-
sa evitou a possibilidade de 
W.O. diante do Vitória. Em 
seguida, a Elephant assinou 
um termo de compromisso 
com o Conselho Deliberati-
vo do clube, garantindo que 
os atrasos iriam acabar. O 
aditivo no contrato não teve 
os termos divulgados.

Grêmio jogou bem. Talvez o 
que tenha faltado tenha sido 
um pouco mais de finaliza-
ções. Isso a gente sabe que 
precisa melhorar”, admitiu 
Renato depois da partida.

Com a derrota, o Grê-
mio precisa vencer o Pal-

meiras no jogo de volta para 
se classificar às semifinais da 
Libertadores. Se devolver o 
placar da Arena, a decisão vai 
para os pênaltis. Em caso de 
vitória por um gol de dife-
rença a partir de 2 a 1, garan-
te a classificação.
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Maior parte dos acidentados (33,9%) são de pessoas com idade entre 35 a 64 anos 

Número de acidentes em Mato
Grosso diminuiu 13% em 2018
DA REPORTAGEM

Em 2018, Mato Grosso 
totalizou 7.312 acidentes de 
trânsito, 13% a menos em 
comparação ao ano de 2017, 
quando foram registrados 
8.407 acidentes. Do total de 
registros do ano passado, 
641 foram com vítimas fa-
tais. Os dados são do Anu-
ário Estatístico de Trânsito 
do Estado de Mato Grosso 
– 2019.

Dos 7.312 acidentes regis-
trados em Mato Grosso, 64% 
das vítimas são homens e 
35% são mulheres. A maior 
parte dos acidentados, 
33,9%, são de pessoas com 
idade entre 35 a 64 anos.

Somente em Cuiabá e 
Várzea Grande foram con-
tabilizados 2.956 acidentes 
de trânsito. Conforme os 
dados analisados, os sábados 
foram os dias em que mais 
aconteceram os acidentes 
de trânsito, com 17,5% dos 
registros.

O levantamento realizado 
aponta ainda uma frota de 
2.117.640 veículos em Mato 
Grosso no ano de 2018, com 

1.304.789 motoristas habili-
tados. 

Os dados disponibilizados 
no anuário permitem iden-
tificar padrões de compor-
tamento, como tendência e 
sazonalidade existentes no 
tráfego mato-grossense.

Por meio do anuário, o 
Detran-MT identifica os 
pontos críticos e os fatores 
de risco presentes no trânsi-
to em Mato Grosso. O docu-
mento é desenvolvido pelo 
Detran-MT, por meio da 
equipe do Registro Nacional 
de Acidentes e Estatísticas 
de Trânsito (Renaest), com 
colaboração da Secretaria 
Nacional de Segurança Pú-
blica (Senasp), Secretaria de 
Segurança Pública de Mato 
Grosso (Sesp) e Polícia Ro-
doviária Federal (PRF).

INFRAÇÕES
Conforme dados do Anu-

ário Estatístico de Trânsito, 
em 2018 foram contabili-
zadas 993.828 infrações em 
todo Estado, uma redução 
de 16,8% em comparação ao 
ano de 2017. O erro humano 
é uma das principais causas 

SEGUNDO DETRAN | Dos 7.312 acidentes registrados, 64% das vítimas são homens e 35% são mulheres
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LEILÃO

Interessados podem verificar
condições dos 877 veículos

DIZ IBGE

Plantio irrigado aumenta mais
de 200% nos últimos nove anos

SORRISO

Poeira pode ter sido
causa de acidente 
entre 4 veículos

Veículos são ofertados em 10 municípios 

Acidente entre carro, carretas e caminhonete deixou uma 
pessoa ferida 

Produtores investem em irrigação para driblar as
 condições climáticas 

DA REPORTAGEM

O Departamento Es-
tadual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) abre 
os pátios das Circunscri-
ções Regionais de Trânsito 
(Ciretrans) de Arenápolis, 
Barra do Bugres, Brasnor-
te, Campo Novo do Parecis, 
Diamantino, Nortelândia, 
Nova Olímpia, São José do 
Rio Claro, Sapezal e Tanga-
rá da Serra para a visitação 
dos veículos incluídos no 
quarto leilão, realizado pela 
autarquia em 2019.

Os interessados po-
dem comparecer aos pá-
tios, das 8h às 12h, nesta 
terça e quarta-feira (20 e 
21.08), para conferir as con-
dições dos 877 veículos dis-
poníveis.

O certame foi publi-

DA REPORTAGEM

G1-MT

Dados do Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística apontam que 
plantio irrigado aumentou 
214%, nos últimos 10 anos, 
no estado. Atualmente, a 
agricultura irrigada ocupa 
uma área de quase 80 mil 
hectares. Dividida em cul-
turas a distribuição de áreas 
é a seguinte: algodão - 5.944 
ha; arroz - 4.360 ha; feijão - 
65.864 ha; milho - 3.767 ha.

A Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente (Sema) é 
a responsável por liberar as 
licenças de funcionamento 
para este tipo de sistema. 
Nos últimos nove anos li-
berou 227 licenças, mas 

DA REPORTAGEM

Uma pessoa ficou gra-
vemente ferida em um aci-
dente na noite de terça-feira 
(20) no km 242 da BR-163, 
região de Sorriso. O trecho 
liga Sorriso a Nova Ubiratã. 
O acidente envolveu quatro 
veículos, sendo um carro de 
passeio, duas carretas e uma 
caminhonete.

De acordo com o coor-
denador de vias Vagner Lis-
boa, a principal suspeita da 

origem do acidente foi o alto 
volume de poeira da pista 
que atrapalhou a visibilidade 
dos motoristas que passavam 
pelo local.

Conforme informações 
da Rota Oeste, concessioná-
ria que administra a rodovia, 
a vítima estava na caminho-
nete foi socorria e encami-
nhada para o Hospital Regio-
nal. A vítima está internada 
em estado grave. O caso pas-
sa a ser investigado pela Polí-
cia Civil de Sorriso.

cado no Diário Oficial do 
Estado que circulou no dia 
31 de julho e tem encerra-
mento previsto para hoje 
(22), às 8h. Os lances deve-
rão ser ofertados somente 
pelo portal www.faleiloes.
com.br.

A Gerência Especial 
de Leilões do Detran-MT 
informa que as fotos divul-
gadas no site da leiloeira 
são meramente ilustrativas, 
não servindo de parâmetro 
para demonstrar o estado 
dos veículos.

Os bens serão vendi-
dos e entregues no esta-
do e condições em que se 
encontram, não cabendo 
ao leiloeiro e ao Detran-
-MT a responsabilidade por 
qualquer modificação ou 
alteração que venha a ser 
constatada na constituição, 

DESMENTINDO
A Sinop Energia, Concessionária 

da Usina Hidrelétrica Sinop, esclare-
ce que é falsa a notícia divulgada por 
meio das redes sociais de que a pro-
liferação de animais peçonhentos em 
Sinop deu-se em função da implanta-
ção do Empreendimento. “Desde 2014, 
diversos Programas, dentre eles, os 
Programas de Saúde Pública e Educa-
ção Ambiental desenvolvem ativida-
des nos municípios de Sinop, Cláudia 
Sorriso, Itaúba e Ipiranga do Norte, 
com o objetivo de monitorar, identifi-
car situações de risco e levar informa-
ções sobre os animais peçonhentos 
para sociedade”, diz trecho da nota.

FALTA ÁGUA
Moradores de bairros em Várzea Grande 
têm sofrido com a falta d’água. Em algu-
mas regiões, o abastecimento está inter-
rompido há cerca de uma semana, se-
gundo os moradores. Com a falta d’água, 
eles precisam comprar água mineral para 
escovar os dentes e lavar louça. O Depar-
tamento de Água e Esgoto (DAE) afirmou 
que os locais que são abastecidos por po-
ços artesianos apresentam problema por 
causa da estiagem. O problema no abas-
tecimento é registrado nos bairros: Cohab 
Cristo Rei, Jardim Itororó e Capão Grande. 
Em alguns dos locais, a prefeitura deve 
fazer o rebaixamento do bombeador para 
capturar água em maior profundidade.

CRIMES AMBIENTAIS
Mato Grosso registrou, de janeiro a 15 de 
agosto deste ano, 12.990 focos de calor. O 
número alcançado coloca o estado como o 
que mais teve queimadas entre as unida-
des da Amazônia Legal. Os dados são do 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). O estado do Pará ocupa o segundo 
lugar no ranking, com 7.737 focos e o Ama-
zonas fica em terceiro com 6.315 registros. 
Somente de 15 de julho a 15 de agosto, pri-
meiro mês do período proibitivo de quei-
madas, Mato Grosso registrou 5.540 focos 
de calor. Em números absolutos, MT ficou 
em terceiro lugar. O topo do ranking foi 
ocupado pelo o Pará, com 6.664 focos se-
guido o estado do Amazonas, com 5.918.

Foto: AsCom/pJC

apenas 198 estão vigen-
tes. Desde 2014 as licenças 
vencem num prazo de seis 
anos. Depois disso, é preci-
so fazer a renovação de uso.

Entretanto, alguns fa-
tores impedem que o plan-
tio irrigado cresça ainda 
mais. Entre eles, a energia 
elétrica. Por isso, muitos 
produtores costumam fa-
zer a irrigação de maneira 
alternada e controlada.

Em uma propriedade 
rural de Campo Verde, a 
irrigação é utilizada há 17 
anos. Porém, o pivô, equi-
pamento usado para distri-
buição da água, é desligado 
entre os meses de junho e 
agosto para gerar economia 
na conta. Com essa atitude, 
o produtor deixa de cul-

tivar a chamada terceira 
safra. Em compensação, 
chegar a economizar cerca 
de R$ 200 mil em energia 
elétrica.

Em outra fazenda, 
também em Campo Verde, 

são mais de 300 hectares, 
onde são cultivados a soja, o 
milho e algodão. Entretan-
to, o plantio entre os meses 
de agosto e setembro, só é 
possível com a ajuda dos 
pivôs.

composição ou funciona-
mento dos bens leiloados.

A realização de lei-
lões de veículos é uma das 
ações prioritárias da atual 
gestão. Somente este ano, o 

Detran-MT já realizou três 
leilões em diversos muni-
cípios do Estado, somando 
2.550 veículos ofertados. A 
arrecadação estimada é de 
R$ 5,6 milhões.

dos acidentes de trânsito 
apontadas no levantamen-
to, através do ranking das 
10 infrações mais cometidas 
no Estado.

Transitar em velocidade 
superior a máxima permi-
tida em até 20% foi a infra-
ção mais cometida em 2018, 
totalizando 324.772 autua-
ções. Essa é uma infração 
considerada média pelo Có-
digo de Trânsito Brasileiro 
(CTB).

As demais infrações mais 
registradas foram: avançar o 
sinal vermelho do semáforo 
eletrônico, deixar o condu-
tor de usar o cinto seguran-
ça, conduzir veículo que não 
esteja devidamente licen-
ciado, estacionar em locais e 
horários proibidos especifi-
camente sinalizados, deixar 
de manter acessa luz baixa 
nas rodovias durante o dia, 
dirigir veículo utilizando 
telefone celular, estacionar 
no passeio, transitar em ve-
locidade superior a máxima 
permitida em mais de 50%. 
Essas infrações totalizaram 
612.343 mil autuações ao 
longo de 2018.
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Serviço garantirá melhor trafegabilidade e segurança a quem transita pela pista 

Estrada da Chapada vem ganhando
“cara nova” com revitalização
DA REPORTAGEM

Um dos principais pontos 
turísticos de Mato Gros-
so começou a ganhar uma 
nova roupagem. Um total 
de 25 km da MT-251, que 
liga Cuiabá a Chapada dos 
Guimarães, está sendo re-
vitalizado, incluindo o tre-
cho que integra o Parque 
Nacional de Chapada. Após 
os serviços, a “Estrada da 
Chapada” contará com as-
falto e acostamentos novos, 
mais áreas de parada, além 
de pontos de ônibus.

A obra, que estava para-
lisada e foi retomada pela 
Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logísti-
ca (Sinfra), têm prazo para 
conclusão para o final deste 
ano.

A recuperação da rodo-
via, segundo o secretário 
de Infraestrutura Marcelo 
de Oliveira, faz parte da es-
tratégia do Governo do Es-
tado em fomentar o desen-
volvimento da economia 
em regiões com potencial 
voltado ao turismo, como 
Chapada dos Guimarães e 
todo o seu entorno, o que, 
a curto prazo, acarretará no 
estímulo de outras ativida-
des produtivas como a ca-
deia da piscicultura e ainda 
o mercado imobiliário.

“Para isso retomamos e 
estamos concluindo um 
importante conjunto de 
obras nessa região. Esta-
mos na fase final da revita-
lização da MT-351, ligando 
a Estrada da Chapada ao 
Lago de Manso, até o aces-
so a Bom Jardim (Nobres), 
também vamos concluir, 
em breve, a pavimentação 
da MT-020, entre Chapa-

MT-251 | Serão reconstruídos 25 km de asfalto, além de acostamento e sinalização
Foto: Secom

da e Manso, passando pela 
comunidade de Água Fria, 
e, neste mês, reiniciamos 
uma obra bastante aguar-
dada pela população de 
Chapada e Cuiabá, que é a 
MT-251”, elencou.

A revitalização da MT-251 
é uma obra antiga que se 
arrastava desde 2014, com 
previsão de recuperação de 
44,3 km da via, consideran-
do o trajeto entre o Trevo 
de Manso até Chapada dos 
Guimarães. Porém, em cin-
co anos, apenas 19 km do 
total previsto foram recu-
perados, restando 25 km 
que estão em andamento 
agora. Inicialmente, foram 
feitos 10 km entre o trevo 
de Manso até o rio Mutuca 
e outros nove entre o bal-
neário Cachoeirinha e a en-
trada de Chapada.

“O Instituto Chico Men-
des de Conservação da Bio-
diversidade (ICMBio) levou 
tempo para nos conceder o 
licenciamento. Agora, con-
seguimos a liberação”, pon-
tuou o engenheiro e fiscal 
do contrato, Luis Carlos 
Ferreira. A reconstrução do 
trecho da “Estrada da Cha-
pada” inclui serviços de re-
composição do pavimento 
com a realização da fresa-
gem do asfalto, que con-
siste na remoção do asfalto 
antes da execução de um 
novo revestimento, e sua 
reconstituição com Con-
creto Betuminoso Usinado 
à Quente (CBUQ), a restau-
ração do acostamento ao 
longo da via, o alargamento 
de pistas em alguns pontos 
como, por exemplo, na re-
gião do rio dos Peixes, além 
da sinalização horizontal 
da rodovia.


