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TRÂNSITO

PALMEIRAS X GRÊMIO

Moradores
protestam
por falta
d’água
Moradores do Residencial 
Mário Raiter, em Sorriso, 
têm sofrido com a falta 
d’água. O abastecimento, 
deixou os moradores qua-
tro dias sem água e pouco 
foi-se falado pela conces-
sionária Águas de Sorriso 
sobre quando a mesma 
resolveria o problema.
  Página   7

Nesta terça (27), Palmeiras e Grêmio se enfrentarão mais uma vez no Pacaembu, o que tem 
ocorrido anualmente desde 2014. O Verdão defende 100% de aproveitamento contra o rival do 
jogo de volta das quartas de final da Libertadores.                                Página  -6

Muitos gols, Felipão rival e 100%

OBRAS E PEDÁGIO

PROTEÇÃO AMBIENTAL

Repasse de
mais R$
12 milhões a
19 municípios

Mendes vai 
até Brasília 
pedir ajuda 
de Bolsonaro

As obras realizadas na 
BR-163 e o valor arrecadado nas 
praças de pedágio resultaram 
no repasse de aproximadamen-
te R$ 12 milhões em impostos a 
19 municípios mato-grossenses, 
que estão na área de abrangên-
cia do trecho de 850,9 km da 
rodovia sob concessão da Rota 
do Oeste. O valor é referente ao 
repasse do primeiro semestre de 
2019.                                Página -7

Uma visão negativa do 
Brasil sobre este assunto pode 
causar sérios riscos ao agrone-
gócio que tem em Mato Grosso 
seu melhor desempenho. Por 
esse motivo Mendes solicitou 
ajuda do Governo Federal para 
combater os incêndios florestais 
já que se começa especulações 
de embargos ao agronegócio 
brasileiro.                       Página - 3

AssessoriA

PortAl sorriso

DivulgAção

“Fase pedagógica” 
dos radares
começa esta 
semana em Sinop
A Prefeitura de Sinop inicia esta semana a “fase 
pedagógica” dos controladores de velocidade, 
que estão sendo instalados em diversos pontos. 
Neste período (vai durar 30 dias), os condutores 
serão notificados de infrações, porém, multas e 
perda de pontos na carteira não serão efetiva-
mente aplicadas.    Página - 8



A formação de uma comunicação ativa - 
onde estamos abertos para escutar o outro 
- é o primeiro passo para se conhecer, é 
exercitar o autoconhecimento

Tudo digital?
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a CNH digital, que permite que o do-
cumento seja “carregado” no celular. 
Nas eleições usei versão parecida para 
o título de eleitor, e funcionou muito 
bem. Ainda não fiz o mesmo com a ha-
bilitação por ter uma versão anterior 

ao recurso digital, e 
que me levaria a uma 
pequena “via sacra” 
para que fosse possí-
vel o uso eletrônico. 
No caso, não valeria a 
pena.

Seja como for, não 
confio tanto assim 
nos recursos eletrôni-
cos. Um celular sem 
bateria seria mais 

que o suficiente para deixar o motoris-
ta em situação desagradável em uma 
blitz, por exemplo. A CNH “física” vai 
estar comigo sempre, como acontece 
nesses vinte e poucos anos que tenho 
tal documento.

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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Com a crise do desmatamento na Amazônia a 
ultrapassar as fronteiras do país, a política externa do 
governo Jair Bolsonaro (PSL) passará por seu primei-
ro grande teste. Até aqui, o presidente apenas acres-
centou dificuldades desnecessárias a um problema 
real.A sucessão de atos e declarações irresponsáveis 
do mandatário proporcionou material farto para que 
o Brasil seja mais uma vez exposto como vilão do am-
biente —antes mesmo de haver dados e diagnósticos 
mais precisos a respeito da ampliação de queimadas 
e outras modalidades de devastação.

Bolsonaro demitiu o diretor do órgão que apon-
tou números desfavoráveis; sem nenhuma base, 
apontou ONGs como suspeitas de piromania flores-
tal; por fim, distribuiu críticas a países europeus que 
cortaram verbas para o país e questionaram sua po-
lítica ambiental. Esta, de fato, dá motivos palpáveis 
para o alarme. O governo esvazia órgãos de controle 
e impreca contra práticas que reduziram o rombo 
amazônico de 25 mil km² desmatados em 2004 para 
7,9 mil km² no ano passado. O presidente vem de um 
meio, o militar, que preconiza a ocupação econômica 
da Amazônia como uma forma de evitar a ingerência 
estrangeira. Se pontualmente pode haver preocupa-
ções legítimas, o tom geral da teoria é paranoico.

Em tal cenário, o país se torna alvo não apenas 
de críticas bem fundamentadas —e elas são muitas— 
mas também de manobras oportunistas que se valem 
de um tanto de histeria e desinformação.

O presidente francês, Emmanuel Macron, por 
exemplo, não desperdiçou a chance de usar as quei-
madas amazônicas na tentativa de ocupar o vácuo de 
lideranças na Europa —com direito a seu quinhão de 
tolices, como chamar a floresta de pulmão do mundo. 
O fez trazendo a discussão para o fórum do G7, que 
reuniu no sábado (24) líderes das maiores economias 
globais. É incerto, porém, se sua intenção terá gua-
rida dos EUA de Donald Trump, dadas as afinidades 
entre o republicano e o presidente brasileiro.

O estrago de imagem está feito, de todo modo, e 
pode ter repercussões comerciais importantes. Fran-
ceses e irlandeses já ameaçam o acordo Mercosul-
-União Europeia, que precisa ser aprovado por todos 
os países envolvidos.

Há um extenso rol de providências a serem to-
madas para estancar a crise, e o ajuste de tom de Bol-
sonaro deveria ser a mais imediata delas. Ele adotou 
maior sobriedade, felizmente, em seu pronuncia-
mento em cadeia de rádio e TV nesta sexta-feira (23), 
trocando o confronto pela defesa da preservação.

Restará, claro, adotar as medidas necessárias 
para ao menos indicar a intenção de reverter os nú-
meros negativos. Bravatas nacionalistas não ganharão 
o jogo desta vez.

Editorial

Abaixar o fogo

Ranking dos Políticos - Facebook

momento o diálogo será primordial, para 
isso é necessário que haja transparência das 
informações para desenvolver a empatia so-
bre o assunto em questão, assim, conseguir-
mos esclarecer os fatos, controlar as ações, 

alcançar o bom entendimento entre as partes, ou 
mesmo compreensão por aqueles não envolvidos 
diretamente com o ocorrido. Com essa construção 
a instituição irá diminuir os ruídos e alcançar a so-
lução da problemática existente.

Quando se trata do mercado de trabalho, é natu-
ral encontrarmos profissionais esforçados, dedica-
dos, que realmente “vestem a camisa” da empresa, 
mas, muitas vezes, são péssimos na habilidade de 
se relacionar como os colegas, têm dificuldades 
com hierarquias e se acham autossuficientes – au-
sentes de empatia e humildade -, nesse sentido a 
falta do talento na arte de se comunicar faz com 
que esse bom colaborador fique fora do mercado. 
Isso demostra que somente a competência não irá 
segurar seu emprego, afinal, a importância do re-
lacionamento consiste na troca de conhecimento 
e na oportunidade de aprender com a experiência 
do outro. Em vários momentos me deparo com pes-
soas que não permitem dialogar sobre seus defei-
tos e limitações, mas na verdade esses indivíduos 
utilizam dessa autodefesa para afastar as críticas, 
evitando levá-los à reflexão das suas ações. Isso 
porque o induziria à conclusão de que o grande 
causador por não conseguir permanecer em um 
emprego, em convivência familiar ou até mesmo 
manter amizades, é a sua falta de capacidade em 
respeitar as escolhas e comportamentos diferentes 
do que a pessoa tem como certo.

Quando nos referimos ao diálogo na construção 
dos relacionamentos, existe um ambiente que não 
podemos deixar passar desapercebido: a comunica-
ção interna nas instituições, seja ela pública ou pri-
vada. É comum ouvirmos colaboradores reclaman-
do da falta de informação no ambiente de trabalho, 
o que torna mais difícil a realização das atividades, 
como também alcançar o objetivo proposto pela 
empresa. Para uma boa condução do processo das 
ações no ambiente de trabalho é necessário que a 
comunicação seja transparente, o feedback é es-
sencial na evolução e motivação, e o líder precisa 
estar aberto a ouvir as sugestões e necessidades de 
seus liderados. Dessa maneira o colaborador terá 
uma nova perspectiva da empresa e desenvolverá 
suas atribuições com mais segurança e contribuirá 
na tomada de decisões.

GABRIELA CARVALHO É GRADUADA EM ADMI-
NISTRAÇÃO COM EXPERTISE EM COMUNICAÇÃO 
SOCIAL E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

O diálogo como ferramenta

“NUNCA PRECISEI”
Durante o voto, ele afirmou que ficou “es-

pantando” com a cobrança do funcionário. 
“Embora eu tenha pedido vistas, esse pro-
cesso só foi remetido ao meu gabinete, dois 
deles na terça à noite da semana passada e 
o outro na quarta de manhã”, disse. “E para o 
meu espanto, um funcionário da Secretaria 
Integrada foi cobrar no meu gabinete o voto. 
Quer dizer, eu nunca precisei de funcionário 
de secretaria alguma ir ao meu gabinete di-
zer o que eu tenho ou não que fazer de ofício. 
Nunca. Esse é um caso de exceção, não sei 
por quê, mas tem exceções”, completou.

PREVISÃO
O governador Mauro Mendes e o secretá-

rio de Fazenda Rogério Gallo divergiram ao 
tratarem do pagamento do 13º salário dos 
servidores públicos. Enquanto o chefe do 
Executivo disse não ser possível dar garantia 
de que os valores serão pagos em dezembro, 
Gallo disse que o Governo irá cumprir com o 
prometido. “Hoje não tenho essa garantia [de 
pagamento]. Depende muito da arrecadação. 
Não dá para afirmar, neste momento, que sim 
ou que não”, disse o governador. “Há possibi-
lidade de parcelar dentro deste ano ainda”, 
respondeu Gallo.

PEDIDO DE VISTAS
O desembargador Paulo da Cunha se re-

voltou com um funcionário da Secretaria de 
Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de 
Justiça que lhe cobrou agilidade na entrega 
do voto sobre os habeas corpus dos policiais 
militares presos por facilitar a entrada de 
celulares na Penitenciária Central do Estado 
(PCE), em Cuiabá. Cunha havia pedido vistas 
do processo. Durante sessão na última quar-
ta (23), a 2ª Câmara Criminal acompanhou 
seu voto-vista para determinar a soltura dos 
policiais militares e decretar a incompetên-
cia da 7ª Vara Criminal no caso.

É bem interessante ter que levar uma cópia de um do-
cumento do Detran para o próprio Detran, para poder 
dar entrada em sua renovação. Acredito que uma sim-
ples informação, via sistema, seria suficiente. Quando 
será que os órgãos públicos vão, de fato, fazer uso da 
tecnologia em sua totalidade?

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

GABRIELA CARVALHO

Já dizia o “Velho Guerreiro” (saudoso José 
Abelardo Barbosa), mais conhecido como Cha-
crinha: ‘quem não se comunica, se trumbica’. Em 
sua transmissão Chacrinha nos alertava para a 
importância do diálogo, que se tornou a principal 
ferramenta do século na construção de qualquer 
relacionamento, seja ele profissional ou sentimen-
tal.

A pessoa que consegue dominar uma boa for-
ma de se comunicar, com certeza, irá obter suces-
so em sua carreira ou na tarefa que se dispor a 
realizar. Mas como fazer isso? Para alcançar uma 
boa comunicação é necessário muito mais do que 
apenas ter os ouvidos abertos, o ouvinte precisa se 
propor a prestar atenção no outro e não só para se 
beneficiar, mas com o intuito de conhecer a neces-
sidade, criar empatia para, assim, construir uma 
comunicação efetiva.

A formação de uma comunicação ativa - onde 
estamos abertos para escutar o outro - é o primeiro 
passo para se conhecer, é exercitar o autoconheci-
mento, entender quais os seus objetivos, valores e 
necessidades, para, a partir daí, ter condições de 
ouvir com humildade e poder entender os limites 
do interlocutor. No processo de comunicação, uti-
lizamos muito mais do que a fala, precisamos nos 
atentar ao movimento corporal, expressão facial e 
cuidar para entender que cada pessoa tem a sua 
particularidade -  uma forma de se comportar, se 
direcionar, até mesmo gesticular -, por isso, pre-
cisamos nos esforçar para respeitar e entender as 
diferenças. Muitas vezes as pessoas chegam em 
determinado local para serem atendidas em bus-
ca de um objetivo, e, mesmo que não obtenham a 
resposta desejada, precisamos tomar muito cuida-
do no momento de se dizer o ‘não’, a forma que irá 
repassar essa negativa fará toda diferença para o 
receptor. No entanto, quando demostramos aten-
ção para com o outro, ouvimos e tratamos as ne-
cessidades apresentadas com carinho e respeito, 
mesmo com a negativa em relação a problemática 
apresentada pelo interlocutor, tenha certeza que 
ele sairá satisfeito. Sendo assim, concluímos que 
um diálogo bem realizado é capaz de construir en-
tendimento e fazer as pessoas mudarem suas ati-
tudes. É comum ouvirmos falar que determinada 
instituição está passando por uma ‘crise’. Quando 
isso acontece, seja ela interna ou externa, a pri-
meira preocupação é com a comunicação, como 
a informação será repassada ao receptor? Nesse 
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IMAGEM DO DIA

“O estrago de imagem está feito, de todo 
modo, e pode ter repercussões comerciais 
importantes. Franceses e irlandeses já 
ameaçam o acordo Mercosul-União 
Europeia

“
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Minha carteira nacional de habilita-
ção está vencendo daqui há alguns dias 
e fui, hoje, até o Detran para dar entrada 
no processo de renovação. Com o toxi-
cológico já feito (tenho carteira AD) fui 
até o órgão para iniciar o trâmite buro-
crático.

Antes de 
qualquer coisa 
fui informado 
que o sistema 
estava fora do ar 
e, com isso, não 
seria possível 
iniciar o proces-
so. Aproveitei, 
então, para veri-
ficar o que devo 
apresentar para fazer o pedido, e me in-
formaram coisas relativamente simples: 
cópia da CNH e de um comprovante de 
residência recente. Tudo normal (ou 
quase).

Achei bem interessante que tudo no 
que diz respeito à habilitação é digital. 
Foto digital, assinatura digital, impres-
são digital também digital. Mas você 
tem que pegar a habilitação, que é um 
documento do próprio Detran, tirar uma 
cópia e levar para eles. Essa parte, por 
interessante que possa parecer, ainda 
está na idade da pedra.

Depois da renovação quero testar 

Dois adolescentes foram apreendidos em Pontes e Lacerda após roubarem 
produtos de um mercado. Eles teriam usado uma máscara de palhaço e uma 
arma de brinquedo para cometer o crime. Em rondas, a polícia encontrou a 
dupla em atitude suspeita. Os pais dos menores e o Conselho Tutelar foram 
acionados para tomar as providências cabíveis.



DIVULGAÇÃO

GALLO FORA DA DISPUTA...
O secretário de Fazenda, Rogério Gallo, 

voltou a descartar, qualquer possibilidade de 
concorrer à prefeitura de Cuiabá pelo DEM 
nas eleições de outubro de 2020. O gestor 
reiterou que não pretende se filiar a nenhum 
partido e que está focado em resolver os 
problemas administrativos e financeiros do 
Estado. “Não sou filiado a nenhum partido e 
estou focado no meu trabalho aqui na Secre-
taria de Fazenda”, pontuou Gallo. Ele passou 
ser cotado a disputar a prefeitura da Capital 
nos últimos meses, depois que o deputado 
estadual e presidente da Assembleia Legis-
lativa, Eduardo Botelho (DEM), disse que o 
secretário iria se filiar ao partido, mas o se-
cretário nunca confirmou essa informação.

GALLI PUNIDO NO STF...
O Supremo Tribunal Federal manteve a 

condenação por homofobia do ex-deputado fede-
ral Victório Galli (Patriota), que tentava derrubar 
o processo por meio de uma liminar que foi ne-
gada, no último dia 21, pela ministra Rosa Weber. 
Com isso, permanece a condenação de R$ 100 mil 
por danos morais e coletivos.Pela decisão, Galli 
terá que reverter o dinheiro para uma entidade 
ligada ao movimento LGBT, sem fins lucrativos, 
que combata o preconceito contra orientação 
sexual e de gênero. Em sua defesa, Galli alegou 
que a acusação de homofobia não teria qualquer 
lastro de provas dentro do processo que tramitou 
na Vara Especial de Ação Civil Pública e Ação 
Popular, e que não lhe foi concedida a oportuni-
dade de defesa “nos autos de origem”.

APROVAÇÃO EM QUEDA...
Nova rodada de pesquisa CNT/MDA mostra 

que 39,5% dos brasileiros consideram que o go-
verno de Jair Bolsonaro chegou a 39,5% de ava-
liação negativa (ruim e péssimo) e 29,4% ainda 
o classificam nas categorias de ótimo e bom. Os 
que acham que o governo é apenas regular che-
gam a 29,1%. Na rodada anterior do mesmo insti-
tuto, realizada em fevereiro, o governo Bolsonaro 
aparecia com pontuação positiva muito acima da 
negativa: 39% achavam que a administração era 
boa ou ótima, enquanto que 19% a classificavam 
de ruim ou péssima. Em seis meses, o quadro se 
inverteu. Avaliação negativa de Bolsonaro chega 
a quase 40%. O desempenho pessoal do presiden-
te também piorou: atualmente, 53,7% dos entre-
vistados desaprovam, e 41% aprovam.
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No momento não há nenhum incêndio de grandes proporções

Governador destaca ações tomadas 
para evitar prejuízos econômicos 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na manhã de ontem (26), 
o governador Mauro Men-
des (DEM)

em entrevista à Rádio 
CBN de São Paulo,  no Palá-
cio Paiaguás destacou neces-
sidade do país em ter uma 
política mais eficiente em 
tudo que seja relacionado ao 
meio ambiente, principal-
mente as queimadas na re-
gião amazônica que vêm to-
mando grande repercussão 
não só na mídia nacional, 
como também internacio-
nal. Uma visão negativa do 
Brasil sobre este ano pode 
causar sérios riscos ao agro-
negócio que tem em Mato 
Grosso seu melhor desem-
penho. 

“Nós estamos em meio 
de um grande incêndio in-
ternacional. E isso é mui-
to ruim para a imagem do 
nosso país, sobretudo para 
o agronegócio brasileiro. E 
falo isso porque o nosso es-
tado é o maior protagonista 
no cenário brasileiro, como 

o maior produtor de com-
modities agrícola”, destacou.

Por esse motivo Mendes 
solicitou ajuda do Governo 
Federal para combater os 
incêndios florestais em Mato 
Grosso, já que se começa es-
peculações de embargos ao 
agronegócio brasileiro.

“Nós aderimos a esse pro-
grama do governo federal, 
de forma preventiva, para 
que com mais apoio huma-
no e financeiro, possamos 
ser mais rápidos e eficien-
tes no combate de qualquer 
assunto ligado ao meio am-
biente. 

Para que possamos dar 
uma blindagem ao nosso 
país, porque se acontecer 
um embargo ao agronegócio 
brasileiro, como chegou a 
ser ventilado na semana pas-
sada, isso será muito ruim 
para a balança comercial e 
consequentemente para o 
Brasil, e será uma catástrofe 
para o estado de Mato Gros-
so”, defendeu.

Durante a entrevista, ele 
ressaltou que no Estado, no 
momento, não há nenhum 

PROTEÇÃO AMBIENTAL | Mendes reforçou a importância de preservar o meio ambiente e busca ajuda da União
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DIRETO DA FRANÇA

Blairo vê declaração de Bolsonaro 
como preocupante para imagem do BR

DESBUROCRATIZAÇÃO

Sinop passa a integrar  RedeSimples 
para facilitar abertura de empresas

VISTORIA

Comissão visita 
HR’s de Colíder 
e Alta Floresta

Parlamentares fazem vistorias nos Hospitais Regionais 
do Nortão 

Blairo usou as redes sociais para desabafar sobre o caso 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Da França, onde passa 
alguns dias, o ex-governador 
de Mato Grosso e ex-minis-
tro da Agricultura, Blairo 
Maggi (PP), concedeu en-
trevista à Rádio Jovem Pan e 
se demonstrou preocupado 
com as declarações dadas 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro (PSL), sobre as queimadas 
na Amazônia.

Blairo acredita que uma 
crise no relacionamento 
com o mercado externo se 
aproxima por causa da pos-
tura truculenta do presiden-
te, colocando em risco a boa 
relação conquistada ás duras 
penas no passado.

“Com a forma que tem 
se falado aqui [no exterior] a 
preocupação é muito gran-
de. O posicionamento do 
governo, o discurso imple-
mentado, acabou criando 
essa instabilidade, essa preo-
cupação e acabou ganhando 
força. Agora temos que de-
monstrar que a preocupação 
é válida, mas não é tão grave 

DA REPORTAGEM

A cidade de Sinop é a 
14ª cidade a fazer parte da 
RedeSimples no estado, a 
partir da assinatura de um 
Termo de Cooperação entre 
a prefeitura Rosana Marti-
nelli (PL) e a Junta Comercial 
de Mato Grosso ( Jucemat). 
O registro de empresas e o 
licenciamento passam a ser 
integrados, entregando o re-
gistro do empreendimento 
em um dia.

O documento foi assi-
nado pelo secretário adjun-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência So-
cial da Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso realizou 
um tour sobre os Hospitais 
Regionais de Colíder e Alta 
Floresta. Durante a visita, os 
deputados Dilmar Dal Bosco 
(DEM), Dr. Eugênio (PSB), 
Dr. Gimenez (PV), Janaina 
Riva (MDB), Paulo Araújo 
(PP) e Valdir Barranco (PT) 
conheceram as instalações 
dos hospitais, acompanha-
dos do secretário de Estado 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do, e de técnicos da Comis-
são de Saúde.

O líder do governo na 
ALMT, deputado Dilmar 
Dal’Bosco (DEM), anunciou 
uma promessa do secretá-
rio Gilberto Figueiredo em 
abrir as Unidades de Terapia 
Intensiva (UTI´s) do Hos-
pital Regional de Alta Flo-
resta para a população das 
cidades vizinhas. “Ele fez 
um compromisso com nós 
parlamentares para abertura 
das UTI´s que vão atender os 
municípios circunvizinhos. 
Tenho certeza que até de-
zembro o Governo Mauro 
Mendes e Otaviano Pivetta 
vão cumprir com este com-
promisso. Nós na Assem-
bleia já aprovamos lei para 

aumentar o recurso da saú-
de para essa oportunidade e 
para o povo de Alta Floreste 
e de toda a região”, disse Dal 
Bosco.

Na avaliação do secre-
tário estadual de Saúde, Gil-
berto Figueiredo, as visitas 
realizadas pela Comissão de 
Saúde são extremamente re-
levantes. “Não há coloração 
partidária nessa iniciativa da 
ALMT. Estamos todos pen-
sando naquilo que é melhor 
para a população do estado. 
A presença dos deputados 
permite que sejam visualiza-
das in loco as nossas neces-
sidades e, assim, aportados, 
por meio de emendas, recur-
sos para que tenhamos reso-
lutividade nos problemas 
existentes”, comentou Fi-
gueiredo. Segundo o secre-
tário, já existe um prazo para 
fazer funcionar no Regional 
de Colíder a UTI pediátrica 
e neonatal. “Já publicamos 
o edital de contratação do 
serviço médico e de todo o 
equipamento, pacote com-
pleto, para fazer funcionar a 
UTI pediátrica e neonatal do 
Hospital Regional de Colí-
der. Nossa equipe de infraes-
trutura também desenvolve 
o projeto de investimento 
para a melhoria global do 
hospital, assim como faze-
mos nos demais”, anunciou o 
secretário.

quanto está se propagando. 
Vamos ter que retomar todo 
um trabalho que foi feito em 
outras gestões porque tínha-
mos avançado bastante, e até 
as Ong’s internacionais e o 
próprio mercado haviam 
entendido que se faz um es-
forço muito grande no Brasil 
para combater o desmata-
mento, separando o que é 
de interesse do agronegó-
cio com uma capacidade de 
produção, mas respeitando 
meio ambiente”, disse.

Depois da entrevis-
ta o ex-governador foi alvo 
de críticas nas redes sociais, 
sendo lembrado de que ha-
via recebido o “título” de 
“motosserra de ouro”, mas 
que na ocasião soube adotar 
postura diferente.

“Minhas práticas como 
empresário, agricultor nunca 
passaram a linha da lei, mas 
como Governador coube a 
mim a tarefa de lidar com 
algo parecido com o que 
está acontecendo agora. A 
culpa sempre recai em cima 
do Governante de plantão, 
exatamente o que acontece 

to de Indústria, Comércio, 
Minas e Energia, Celso Pau-
lo Banazeski, e pela prefeita, 
no último dia 22 de agosto. 
Conforme a presidente da 
Jucemat, Gercimira Rezen-
de, a adesão dos municípios 
é muito importante para que 
a agilidade no processo de 
abertura de empresas chegue 
a todos os cidadãos. “A Junta 
Comercial já trabalha com os 
processos totalmente digi-
talizados, com a abertura de 
empresas em minutos. A in-
tegração com a Receita Fede-
ral e órgãos de licenciamento 

incêndio de grandes propor-
ções. O único dessa natureza 
já foi contido e ocorreu na 
Serra Ricardo Franco, tendo 
sido controlado pelo Corpo 
de Bombeiros.

De acordo com os dados 
oficiais, a maior parte dos 
incêndios ocorre na zona 
rural, próximo as grandes 
cidades do estado e também 
em pequenas propriedades 
rurais. “Temos uma radio-
grafia feita domingo (25), 
pelo Corpo de Bombeiros 
que a nossa situação está 
controlada e existe uma atu-
ação muito forte da corpo-
ração, mas, principalmente, 
em parceira com produtores 
rurais que sabem o quanto 
esse problema ambiental das 
queimadas em nosso Estado 
e no Brasil é relevante. Por 
isso, muita gente está aju-
dando e colaborando nesse 
sentido”, destacou.

O Governador Mauro 
Mendes se reúne hoje (27) 
com o presidente Jair Bolso-
naro (PSL) para concretizar 
o apoio da União ao comba-
te de incêndios.

com Bolsonaro! E não é com 
bravatas que se vence uma 
guerra como esta, mas com 

diálogo e união nacional! 
Esta união que deve vir dos 
envolvidos no caso!”, alertou.

ambiental serão o diferencial 
para tornar a formalização 
completa do empreendi-
mento possível em um curto 
espaço de tempo”, explica.

A RedeSimples é o Pro-
jeto Nacional de Desburo-
cratização e Simplificação 
do Registro Comercial, que 
busca integrar informações 
entre diversos órgãos e es-
feras para facilitar e agilizar 
a abertura, fechamento, e 
procedimentos necessários 
aos empreendedores. Este é 
um projeto do Sebrae para 
melhorar o ambiente ne-

gocial dos estados. Com a 
Cooperação, o município 
irá agilizar o processo para 
quem quer empreender na 
região. “Esse termo de coo-
peração que a prefeitura fez 
com a Junta Comercial vai 
facilitar, modernizar, agilizar 
e principalmente em termos 
de abertura de empresas, 
cadastramento, tanto na Re-
ceita (Federal), quando Jun-
ta Comercial. Esse processo 
demorava muito. Hoje nós 
queremos, depois dos trei-
namentos, agilizar”, afirma a 
prefeita Rosana Martinelli.
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TV  e Entretenimento

Caio Castro tranquiliza 
fãs após acidente em 
rali: ‘Inteiro e feliz’

O ator Caio Castro postou uma mensagem em 
sua conta no Instagram, neste domingo 25, para co-
mentar seu estado após acidente que sofreu no dia 
anterior. Castro participava do Rally dos Sertões, em 
Campo Grande (MS), quando o veículo que conduzia 
capotou e a acabou destruído. “Estou inteiro e feliz”, 
escreveu o ator, que não se feriu, a exemplo de Mar-
cos Ponstein, navegador que o acompanhava. Ape-
sar do acidente, Castro comemorou o desempenho 
na corrida. “De 60 carros, 3° melhor tempo No ma-
ta-mata, cheguei na semifinal. E a capotagem, que 
me rendeu perda total no carro e uma experiência 
completa de rali, na minha estreia na competição”, 
declarou. Com número recorde de 302 inscritos, a27ª 
edição do Rally dos Sertões teve início no último 
sábado. Partindo da capital sul-matrogrossense, os 
competidores percorrerão 4.900 quilômetros atra-
vessando também os estados do Mato Grosso, Goiás, 
Tocantins, Piauí, até a cidade de Aquiraz, no Ceará, 
em 1º de setembro. Há ações sociais envolvidas no 
circuito, como a realização de exames médicos para 
moradores. A estimativa é movimentar diariamente 
630.000 reais em cada cidade.
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PPA
PANCREATITE

PAIONSRR
ABECEDARIO
GOERIZT
AESTEUCI

DINOSSAUROS
OOONAM
DESSALGADO
ELETAIJ
PALARAUL

SINCERAVI
REUTILIZAR
AGIAONI

ATREVIMENTO
AOOLEOSES

Pessoa ao
fundo de
fotos de
famosos

Raiz con-
sumida
crua em
saladas

Carteira
de Identi-
ficação

Estudantil 

Exaltação
do amor
sensual 

Nina
Simone, 
cantora
dos EUA

Estado da
reserva

ianomâmi
(sigla)

Direção
em que
nasce o

Sol

"O Homem
que (?)", 

romance de
Victor Hugo

 (?)
Kinoplex,
cadeia de
cinemas

(?) Rosa, 
compositor

de "Fita
Amarela"

Abençoar
com óleo
em ritual

(Rel.)

A vogal
marcada

no jogo da
velha

Console de
games dos
anos 70

Abreviatu-
ra de Los
Angeles
(EUA)

Amplitude
Modulada

(sigla)

Cada
divisão da
escola de

samba

Símbolo de
status em
marinas

Açucenas

(?) Seixas,
cantor do
sucesso
"Gita"

A pessoa 
que sempre
age de mo-
do autêntico

Palavra de
ordem da 
reciclagem

Pequeno 
caranguejo
que habita
estuários

Ilha, em
francês

"Tudo", em
"onipo-
tente"

Audácia;
ousadia

(?) essen-
ciais: usam-
se na aro-
materapia

(?)-mosca-
da, tempero
do molho
bechamel

Mar (?):
banha a

Bulgária e
a Turquia

Jolin (?), maior nome
da música mandarim

Oscar de Allison
Janney, em 2018

(?) Beltrão, atriz

O de cargos públicos 
é realizado por meio

de concursos

6, em romanos

Batalha do (?), episó-
dio da guerra de inde-
pendência do Texas

Antigo
jogo

oriental de
estratégia

O mesmo
que

"alfabeto"

Linguiça 
portuguesa
usada no

feijão

Inflamação 
potenciali-
zada pelo 

alcoolismo

"Preços",
em IPCA

O bacalhau
que ficou
de molho e
está pron-
to para o
preparo

Antepas-
sados das
aves, habi-

taram a
Terra por
167 mi-
lhões de

anos

3/île — uca. 4/ts’ai. 5/álamo — atari.

Gusttavo Lima diz que vai fazer 
pausa na carreira em 2020

O cantor Gusttavo Lima anunciou que 
fará uma pausa na carreira em 2020 para 
dedicar atenção exclusiva para a esposa, a 
modelo Andressa Suíta, e os dois filhos. 

Gusttavo encerrou shows no palco Are-
na da Festa do Peão de Barretos, no interior 
de São Paulo, na manhã deste domingo, 25.

Durante a apresentação, ele falou sobre 
a morte da mãe, há quatro anos. “Eu tive a 
maior perda da minha vida: a perda da mi-

nha mãe, dona Sebastiana Maria de Lima, 
em 2015. Eu venho tentando superar isso 
a cada dia e é por isso que quem tem mãe 
e pai – é um pedido de filho -, valorize seu 
pai e sua mãe”, aconselhou aos fãs.

Gusttavo Lima tem cumprido uma 
agenda de shows lotada, com aproximada-
mente 30 por mês. Diante da intensidade 
da carreira, o cantor avisou. “A partir de 
2020, eu vou dar uma parada na minha 

agenda, uma reduzida no número de sho-
ws. Vou fazer 10, 12 shows por mês para dar 
mais atenção para o que mais significa na 
minha vida. Meus filhos já estão com um e 
dois anos. Nem tudo na vida é trabalho, é 
dinheiro. Chegou a hora de dar uma acal-
mada”, desabafou.

No perfil oficial no Instagram, o cantor 
sempre publica momentos em família com 
a esposa e filhos.



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701538700  018551731
279002701171000  018519201
279002701500600  044508561
279002800165200  769752581
279958300006700  733048671

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Código do Cartório:  261 

Selo de Controle Digital
Cod. Ato(s): 65

BES65590 - R$ 33,00
ISSQN: R$ 1,32

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.

TÍTULOS E DOCUMENTOS

DANIELA SAUER HERMES
Oficiala Titular

Rua Pinhalzinho, n.º 542/N, Centro - CEP - 78.885-000, Feliz Natal-MT
FELIZ NATAL-MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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.

     Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso
Ato de Notas e  de Registro

Código do Cartório:  261 

Selo de Controle Digital
Cod. Ato(s): 65

BES65589 - R$ 33,00
ISSQN: R$ 1,32

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.

TÍTULOS E DOCUMENTOS

DANIELA SAUER HERMES
Oficiala Titular

Rua Pinhalzinho, n.º 542/N, Centro - CEP - 78.885-000, Feliz Natal-MT
FELIZ NATAL-MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Tel: (66) 3585-2094 / e-mail: feliznatal1oficio@terra.com.br

 
 

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 

 

SINTTRONORMAT 
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso 

Avenida das Acácias n° 2369 – Centro – CEP: 78.550-306 - Sinop/MT – Fone: (66) 3531 8133 

 
 

 
Avenida das Acácias – n° 2369 – Setor Residencial Norte – Sinop – MT – CEP 78.550-306 – 

Site: www.sinttronormat.org.br – Fone/Fax: (66) 3531 8133 - 1088 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PARA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO - 
SINTTRONORMAT, através do seu presidente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA 
OS TRABALHADORES DA CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA 
QUE EXERÇAM AS FUNÇÕES DE MOTORISTA, AJUDANTE e OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA, integrantes da base territorial representada pelo Sindicato, nas 
cidades de: ALTA FLORESTA/MT, LUCAS DO RIO VERDE/MT e SINOP/MT nos 
termos das disposições contidas no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do 
artigo 19°, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA QUE SERÁ REALIZADA NO 
DIA 02/09/2019, NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: Alta Floresta/MT: Travessa Sabia, 
n° 16, Bairro Jardim das Araras, CEP 78.580-000; Lucas do Rio Verde/MT: na 
Avenida Amazonas, nº. 1.072-E, Quadra 12 Lote 72, Bairro Pioneiro, CEP 78.455-000; 
Sinop/MT: na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nº. 1.005, Bairro Distrito 
Industrial, CEP 78.550-000; As assembleias serão realizadas respectivamente em 
primeira convocação as 07hs00min com a presença da maioria simples, e em segunda 
e ultima convocação as 08hs00min, com a maioria dos presentes, para tratarem sobre 
os seguintes assuntos: 1 - Discussão sobre a proposta patronal para possível 
fechamento de Acordo Coletivo de Trabalho vigência 2019/2020; 2- Demais assuntos 
inerentes à pauta. Sinop - MT, 27 de Agosto de 2019. Jaime Sales de Oliveira 
Presidente - SINTTRONORMAT 
   
 

SINTTRONORMAT 
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso 

Avenida das Acácias n° 2369 – Centro – CEP: 78.550-306 - Sinop/MT – Fone: (66) 3531 8133 

 
 

 
Avenida das Acácias – n° 2369 – Setor Residencial Norte – Sinop – MT – CEP 78.550-306 – 

Site: www.sinttronormat.org.br – Fone/Fax: (66) 3531 8133 - 1088 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA PARA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA - O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO - 
SINTTRONORMAT, através do seu presidente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA 
OS TRABALHADORES DA CERVEJARIA PETRÓPOLIS CENTRO OESTE LTDA 
QUE EXERÇAM AS FUNÇÕES DE MOTORISTA, AJUDANTE e OPERADOR DE 
EMPILHADEIRA, integrantes da base territorial representada pelo Sindicato, nas 
cidades de: ALTA FLORESTA/MT, LUCAS DO RIO VERDE/MT e SINOP/MT nos 
termos das disposições contidas no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do 
artigo 19°, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA QUE SERÁ REALIZADA NO 
DIA 02/09/2019, NOS SEGUINTES ENDEREÇOS: Alta Floresta/MT: Travessa Sabia, 
n° 16, Bairro Jardim das Araras, CEP 78.580-000; Lucas do Rio Verde/MT: na 
Avenida Amazonas, nº. 1.072-E, Quadra 12 Lote 72, Bairro Pioneiro, CEP 78.455-000; 
Sinop/MT: na Rua João Pedro Moreira de Carvalho, nº. 1.005, Bairro Distrito 
Industrial, CEP 78.550-000; As assembleias serão realizadas respectivamente em 
primeira convocação as 07hs00min com a presença da maioria simples, e em segunda 
e ultima convocação as 08hs00min, com a maioria dos presentes, para tratarem sobre 
os seguintes assuntos: 1 - Discussão sobre a proposta patronal para possível 
fechamento de Acordo Coletivo de Trabalho vigência 2019/2020; 2- Demais assuntos 
inerentes à pauta. Sinop - MT, 27 de Agosto de 2019. Jaime Sales de Oliveira 
Presidente - SINTTRONORMAT 
   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 23/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 23/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor Proposta 
objetivando o Registro de Preço para Aquisição Futura e Fracionada de Materiais de 
Expediente para uso em todas as Secretarias do Município de Nova Guarita – MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 06/09/2019, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 08:30 hs às 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de 
Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 26 
de Agosto de 2019. 

Yana Maria Marcon 
 Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 036/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/09/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 10/09/2019, às 08H00, para Registro de Preços 
para Futura e Eventual Aquisição de Recargas de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP, para 
Uso nas Diversas Secretarias do Município de Novo Mundo/MT., conforme especificações 
do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão 
obter maiores informações das 07H00min às 11H00min de segunda a sexta e/ou no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 26 de agosto de 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 
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Pacaembu será palco de duelo entre Palmeiras e Grêmio hoje, pela Libertadores 

Muitos gols, Felipão rival e 100%
DA REPORTAGEM

Nesta terça-feira (27), 
às 20h30, Palmeiras e Grê-
mio se enfrentarão mais 
uma vez no estádio do Pa-
caembu, o que tem ocorri-
do anualmente desde 2014. 
Nesta sequência, o Verdão 
defende 100% de aproveita-
mento contra o rival do jogo 
de volta das quartas de final 
da Libertadores.Os confron-
tos válidos pelo Brasileirão 
de 2015, 2016, 2017 e 2018 
foram transferidos para o 
estádio municipal por causa 
da agenda de shows da arena 
palmeirense, enquanto o de 
2014 ocorreu antes da inau-
guração da casa alviverde.

Palmeiras e Grêmio 
jogaram apenas uma vez na 
arena. Foi em 2016, no duelo 
de volta das quartas de final 
da Copa do Brasil, quando 
Thiago Martins abriu o pla-
car para os paulistas, mas 
Everton igualou na segunda 
etapa e classificou os gaú-
chos.Nos últimos cinco jo-
gos disputados pelos rivais 
no Pacaembu, foram 18 gols 
marcados: 12 a favor dos 
palmeirenses e seis para os 
gremistas, média de 3,6 gols 
por partida. Por ter vencido 
em Porto Alegre por 1 a 0, na 
última terça, o Verdão agora 
entra em campo com a van-
tagem do empate. Relembre 
os jogos recentes no Paca-
embu.

2014 - Felipão 
no banco do Grêmio
A partida disputada no 

dia 11 de outubro teve vitó-
ria do Palmeiras por 2 a 1. O 
Grêmio, além de ter Felipão 
no banco, contava com Zé 

Roberto na lateral esquerda 
e com Dudu e Hernán Bar-
cos no ataque – o argentino 
abriu o placar em cobrança 
de pênalti. A virada palmei-
rense foi comandada por Pa-
blo Mouche e João Pedro.

2015 - força pelo alto
No dia 19 de setembro 

daquele ano, o Palmeiras 
usou sua força pelo alto pra 
vencer o Grêmio por 3 a 2. 
Vitor Hugo, Lucas Barrios e 
Rafael Marques marcaram 
para o time na época dirigi-
do por Marcelo Oliveira.

2016 - golaço 
em ano de título
Naquele dia 2 de junho, 

Palmeiras e Grêmio prota-
gonizaram uma partida com 
sete gols. Com direito a gola-
ço de Róger Guedes, o Ver-
dão de Cuca, que seria cam-
peão meses depois, venceu 
por 4 a 3.

2017 - gol contra decide
No dia primeiro de ju-

lho, Palmeiras e Grêmio se 
enfrentaram pensando na 
Libertadores. Por isso, as 
duas equipes mesclaram 
as formações – o Verdão 
enfrentou o Barcelona de 
Guayaquil dias depois, en-
quanto os gaúchos enfrenta-
ram o Godoy Cruz. A vitória 
alviverde por 1 a 0 veio em 
gol contra de Machado.

2018 - Deyverson artilheiro
No dia 14 de outubro, 

Deyverson marcou duas ve-
zes na vitória palmeirense 
por 2 a 0 sobre o Grêmio. O 
jogo fez parte da reta final do 
Verdão na campanha do títu-
lo brasileiro.

RETROSPECTO NO PACAEMBU | Verdão recebeu o rival gaúcho no estádio municipal todos os anos desde 2014
Foto: Marcos ribolli

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019 
1. A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste RETIFICAR o edital de Concorrência Pública nº 
002/2019, para fins de retificar o disposto no item 2.1. do Edital, que passará a vigorar conforme abaixo: 
2.1 - No dia, hora e local designados no preâmbulo deste Edital, a Comissão receberá os envelopes exigidos 
para o certame, todos em envelopes distintos, fechados e lacrados, contendo na parte externa seguinte 
identificação: 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO 
ENVELOPE N.º 02 – PLANO DE COMUNICAÇÃO - IDENTIFICADO  
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019 
RECEBIMENTO: ATÉ ÀS 08:30 HORAS – DO DIA 03/09/2019 
ABERTURA: ATÉ ÀS 08:30 HORAS – DO DIA 03/09/2019 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO 
ENVELOPE N.º 03 – CAPACIDADE DE ATENDIMENTO, REPERTóRIO E  
RELATOS DE SOLUÇÕES DE PROBLEMAS DE COMUNICAÇÃO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 002/2019 
RECEBIMENTO: ATÉ ÀS 08:30 HORAS – DO DIA 03/09/2019 
ABERTURA: ATÉ ÀS 08:30 HORAS – DO DIA 03/09/2019 

 
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SORRISO

 
ENVELOPE N.º 04 –

 
PROPOSTA DE PREÇOS

 
CONCORRÊNCIA

 
PÚBLICA N.º 002/2019

 
RECEBIMENTO: ATÉ ÀS 08:30 HORAS –

 
DO DIA 03/09/2019

 
ABERTURA: ATÉ ÀS 08:30 HORAS –

 
DO DIA 03/09/2019

 
2.1.1.

 
O Envelope 1 -

 
Plano de Comunicação –

 
Sem identificação –

 
Item 6.2, deverá ser entregue juntamente 

com os demais acima mencionado, entretanto, não poderá conter qualquer marca, sinal ou identificação externa 
ou interna em seu conteúdo, devendo ser entregue no envelope disponibilizado pela Prefeitura Municipal de 
Sorriso.

 2.
 
As retificações mencionadas nos incisos acima estarão

 
disponíveis

 
no Portal da Transparência da Prefeitura 

Municipal de Sorriso;
 3.

 
Pelo fato de que as retificações no presente edital, não afeta diretamente ou indiretamente os interessados 

na elaboração da proposta, fica mantida a data de abertura para 03 de setembro de 2019 às 08h30min.
 Publique-se, Registre-se e Intime-se.

 Miraldo Gomes de Souza
 Presidente da C.P.L

 
 EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N°

 
044/2019

 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
TRATAMENTO CLÍNICO DE RECUPERAÇÃO, REABILITAÇÃO, TRATAMENTO A MBULATORIAL, EM 
AMBIENTE FECHADO, CONTRA DROGADIÇÃO DO MENOR E.H.O. PARA ATENTER DETERMINAÇÃO 
JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006137-31.2019.8.11.0040.

 
FINALIDADE: O processo refere-se 

à contratação de Casa de Recuperação para tratamento clínico de desintoxicação química de menor, tendo em 
vista, a necessidade de promover tratamento de recuperação, reabilitação e ambulatorial adequado, conforme 
determinação judicial nos autos do processo nº 0006137-31.2019.8.11.0040.

 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 

24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93.
 
CONTRATADO: JANIO RIBEIRO DA SILVA (GRUPO VIDA CLÍNICA 

DE REABILITAÇÃO), CNPJ Nº 25.163.273/0001-88. VALOR GLOBAL: R$ 16.200,00 (Dezesseis mil e duzentos 
reais).

 
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses

 Ari Genézio Lafin
 Prefeito Municipal
 

 TERMO DE RATIFICAÇÃO

 Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de Licitação, bem como pelo contido no 
presente Processo de Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de Dispensa de Licitação n.º 044/2019.

 Ari Genézio Lafin

 Prefeito Municipal

 

Tarcísio Nascimento da Silva

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 

do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 

na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 074/2019, 

destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

ferragens e telhas para atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Infraestrutura, teve como vencedoras as  empresas: CENTRO AÇO 

IND. E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, CNPJ 12.027.138/0001-63, com o 

valor total de R$ 39.996,00 (trinta e nove mil novecentos e noventa e seis 

reais), CENTRO AÇO IND. E COMÉRCIO DE AÇO LTDA, CNPJ 

12.027.138/0002-44, com o valor total de R$ 4.389,00 (quatro mil 

trezentos e oitenta e nove reais), NOVOAÇO COMÉRCIO DE FERRO E 

AÇO LTDA, CNPJ 08.852.651/0001-11,  com o valor total de R$ 

781.218,10 (setecentos e oitenta e um mil duzentos e dezoito reais e dez 

centavos), JUNQUEIRA MATERIAIS E CONSTRUÇÃO LTDA - ME, 

CNPJ 04.358.835/0006-83, com o valor total de R$ 20.651,24 (vinte mil 

seiscentos e cinquenta e um reais e vinte e quatro centavos).

Campo Novo do Parecis-MT, 26 de agosto de 2019.

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019

Ipiranga do Norte - MT, 26 de Agosto de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
09/09/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preço para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais de Artesanato e Aviamentos para 
atender os programas vinculados a Secretaria de Educação, Cultura e 
Esporte e a Secretaria de Assistência Social do Município de Ipiranga do 
Norte – MT e demais Secretarias”, conforme especificações constantes 
no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações 
junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura 
de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente 
da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços com fornecimento de peças e materiais de parte elétrica para as 
máquinas e os veículos pesados e de tacógrafo para os veículos 
escolares - Maior desconto por lote - Data de abertura: 05 de setembro de 
2019. Horário 14h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no site 
do município < http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou pelo e-mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 
65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 22 de agosto   de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 26 de Agosto de 2019. 

TOMADA DE PREÇOS Nº 033/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro

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 contratação de empresa especializada em serviços para 
fornecimento de equipamentos em regime de comodato, incluindo os 
reagentes e insumos para o Laboratório Municipal, da qual foram 
vencedoras as empresas:  PMH PRODUTOS MEDICOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 
00.740.696/0001-92 - Lote 001, no valor de R$ 72.950,40; M.S. 
DIAGNOSTICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 00.970.175/0003-
93 - Lote 002, no valor de R$ 155.056,20. Os representantes assinaram a 
ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 087/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 26 de agosto de 2019.
Fabrício Luiz Gonçalves

Objeto: contratação de empresa para construção de estacionamentos 
internos e externos em canteiros na Avenida Arapongas e Avenida Beija 
Flores, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 12 de 
setembro de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Presidente da CPL

 USINA DE ALCOOL TRES IRMAOS LTDA, CNPJ 
29.204.243/0001-23, torna público que requereu junto a 
Secretaria Estadual Meio Ambiente- SEMA/MT a Licen-
ça Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) E Licença de 
Operação (LO), para a atividade de Produção De Etanol 
na Fazenda Caçula II, localizada na zona rural do muni-
cípio de Ipiranga do Norte/MT. Coordenadas geográficas: 
56°12’56,345”W 12°17’9,564”S. Não foi determinado o 
EIA-RIMA. 

 AUTO POSTO CHARRUA LTDA - CNPJ: 09.602.869/0001-
80, situado na Rodovia BR163, Km713, S/N, Distrito de 
Primavera, município de Sorriso/MT, torna público que re-
quereu junto a SAMA – Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso/MT, a Licença Prévia (LP) e 
Licença de Instalação (LI) para instalação de um Tanque 
Bipartido de 30.000L do tipo SASC – Sistema de Armaze-
namento Subterrâneo de Combustível, para a atividade de 
“Comércio varejista de combustíveis para veículos auto-
motores”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

Vagas de Emprego
1-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
2-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
3-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
4-Auxiliar de Farmácia, com referência;
5-Operadora de Caixa, com experiência e 
referência;
6-Serrador, com experiência em fita deitada;
7-Técnico em enfermagem, com COREN;
8-Enfermeiro (a), com COREN;
9-Vendas para ótica, com experiência;
10-Vendas para boutique de calçados, com 
experiência;
11-Vendas, com conhecimento em informáti-
ca e redes sociais;
12-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
13-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
14-Vendas, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
15-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
16-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
17-Pessoa com deficiência;
18-Representante comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
19-Vendas interna, para linha automotiva, 
com experiência;
20-Vendas para boutique, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001/2019 E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 041/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria Municipal nº 
1.219/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital PREGÃO PRESENCIAL Nº 
041/2019, regida pela Lei Federal 12.462/2011 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em edital, para seleção da melhor 
proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: “Registro De Preços Para Futura E 
Eventual Aquisição De Material Elétrico Destinado A Manutenção Preventiva E Corretiva 
Da Iluminação Pública Em Vias E Logradouros E Material Eletrico Destinado A Obra De 
Ampliação E Expansão Da Rede De Iluminação Pública Das Avenidas Lions E Rotary 
Internacional Conforme Memorial Descritivo, Planilhas, Projetos E Termo De Referência”. 
Para acesso ao Edital Complementar 001/2019 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores informações no Setor de Licitações de 
segunda a sexta–feira, no horário das 07h às 11h e das 11h às 17h ou pelo fone (66) 
3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o 
prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 08h00min 
do dia 06 de Setembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José 
Santana. Peixoto de Azevedo, 26 de AGOSTO de 2019. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Pregoeira Designada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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 licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DIRETA DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS DO SETOR E, 
BAIRRO MÓDULO 05, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPIO 
DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 11 DE 
SETEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 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, 26 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CONFORME LEI FEDERAL 123/2006  

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE ORDEM JUDICIAL E MATERIAIS 
FARMACOLOGICOS MANIPULADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE JUINA, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 12 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, 26 de Agosto 
de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
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Moradores atearam fogo em pneus no sábado 

Moradores de residencial protestam
por falta d’água chegar há 4 dias
DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Moradores do Residen-
cial Mário Raiter, em Sorri-
so, têm sofrido com a falta 
d’água. O abastecimento, 
deixou os moradores quatro 
dias sem água e pouco foi-
-se falado pela concessioná-
ria Águas de Sorriso sobre 
quando a mesma resolveria 
o problema.

No último sábado (24), 
em protesto, os moradores 
atearam fogo em pneus e 
fecharam a entrada e a saí-
da do bairro com a intenção 
de chamar a atenção da con-
cessionária. Porém, devido 
ao clima seco e riscos cau-
sados pela fumaça tóxica, o 
Corpo de Bombeiros faz o 
combate às chamas.

Os moradores ainda ten-
taram bloquear a MT-242 
com a utilização de placas e 
cones de uma obra das pro-
ximidades, mas desistiram 
de impedir a passagem de 
veículos após solicitação fei-
ta pela Polícia Militar.

“Antes [faltava água] só 
sábado e domingo. Agora 
estamos há quatro dias sem 
água. Ligamos e eles [Águas 
de Sorriso] dizem que vão 
resolver, mas até agora nada. 
Quem quer água precisa pe-
gar com balde”, reclamou o 
presidente do bairro, Sid-
mar Inácio da Silva, acres-
centando que os moradores 
ainda têm a pretensão de fe-
charem a rodovia.

Moradores também re-
clamam da taxa de esgoto, 
cujo valor cobrado pela tari-
fa é de 90% sobre a tarifa de 
água. Ou seja, quem conso-
me até 10m³ e paga o equi-
valente a R$ 21,10, também 
desembolsará R$ 40,09 pe-
los serviços de abastecimen-
to de água tratada, coleta e 
tratamento de esgoto.

Populares também dis-
seram que é “injusto o va-
lor cobrado pela água”. No 
manifesto, além de homens 
e mulheres, também parti-
ciparam crianças e idosos. 
Um jovem, que está com pé 
o machucado e precisa de 

SORRISO | Manifestantes atearam fogos em pneus; Corpo de Bombeiros e PM foram acionados
Foto: Portal SorriSo

Foto: Divulgação

Foto: PM-Mt

Foto: reProDução/tvCa

BR-163

Obras e pedágio garantem repasse
de mais R$ 12 mi a 19 municípios

PRODUÇÃO DE AVES

Produtores investem em tecnologia e iluminação

PONTES E LACERDA
Adolescentes apreendidos 
com máscara de palhaço 
para roubar mercado

Valor vem do repasse arrecadado nos pedágios 

Máscara teria sido usada por menores para roubar produtos 
em mercado de MT 

Aviário com sistema ‘dark house’ em Nova Marilândia 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As obras realizadas na 
BR-163 e o valor arrecada-
do nas praças de pedágio 
resultaram no repasse de 
aproximadamente R$ 12 
milhões em impostos a 19 
municípios mato-grossen-
ses, que estão na área de 
abrangência do trecho de 
850,9 quilômetros da rodo-
via sob concessão da Rota 
do Oeste. O valor é referen-
te ao repasse do primeiro 
semestre de 2019. Durante 
os cinco anos de concessão, 
as Prefeituras receberam 
um incremento de aproxi-
madamente R$ 111 milhões, 
que puderam ser investi-
dos na saúde, educação, 
infraestrutura, entre ou-
tras áreas, de acordo com a 
avaliação da administração 
municipal.

DA REPORTAGEM

Criadores de frango 
da região Oeste do estado 
investem em tecnologia e 
iluminação para melhorar 
a produção de frango. Se-
gundo eles, a redução da 
incidência de luz dentro 
dos aviários acelera o ciclo 
de engorda e proporciona 
maior rentabilidade.

De acordo com o avi-
cultor José Marculino, de 
Nova Marilândia, o con-
trole da luminosidade nos 
galpões reduz o tempo de 
abate em cerca de cinco 
dias. Na técnica usada por 
ele, conhecida como ‘dark 
house’, que em português 
quer dizer casa escura, as 
aves para a maior parte da 
fase de crescimento no am-
biente escuro, sem contato 
com a luminosidade.

“Trabalhamos com 
apiário há cinco anos e 
percebemos que a qualida-

DA REPORTAGEM

Dois adolescentes, 12 e 
14 anos, foram apreendidos 
na noite de sábado (24), em 
Pontes e Lacerda. Segundo 
a Polícia Militar, eles teriam 
usado uma máscara de pa-
lhaço e uma arma de brin-
quedo para roubar produtos 
em um mercado.

Após a denúncia, os 
policiais foram até o local, 
mas os suspeitos já haviam 
saído. Em rondas, a polícia 

encontrou dois adolescentes 
em atitude suspeita e com 
as mesmas características 
apontadas pelos funcioná-
rios do mercado. Ao abordá-
-los, encontraram a másca-
ra e o simulacro usados na 
ação. Ainda segundo a polí-
cia, eles teriam confessado o 
roubo e entregado os produ-
tos retirados do estabeleci-
mento. Os pais dos menores 
e o Conselho Tutelar foram 
acionados para tomar as pro-
vidências cabíveis.

O montante é re-
ferente ao Imposto So-
bre Serviços de Qualquer 
Natureza (ISS) repassado 
mensalmente pela Con-
cessionária Rota do Oeste 
às gestões municipais, que 
não contavam com essa re-
ceita antes da chegada da 
empresa em Mato Grosso. 
O cálculo para repasse aos 
municípios considera as 
obras realizadas na rodovia 
e os valores recebidos nas 
nove praças de pedágio da 
BR-163.

O levantamento de-
monstra que, até o momen-
to, o município de Rondo-
nópolis ocupa o primeiro 
lugar no ranking. Com o 
recebimento de mais R$ 1,5 
milhão este ano, a adminis-
tração municipal acumula 
um incremento de R$ 18,7 
milhões na receita desde 
2014. Em segundo lugar 

EXPORTAÇÃO 
EM COLÍDER...

A exportação de carne e couro no mu-
nicípio de Colíder movimentou US$ 13,68 mi-
lhões no primeiro semestre deste ano. Me-
lhorou significativamente depois do primeiro 
trimestre, mas apesar de apresentar superávit, 
com importações baixas mesmo período, o nú-
mero representa uma queda nas exportações 
de 13,6% em relação a 2018. Os dados são da ba-
lança comercial medida pelo Ministério da In-
dústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC). 
O município está em 54º no estado de Mato 
Grosso, no ranking de exportações. Os princi-
pais produtos exportados foram carne bovina, 
representando 62% do volume total, miudezas 
de animais, entre outros produtos 

SUSPEITO 
PRESO...
A Polícia Judiciária Civil em ação conjunta 
com a Polícia Militar prendeu no início da 
tarde de ontem (26), um jovem de 25 anos, 
suspeito de ter participado de duas tenta-
tivas de latrocínios ocorridos este ano em 
Lucas do Rio Verde. O investigado estava 
foragido da cidade desde março e a polícia 
ao saber de seu retorno, iniciou campanas 
com o objetivo de conduzi-lo para a cadeia. 
A prisão do suspeito aconteceu na casa de 
familiares, onde estava hospedado, no bair-
ro Cerrado. Ele não resistiu à prisão e de 
acordo com o investigador Wladimir Mes-
quita, com o mesmo não foi encontrada ar-
mas de fogo ou outro material ilícito.

BR-163 EM 
CHAMAS...Um trecho da BR-163 em 
Nova Mutum, precisou ser totalmente fecha-
do na tarde de ontem (26) para o tráfego de 
veículos devido à fumaça no local. O pedido 
foi feito pelo Corpo de Bombeiros que está no 
local e tenta apagar um incêndio de grandes 
proporções às margens da rodovia, que é uma 
das principais de Mato Grosso. O trecho foi 
fechado pela Concessionária Rota do Oeste a 
pedido do Corpo de Bombeiros, já que a fuma-
ça estaria impedindo os motoristas de visuali-
zarem a pista. Com o vento, o fogo se alastrou 
rapidamente na mata às margens da rodovia. 
Os painéis de mensagens da concessionária 
distribuídos ao longo da rodovia estão infor-
mando aos motoristas sobre a situação.

Foto: PrF

de dos frangos melhorou 
muito. Antes, alojávamos 11 
aves por metros de frango 
quadrado num aviário con-
vencional. Hoje, consegui-
mos uma média de 16 fran-
gos por metro quadrado”, 
comentou. Ainda segundo 
ele, cada galpão aloja, em 
média, 35 mil frangos. As 
aves são abatidas e vendi-
das por um preço médio de 
R$ 0,50 por animal. Uma 
parceria com os frigoríficos 
também tem permitido ga-
nhos aos avicultores.

“A empresa nos dá 
toda assistência técnica, 
desde a entrega dos pinti-
nhos até o abate. E essa as-
sistência também fez com 
que a qualidade do frango 
melhorasse e nossa renda 
também. Antes, tínhamos 
um aviário, hoje, temos 
quatro”, afirmou.

Entretanto, a implan-
tação do sistema não é ba-
rata, alguns produtores 

chegam a gastar R$ 280 
mil para adequação dos 
galpões. De acordo com a 
Associação de Integradores 

de Nova Mutum, este ano, 
Mato Grosso deve produzir 
13 milhões de toneladas de 
frango.

está a Prefeitura de Itiquira 
(R$ 11,08 milhões), seguida 
das gestões municipais de 
Sorriso (R$ 11,01 milhões) 
e Nova Mutum (R$ 9,9 mi-
lhões).

Considerando somen-
te o período de janeiro a ju-
nho de 2019, Sorriso e Nova 
Mutum ocupam o segundo 

e o terceiro lugar em arreca-
dação, com o recebimento 
de R$ 1,39 milhão e R$ 1,09 
milhão, respectivamente. A 
gestão de Itiquira (R$ 928,9 
mil) é a quarta colocada em 
recebimento de ISS, segui-
da de Várzea Grande (R$ 
779,70 mil) e Rosário Oeste 
(R$ 711,90 mil).

água para fazer o curativo, 
esteve presente para tentar 
comover à concessionária 
quanto à falta de abasteci-
mento.

Na noite de sábado, en-
quanto o problema não foi 
solucionado, os moradores 
do Mário Raiter tiveram que 
se contentar com os cami-
nhões que levaram água ao 
bairro.

OUTRO LADO
Após a pressão popular, 

o coordenador regional da 
Águas de Sorriso, Tiago 
Coutinho, foi ao local. “A 
empresa que faz drenagem 
da via acertou nossa rede. 
Tivemos que fazer o repa-
ro. A rede acabou secando e 
demora um tempo até que 
o sistema se restabeleça. No 
período de estiagem, isso 
é um pouco pior porque o 
consumo é maior. Acabou 
que teve um tempo maior 
para o retorno. Mas de for-
ma preventiva nós estamos 
agindo agora fazendo re-
forços na rede para que se 

houver novo rompimento 
de rede, a gente não tenha 
um tempo de retorno como 
foi agora”.

Segundo Coutinho, foram 
feitas duas manutenções 

seguidas, na quarta-feira e 
quinta-feira e o problema 
deve ser logo restabelecido.

De acordo com a conces-
sionária, o rompimento na 
rede de abastecimento do 

Residencial Mário Raiter 
ocorreu na quarta (21). A 
concessionária diz que foi 
ocasionado por obras de 
terceiros, durante execução 
de obras pluviais.
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Controladores iniciam funcionamento nesta semana 

“Fase pedagógica” dos radares
começa esta semana em Sinop
DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Prefeitura de Sinop 
deve iniciar ainda esta se-
mana a “fase pedagógica” 
dos controladores de ve-
locidade, que estão sen-
do instalados em diversos 
pontos. Neste período, que 
vai durar 30 dias, os con-
dutores serão notificados 
de infrações, porém, as 
sanções, como multas e 
perda de pontos na cartei-
ra, não serão efetivamente 
aplicadas.

“Os equipamentos foram 
aferidos na semana pas-
sada. Agora, a gente deve 
iniciar esta fase pedagógi-
ca, para conscientização. 
Depois destes 30 dias vai 
entrar em funcionamen-
to. Acredito que, em até 
40 dias, os radares estejam 
funcionando”, disse o se-
cretário de Trânsito, Ro-
berto Trevisan, ao site Só 
Notícias.

Ainda conforme o ges-
tor, a empresa contratada 
pela Prefeitura, por meio 
de licitação, ainda não fi-
nalizou a instalação de to-
dos os radares previstos. 
A estimativa, segundo ele, 
é que todos estejam em 
funcionamento até o fim 
de janeiro/202. Ele ainda 
explicou que não haverá 
fase pedagógica para os 
equipamentos que forem 
instalados posteriormen-
te. “Vai ter sinalização e, 
aí, o cidadão tem que estar 
atento”.

O contrato assinado com 
a empresa de Cuiabá tam-
bém prevê a instalação de 
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câmeras fixas, em diversos 
pontos da cidade. Segundo 
o secretário, elas ajudarão 
a identificar infrações de 
trânsito.

O principal objetivo dos 
controladores de velocida-
de será reduzir o crescen-
te número de acidentes. 
Só no primeiro semestre 
deste ano foram 1,1 mil. 
Outro fator preocupante é 
o crescimento número de 
vítimas fatais.

A taxa de mortos em aci-
dentes de trânsito em Si-
nop, registrada ano passa-
do, é a maior desde 2010. 
Os dados do ano passado 
apontam 54,81 óbitos para 
cada grupo de 100 mil ha-
bitantes. Do universo de 
54.81 casos, para o respec-
tivo grupo, 31.85 são de ví-
timas em vias nos bairros 
e centro enquanto e 22.96 
em rodovias.

Os radares fixos ficarão em 
15 seguintes vias

Av. André Maggi – Creche 
Gente Feliz;

Av. Alexandre Ferronato – 
Shopping Sinop – UFMT;

Av. Tarumãs – entre as 
ruas Avencas e Azaléias;

Av. Itaúbas – próximo ao 
Córrego;

Av. das Palmeiras próximo 
à Rua dos Salgueiros;

Av. Joaquim Socreppa – 
próximo a Av. das Sibipiru-
nas;

Rua das Caviúnas próximo 
à Rua das Rosas;

Av. Principal, Jardim 
Roma;

Av. Dom Henrique Froehli-

ch;
Av. André Maggi próximo 

Rua dos Papagaios;
Av. das Figueiras próximo 

Rua Padre Antonio Hadler;
Rua das Orquídeas proxi-

midades da Escola Sadao 
Watanabe;

Rua das Avencas próximo 
Rua das Juçaras;

Av. dos Ingás –  próximo 
Rua dos Açaís;

Av. Flamboyants – próxi-
mo APAE.

Barreira Eletrônicas

Av. André Maggi – próximo 
a Creche Gente Feliz;

Av. Tarumãs – entre as 
Ruas das Avencas e das Aza-
léias.

Equipamento Avanço Se-
mafórico

Av. Julio Campos com Av. 
dos Jacarandás, Rua das Pri-
maveras, Av. das Sibipirunas, 
Rua das Orquídeas e na rua 
das Nogueiras esquina com 
Orquídeas.

Câmeras específicas

Av. Alexandre Ferronato 
com Av. Rute de Souza Silva 
– setor Industrial e na entra-
da da UFMT.

Praça Plínio Callegaro;
Av. das Itaúbas – Catedral;
Av. Dom Henrique Froehli-

ch com Av. dos Ingás e outra 
com a Av. Andre Maggi;

Av. dos Ingás com Av. das 
Figueiras e outra com a Av. 
das Embaúbas;

Av. das Figueiras com Av. 
André Maggi;

Av. Embaúbas com Av. das 
Itaúbas e outra com Acácias;

Av. dos Tarumãs com Acá-
cias;

Av. das Palmeiras com Av. 
dos Jacarandás e Sibipiru-
nas e Rua das Betúlas;

Av. dos Pinheiros com Av. 
Andre Maggi;

Av. Joaquim Socreppa com 
Av. dos Jacarandás e Itaúbas;

Av. Fox do Iguaçú com Av. 
da Integração;

Central
Av. dos Jacarandás com 

Av. dos Pinheiros – Parque 
das Araras.


