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4,8 mil
internações
por doenças
respiratórias
De acordo com dados da Secre-
taria Estadual de Saúde divul-
gados nesta semana, foram 
registradas 4.873 internações 
decorrentes de problemas 
respiratórios em todo o estado, 
de janeiro a junho deste ano. A 
SES ainda não informou o nú-
mero de internações em julho 
e agosto de 2019. 
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Os 10 municípios que tiveram mais focos de incêndios florestais em 2019 também são os que 
tiveram as maiores taxas de desmatamento. Este é o resultado de um estudo apresentado pelo 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) nesta semana.                                     Página -7

QUEIMADAS E TAXAS DE DESMATAMENTO

FIM DA GREVE

MELHOR UTILIDADE

Jogadores do
Figueirense
prometem
jogar hoje

Aeronave
vira uma
UTI aérea

A paralisação dos joga-
dores do Figueirense chegou 
ao fim após seis dias. Na noite 
de quinta, por meio de nota, 
o elenco confirmou que irá 
retornar aos treinos e também 
entrar em campo contra o CRB 
no sábado, às 18h impedindo, 
assim, o segundo W.O. na Série 
B do Campeonato Brasileiro.
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O Centro Integrado de 
Operações Aéreas utilizará uma 
aeronave do ex-deputado José 
Riva como Unidade de Terapia 
Intenso (UTI) aérea. A informa-
ção foi confirmada pela Secre-
taria de Segurança Pública de 
Mato Grosso. A previsão é que 
em 90 dias a aeronave estará 
apta para voar.         Página - 3

Divulgação

Yago oliveira

Divulgação

Operação contra sonegação de
ICMS do comércio de cachaça
A Delegacia Fazendária cumpriu ontem 11 mandados de prisão e 37 de busca e apreensão 
contra acusados de sonegação de ICMS, imposto cobrado sobre mercadorias. Contadores 
seriam alvos da Operação Liber Pater. As sonegações são no comércio de cachaça e giram 
em torno de R$ 4 milhões.                       Página 3



Sem a “proteção” da tecnologia?
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o profissional e o método certos para 
que possa ter o resultado esperado.

Eu, que trabalho com essa área há 
muito tempo, digo com toda a tranqui-
lidade que todo mundo tem possibili-
dade de se comunicar bem, bastando, 
para isso, que suas dificuldades sejam 

identificadas e solucionadas 
da forma correta. E não pen-
se em um processo longo, que 
se assemelha à terapia: com 
poucas aulas é possível que o 
aluno aprenda a superar suas 
dificuldades e passe a falar 
com muito mais tranquilida-
de e, claro, se sentindo confor-
tável com isso. Precisamos ter 
em mente que para que exis-

tam bons resultados você precisa “que-
rer”. Não adianta ter um bom professor, 
com bons métodos, e esperar que tudo 
aconteça sem esforço. Esteja disposto 
a fazer sua parte e vá à luta. Os resulta-
dos serão excelentes!

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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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) persiste de 
modo imprudente na via do populismo automobi-
lístico. Na segunda (12), durante a inauguração de 
trecho duplicado da BR-116 no Rio Grande do Sul, 
o mandatário voltou a imprecar contra a fiscaliza-
ção eletrônica de velocidade nas estradas federais, 
prometendo acabar com parte dela.

“A partir da semana que vem não teremos 
mais radares móveis no Brasil. Essa covardia, de fi-
car no ‘descidão’, de ficar no final do ‘retão’ alguém 
atrás do mato para multar vocês, não existirá mais”, 
discursou, em ataque ao trabalho da Polícia Rodo-
viária Federal (PRF), vinculada à pasta da Justiça. 
Antes, a sanha presidencial já se dirigira contra 
os aparelhos fixos. No início de abril, Bolsonaro 
anunciou que não renovaria os contratos para mo-
nitoramento de velocidade das estradas federais.

A medida, no entanto, terminou barrada pela 
Justiça. Em julho, o governo fez um acordo com o 
Ministério Público Federal para instalar 2.278 ra-
dares em trechos críticos —número longe do sufi-
ciente para as mais de oito mil faixas que necessi-
tam de monitoramento. À diferença do que ocorre 
com esse tipo de dispositivo, que conta com amar-
ras contratuais, basta uma determinação do Execu-
tivo para que a PRF interrompa a fiscalização com 
os aparelhos móveis.

Sempre sob o pretexto de combater uma fan-
tasiosa “indústria da multa”, a investida bolsonaris-
ta contra o controle de velocidade nas estradas vai 
na contramão das evidências empíricas e da reco-
mendação de especialistas.

Nos trechos de rodovias federais com rada-
res, por exemplo, a quantidade de mortes em aci-
dentes caiu 21,7%, em média, após a instalação dos 
aparelhos. Verificou-se melhora em 72% dos casos. 
O resultado positivo é esperável, pois o excesso de 
velocidade é apontado como a terceira causa de 
acidentes graves nessas vias.

No caso dos radares móveis, a PRF conta hoje 
com 299 dispositivos, com os quais fez, de janei-
ro de 2018 a julho deste ano, nada menos que 6 
milhões de flagrantes de excesso de velocidade. 
Além de enfraquecer a fiscalização, vale lembrar, 
o governo incentiva o mau motorista, ao propor a 
ampliação, de 20 para 40, do limite de pontos por 
multas que leva à suspensão da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH).

Embora ainda seja escandalosa a quantidade 
de mortes nas estradas brasileiras (foram 37 mil 
em 2016), o número vem caindo nos últimos anos. 
Bolsonaro, no entanto, não parece preocupado 
com o risco de inverter a direção dessa curva.

Editorial

Na contramão

Ranking dos Políticos - Facebook

talvez... Então como uma 
missão Santa essas ONGS 
se mudaram de mala e 
cuia de cartilhas com capas vermelhas e camisas 
de algodão cru com palavras meia em alfa mas 
pensadas para serem ditas contra seu sistema e 
agora moram aqui no nosso quintal e como sem 
terras se apropriaram de todas as matas que você 
não destruiu ainda ao longo dessa sua eternidade 
de malvadezas...

Lembro-me se você me permitir ter uma lem-
brança própria Jair, que Raul sim o Seixas já nos 
alertava dentro da Panela do Diabo “O Presidente 
conversa com Sting e é você quem não distingue 
quais são os Índios que vão tomar no Xingu’’...

Faça-nos um favor te imploramos, Jair, volte 
para o seu planeta e nos deixe aqui para que possa-
mos retomar nossa vida tão maravilhosa cheia de 
estrangeiros falando suas próprias línguas e con-
vertendo nós da Amazônia em cidadãos de bem, 
sim com seus ensinamentos proféticos e cheio 
de ideologias prontamente tombadas para a es-
querda... que o Brasil todo é a Amazônia que todas 
as dificuldades, tragédias, doenças e fome desse 
mundo foram erradicadas por eles, agora a única 
missão é salvar as matas e os coelhos(coelhos) da 
Amazônia legal...

Sim o Brasil é todo verde, e nas cartilhas de 
capa vermelha que trazem em suas mãos não 
existe Nordeste ou qualquer outra região pobre e 
se existisse eles iriam se mudar pra lá com suas 
camisas de algodão cru e fariam chover e plantar 
e colher e esse pedaço seria fundido enfim ao Bra-
sil Amazônico...

Ensinariam Norueguês ou sei lá que língua 
eles falam, só sei que pra isso acontecer e termos 
de volta o nosso tão amado País de sapos barbudos 
e Antas dentuças e Ratos de porões e cobras ma-
madas circulando nus ou livres pela natureza do 
cerrado Brasileiro...

Por favor vai e não volta Jair Você é um Bumba 
meu boi sem capitão causador de todas as dores do 
planeta ao longo dos séculos...

Sim você é culpado ou será que todos esses 
Chicos, Gils e Caetanos da MPB e todos os inte-
lectualizados globais e cantoras em decadência 
dizem; não é a mais pura verdade, eles não podem 
mentir, pensa bem Jair, são a bandeira da cultura 
Brasileira, são os expoentes da verdade dita ou es-
crita e até cantadas... Lembra que foram exemplos 
nas escolas que foram à luta da resistência que 
você Jair criou na época que instalou a ditadura 
nesse tão ordeiro e respeitoso país. Apague o fogo 
e volte ao seu mundo... Por favor Jair, ó Messias...

LUIZ MACEDO JUNIOR É ESCRITOR, POETA E 
ACADÊMICO DE FILOSOFIA

Apague o fogo, Jair...

“MUITA REVOLTA”
O delegado Carlos Henrique D’Ângelo re-

velou que a 1ª fase da Operação Tapiraguaia, 
deflagrada em janeiro, apontou que o então 
prefeito de Confresa, Gaspar Lazari, teria 
desviado recursos destinados para a meren-
da escolar das crianças. Em um dos casos, 
a PF descobriu que uma empresa foi contra-
tada para fornecer pães às escolas. Porém, 
os investigadores descobriram que crianças 
não haviam comido pão nenhuma vez aque-
le ano. “Confresa é muito longe da Capital, 
então talvez passe desapercebido, mas o fato 
gerou muita revolta na população. O cara 
pode fazer de tudo, agora roubar merenda de 
criança? Faz isso, não”.

FALHOU
O conselheiro-substituto do TCE, Luiz 

Carlos Pereira, determinou que o prefeito de 
Alto Araguaia, Gustavo de Melo, suspenda, 
devido a apontamento de irregularidades, 
uma licitação para contratar por R$ 2,9 mi-
lhões uma empresa com vistas a executar 
obras de asfaltamento tipo TSD (Tratamen-
to Superficial Duplo), com emulsão asfáltica 
RR-2C. Entre as falhas está a falta de projeto 
básico, que não foi disponibilizado no Siste-
ma Geo-Obras, mas apenas um mapa. E nem 
consta no procedimento licitatório anotação 
de responsabilidade técnica do engenheiro 
Aureo Sierra, que deveria assinar a planilha 
orçamentária.

PROJETO DO PAIAGUÁS
O governador Mauro Mendes publicou 

em suas redes sociais um vídeo tratando do 
Projeto de Lei, encaminhado por ele à As-
sembleia Legislativa, para que o Estado pos-
sa defender judicialmente o servidor público 
que for acusado injustamente por atos pra-
ticados no exercício regular da sua função. 
“Queremos dar segurança para quem traba-
lha e atua na legalidade. Não é justo que o 
servidor tenha que pagar do próprio bolso a 
sua defesa por exercer a função pela qual foi 
contratado pelo Estado”, disse Mendes.

Ter dificuldades para falar em público cria problemas que 
vão além da apresentação de trabalhos na escola: você 
passa a ter dificuldades para fazer amizades, negociar 
produtos e serviços, em entrevistas de emprego e muito 
mais. Procure um treinamento eficiente o quanto antes e 
comece a praticar. Você vai sentir a mudança positiva que 
sua vida vai ter!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

LUIZ MACEDO JUNIOR

Recentemente deu em O Globo que Jair Bolso-
naro é um viajante do tempo, sim ele veio da terra 
do fogo, foi o primeiro homem a sair da caverna, 
foi o inventor do motosserra e pasmem da pólvo-
ra também.

Então se esse homem vive circulando por to-
dos os séculos e ditando o futuro da humanida-
de nada mais justo que colocar em suas costas a 
culpa pelo extermínio dos índios mundo a fora ao 
longo da história, também o desmate da tão pobre 
e ingênua Europa que sempre teve consciência 
ambiental e contribui para a preservação das es-
pécies sem nunca pensarem em si próprias e sim 
no bem coletivo desse mundo verde....

Ah Jair... como será que irá conduzir o desti-
no do mundo agora, será que continuará apronta-
do das suas peripécias e maldades ao longo dos 
anos que ainda virão, conseguira esse tão cruel 
malfeitor enfim destruir a camada de ozônio que 
é por fim seu objetivo maior nessas suas passa-
gens por esse planeta.

Ou antes disso irá se converter enfim a um 
novo ambientalista que como o pensador de Ro-
din ficara por muito tempo a refletir e vera por fim 
que o melhor é entregar as nossas matas e rique-
zas e deixar nossos pássaros cantando em Ale-
mão se empanturrando de chucrutes e escargot e 
carne de baleia dos frios mares da Noruega e para 
satisfação do restante da humanidade irá dançar 
pelado pelas fogueiras santas da vaidade impos-
tas pelos que sentam a bunda gorda numa cadei-
ra acendem seu canabis e ficam vendo fotos por 
satélites discos voadores e gnomos e dando ex-
plicação sobre o futuro dessa humanidade julga-
da e por eles e condenada por esses seres ilumi-
nados com senso de naturalista e folhas em lugar 
dos pulmões e águas de mina correndo por suas 
veias ao invés dos sangues azuis que eles julgam 
ter... A Jair, pare logo com essas maldades olha 
só o UOL e A Folha, ainda a veja a globo e todas 
esses meios de comunicação que são na verda-
de obras divinas que o criador criou para serem 
os porta vozes de uma nação tão vibrante e rica, 
serem a voz da discórdia o movimento que lutara 
contra essas suas malvadezas, A Jair até o curu-
pira não é mais visto andando nu e com pés para 
trás para enganar os caçadores, bobagem, inven-
ção seus pés são assim para enganar você Jair e 
livra-lo de suas armadilhas. Lembra que antes de 
você o mundo era melhor de se (milhares de anos 
atrás) viver não existiam queimadas nem desma-
tes, nem ONGs na Amazônia de olho em alguma 
coisa mais que as arvores eles queriam proteger 
esse mundo todo mas de repente você Jair des-
truiu as matas colocou fogo em quase todo o res-
tante do planeta poluiu até o ar dos chucrutes, e 
pasmem até dizem que você foi o próprio Hitler, 
mas antes também foi Napoleão e até um Viking, 

Crédito: ICMBio

IMAGEM DO DIA

“o governo incentiva o mau motorista 
ao propor a ampliação, de 20 para 40 do 
limite de pontos por multas que leva à 
suspensão da CNH

“
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Hoje em dia as pessoas conversam 
o tempo todo via comunicadores ins-
tantâneos e redes sociais. A tecnologia 
é, sem dúvidas, a forma mais imediata 
de manter contato com alguém, e nisso 
muita gente “dá show”. Mas qual é o seu 
comportamento quando a tecnologia sai 
de cena e você 
precisa se comu-
nicar no “cara a 
cara”?

Infelizmen-
te uma parcela 
expressiva da 
população, in-
cluindo muitas 
pessoas que se 
comunicam bem 
por meios eletrônicos, tem dificulda-
de em se comunicar pessoalmente. Ti-
midez, dificuldade em formar frases, 
dificuldades de se posicionar e outros 
sintomas mostram que você está preci-
sando de uma “mãozinha”.

Não, não estou falando de psiquia-
tras, psicólogos e outros profissionais 
da área, a menos, claro, que você tenha 
algum outro indicativo que o leve até lá. 
Estou falando de cursos e treinamentos 
que ajudem você a “se soltar” e a falar 
com mais confiança e tranquilidade.

Isso existe, sim, e tem excelentes re-
sultados. Você precisa, porém, encontrar 

Mais uma imagem de floresta pegando fogo. Mato Grosso lidera o ranking 
de incêndios florestais em 2019. Os focos de calor aumentaram 87% no Estado 
entre 1º de janeiro e 19 de agosto deste ano na comparação com o mesmo perí-
odo de 2018. A informação é da ong Instituto Centro de Vida (ICV). Colniza é o 
município onde mais foram registrados incêndios florestais, com 1.076 casos 
computados pelo ICV. Em segundo lugar está Feliz Natal, com 478 queimadas.



DIVULGAÇÃO

PELA CULATRA
Valtenir Pereira, indiciado pela PF 

por envolvimento em desvio de recursos da 
União, não conseguiu se reeleger ano pas-
sado. Ficou na primeira-suplência. E acu-
sou de traição o prefeito Emanuel Pinheiro 
por este ter lançado o filho Emanuelzinho, 
que se elegeu à Câmara, tirando a perspec-
tiva de boa votação na Baixada Cuiabana. 
Em fevereiro, afirmou que tinha articulado 
repasse de R$ 12,4 milhões para a Santa 
Casa de Cuiabá e que a prefeitura não tinha 
transferido esse valor. E avisou: “O prefeito 
Emanuel está roubando a Santa Casa e se 
não fizer o repasse poderá ser preso”. Eis 
que agora, seis meses depois, quem corre 
risco de ir para a cadeia é o próprio Valtenir.

6 CANDIDATOS?
Pelo menos seis deputados estaduais 

ensaiam candidatura à Prefeitura. Eles nada 
têm a perder, pois a legislação não exige re-
núncia do mandato no Legislativo para dis-
putar vaga no Executivo. Sílvio Fávero deve 
concorrer em L.R.Verde, numa tendência 
curiosa de polarizar a disputa com o prefei-
to Binotti, de quem era vice, se distanciou e 
depois renunciou para assumir cadeira na 
AL. Xuxu Dal Molin, que já foi vice-prefeito de 
Sorriso, agora estuda encabeçar uma chapa. 
Thiago Silva é opção em Rondonópolis. Os-
car Bezerra pode voltar a concorrer em Juara, 
onde já foi prefeito. Dilmar Dal Bosco vem re-
cebendo incentivos do DEM para disputar em 
Sinop, assim como o petista Lúdio em Cuiabá.

MUTIRÃO PRORROGADO
Levando em consideração o grande 

número de contribuintes interessados em 
negociar dívidas com o município, o pre-
feito Emanuel Pinheiro decidiu prorrogar 
o Mutirão de Conciliação Fiscal até 30 de 
agosto. Os atendimentos foram retomados 
em dois novos locais: sede da Procuradoria 
Geral do Município e no térreo do Palácio 
Alencastro. Segundo Emanuel, a intenção 
é evitar tumultos e dar nova chances aos 
cidadãos. Na primeira etapa da ação rea-
lizada em parceria com o Tribunal de Jus-
tiça, o Executivo registrou valor superior a 
R$ 44,4 mi negociados. Além de novos re-
cursos aos cofres da prefeitura, a medida 
também reduz a inadimplência.
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11 mandados de prisão foram cumpridos ontem em 13 cidades mato-grossenses 

Operação contra sonegação de
ICMS do comércio de cachaça
DA REPORTAGEM

A Delegacia Fazendária 
(Defaz) cumpriu ontem (23) 
pela manhã 11 mandados de 
prisão e 37 de busca e apre-
ensão contra acusados de so-
negação de ICMS, imposto 
cobrado sobre mercadorias. 
As primeiras informações 
apontam que contadores se-
riam alvos da “Operação Li-
ber Pater”. As sonegações são 
no comércio de bebidas – ca-
chaça – e giram em torno de 
R$ 4 milhões.

Os mandados foram expe-
didos para serem cumpridos 
em 13 cidades de Mato Grosso 
e uma no Tocantins. São elas: 
Cáceres, Campo Novo do 
Parecis, Comodoro, Cuiabá, 
Figueirópolis D’Oeste, Jau-
ru, Juína, Mirassol D’Oeste, 
Pontes e Lacerda, Primavera 
do Leste, São José dos Qua-
tro Marcos, Tangará da Serra 
e Várzea Grande, e Palmas.

A ação policial apura o co-
mércio de bebidas quentes, 
como Velho Barreiro, Ja-
mel, Pirassununga e outras, 

oriundas de outros estados, 
desacompanhadas de notas 
fiscais, sem registro de pas-
sagem nos postos fiscais ou 
com simulação de trânsi-
to para outros estados, mas 
com o descarregamento do 
produto no Estado do Mato 
Grosso.

A fraude, conforme o dele-
gado Sylvio do Vale Ferreira 
Júnior, adjunto da Defaz, se 
concretiza com a distribui-
ção das bebidas quentes aos 
comerciantes espalhados 
pelo interior sem qualquer 
recolhimento de tributos ou 
até mesmo sem quaisquer 
notas fiscais. De acordo com 
o delegado, a fraude promo-
vida pela organização crimi-
nosa foi bem estruturada ao 
passo que faturou aproxima-
damente R$ 14 milhões com 
a venda de bebidas quentes. 
Em um faturamento de 14 
milhões, R$ 4 mi são de im-
postos que não recolhido.

Titular da Defaz, o delega-
do Anderson Veiga ressalta 
que a operação busca apre-
ender documentos, notas 

SONEGAÇÃO MILIONÁRIA | Defaz chega ao comércio ilegal de bebidas e cumpriu 11 ordens de prisão e 37 buscas
Foto: Divulgação

Foto: agência Brasil

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

MELHOR UTILIDADE

Ciopaer transforma aeronave
apreendida em uma UTI aérea

CONTAS DE TAQUES

Botelho evita polêmica e diz
esperar análise de comissão

SÉRIO ISSO???

A Amazônia 
brasileira 
está segura, diz 
vice-presidente

Fala de Mourão contradiz com atual circunstância...Presidente da AL, Eduardo Botelho prefere evitar polêmica

O bem é identificado com o Prefixo PR-MSP, modelo PA-31T2, 
Piper Aircraft, TPP 

DA REPORTAGEM

O Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer) 
utilizará uma aeronave do 
ex-deputado José Riva como 
Unidade de Terapia Intenso 
(UTI) aérea. A informação 
foi confirmada pela Secre-
taria de Segurança Pública 
de Mato Grosso. A previsão 
é que em 90 dias a aeronave 
estará apta para voar.

A juíza Ana Cristina Sil-
va Mendes, da 7ª Vara Crimi-
nal de Cuiabá, autorizou em 
abril que a Segurança Públi-
ca de Mato Grosso utilize a 
aeronave. O bem é identifi-
cado como Prefixo PR-MSP, 
modelo PA-31T2, Piper Air-
craft, TPP, ano 1982.

A autorização foi esta-
belecida no processo pro-
veniente da Operação Im-

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
evitou tecer comentário so-
bre o parecer favorável do 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-MT) às contas do 
ex-governador Pedro Taques 
(PSDB). No início do mês, os 
conselheiros deram parecer 
favorável à aprovação por 
unanimidade, mesmo apon-
tando 21 irregularidades. 
Agora, a Assembleia deve 
julgar as mesmas contas este 
ano e acatar ou não o pare-
cer da Corte. Segundo Bote-
lho, uma comissão da Casa 
vai emitir um parecer sobre 
o assunto e, em seguida, os 
deputados vão apreciar os 
documentos. “Eu não tenho 
avaliação, porque não anali-

DA REPORTAGEM

O vice-presidente da 
República, Hamilton Mou-
rão, se manifestou na quinta 
(22) sobre os incêndios flo-
restais na Amazônia e disse 
que a região está segura. Em 
uma postagem no Twitter, 
ele atribuiu as queimadas ao 
período de seca.  “A #Ama-
zonia brasileira está segura! 
Lá morei e sei que incêndios 
são episódicos em período 
de seca”, escreveu. 

Na postagem, Mou-
rão criticou o que chamou 
de uma tentativa de trans-
formar o problema em 
uma crise internacional. 
“Transformá-los em cri-
se, esquecendo as tragédias 
que o fogo causou nos EUA 
e Europa, é má-fé de quem 
não sabe que os pulmões do 
mundo são os oceanos, não a 
Amazônia”, acrescentou.

Mais cedo, também 
pelo Twitter, o presidente da 

França, Emmanuel Macron, 
se posicionou sobre as quei-
madas na Amazônia, clas-
sificando o problema como 
uma “crise internacional” e 
pedindo que os líderes do 
G7 tratem urgentemente do 
tema. 

Em resposta, o presi-
dente Jair Bolsonaro reba-
teu o líder francês, também 
pela rede social dizendo que 
Macron busca “instrumen-
talizar uma questão interna” 
dos países amazônicos “para 
ganhos políticos pessoais”.

O próximo encontro do 
G7, que reúne os presidentes 
de EUA, Reino Unido, Fran-
ça, Alemanha, Itália, Canadá 
e Japão, ocorrerá neste fim 
de semana, em Biarritz. O 
secretário-geral da Orga-
nização das Nações Unidas 
(ONU), António Guterres, 
também afirmou que está 
“profundamente preocu-
pado” com os incêndios na 
Floresta Amazônica.

perador. Segundo decisão, a 
Segurança Pública “poderá 
utilizá-la nas atividades do 
Comando Integrado de Ope-
rações Aéreas – CIOPAer, 
incumbindo-lhe a obrigação 
de zelar por sua conservação, 
manutenção e limpeza, de 
forma a evitar sua indevida 
deterioração”.

Em ação desmembra-
da da Imperador, a Justiça 
condenou o ex-deputado 
estadual José Geraldo Riva 
a 26 anos, 7 meses e 20 dias 
de prisão, em regime fecha-
do, por crimes de peculato e 
formação de quadrilha. Os 
processos da Operação Im-
perador se dividem em três e 
julgam desvios dos cofres da 
por meio de licitações frau-
dulentas comandadas pelo 
ex-deputado.

As fraudes, de acordo 

sei as contas. Uma comissão 
da Assembleia vai analisar o 
parecer do Tribunal de Con-
tas. Então, não posso fazer 
comentário contra ou a fa-
vor, porque não acompanhei 
e não analisei”, disse ele. Bo-
telho foi um dos principais 
interlocutores de Taques no 
Legislativo. Chegou a dizer 
que apoiaria sua reeleição, 
mas seu partido decidiu lan-
çar Mauro Mendes (DEM) ao 
Palácio Paiaguás, atual go-
vernador. Apesar de evitar 
se posicionar, o parlamentar 
lembrou que o tucano pegou 
um período de crise na eco-
nomia nacional. “Essa comis-
são da Assembleia vai fazer 
uma análise minuciosa das 
contas e dar um parecer. So-
mente depois vai para análise 
dos deputados em plenário”, 
explicou.

fiscais, dispositivos móveis e 
computadores que possam 
comprovar crimes contra 
a ordem tributária. “Bem 
como reprimir a comercia-
lização de bebidas quentes 
de maneira criminosa em 
face dos destinatários das 
mesmas, uma vez que es-
ses comerciantes são os res-
ponsáveis pelo fomento do 
esquema criminoso patroci-
nado pela organização crimi-
nosa”, disse.

FORÇA-TAREFA
A operação conjunta con-

ta com a participação de 154 
servidores públicos. São 25 
delegados, 75 investigadores, 
25 escrivães, que atuam na 
Delegacia Fazendária e ou-
tras unidades da Diretoria de 
Atividades Especiais como 
Gerência de Combate ao 
Crime Organizado (GCCO), 
Delegacia Especializada de 
Repressão a Entorpecentes 
(DRE), Delegacia do Meio 
Ambiente (Dema), e ainda 
de delegacias da Diretoria do 
Interior, das cidades com or-

dens expedidas.

NOME
Líber Pater remete a Roma 

antiga, onde havia o culto a 
Liber Pater (“pai livre”), con-
siderado o deus da viticul-

tura, fertilidade e liberdade. 
Além de liberdade, o termo 
Liber também remete à liba-
ção, ao ritual de oferecer uma 
bebida e beber por prazer.

Segundo a lenda, Liber 
Pater foi quem mandou o 

pastor Estáfilo, filho do deus 
Dionísio, enviar as uvas para 
o rei, chamado Oinos, e tam-
bém teria ensinado o monar-
ca a extrair o sumo e, dessa 
forma, criar a bebida à qual 
ele deu seu nome.

com o Ministério Público Es-
tadual (MPE), aconteceram 
entre 2005 e 2009, tendo 
como cenário a Assembleia 
Legislativa e 4 empresas: Li-
vropel, Hexa, Amplo e Ser-
vag, que eram apenas alter-

nadas durante o período em 
que os crimes foram pratica-
dos. Ao todo, foram 26 des-
vios envolvendo as 4 empre-
sas, que resultaram em um 
prejuízo ao erário de aproxi-
madamente R$ 40 milhões.
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TV  e Entretenimento

SBT transmitirá episódio 
especial de ‘Chaves’

Os fãs de Chaves estão a semana inteira em con-
tagem regressiva para um episódio especial da sé-
rie, que deverá ser exibido neste sábado, 24, no SBT. 
Há 35 anos, Silvio Santos mandava transmitir pela 
primeira vez uma das obras mais conhecidas do hu-
morista mexicano Roberto Gomes Bolaños. No Mé-
xico, Chaves é transmitido há quase 50 anos. Além 
do Brasil, a série é exibida no Peru, Panamá, Porto 
Rico, Colômbia, Venezuela, Chile, Argentina, Estados 
Unidos, Itália, França e Coréia do Sul. Para chamar 
atenção dos telespectadores nas redes sociais, o 
SBT convocou alguns de seus funcionários que têm 
maior engajamento na internet para divulgar a ação, 
como Celso Portiolli e Larissa Manoela. Influencia-
dores digitais e perfis de fã clubes também estão en-
gajados na contagem regressiva. Chaves começará a 
ser transmitido a partir das 6h deste sábado.
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5 atores que recusaram papéis na Marvel
O Universo Cinematográfico Marvel é com-

posto por alguns dos filmes mais populares 
do mundo. Com um extenso elenco, o estúdio 
é conhecido por escalar grandes atores para 
interpretarem seus clássicos personagens, 
e alguns mais desconhecidos que tiveram 
suas carreiras exponencialmente alavanca-
das após participarem dos filmes da Marvel. 
Mesmo com toda sua reputação, alguns talen-
tosos profissionais de Hollywood passaram a 
oportunidade de participar do que hoje são as 
maiores produções do cinema. O AdoroCinema 
juntou cinco atores que recusaram papéis em 
projetos da Marvel, desde seu início até alguns 
filmes mais recentes.

EMILY BLUNT - A atriz de Um Lugar Silen-
cioso e O Retorno de Mary Poppins poderia ter 
uma carreira muito diferente da que nós co-
nhecemos. Há quase dez anos, Emily Blunt re-
cusou interpretar não só um, mas dois perso-
nagens da Marvel. Primeiro, ela disse não para 
viver Viúva Negra em sua primeira aparição 
em Homem de Ferro 2, papel que acabou nas 
mãos de Scarlett Johansson. No ano seguinte, 
a Marvel pediu novamente para atriz ingressar 
seu Universo Cinematográfico, desta vez como 
Peggy Carter, mas a empresa não teve sorte. 
Blunt já havia outros projetos em sua agenda, 
e não pode encaixar as produções super-hero-
ínas. Em entrevista ao ScreenRant, a atriz ain-
da deixou claro que está aberta para interpre-
tar outra heroína se tiver a oportunidade.

JOAQUIN PHOENIX - A estrela de um dos 
filmes mais esperados do ano, Coringa, Joa-
quin Phoenix quase interpretou um persona-
gem do Universo Cinematográfico Marvel. O 
ator era uma das primeiras opções do estúdio 
para viver o Doutor Estranho, que acabou indo 
para Benedict Cumberbatch. Phoenix recu-
sou a oportunidade por não querer participar 
de uma produção de super-herói que foca em 
construção de personagem mais do que em 
como se encaixa em um todo. Parece que ele 
conseguiu o que queria, e ainda com um dos 
personagens mais bomplexos dos quadrinhos.

JESSICA CHASTAIN - Antes de participar 
de X-Men: Fênix Negra, Jessica Chastain qua-
se fez uma ponta no UCM lá atrás em 2012, no 
último filme da trilogia Homem de Ferro. Ela 
seria Maya Hansen, a cientista que trabalha 
para o Mandarim (Guy Pearce), mas não pode 
participar com conflitos de agenda, além de 
querer um papel um pouco maior, já que “Se 
você vai fazer um filme de super-herói, você 
só tem uma chance. Então porque fazer uma 
vilão chata?”. Alguns anos depois, também foi 
cotada para viver a Vespa, mas o papel acabou 
indo para Evangeline Lilly.

JENSEN ACKLES - O Dean de Supernatural 
quase viveu dois papéis na Marvel, mas aca-
bou ficando no zero a zero. Jensen Ackles fez 
teste para viver o Capitão América, mas aca-
bou perdendo a corrida para Chris Evans (que 

podemos concordar foi a escolha perfeita para 
o personagem). Porém, o estúdio gostou tanto 
do ator que ofereceu a ele o papel do Gavião 
Arqueiro, mas Ackles acabou recusando. Com-
prometido com Supernatural, o ator afirmou 
que não teria tempo suficiente para fazer as 
duas coisas. Só podemos esperar para ver se, 
com o final da série da CW, ele receberá outra 
oferta da Marvel. 

MEL GIBSON - Lá nos primórdios do UCM, 
Mel Gibson foi cotado para interpretar Odin, 
o pai do Thor (Chris Hemsworth), no filme do 
Deus do Trovão. O papel, que acabou indo para 
Anthony Hopkins, não deve ter atraído tan-
to o protagonista de Mad Max, porque Gibson 
recusou participar. Ele nunca deu explicação 
de seus motivos, apenas confirmando que não 
quis estar no projeto.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
RDC Nº 001/2019– RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “CONTRATAÇÃO INTEGRADA DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DOS 
PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS E EXECUÇÃO DAS OBRAS E DEMAIS 
OPERAÇÕES NECESSÁRIAS E SUFICIENTES PARA OBRAS DE RECONSTRUÇÃO 
DE PONTES DE CONCRETO ARMADO NO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-
MT CONFORME CONDIÇÕES DO EDITAL, ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO 
TERMO DE REFERÊNCIA E ANTEPROJETO ANEXOS.”. Onde se sagrou vencedora 
a empresa HANSEM & MELO - LTDA, CNPJ nº 28.014.669/0001-51, com o valor total 
de R$ 1.292.963,07 (UM MILHÃO DUZENTOS E NOVENTA E DOIS MIL 
NOVECENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SETE CENTAVOS).  
Peixoto de Azevedo-MT, 23 de Agosto 2019. 

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 

072/2019 – EXCLUSIVO PARA ME/EPP 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará RETICA E 
PRORROGA o Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 
EXTINTORES DE INCENDIO E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO TECNICA 
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 
NO PREDIO DA RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 06 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 22 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO - SRP N° 008/2019  
O Município de Juína, através do Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo “MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO”, para  
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM 
CRITERIO DE MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES E AEREAS, 
INCLUINDO A REMESSA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E ENTREGA DE 
BILHETES OU DOCUMENTO EQUIVALENTE, NECESSSARIOS PARA O 
ATENDIMENTO AOS SERVIDORES, COLABORADORES E MUNICIPES, MUNICIPIO 
DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO., estando a sessão pública para o dia 09 DE 
SETEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será presidida 
pelo Pregoeiro e equipe de apoio, através do endereço eletrônico 
www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico acima 
citado ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em transparência, agenda de licitação. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados no Departamento de 
Licitações, situado à Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro em Juína/MT, de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 23 de Agosto de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT. 

 
 
 
 

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, 

  “DYMAK MÁQUINAS RODIVIÁRIAS LTDA, CNPJ: 
01.840.707/0003-30, localizada na Rua João Pedro Mo-
reira de Carvalho, número 1264, no Setor Industrial. Tor-
na público que requereu á Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop-MT, as 
licenças ambientais, Licença Prévia-LP, de Instalação-LI e 
de Operação-LO, para a atividade  45.20-0-01 – Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos automo-
tores’’ ENG. FLORESTAL LUANE DE OLIVEIRA- CEL: 66 
99621-0933-luanesilva2327@gmail.com

 JEAN MOTOS OFICINA MULTIMARCAS LTDA – ME, 
CNPJ: 28.689.918/0001-09, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para  atividades de Manutenção e Reparação 
de Motocicletas e Motonetas e Comércio e Varejo de peças 
e acessórios para motocicletas e motonetas, localizado no 
município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

 JARDESSON ASSIS DA SILVA 04314517107 - MEI, CNPJ: 
29.563.430/0001-01, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para atividades de Manutenção e Reparação de Motocicle-
tas e Motonetas e Comércio e Varejo de peças e acessó-
rios para motocicletas e motonetas, localizado no município 
de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 23.772

A Oficiala do Registro de Imóveis de Feliz Natal  MT , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73 c/c artigo 1.665, §7º da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria-Geral da Justiça  Foro Extrajudicial  CNGCE/MT, FAZ SABER aos terceiros interessados, 
em especial aos senhores: ALEXANDRE ALIEPERTI , HILDEO KAYANO , TERASI HINO  e MOTIJI 
OGAWA , qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, conforme as 
Certidões de Legitimidade de Origem n°s 016.166-9CD/2017 e 016.167-9CD/2017, ambas expedidas pelo 
INTERMAT  protocolo n° 24277/2017, que se encontra em trâmite nesta serventia - Protocolo n° 14006 -, 
procedimento administrativo em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM 
MATRÍCULA DE TÍTULO DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO, referente ao imóvel rural denominado 
de Lote n.º 116 (cento e dezesseis), da Quadra nº 07 (sete), com área de 250,00 ha (duzentos e cinquenta 
hectares), situado no Núcleo Colonial Rio Ferro, no município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, 
matrícula n.º 222 do S.R.I. de Feliz Natal  MT, com a área georreferenciada e seccionada em 02 (duas) 
parcelas, em razão da Estrada Municipal “Rodovia do Soja”, parcela 01 de 02, com a área de 258,1011 ha 
(duzentos e cinquenta e oito hectares dez ares e onze centiares), certificação pelo SIGEF n.° 0de1cdef-8063-
4d50-9a27-6f94ab507afd; e parcela 02 de 02, com a área de 2,2940 (dois hectares vinte e nove ares e 
quarenta centiares), certificação pelo SIGEF n° d1f276b4-beba-4ec4-82de-518f892b1cd7, de propriedade de 
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO e sua esposa VALDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO.  
Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS de que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderão apresentar, 
perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito na Rua Pinhalzinho, nº 542, Centro, em Feliz Natal  MT, 
nos dias úteis, no horário das 09h00min às 17h00min, IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento.

Busca do contraditório realizada até às 09:00 desta data.
O referido é verdade e dou fé.  

               Certidão Digital
Certifico e dou fé que esta é uma Certidão de
Edital de Notificação em formato digital.
Certidão Assinada por: Daniela Sauer Hermes.
Feliz Natal - MT, 22 de agosto de 2019.

    Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e  de Registro
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Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que 
institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil.
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Tel: (66) 3585-2094 / e-mail: feliznatal1oficio@terra.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 23.772

A Oficiala do Registro de Imóveis de Feliz Natal  MT , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73 c/c artigo 1.665, §7º da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria-Geral da Justiça  Foro Extrajudicial  CNGCE/MT, FAZ SABER aos terceiros interessados, 
em especial aos senhores: ALEXANDRE ALIEPERTI, MOTIJI OGAWA, HIDEO KAYANO e GORO 
OKUBO , qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, conforme as 
Certidões de Legitimidade de Origem n°s 016.164-9CD/2017 e 016.165-9CD/2017, ambas expedidas pelo 
INTERMAT  protocolo n° 24267/2017, que se encontra em trâmite nesta serventia - Protocolo n° 14005 -, 
procedimento administrativo em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM 
MATRÍCULA DE TÍTULO DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO, referente ao imóvel rural denominado 
de Lote n.º 115 (cento e quinze), da Quadra nº 07 (sete), com área de 250,00 ha (duzentos e cinquenta 
hectares), situado no lugar denominado Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda, no município de Feliz Natal, 
Estado de Mato Grosso, matrícula n.º 221 do S.R.I. de Feliz Natal  MT, com a área georreferenciada e 
seccionada em 02 (duas) parcelas, em razão da Estrada Municipal “Rodovia do Soja”, parcela 01 de 02, com 
a área de 181,0723 ha (cento e oitenta e um hectares sete ares e vinte e três centiares), certificação pelo 
SIGEF n.° f73e7102-f00f-47d8-ae36-3b01528289ac; e parcela 02 de 02, com a área de 66,5762 (sessenta e 
seis hectares cinquenta e sete ares e sessenta e dois centiares), certificação pelo SIGEF n° f956a50f-9f9a-
407d-8397-04c3d09fc5ea, de propriedade de MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO e sua esposa VALDINÉIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO.  Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, poderão apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito na Rua Pinhalzinho, 
nº 542, Centro, em Feliz Natal  MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 17h00min, 
IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento.

Busca do contraditório realizada até às 09:00 desta data. 
O referido é verdade dou fé.

               Certidão Digital
Certifico e dou fé que esta é uma Certidão de
Edital de Notificação em formato digital.
Certidão Assinada por: Daniela Sauer Hermes.
Feliz Natal - MT, 22 de agosto de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO  

DO EDITAL DA TOMADA DE PREÇO N° 005/2019 
TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 

A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, RETIFICA o Edital e  PRORROGA a abertura que realizar-se-á no dia 
13/09/2019 às 08:00 horas (HORARIO LOCAL), da licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, 
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE OBRAS 
PARA CONSTRUÇÃO DE MURO NO CEMITÉRIO MUNICIPAL SÃO FRANCISCO DE 
ASSIS, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – 
ESTADO DE MATO GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores 
informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 23 de Agosto de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo 
 JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

TOMADA DE PREÇO N° 027/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
construção de covas em alvenaria no cemitério municipal, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa 
NEIDEMAR FELIX DA SILVA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
00.087.218/0001-25 no valor de R$ 178.671,65. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 23 de Agosto de 2019.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 032/2019
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
Agrimensura para levantamento planialtimétrico com coleta de pontos no 
máximo de 30x30 metros (um ponto à outro), utilizando o sistema 
GPS/RTK. Data de Abertura: 10 de setembro de 2019. Horário: 08:00 
horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no 
site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 23 de agosto de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Ari Genézio Lafin

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL DE NOTÓRIO 
CONHECIMENTO TÉCNICO PARA PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO 
PARA AS ENTIDADES INSCRITAS NO CONSELHO MUNICIPAL DE 
DIREITO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de profissional de notório conhecimento 
técnico para ministrar Programa de Capacitação e Qualificação das 
entidades inscritas no Conselho Municipal de Direito das Crianças e 
Adolescentes no município de Sorriso-MT, que terá início em 31 de agosto 
de 2019 e com previsão de encerramento para 14/12/2019. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso II c/c art. 13, e artigo 26, todos 
da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: SIRLEI ANA FALCHETTI, 
CPF Nº 656.112.419-72. VALOR GLOBAL: R$ 9.950,00 (Nove mil, 
novecentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: até 31 de dezembro de 2019.

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 010/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SEMA-MT, A 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, DO LOTEAMENTO 
INDUSTRIAL E COMERCIAL LEONEL BEDIN localizado no Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

EXTRATO DE EDITAL
DE CONCURSO DE PROJETOS N° 001/2019

O Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, torna público que fará 
realizar processo de Seleção de entidade de direito privado, sem fins 
lucrativos, qualificada como Organização da Sociedade Civil de Interesse 
Público – OSCIP, nos termos da Lei Federal n° 9.790/99, para celebrar 
TERMO DE PARCERIA para SELEÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO 
PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE INTERESSE PÚBLICO – 
OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 9.790/99, PARA 
CELEBRAR TERMO DE PARCERIA PARA FORMAÇÃO DE VÍNCULO 
DE COOPERAÇÃO, VISANDO O FOMENTO E REALIZAÇÃO DE 
ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS VINCULADOS NA ÁREA DE SAÚDE, SEGUINDO AS 
DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 9.790, DE 23 DE MARÇO DE 
1999, REGULAMENTADA PELO DECRETO FEDERAL Nº 3.100 DE 30 
DE JUNHO DE 1999, DECRETO MUNICIPAL Nº 098 DE 05 DE JULHO 
DE 2019 E DEMAIS CONDIÇÕES DESTE EDITAL. A entrega e abertura 
dos documentos de habilitação de propostas ocorrerá no dia 30 de 
Setembro de 2019, as 08h00min no Departamento de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Sorriso – MT. Maiores informações pelo telefone 
(66) 3545 4700 ou pelo e-mail: licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza

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

Strada Working CE, flex, c. aberta, azul. 

Inicial R$ 18.600,00 (PARCELÁVEL)

LEILÃO DA JUSTIÇA FEDERAL DE SINOP/MT

 02 imóveis em 
Sinop/MT: A) Sítio 90ha

 (parte ideal), c/ edificações;
 B) Fazenda 302ha 

(parte ideal), c/ edifics.
 Inicial R$ 7.183.653,00

 (PARCELÁVEL)

Chácara, Sinop/MT,

 8,10ha, c/ barracão 

e casa 450m², 

Estrada Alzira.

 Inicial R$ 2.460.000,00

 (PARCELÁVEL)

 Imóvel coml., Sinop/MT,
 10.000m² a.t., c/ barracão

 e edific. 1.720m², 
St. Industrial. Inicial
 R$ 2.100.000,00

 (PARCELÁVEL)

Aeronave PT ZTA,
 ano 11, modelo RV-10, 

série FVR-1755.
 Inicial R$ 504.000,00

 (PARCELÁVEL)

 Chácara, Sinop/MT, 
2,42ha (parte ideal),

 c/ barracões e casa 900m²,
 Estrada Sabrina.

 Inicial R$ 144.000,00
 (PARCELÁVEL)

 Amarok CD 4x4 

Trend, 11/11, diesel,

 preta, bom estado.

Inicial R$ 36.000,00

 (PARCELÁVEL)

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 053/2019, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para fornecimento de diárias na categoria pedreiro e 
auxiliar de pedreiro, 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: DA 
SILVA & MANTOVANE LTDA ME, com o valor total de R$ 1.828.680,00 
(um milhão oitocentos e vinte e oito mil seiscentos e oitenta reais).

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis - MT, 23 de agosto de 2019.
Tarcisio Nascimento da Silva

Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE CIRCULAÇÃO INDEVIDA
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, torna 
público aos interessados a REVOGAÇÃO DA PUBLICAÇÃO DO AVISO 
DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 053/2019, o qual 
teve sua CIRCULAÇÃO INDEVIDA no Diário Oficial da União, Diário 
Oficial do Estado de Mato Grosso e Diário do Estado, que circularam em 
15 de agosto de 2019. Campo Novo do Parecis-MT, 15 de agosto de 2019.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019

Campo Novo do Parecis-MT, 23 de agosto de 2019.
Tarcísio Nascimento da Silva

TOMADA DE PREÇOS N° 09/2019

Tarcísio Nascimento da Silva
Secretário da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO

Campo Novo do Parecis-MT, 23 de agosto de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 016/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 016/2019, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
implementos agrícolas para atender a Agricultura Familiar através do 
P r o g r a m a  P R O D E S A ,  C o n t r a t o  d e  R e p a s s e  n º  
835604/2016/MAPA/CAIXA, teve como vencedora a empresa: ALGOR 
METALURGICA LTDA, com valor total de R$ 13.950,00 (treze mil 
novecentos e cinquenta reais).

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade 
TOMADA DE PREÇOS 09/2019, que tem por objeto a contratação de 
empresa de engenharia para construção de passeio público (calçadas), 
que deverão ser construídas nos prédios públicos municipais, teve como 
vencedora a empresa: DA SILVA & MANTOVANE LTDA-ME, com o valor 
total de R$ 495.058,64 (quatrocentos e noventa e cinco mil, cinqüenta e 
oito reais e sessenta e quatro centavos).



Goleiro chegou a 57 partidas internacionais e superou Marceli-
nho Carioca 

Vitor Bueno marca diante do Athletico-PR 

Foto: Divulgação

Foto: geralDo BuBniak

CHAPECOENSE

Símbolo da reconstrução, Alan
Ruschel tem saída discreta

CORINTHIANS

Cássio se iguala a Ricardinho como o
jogador com mais jogos internacionais

BRASILEIRÃO

São Paulo tem a melhor
campanha como visitante

FLAMENGO
Jesus admite poupar elenco 
para Libertadores

Foto: Marcio cunha/chapecoense

Alan Ruschel é parte da história da equipe catarinense

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Parte indissociável da 
história da Chapecoense, 
Alan Ruschel é símbolo da 
reconstrução do clube de-
pois da tragédia aérea na 
Colômbia, em 29 de novem-
bro de 2016, antes da final 
da Copa Sul-Americana. Um 
dos seis sobreviventes da 
queda do avião, o lateral deu 
a volta por cima, recuperou-
-se fisicamente e conseguiu 
voltar a jogar futebol em alto 
nível.

A retomada na carreira 
mostra muito do que sem-
pre se esperou, ao menos 
por parte da torcida, do time 
da Chapecoense: alguém 
que não desiste, luta até o 
fim pelos objetivos e tem 
garra para aguentar os tro-
peços no caminho. É o tão 
citado DNA verde e branco.

Mesmo com esse his-
tórico, a saída de Alan Rus-
chel da Chape foi discreta. 
Sem coletiva de imprensa, 
agradecimento público ou 
nota de despedida por parte 
do clube. Enquanto ele este-
ve no CT da Água Amarela 

DA REPORTAGEM

Cássio atingiu mais uma 
marca pelo Corinthians. Na 
quinta-feira, no empate sem 
gols diante do Fluminense, 
no primeiro jogo das quartas 
de final da Sul-Americana, o 
camisa 12 chegou a 57 jogos 
por torneios internacionais 
pelo Corinthians, superando 
Marcelinho Carioca (56) e se 
igualando a Ricardinho.

O goleiro deve se isolar 
na liderança neste quesito 
no dia 28, no jogo de vol-
ta, no Maracanã. Campeão 
da Libertadores (2012), do 
Mundial (2012) e da Recopa 
Sul-Americana (2013) pelo 
Timão, o goleiro tem 40 jo-
gos de Libertadores, 13 de 

DA REPORTAGEM

Após vencer o Athleti-
co-PR na Arena da Baixada 
na quarta-feira, o São Paulo 
chegou a 14 pontos conquis-
tados fora de casa, se tro-
nando o melhor visitante do 
Campeonato Brasileiro. Des-
de o retorno da intertempo-
rada, a equipe de Cuca está 
invicta, com cinco vitórias 
nos últimos seis jogos.

Líder da competição 
com 32 pontos, o Santos tem 
a segunda melhor campanha 
como visitante, com 13 pon-

DA REPORTAGEM

Mesmo a cinco dias de 
decidir contra o Inter uma 
vaga na semifinal da Liberta-
dores, o Flamengo não abre 
mão de buscar antes a lide-
rança do Campeonato Bra-
sileiro. Enquanto o Colorado 
deve ir com um time todo 
reserva contra o Goiás no 
domingo, o Rubro-Negro no 
mesmo dia visitará o Ceará, 
às 19h (de Brasília) no Caste-
lão com muitos titulares.

Em entrevista coletiva 
após a vitória por 2 a 0 sobre 
o Inter no jogo de ida, Jorge 
Jesus admitiu “trocar quatro 
ou cinco jogadores” domingo 
para preservá-los. Mas nesta 
sexta, em declaração ao site 
oficial do Flamengo, o téc-
nico português descartou 
priorizar a Libertadores, por 
mais que o torneio, conquis-
tado pelo clube uma única 
vez em 1981, seja o principal 
objetivo na temporada.

tos. O Peixe fez oito partidas 
fora de seus domínios, uma a 
mais do que o São Paulo.

Com quatro vitórias e 
dois empates, o único revés 
do Tricolor ao longo dos sete 
jogos foi diante do Corin-
thians, quando saiu derro-
tado por 1 a 0. A partida foi 
válida pela sexta rodada, e 
deixou as duas equipes com 
um total de 11 pontos. O São 
Paulo volta a jogar fora de 
casa no próximo domingo, 
quando enfrenta o Vasco em 
São Januário, pela 16ª rodada 
do Brasileirão.

- Temos um jogo agora 
no Ceará. Estamos com pos-
sibilidade de conquistar as 
duas competições, estamos 
apenas dois pontos atrás do 
Santos. Não podemos ab-
dicar do título Brasileiro e 
dar prioridade só para uma 
competição. Temos que sa-
ber atuar nas duas situações. 
Temos mudado alguns joga-
dores e vamos ver até o fim 
de semana como vamos lidar 
na próxima partida. A ideia é 
estarmos os mais fortes pos-
síveis nos dois confrontos. O 
Flamengo é o segundo colo-
cado do Brasileirão com 30 
pontos, dois atrás do líder 
Santos e empatado com Pal-
meiras e São Paulo, mas com 
uma vitória a mais no critério 
de desempate. Na Libertado-
res, o Rubro-Negro entra em 
vantagem e pode até perder 
por um gol de diferença para 
se classificar. Caso marque 
um gol fora, só ficará fora se 
levar quatro.

para dar adeus aos compa-
nheiros de equipe, nenhum 
integrante da diretoria se fez 
presente. 

A homenagem ficou 
por conta dos atletas, da co-
missão técnica, de Michel 
Costa, o gerente de futebol, 
e Jakson Follmann, amigo e 
também sobrevivente.

A falta de uma coletiva 
de imprensa para falar sobre 
os motivos da saída - ele foi 
emprestado ao Goiás - des-
faz o padrão de outros casos, 
até menos emblemáticos. 
Desde 2017, após a tragédia 
na Colômbia, algumas pes-
soas tiveram a oportunidade 
de falar antes do adeus. É o 
caso de Vinicius Eutrópio.

Em 2017, o treinador as-
sumiu o comando da equipe 
após a saída de Vagner Man-
cini. Com uma campanha 
ruim, apenas quatro vitórias 
em 17 jogos e aproveitamen-
to de 27,5%, foi demitido do 
cargo após dois meses. 

Mesmo com o desem-
penho abaixo do esperado, 
falou sobre a saída em cole-
tiva de imprensa ao lado do 
presidente Plínio David de 
Nês Filho, o Maninho.

Sul-Americana, dois de Re-
copa e dois de Mundial.

A conta, feita pelo jor-
nalista Tomás Rosolino com 
o auxílio do “Almanaque do 
Timão” e divulgada nas re-
des sociais, excluiu jogos de 
torneios não-oficiais, como 
Torneio da Flórida, no caso 
de Cássio, e Ramón de Car-
ranza, com Marcelinho.

Com nove títulos con-
quistados pelo Corinthians e 
427 jogos, Cássio é o segundo 
goleiro com o maior núme-
ro de jogos pelo clube. Nesta 
semana, admitiu que preten-
de perseguir a marca do ex-
-goleiro Ronaldo Giovanelli, 
que acumulou 602 entre o 
fim dos anos 1980 e o come-
ço de 1990.
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Jogadores do Figueirense estão em greve, mas jogarão hoje contra o CRB 

Jogadores do Figueirense encerram
greve e prometem jogar no sábado
DA REPORTAGEM

A paralisação dos joga-
dores do Figueirense che-
gou ao fim após seis dias. Na 
noite de quinta, por meio 
de nota, o elenco confirmou 
que irá retornar aos treinos 
e também entrar em campo 
contra o CRB no sábado (24), 
às 18h impedindo, assim, o 
segundo W.O. na Série B do 
Campeonato Brasileiro.

No documento, os atle-
tas do Figueira afirmaram 
que, apesar da diretoria não 
ter cumprido nenhuma exi-
gência e nem efetuado os 
pagamentos devidos, as ati-
vidades serão retomadas 
“em respeito à instituição e à 
nossa torcida”.

Havia a ameaça de um 
novo W.O do Figueira na Se-
gundona. Isso porque na ter-
ça, diante do Cuiabá, o time 
não entrou em campo em 
protesto pelos salários atra-
sados.

A expectativa era que a 
equipe voltasse às atividades 
na tarde desta quinta-feira, 
mas nada havia mudado. 
No estádio Orlando Scar-
pelli, o volante Zé Antônio, 
com o apoio dos demais 
companheiros, expôs a situ-
ação financeira do clube aos 
jornalistas em um pronun-
ciamento e rebateu a nota 
oficial do Figueira sobre o 
pagamento dos atrasados. 
No documento, a diretoria 
afirma a quitação das pen-
dências salariais dos funcio-

nários e jogadores das cate-
gorias sub-15 e sub-17.

Dois dias depois do 
W.O. da equipe profissional 
na Série B, o time sub-23 do 
Figueirense também não en-
trou em campo em protes-
to pelos salários atrasados. 
Desta vez o W.O. foi contra 
o Santos, no estádio Ulri-
co Mursa (em Santos), pelo 
Campeonato Brasileiro de 
Aspirantes.

WO NA ARENA
Os jogadores do Figuei-

rense cumpriram a ameaça 
e não entraram em campo 
para enfrentar o Cuiabá na 
última terça-feira. Com isso, 
o Dourado venceu por W.O. 
(placar de 3 a 0), ficando com 
os três pontos da partida na 
segunda divisão.Por volta 
das 20h20, com 50 minutos 
de atraso em relação ao cro-
nograma inicial, os jogado-
res do Figueirense deixaram 
o hotel em direção à Arena 
Pantanal. No vestiário, per-
maneceram por 40 minutos, 
enquanto os atletas do Cuia-
bá realizaram o aquecimento 
no gramado. Na sequência, 
voltaram ao veículo e foram 
embora, sem dar entrevistas.

No desembarque em 
Florianópolis, a delega-
ção recebeu apoio e muitos 
aplausos da torcida no aero-
porto Hercílio Luz. Os atle-
tas foram ao estádio Orlando 
Scarpelli, mas não encontra-
ram nenhum dirigente para 
conversar.

“RESPEITO À TORCIDA” | Após WO diante do Cuiabá, elenco promete entrar em campo hoje contra o CRB
Foto: guto Marchiori
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Inauguração do Mercado do Produtor acontece na tarde deste sábado 

MT: mais de 4 mil internações por
doenças respiratórias registradas
DA REPORTAGEM

De acordo com dados da 
Secretaria Estadual de Saú-
de (SES) divulgados nesta 
semana, foram registradas 
4.873 internações decorren-
tes de problemas respirató-
rios em todo o estado, de 
janeiro a junho deste ano. A 
SES ainda não informou o 
número de internações em 
julho e agosto de 2019.

Segundo a secretaria, 
nos primeiros seis meses 
de 2018 foram registradas 
quase 6 mil internações em 
razão de doenças respirató-
rias. 

Durante todo o ano, mais 
de 10 mil pessoas foram 
internadas com problemas 
respiratórios. Somente em 
julho do ano passado foram 
894 internações. Em agosto, 
850.

Segundo o pneumologis-
ta Lamberto Mário Henry, 
as complicações respirató-
rias são muito comuns nes-
sa época do ano. Segundo 
ele, o tempo seco e a baixa 

umidade contribuem para o 
ressecamento das vias respi-
ratórias e estimulam a tos-
se, a falta de ar, sensação de 
cansaço e até sangramento.

“As pessoas buscam mais 
os serviços de pronto aten-
dimento com este tipo de 
queixa, nesta época do ano. 
A maior parte dos atendidos 
é criança. Elas e os idosos 
são os que mais sofrem”, ex-
plicou ele.

Dessa forma, é preciso 
buscar estratégias para mi-
nimizar os sintomas. Uma 
delas, segundo o médico, 
é aumentar o consumo de 
água e hidratar o ambiente 
onde se passa mais tempo, 
ou o quarto durante a noite.

Lamberto explica que as 
crianças são muito sensíveis 
porque o sistema respirató-
rio é menos maduro. Então, 
ele sugere que os pais este-
jam atentos e mantenham 
os pequenos hidratados. “É 
preciso que os pais ofereçam 
água para a criança, porque 
ela só vai pedir quando esti-
ver com muita sede. Então, 

EFEITO QUEIMADAS | Tempo seco e fumaça contribuem para infecções respiratórias, diz pneumologista 
Foto: Yago oliveira

Foto: Nacho Doce/reuters

Foto: arte/Divulgação

Foto: Divulgação

RELAÇÃO DIRETA

Maior número de queimadas equivale
a maiores taxas de desmatamento

DETENTAS

Cresce número de mulheres presas

SINOP
Grupo de Escoteiros realiza 
inscrições neste sábado

Queimadas na Floresta Amazônica 

Grupo Canindé recebe inscrições em Sinop 

Maior parte são parceiras de detentos 

DA REPORTAGEM

Os 10 municípios que 
tiveram mais focos de in-
cêndios florestais em 2019 
também são os que tiveram 
as maiores taxas de desma-
tamento. Este é o resultado 
de um estudo apresentado 
pelo Instituto de Pesqui-
sa Ambiental da Amazônia 
(IPAM) nesta semana.

Para isso, os cientistas 
avaliaram a relação entre: 
Focos de incêndio, com 
base em dados de satélite; 
Acumulado de chuvas, com 
base em um sistema com 
resolução de aproximada-
mente 5 km; Desmatamen-
to, com base no sistema 
SAD, do Imazon.

De acordo com o novo 
relatório, a Amazônia está 
queimando mais em 2019. 
O instituto diz que “o perí-
odo seco, por si só, não ex-
plica este aumento”. O nú-
mero de focos de incêndio, 
para a maioria dos estados 
da Amazônia, já é o maior 

DA REPORTAGEM

Dados da Superinten-
dência de Planejamento 
Operacional e Estatística da 
Polícia Militar (SPOE-PM) 
apontam que, de janeiro 
a julho de 2019, cerca de 
3.020 mulheres foram pre-
sas no estado por crimes 
como tráfico de drogas, 
posse de entorpecentes, 
vias de fato, lesão corporal, 
furtos, roubos e mandado 
de prisão em aberto.

A maior parte das en-
volvidas com a criminali-
dade se dizem esposas, na-
moradas ou companheiras 
de homens que já foram 
presos ou cumprem pena 
no sistema prisional.

Os números mostram 
um aumento dos casos, 
comparando com os anos 
de 2017 e 2018. De janeiro 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Despertar o seu melhor 
através do conhecimento e 
de aventuras inesquecíveis, 
em meio a natureza e com 
grupos de amigos verda-
deiros. Superar seus medos, 
desafiar-se, estimulando as 
capacidades físicas, intelec-
tuais e sociais, trabalhar em 
ações comunitárias, cons-
truindo um mundo melhor.

Crianças, jovens e adul-
tos precisam de mais do que 
celulares, computadores, 
vídeo games e jogos eletrô-
nicos. Precisam fazer o que 
nunca fizeram antes, com 
coragem, confiança, paixão e 
foco. Fazendo a vida valer a 
pena, divertindo-se, surpre-
endendo-se e tendo novas 

razões para lutar.
Se você concorda com 

tudo isso é hora de entrar no 
universo do Escotismo, um 
movimento que existe há 
mais de 100 anos no mundo 
todo e que desperta tudo isso 
em seus participantes. Venha 
fazer parte, traga seus filhos 
a partir de seis anos e meio. 
Será inesquecível!

Grupo Escoteiro Ca-
nindé 28/MT, Lobinho e 
Escoteiros (a partir de 6 e 
1/2 a 13 anos). Vagas limita-
das. Inscrições aos sábados 
a partir de hoje (24), das 15h 
às 17h, no estacionamento da 
Unemat Imperial, no centro 
de Sinop.

Atividade inaugural no 
dia 5 de outubro, no mes-
mo horário e no mesmo lo-
cal. Mais informações: (66) 
99715-0310.

dos últimos quatro anos.
Os 10 municípios da 

região amazônica que mais 
registraram queimadas re-
presentam 37% dos focos 
de calor e 43% do desmata-
mento detectado até julho. 
Os registros são maiores 
nos estados do Acre, Ama-
zonas, Mato Grosso, Ron-
dônia e Roraima.

São eles: Apuí, Lábrea 
e Novo Aripuanã/AM; Al-
tamira, São Félix do Xingu, 
Novo Progresso e Itaituba/
PA; Porto Velho/RO/ Cara-
caraí/RR; e Colniza/MT.

O secretário-geral da 
Organização das Nações 
Unidas (ONU), António Gu-
terres, disse estar profun-
damente preocupado com 
os incêndios florestais na 
floresta amazônica. Ele re-
forçou que não podemos 
mais arcar com os danos 
para uma das maiores fon-
tes de oxigênio e biodiver-
sidade.

A presidente da As-
sembleia Geral da ONU, 

64%
Em 2018, Mato Grosso totali-

zou 7.312 acidentes de trânsito, 13% 
a menos em comparação ao ano 
de 2017, quando foram registrados 
8.407 acidentes. Do total, 641 foram 
com vítimas fatais. 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 Vár-
zea Grande foram contabilizados 
2.956 acidentes de trânsito. Confor-
me os dados analisados, os sábados 
foram os dias em que mais aconte-
ceram os acidentes de trânsito, com 
17,5% dos registros.

LEGISTA EM COLÍDER
A vereadora de Colíder e outros 
participaram de uma reunião com 
o diretor-geral da Politec, Rubens 
Sadao Okada para discutir a pos-
sibilidade de incremento de médi-
cos legistas para o atendimento às 
demandas de perícias necroscópi-
cas e de constatação de violência 
sexual no município. Devido à fal-
ta de profissionais da área, atual-
mente os exames são realizados 
em Sinop, Alta Floresta ou Sorriso. 
A situação tem gerado transtorno 
à população devido à demora no 
atendimento nos casos de morte 
violenta e de violência sexual.

IRREGULARIDADES
Um ônibus escolar da Prefeitura 
de Jangada foi apreendido pela 
PRF por irregularidades na docu-
mentação. O motorista do ônibus 
também não é habilitado com cur-
so para transporte escolar. Além 
disso, foi constatada a ausência 
do cronotacógrafo feito pelo In-
metro, o que é obrigatório em veí-
culos de transporte escolar. A PRF 
também constatou que parte dos 
bancos sem cinto de segurança. 
No momento da abordagem na 
BR-364, no trevo de acesso para 
Acorizal, cerca de 35 crianças es-
tavam no ônibus.

Foto: PrF

a dezembro de 2017, a Po-
lícia Militar prendeu 5.754 
mulheres. Já em 2018, esse 
número reduziu para 5.349 
prisões, porém demonstra 
que 2019 deve terminar 
com um índice maior de 
casos. As idades das suspei-
tas variam entre 13 anos a 
59 anos.

Março, conforme o 
balanço, foi o mês que teve 
maior número de deten-
ções de mulheres, alcan-
çando 611 conduções. O 
número expressivo, segun-
do o comandante da SPOE, 
Sebastião Carlos, se deve a 
um possível protagonismo 
das mulheres à frente de 
pontos de vendas de dro-
gas, no controle de distri-
buição do entorpecente, na 
participação em crimes de 
roubos à residência e furto 
a estabelecimentos comer-

ciais. Na última segunda 
(19), em menos de 12 horas, 
policiais militares prende-
ram em pontos diferentes 
do estado, duas mulheres: 

uma por crime de tráfico de 
drogas e outra por agressão 
e lesão corporal, em Barra 
do Garças e Rondonópolis, 
respectivamente.

María Fernanda Espinosa, 
também falou sobre o as-
sunto. Ela citou incêndios 
florestais pelo mundo e 

cobrou ações urgentes, di-
zendo que as florestas são 
cruciais para enfrentar a 
mudança do clima.

a cada meia hora é bom dar 
um pouco de água para a 
criança”.

UMIDIFICADOR
Ao contrário do que mui-

tos pensam, o umidificador 
de ar não serve apenas para 
amenizar o desconforto 
causado pelo tempo seco. 
Esse aparelho também é in-
dicado para pessoas alérgi-
cas, pois alivia a tosse seca, 
o chiado no peito e os olhos 
irritados, além de combater 
a dificuldade para respirar.

O único ponto negativo 
desse aparelho é que, pelo 
fato de seu funcionamen-
to não incluir a fervura da 
água, ele pode acabar es-
palhando bactérias pelo ar. 
No entanto, esse problema 
pode ser facilmente resol-
vido se você for rigoroso 
quanto à qualidade da água 
que colocará ali. 

Assim, se o usuário opta 
sempre pela água filtrada, 
não terá nenhum problema 
quanto a possíveis contami-
nações.
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Inscrições estão abertas até o dia 12 de setembro 

Coletivo abre inscrições para
4ª Mostra de Cinema Negro
DA REPORTAGEM

Produtores e realizado-
res negros podem se ins-
crever, até o próximo dia 
12 de setembro, na 4ª Mos-
tra de Cinema Negro de 
Mato Grosso. 

As inscrições foram 
abertas na última terça-
-feira (20), e serão aceitos 
curtas, médias e longas de 
todos os gêneros (ficção, 
documentário, animação, 
experimental e outros).

A Comissão Organizado-
ra fará uma pré-seleção, e 
os escolhidos serão anun-
ciados a partir do dia 16 de 
setembro de 2019, na pági-
na do Coletivo Audiovisu-
al Negro Quariterê. O Júri 
Oficial, depois, elegerá o 
Melhor Filme de Ficção, o 
Melhor Filme Experimen-
tal e o Melhor Documentá-
rio, e caso julgue necessá-
rio, uma Menção Honrosa 
(Prêmio Especial). Além 
disso, será concedido um 

PRODUTORES NEGROS | Serão aceitos curtas, médias e longas de ficção, documentário, animação 
e experimental

Foto: Divulgação

troféu, mediante Júri Po-
pular, ao melhor filme exi-
bido no auditório.

De acordo com a asses-
soria do Coletivo, a mos-
tra é uma ferramenta para 
debater e refletir sobre o 
protagonismo negro no 
audiovisual, além de uma 
resposta aos anseios de 
produtores afrodescen-
dentes do estado de Mato 
Grosso, que buscam dar 
visibilidade à produção 
audiovisual negra regional 
e nacional.

Nesta edição da mostra, o 
homenageado e convidado 
especial será o professor 
Celso Luiz Prudente. Ele 
tem experiência na área de 
Antropologia, com ênfase 
em Antropologia das Po-
pulações Afro-Brasileiras 
que atua principalmente 
nos seguintes temas: cine-
ma; reconhecimento dos 
realizadores; o negro; cul-
tura, casa grande; senzala, 
cinema novo; Glauber Ro-

cha; negro e filme; cinema; 
poesia; cabo verde.

A Mostra de Cinema Ne-
gro de Mato Grosso é a 
terceira com a organiza-

ção Coletivo Audiovisu-
al Negro Quariterê (res-
ponsável pelas edições de 
2017 e 2018). Neste ano 
ela será realizada de 16 a 

18 de outubro, no Auditó-
rio do Centro Cultural da 
Universidade Federal de 
Mato Grosso. As inscri-
ções podem ser feitas no 

link https://docs.google.
com/forms/d/e/1FAIpQLS
dGYPEtnFA45CZppG29o-
bC-oJr6sQhvLAVpQP93u-
vkeaROYPw/viewform.


