
Caso a Câmara dos Vereadores aprove a ideia da prefeita, a empresa vencedora 
da licitação vai derrubar o atual estádio para a construção de um empreendi-
mento comercial, mas deverá construir na área restante que permanecerá em 
domínio do município, uma nova arena multiuso.      Página -3

GIGANTE DO NORTE

Prefeitura de Sinop espera posição 
dos vereadores para vender estádio

GERAÇÃO CANGURU

Usar celular
com cabeça
inclinada
causa lesão
A Organização Mundial da 
Saúde estima que pelo me-
nos 37% da população bra-
sileira, cerca de 60 milhões 
de pessoas, convivem com a 
dor gerada pela má postura 
ao manusear os smartpho-
nes. O número já é mais do 
que a média mundial que é 
de 35%.                               Página  - 8

Os brasileiros de classe média estão adiando, cada vez mais, a saída da casa dos 
pais. Embora já tenham algum tipo de renda, hoje um a cada quatro jovens - de 25 a 
34 anos - ainda vive com a família.                     Página -7

JOVENS QUE MORAM COM OS PAIS

INTER
Preparação
para o
confronto
com Fla

O Inter se prepara para 
uma cruzada com contornos 
épicos nesta quarta, às 20h30, 
para superar o Flamengo no 
Beira-Rio e avançar à semifinal 
da Libertadores. A missão de 
reverter a derrota por 2 a 0 no 
Maracanã é difícil e envolve até 
um feito inédito.
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O governo estadual terá agora um sis-
tema de monitoramento sobre desmata-
mento ilegal no estado. Mato Grosso tem 
que usar esse e outros instrumentos para 
mostrar que existe compatibilidade en-
tre produção no campo e defesa do meio 
ambiente. Este é o assunto maior da pau-
ta estadual. Um problema por aí poderia 
trazer consequências graves para a eco-
nomia do estado.

Usar também os dados do INPE e até 
mesmo do exterior para mostrar a reali-
dade da produção no campo. Por exemplo, 
aquele da NASA, a agência espacial norte 
americana, chamado Global Croplands ou 
mapa das terras cultivadas no mundo.

O mais recente mostrou que, soman-
do uso da terra para pecuária (24,2%) e 
agricultura (7.8%) o Brasil, não só MT, usa 
32 % do território nacional. Os EUA com 
pecuária (29%) e agricultura (17.4%), usam 
46.4% do território.

Os norte-americanos são os grandes 
concorrentes do Brasil em produção no 
campo. Se soubessem que existe destrui-
ção do meio ambiente, eles não teriam 
mostrados isso ao mundo para nos em-
purrar para fora do mercado comprador 
internacional? Pode ter certeza que eles 
têm a medição tintim por tintim das ter-
ras usadas em Mato Grosso.

Quantos, no Brasil e no exterior, sa-
bem que MT preserva algo como 64% do 
seu território? Quem lá sabe que o esta-
do produz por hectare, em soja e milho, 
a mesma coisa que os EUA? E que essa 
alta produtividade tem raízes na pesqui-
sa científica e que boa parte delas foi feita 

O Brasil, MT no meio, tem o meio ambien-
te como a grande arma. Tem que saber 
usá-la. Preserva, mas o que o exterior da-
ria em troca no jogo do comércio mundial?

Espantosamente rápido
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te bancário da própria unidade, onde 
também, para minha surpresa, não en-
contrei fila.

O exame médico é extremamente 
rápido, como se pode imaginar. Após 
responder um breve questionário fui 

chamado ao consultório, e 
menos de 15 minutos após 
chegar ao local saí com a pas-
ta do processo completa.

Retornei, então, à agência 
Vip do Detran, devolvendo nas 
mãos da atendente a pastinha. 
Ela vistou e devolveu o com-

provante de pagamento da taxa e me 
falou que em 15 dias o documento vai 
estar disponível para retirada.

Em menos de uma hora tudo feito. 
Para quem imaginava uma “via sa-
cra” bem mais desgastante, o dia foi 
extremamente produtivo. Não sei se é 
sempre assim, mas considero que tive 
sorte e que o atendimento foi nota 10. 
Tomara que seja sempre assim.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

É constrangedor o silêncio do ministro da Jus-
tiça, Sergio Moro, diante das sucessivas tentativas do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) de interferir em as-
suntos da Polícia Federal, vinculada à sua pasta. Nos 
últimos dias, o chefe do Executivo sugeriu a troca do 
superintendente da corporação no Rio de Janeiro e 
depois a substituição do seu diretor-geral, Maurício 
Valeixo, indicado por Moro para a função.

Para que não restasse dúvida sobre sua disposi-
ção, Bolsonaro aproveitou uma entrevista para lem-
brar que cabe a ele a nomeação do diretor da PF, e não 
a seu ministro. As declarações causaram desconforto 
em toda parte, na esteira de ataques semelhantes des-
feridos pelo presidente contra outras instituições e 
órgãos de controle como o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (Coaf).

Entre os policiais, as falas foram recebidas como 
afronta à autonomia conquistada pela instituição nos 
anos que se seguiram à redemocratização, em que se 
esforçou para profissionalizar seus quadros e se isolar 
de influências políticas.

Daí o espanto com a letargia de Moro, que evi-
tou fazer comentários sobre o assunto e não levantou 
a voz em público nem mesmo para defender pessoas 
que levou para o governo, como Valeixo e o ex-presi-
dente do Coaf Roberto Leonel.

Quando decidiu abandonar a magistratura para 
ser ministro de Bolsonaro, o ex-juiz da Operação 
Lava Jato disse que o fazia com o objetivo de usar a 
força do governo federal para impulsionar o combate 
à corrupção e a outros crimes.

Mas o próprio presidente tem se encarregado de 
podar suas ambições, desautorizando Moro em pú-
blico e distanciando-se do seu principal projeto —o 
pacote anticrime apresentado ao Congresso. Até a 
promessa de que o ministro ficaria com a primeira 
vaga que surgisse no Supremo Tribunal Federal pa-
rece esquecida, após o surgimento de outros preten-
dentes.

Ao minar a credibilidade de seu auxiliar, Bolso-
naro aprofunda o desgaste que a reputação de Moro 
vem sofrendo desde o vazamento das mensagens da 
Lava Jato obtidas pelo site The Intercept Brasil. Não 
faltam evidências de que o presidente age em causa 
própria, preocupado com o avanço de investigações 
sobre as finanças de seu partido e sobre seu filho, o 
senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).

Quando chegou a Brasília, Moro parecia uma 
pessoa talhada para proteger a independência de ins-
tituições como a PF contra os piores instintos do bol-
sonarismo. Passados oito meses, sua omissão injus-
tificável indica que o país precisa de outro anteparo 
para contê-los.

Editorial

Omissão de Moro

Ranking dos Políticos - Facebook

aqui mesmo no estado?
Teria que ser mostrado ainda que 

o estado tem cerca de 15 milhões de 
hectares que podem ser incorporadas ao 
processo produtivo sem derrubar uma ár-
vore sequer. Qual estado tem isso? Qual 
país, exceção aos da África, tem esse es-
toque de terra para produção? O Brasil do 
litoral ou o exterior sabem disso?

Países tem que ter “armas” para nego-
ciações politicas e comerciais. Índia e Chi-
na têm mercados internos gigantes para 
chegar à mesa de negociação e pedirem 
reciprocidade. Outros têm arma atômica 
ou posição geoestratégica. O Brasil, MT no 
meio, tem o meio ambiente como a grande 
arma. Tem que saber usá-la. Preserva, mas 
o que o exterior daria em troca no jogo do 
comércio mundial?

É burrice o ponto de vista de gentes do 
agro de que não estão nem aí sobre esse 
falatório de meio ambiente porque o mun-
do não pode prescindir da produção na-
cional. Na década de 1970, Richard Nixon, 
presidente dos EUA, criou medidas prote-
cionistas na venda da soja que não agra-
daram o Japão. Os japoneses não podiam 
ficar dependentes de lá, vieram para cá. 
Motivo para a ascensão da soja aqui. E se 
outros países fizerem hoje a mesma coisa 
indo para a África?

Para terminar, uma pitada de pimen-
ta: como vai ficar esse assunto de acabar 
com a Lei Kandir na Reforma Tributária? 
Se ocorrer seria cobrado um percentual 
na exportação de bens do campo. Qual o 
tamanho desse percentual? Por produto? 
Único nacional ou por estado? Vixe.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Agro, meio ambiente e realidade

FORMAÇÃO POLÍTICA
O empresário Junior Macagnam, de 

Cuiabá, foi selecionado pela segunda vez 
para participar do RenovaBR, organização 
sem fins lucrativos que investe na formação 
de lideranças políticas. Foram 31 mil inscri-
tos de 445 cidades. Muitos figurões políticos, 
ex-secretários, administradores públicos 
não conseguiram passar na seletiva. Os es-
colhidos terão 96 horas de atividades online, 
com temas como renovação política e orga-
nização do Estado e dos Poderes, além de 
assuntos específicos das cidades, em áreas 
como finanças, educação, saúde e planeja-
mento urbano.

APAGÃO NA T.I.
O presidente do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso, desembargador Carlos Alberto 
Alves da Rocha, suspendeu o expediente fo-
rense na segunda-feira (26) e prorrogou todos 
os prazos processuais que venciam para ter-
ça-feira (27). A decisão foi tomada em razão 
de uma pane em todo os sistemas e serviços 
de tecnologia hospedados no datacenter do 
Poder Judiciário.

APAGANDO INCÊNDIO
O governador Mauro Mendes fez um pé-

riplo por São Paulo na tentativa de defender 
o agronegócio do Estado, cujas exportações 
estão em risco em razão da repercussão 
negativa das queimadas na Amazônia. O 
governador deu entrevistas às principais rá-
dios nacionais, como a Jovem Pan e a CBN, 
além de ter participado de um seminário so-
bre agronegócio no Jornal Folha de S.Paulo, 
para quem também deu uma entrevista. À 
Folha, Mendes afirmou que o presidente da 
França, Emmanuel Macron age para defen-
der os produtos agrícolas franceses.

Por mais que eu acredite que oferecer serviços 
públicos de qualidade é uma obrigação do governo, 
infelizmente não é esse cenário que encontramos 
com frequência. Quando algum órgão trabalha com 
a qualidade esperada chegamos a nos espantar. É 
uma pena que, em linhas gerais, a qualidade acabe 
sendo apenas uma exceção à regra.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES
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“Bolsonaro aprofunda o desgaste que a 
reputação de Moro vem sofrendo desde o 
vazamento das mensagens da Lava Jato 
obtidas pelo site The Intercept Brasil

“
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Falei, na edição passada, sobre al-
guns entraves em minha tentativa de 
dar entrada no meu processo de renova-
ção da habilitação. Voltei hoje, calçado 
de paciência e com toda a documenta-
ção, para mais uma tentativa.

Cheguei à agên-
cia Vip do Detran 
pouco depois das 
8h00, pronto para 
perder parte do 
meu dia ou todo ele. 
Peguei a senha e 
fui imediatamente 
atendido. Primeira surpresa positiva. 
A atendente conferiu a documentação 
e abriu o processo, informando que eu 
deveria fazer o registro biométrico (foto, 
coleta de digitais e assinatura), pagar a 
taxa, fazer o exame de vista e voltar com 
o processo. Tenho habilitação profissio-
nal (AD), mas por conta de não exercer 
atividade remunerada optei por não fa-
zer o psicotécnico, economizando tem-
po, dinheiro e, claro, paciência.

Voltei a aguardar, e novamente fui 
chamado de imediato. O processo bio-
métrico demorou um pouco por conta da 
coleta das 10 digitais e da necessidade 
de se coletar mais de uma vez de alguns 
dedos, segundo a atendente por conta 
da transpiração. Concluída essa fase fui 
fazer o pagamento no corresponden-

Um fenômeno natural, conhecido como halo solar, foi registrado no céu 
de Cuiabá. O círculo colorido, semelhante ao arco-íris, se formou ao redor do 
sol. Segundo especialistas, o fenômeno também pode aparecer ao redor da 
lua cheia. O halo solar tem relação com a umidade na atmosfera, mas não re-
presenta diretamente um indicativo de chuvas. O halo solar pode ocorrer em 
qualquer época do ano e em qualquer lugar. No entanto, ele se forma somente 
se as nuvens ‘cirrostratus’ estiverem presentes no lugar.
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Valor mínimo estipulado é de R$ 26 milhões 

Prefeitura não deve ter dificuldades 
em aprovar venda do Gigante do Norte
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Foi encaminhado na se-
gunda-feira (26), ao Legis-
lativo municipal, por parte 
da prefeita de Sinop, Rosa-
na Martinelli (PL), Projeto 
de Lei que visa a venda de 
uma parte do terreno onde 
se encontra o estádio muni-
cipal Gigante do Norte.

A venda via licitação com-
preende parte da área total 
local, ao todo são 95 mil 
metros quadrados, desses, 
33,7 fazem parte do proje-
to. O trecho posto em pro-
cesso licitatório, de acordo 
com o Projeto de Lei do 
Executivo diz respeito ao 
espaço físico do Gigante do 
Norte. 

Caso a Câmara dos Ve-
readores aprove a ideia da 
prefeita, a empresa vence-
dora da licitação vai der-
rubar o atual estádio para a 
construção de um empre-
endimento comercial, mas 
deverá construir na área 
restante que permanecerá 
em domínio do município, 
uma nova arena multiuso.

Desde que se começou a 
veicular a notícia da venda 
do Gigante do Norte, uma 
grande discussão passou 
a acontecer na capital do 
nortão, há os favoráveis que 
concordam a ideia e veem 
uma forma do Sinop Fute-
bol Clube ter uma estrutura 
moderna para mandar suas 
partidas.

Mas há também os que 
são contra, acreditando que 
o atual estádio é um patri-
mônio do município e que 
não se pode destruir sua 
história.

Para que a proposta saia 

ou não do papel, depende 
de aprovação na Câmara 
dos Vereadores. O vereador 
Adenilson Rocha (PSDB), 
em entrevista ao Diário do 
Estado crê que o Projeto de 
Lei não deva ter grandes 
dificuldades de aprovação 
por parte do Legislativo. 
“Não vejo dificuldades, pois 
a maioria dos vereadores é 
da base aliada da prefeita. 
Hoje não existe um equilí-
brio no legislativo munici-
pal, eles aprovam e repro-
vam os projetos do jeito 
que querem, sem a discus-
são e análises criteriosas, 
se é bom ou não para a po-
pulação e quem acaba per-
dendo sempre com isso é a 
sociedade sinopense”, disse.

Já o vereador Leonardo 
Visera (PP), que é vice-pre-
sidente da Câmara tam-
bém não vê dificuldades 
de aprovação por parte dos 
parlamentares. 

“Eu acredito que sim, 
pelo que a gente tem visto 
da atuação da prefeita com 
a sua bancada de 9 vereado-
res, ela não vai ter dificulda-
des na aprovação”, afirmou 
Visera ao Diário do Estado.

Sobre a venda do estádio, 
o vereador Adenilson Ro-
cha, disse não ser contra, 
mas sim da forma a venda 
está sendo realizada. Ele 
acredita que a sociedade 
deveria ser ouvida e partici-
par da discussão. “Não sou 
contra a venda, mas sim da 
forma que estão fazendo. 
Defendo que para realiza-
ção da venda de uma área 
pública que já vem sendo 
utilizada há muitos anos, 
deveria se abrir o leque de 
discussão junto com a so-
ciedade organizada, fazer 

VENDA DO ESTÁDIO | Projeto de Lei foi enviado à Câmara de Vereadores para venda de parte da área 
Foto: Júlio tabile
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COMBATE 

Órgãos do Estado ampliam integração
no combate a incêndios florestais 

MARECHAL RONDON

ALMT recebe discussão sobre 
internacionalização de aeroporto

MT-130

Sinfra abre processo 
de concessão entre 
Trecho de Primavera 
do Leste e Paranatinga

Esta é a segunda iniciativa lançada pelo Governo em menos 
de um mês 

Receita Federal faz exigências para mudança de ‘status’

Ações incluem monitoramento via satélite 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Estado de Mato Gros-
so atua em diversas frentes 
para combater os incêndios 
florestais no Estado. Para 
esta temporada está previsto 
o uso de 87 veículos, dois avi-
ões e um helicóptero e 1.327 
combatentes entre civis e 
militares, se revezando entre 
350 e 400 homens por dia. 
O investimento conjunto de 
todas as agências, incluindo 
órgãos da esfera estadual e 
federal atuantes em Mato 
Grosso, previsto é de R$ 8,5 
milhões. A união de esfor-
ços inclui as secretarias de 
Meio Ambiente, Segurança 
Pública, Casa Civil, Ibama, 
ICMBio, Ministério Públi-
co Estadual, dentre outros. 
“Seguimos atuando forte-
mente no combate ao des-
matamento e às queimadas 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O aeroporto Marechal 
Rondon de Várzea Grande 
está passando por um pro-
cesso de internacionalização. 
A Câmara Setorial Temática 
de Relações Internacional 
(CST-RI) instaurada pela As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso vem estudando as 
possiblidades dessa concre-
tização. 

No último dia 26, o 
CST-RI se reuniu para discu-
tir o assunto e na avaliação do 
secretário-chefe de gabinete, 
Alberto Machado, há um oti-
mismo para que a internacio-
nalização ocorra em breve, 
pois há também o interesse 
do consórcio Aeroeste, con-
cessionária que no primei-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governo estadual co-
locou um trecho correspon-
dente de 140,6 quilômetros 
da rodovia estadual MT-130, 
entre os municípios de Pri-
mavera do Leste e Parana-
tinga, na lista de concessões 
programadas.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra), o 
processo deve ocorrer ainda 
este ano e a projeção é que 
a concessionária vencedora 
da licitação, faça um inves-
timento de R$ 100 milhões 
no trajeto assumido e terá o 
direito de concessão da ro-
dovia pelo prazo de 30 anos.

O secretário de Infra-
estrutura do Estado, Marce-
lo de Oliveira, acredita que 
o Programa de Concessões 
de Rodovias promovido 
pelo Governo do Estado é 
de suma importância para 
resolver os gargalos de infra-
estrutura que travam o de-
senvolvimento de algumas 
regiões de Mato Grosso. “É 

inadmissível que um Estado 
que contribui tanto para o 
país, auxilia na balança co-
mercial brasileira e que tem 
uma produção de quase 70 
milhões de toneladas só em 
grãos e uma pecuária forte 
continue a ter quase 26 mil 
quilômetros de rodovias não 
pavimentadas. Mato Grosso 
precisa de uma atenção es-
pecial e é isso que a adminis-
tração atual do Governo do 
Estado está fazendo”, pon-
tou.

Na visão do secretá-
rio do Sinfra, por conta da 
falta de orçamento, hoje o 
Estado não consegue mais 
sozinho, atender as deman-
das de melhoria e manuten-
ção das estradas, por isso se 
faz necessário a abertura de 
concessões, como alternati-
va para suprir essas neces-
sidades. “A transferência da 
operação do sistema rodovi-
ário a empresas privadas tem 
vantagens como a moderni-
zação e o melhoramento das 
rodovias conforme às neces-
sidades de evolução do tráfe-
go”, avaliou.

ilegais. É dever de todos nós, 
enquanto cidadãos, chamar-
mos a atenção do vizinho 
ou de quem quer que seja 
para que não sejam feitas 
queimadas. Estamos em um 
momento climático crítico 
no Estado: Calor muito for-
te e um período de estiagem 
ainda maior do que nos anos 
anteriores. Então é obriga-
ção do Estado e também de 
todo mato-grossense zelar 
para que as queimadas não 
ocorram”, enfatiza a secre-
tária de Estado de Meio Am-
biente, Mauren Lazzaretti. 
Para responsabilizar possí-
veis infratores, Sema e Se-
cretaria de Segurança Públi-
ca (Sesp) estão em campo na 
“Operação Abafa Amazônia”. 
A ação será realizada com o 
emprego das forças de segu-
rança: -Polícia Militar, Polí-
cia Judiciária Civil, Corpo de 
Bombeiros Militar e Politec 

ro semestre ganhou o leilão 
para controlar o aeroporto 
em ampliar o volume de pas-
sageiros. Porém, Machado 
durante a reunião apontou 
um entrave para a conclu-
são do projeto. Trata-se das 
adequações do espaço para 
uma acomodação da Receita 
Federal no local. O secretário 
ainda ressaltou que o proces-
so de internacionalização do 
Marechal Rondon é uma das 
prioridades de Mauro Men-
des. O governador acredita 
que isso impulsionará o tu-
rismo e demais negócios em 
Mato Grosso.

Com o leilão ocorrido 
há no dia 15 de março deste 
ano, as conversas que esta-
vam bem encaminhadas com 
Infraero e Receita Federal fo-
ram paralisadas e devem ser 

uma audiência pública, 
igual solicitamos, para ou-
vir a população, antes de 
votar a lei e realizar o edi-
tal da venda. Temos diver-

e demais órgãos, a exemplo 
da Defesa Civil e o Comitê 
Estadual de Gestão do Fogo. 
Nesta primeira etapa serão 
contemplados os municípios 
de Vera, Feliz Natal e Cláu-
dia. A operação tem o obje-
tivo de combater os crimes 
por desmatamento e degra-
dação florestal, queimadas 
irregulares e incêndios flo-

restais. As ações repressivas 
seguem até o dia de hoje 
(28). Outras edições serão 
deflagradas, contemplando 
outras regiões do Estado. A 
operação “Abafa Amazônia” 
está na 5ª edição e já foi apli-
cado o montante aproxima-
do de R$ 83,3 milhões em 
multas ao longo dos últimos 
quatro anos.

retomadas a partir de agora.
Ao final da reunião, fi-

cou definido que a Câmara 
Setorial Temática irá convi-
dar representantes da Receita 
Federal para novos entendi-

mentos a fim de possibilitar 
o mais breve possível que o 
Aeroporto Marechal Rondon 
passe a operar pousos e de-
colagens de voos internacio-
nais. 

sas áreas no município que 
poderiam ser utilizadas, até 
mesmo como incentivo do 
município, mas não, que-
rem derrubar este patrimô-

nio de grande importância 
histórica para o nosso mu-
nicípio” apontou Adenil-
son. 

A prefeita Rosana Marti-

nelli faz hoje (28) pela ma-
nhã, coletiva de imprensa 
para explicar os pontos do 
projeto de lei enviado à Câ-
mara de Vereadores.
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TV  e Entretenimento

La Casa de Papel: Ator 
revela que Berlim terá uma 
cena  delirante na 4ª parte

Os fãs de “La Casa de Papel” estão ansiosos para 
saber quando a quarta parte será lançada e o que 
acontecerá com seus personagens. Entre as incerte-
zas, está a volta de Berlim (Pedro Alonso), que esteve 
presente nos últimos episódios por meio de flashba-
cks. Esta semana, um storie no Instagram deixou os 
fãs deste personagem animados, pois deu uma pista 
de que ainda estamos por ver uma grande aventu-
ra do irmão de O Professor no sucesso espanhol. De 
acordo com o portal La Prensa, o ator compartilhou 
um post dizendo: “Eu tenho um pouco de cara louco, 
porque eu acabei de fazer uma sequência delirante, 
a última da quarta temporada. ‘C’est fini!’”, escreveu 
nos stories.
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Gracyanne Barbosa diz que aceitaria 
ser a Mulher-Hulk da Marvel

Se dependesse de Gracyanne Barbosa 
a Marvel já estaria com uma brasileira ga-
rantida no elenco de uma de suas produ-
ções. 

E não estamos falando de um papel 
qualquer, mas sim o de Mulher-Hulk!

Com a confirmação da série da heroína 

para o streaming da Disney, o Disney+, os 
internautas brasileiros foram começaram 
a apoiar a escalação da musa fitness para o 
papel. E a esposa do cantor Belo entrou na 
onda. Adoraria”, disse Barbosa na conta do 
Twitter. Além dela, outra celebridade que 
aceitaria viver Jennifer Susan Walters, a 

alter ego da personagem, é a atriz Rosario 
Dawson, que já participou das produções 
da Marvel em parceria com a Netflix.

Além da Mulher-Hulk, outras séries da 
Casa das Ideias foram confirmadas para 
o serviço, como “Cavaleiro da Lua” e “Ms 
Marvel”.



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 
98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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 

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 informática e 
redes sociais;
12-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
13-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
14-Vendas, com experiência, conhecimento pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
15-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
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

 ANSELMO TIRADENTES DE MOURA, CPF 580.911.739-
20, torna público que requereu junto à SAMA/SORRISO-
-MT a Licença de Operação (LO) para atividade de irriga-
ção com sistema de aspersão móvel tipo pivô central em 
173,85 ha na Faz. Alegria, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO 
FOI determinado EIA/RIMA.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT  

JUÍZO DA QUARTA VARA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

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

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva. digitei 

Sinop – MT, 25 Julho de 2019. 
 

 
Laura Joanir Costa Leite Rondon 

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

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis-MT, 27 de agosto de 2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2019

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: 09 de setembro de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 

08h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 09 de setembro às 08h15min. OBJETO: 

REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 

combustível nos municípios de Barra do Bugres, Comodoro, Cáceres, 

Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis, Jaciara, 

Várzea Grande, Cuiabá e Nobres para atender as necessidades da 

Prefeitura Municipal. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 

Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, 

Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas 

junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 

telefone 65 3382 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital na integra poderá ser 

retirado pelo site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Pregoeiro

AVISO DE CONVOCAÇÃO
DAS EMPRESAS PARTICIPANTES

PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte - MT, 27 de Agosto de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
11/09/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada na Prestação de 
Serviços de Tornearia e Soldagem, destinados à manutenção preventiva 
e corretiva da frota do Município de Ipiranga do Norte”, 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.

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, vem 
por meio deste, CONVOCAR os licitantes participantes do Pregão 
Presencial n.° 038/2019 – Processo Licitatório n.° 059/2019 referente à 
“Contratação de empresa especializada para realização dos serviços de 
organização, elaboração e execução de concurso público e processo 
seletivo público, da Prefeitura de Ipiranga do norte MT”, para a reabertura 
do Certame que ocorrerá às 15:30 horas do dia 09 de Setembro de 2019, 
para a continuação do processo licitatório. Desde já, solicitamos a mesma 
documentação de habilitação constante no Edital do referido processo, 
conforme dispõe o art. 48, § 3º da Lei Federal 8.666/93.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019

Ipiranga do Norte-MT, 27 de Agosto de 2019.

Nova Mutum - MT, 27 de agosto de 2019.

Fabrício Luis Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: Contratação de empresa para execução de drenagem para 

transposição de talvegues (bueiro duplo celular de concreto corpo 2,00 x 

2,00 metros e bueiro duplo tubular de concreto diâmetro 1,00 metros), nos 

córregos Igarapé e Quebra Anzol, conforme planilha orçamentária, 

cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 

básico. Data de Abertura: 13 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 e-mail 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 034/2019

Presidente da CPL

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

AVISO DE LICITAÇÃO

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

PREGÃO ELETRÔNICO N° 034/2019
Objeto:  Contratação de empresa especializada em telemetria, 
telecomando, monitoramento e operação de sistema de captação, 
abastecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário para 
fornecimento de equipamento, implantação, monitoramento e instalação 
e operação do sistema de automação e gerenciamento e controle dos 
processos que envolvem a operacionalização dos serviços de 
abastecimento de água tratada e coleta e tratamento de esgoto sanitário 
no município de Lucas do Rio Verde-MT, nos modos automatizados e 
manual, nos termos do Termo de Referência Anexo I do edital. 
Realização: Por meio do site www.bll.org.br.  Inserção de propostas no 
sistema da BLL-LICITAÇÕES: das 10h de 29/08/2019 até as 18h do dia 
10/09/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 
11/09/2019 às 10h horário de Brasília - DF, por meio do site 
www.bll.org.br, na sede do SAAE de Lucas do Rio Verde – MT.  Edital 
Completo:  SAAE – Fone: (65) 3549-7715/7708,  emai l :  
sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites www.bll.org.br e 
http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 
(com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto Federal n° 
5.450/05. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de agosto de 2019.

Pregoeira
Sônia Alves Duarte Bueno

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 081/2019, que se realizará às 08:00 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 10 DE SETEMBRO DE 2019, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: “REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, 
PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE UTILIDADE 
DOMÉSTICA, COPA, COZINHA, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E OUTROS 
MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do EDITAL de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 081/2019, tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, 
MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE 
HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE UTILIDADE DOMÉSTICA, COPA, 
COZINHA, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E OUTROS MATERIAIS PARA AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 081//2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2019 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 292 de 02 de Janeiro de 
2019, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019 para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO 
com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 1. DO OBJETO DO 
CERTAME: “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO-GLP P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, 
PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO 
DE ABERTURA 2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica 
reaberto o prazo inicialmente estabelecido conforme abaixo: 2.2 O início da sessão pública 
será às 08:00h do dia 13 de Setembro de 2019, na sala de Licitações,  Sede Administrativa 
do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. 
O Edital Complementar nº 002/2019 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e também 
poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 3. DA 
RATIFICAÇÃO: 3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes 
do Edital do Pregão Presencial n° 012/2019, de 19 de junho de 2019, permanecendo válidos 
e inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. Registre-se, 
publique-se e cumpra-se. Peixoto de Azevedo – MT, 27 de Agosto de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com 
objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO-GLP P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA 
PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado 
em 15 de Agosto de 2019, foi declarado DESERTO por não haver nenhuma empresa 
participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. Peixoto de Azevedo MT, 15 de 
Agosto de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 
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Inter se mobiliza por revanche contra o Flamengo 

Como o Inter se prepara “jogo
da vida” contra o Flamengo
DA REPORTAGEM

O Inter se prepara para 
uma cruzada com contor-
nos épicos nesta quarta-feira 
(28), às 20h30, para superar 
o Flamengo no Beira-Rio e 
avançar à semifinal da Liber-
tadores. A missão de reverter 
a derrota por 2 a 0 no Mara-
canã é difícil e envolve até 
um feito inédito. Mas o clube 
se mantém atento ao míni-
mo detalhe para dar sobrevi-
da à “obsessão” de conquistar 
o tri da América.

A segunda-feira de trei-
no fechado iniciou com uma 
conversa no vestiário do 
Beira-Rio. Houve cobranças, 
claro, e mobilização para fa-
zer o “jogo da vida” contra o 
Rubro-Negro.

“A gente se cobra mui-
to, mas a conversa é mais 
que nada para reforçar o que 
a gente tem que fazer. Para 
não baixar a guarda. Temos 
que fazer nosso jogo de sem-
pre. Botar intensidade, criar 
chances e fazer os gols. É o 
jogo das nossas vidas. A gen-
te precisa mostrar a nossa 
força dentro de casa”, afirma 
Guerrero.

O Inter se apega a sua 
força em casa, com 78,7% de 
aproveitamento em 22 jo-
gos no ano, para impor um 
estilo já conhecido aos olhos 
do torcedor. A equipe pla-
neja fazer um jogo de muita 
intensidade e agressividade 
para criar chances e buscar 
os gols – algo que tanto fal-
tou ao longo dos 90 minutos 
de uma estratégia estrita-
mente defensiva e até ino-
fensiva no Maracanã.

Mas sem queimar eta-
pas ou colocar a carroça na 

frente dos bois. O Inter pre-
tende construir sua revanche 
com calma e paciência, pas-
so a passo. A ordem expressa 
por Odair Hellmann é pres-
sionar para fazer o primeiro 
gol e só depois pensar no 2 
a 0 que levaria a decisão aos 
pênaltis, ou no 3 a 0, que ga-
rantiria a vaga na semifinal.

Tudo isso sem tirar os 
olhos do sistema defensivo. 
O Colorado redobra a aten-
ção para se proteger do po-
deroso ataque flamenguista 
e evitar contra-ataques ou 
passar por uma pane seme-
lhante ao apagão de quatro 
minutos que sentenciou sua 
derrota no Maracanã.

Vale lembrar: o gol 
marcado fora de casa é cri-
tério de desempate nos 
mata-matas da Libertado-
res. Assim, sofrer um gol do 
Flamengo implica ao Inter a 
missão de fazer quatro gols 
para avançar a semifinal.

“Ao mesmo tempo que 
tem que ser agressivo, é pre-
ciso cuidado, porque o Fla-
mengo tem jogadores que 
podem decidir, como acon-
teceu no Maracanã. Vamos 
jogar para fazer o primeiro 
gol e a consequência disso 
dentro do jogo. Jogadores 
estão muito conscientes. 
Torcedor pode vir, vai nos 
apoiar e criar uma energia 
muito forte”, diz o técnico 
Odair Hellmann.

DIFERENTE
DE DOMINGO
Em paralelo à missão 

na Libertadores, o Inter ten-
ta se manter “imune” à der-
rota de virada por 2 a 1 do 
time reserva para o Goiás. 
O tropeço teve seus reflexos 

AGRESSIVIDADE | Após derrota por 2 a 0 no jogo de ida, Colorado busca revanche no Beira-Rio
Foto: RicaRdo duaRte

Clayton está perto de ser emprestado ao Vasco 

Árbitro relatou na súmula cantos homofóbicos 

Foto: divulgação

Foto: BRuno cantini

CORINTHIANS

Alerta por possíveis propostas

EM NOTA

Vasco repudia cantos homofóbicos
em jogo contra o São Paulo

REFORÇO

Vasco aguarda 
liberação do Atlético-MG 
para avançar em 
empréstimo de Clayton

Foto: MaRcos RiBolli

Pedrinho, do Corinthians, desperta interesse em clubes do 
exterior 

DA REPORTAGEM

As janelas de transfe-
rências das principais ligas 
do planeta estão perto de fe-
char, mas o Corinthians ain-
da trabalha com a possibili-
dade de perder jogadores. A 
diretoria alvinegra alega não 
ter recebido propostas ofi-
ciais, mas segue atenta com 
atletas cobiçados no merca-
do. 

Gustagol, Gabriel e Pe-
drinho são alguns dos no-
mes que deixam os cartolas 
do Corinthians em atenção.

Ao mesmo tempo em 
que pretende manter o elen-
co para brigar pelos títu-
los da Sul-Americana e do 
Brasileirão, o Timão tem 
necessidade de aumentar as 
receitas. No orçamento para 
2019, o clube estimou rece-
ber R$ 50 milhões com ven-
das, número ainda longe de 
ser alcançado. Abaixo, você 
vê a situação de alguns dos 
cotados para deixar o Corin-
thians:

PEDRINHO
O jovem meia-atacan-

te, de 21 anos, é um dos no-
mes mais cobiçados do Co-
rinthians no mercado. Ele 
recebeu sondagens do Mo-

DA REPORTAGEM

O Vasco emitiu uma 
nota oficial lamentando os 
cantos homofóbicos da sua 
torcida na partida contra 
o São Paulo, no Rio, válida 
pelo Campeonato Brasileiro. 
O caso será analisado pelo 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJD) com a possibilidade 
até da perda de pontos para 
a equipe de São Januário.

Durante o jogo, tor-
cedores emitiram gritos de 
“time de v..” para o rival do 
Morumbi. O árbitro Ander-

DA REPORTAGEM

O Vasco avançou na ne-
gociação para ter o atacante 
Clayton, mas ainda há obs-
táculos a contornar. O clube 
aguarda o aval do Atlético-
-MG, com quem o jogador 
tem contrato, para poder 
concluir a transação. Há de-
talhes a serem solucionados, 
como tempo de contrato e 
divisão de salários - a prin-
cípio, o Galo quer que os 
cariocas assumam todos os 
vencimentos do atleta.

Uma resposta era 

aguardada nesta segunda-
-feira, mas não aconteceu. 
Clayton é visto pelo Vasco 
como reposição para a saída 
de Yan Sasse, que foi para o 
futebol turco. Guilherme, do 
Sport, era outra opção, mas 
perdeu força.

O Vasco também busca 
um centroavante para fe-
char o elenco. Entretanto, 
com a iminente chegada de 
Clayton, chegará ao limi-
te de jogadores da Série A, 
o que limitará ainda mais o 
mercado na procura por um 
camisa 9.

naco, da França, e do Atléti-
co de Madrid, mas os valores 
apresentados pelos clubes 
estavam abaixo do que o Ti-
mão pretende receber.

GABRIEL
Dirigentes do Timão 

foram informados que o 
Al Hilal, da Arábia Saudita, 
poderia tentar a contrata-
ção do volante. A prioridade 
dos árabes é o colombiano 
Cuéllar, do Flamengo, mas a 
negociação está emperrada. 
Os cartolas alvinegros ga-
rantem não terem recebido 
nenhum contato oficial do 
clube saudita.

GUSTAGOL
Artilheiro do Corin-

thians no ano ao lado de 
Vagner Love, com dez gols, 
o atacante perdeu espaço 
neste segundo semestre. 
Aos 25 anos, Gustagol rece-
beu diversas sondagens. O 
Bologna, da Itália, e o Ajax, 
da Holanda, foram alguns 
dos interessados. Clubes da 
Alemanha também fizeram 
consultas. Nenhuma oferta, 
porém, chegou ao Timão.

OUTROS
Boselli esteve na mira 

do Boca Juniors, da Argen-

son Daronco chegou a pa-
ralisar o confronto e citou o 
problema na súmula do jogo. 
Até o técnico vascaíno, Van-
derlei Luxemburgo, pediu 
calma para a torcida.

Pelo STJD, o Vasco seria 
enquadrado no artigo 243-G 
do Código Brasileiro de Jus-
tiça Desportiva: “Praticar ato 
discriminatório, desdenhoso 
ou ultrajante, relacionado a 
preconceito em razão de ori-
gem étnica, raça, sexo, cor, 
idade, condição de pessoa 
idosa ou portadora de defi-
ciência”.

apenas no vestiário do Serra 
Dourada.

Em Goiânia, houve co-
branças, indignação e até 
irritação de dirigentes e co-
missão técnica com a pos-
tura da equipe reserva. To-

dos sentimentos externados 
pelo vice de futebol Roberto 
Melo, que pediu até descul-
pas ao torcedor após a parti-
da. Mas que não retornaram 
a Porto Alegre com a delega-
ção.

“Todos os companhei-
ros queriam ganhar. Nesse 
time não tem titular nem 
suplente. Somos um grupo, 
sabemos do nosso objetivo. 
Conversamos muito bem, 
vem essa obsessão por ga-

nhar títulos, essa fome. Todo 
mundo está focado nessa 
mesma linha. Companheiros 
ficaram chateados pela der-
rota, mas o jogo de quarta-
-feira vai ser diferente”, sen-
tencia Guerrero.

tina, e de clubes mexicanos, 
mas afirmou que permane-
cerá no Timão pelo menos 
até o final do ano. No meio 
do ano, Clayson também 

teve proposta do futebol 
mexicano. Além deles, Ma-
teus Vital é visto no Corin-
thians como um nome cobi-
çado no mercado.
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Bárbara Porto adiou a saída da casa dos pais para investir na carreira acadêmica 

Os jovens que escolheram
não sair da casa dos pais
DA REPORTAGEM

Os brasileiros de classe 
média estão adiando, cada 
vez mais, a saída da casa dos 
pais. Embora já tenham al-
gum tipo de renda, hoje um 
a cada quatro jovens - de 25 
a 34 anos - ainda vive com 
a família. A proporção há 12 
anos era menor, um a cada 
cinco deles morava com os 
pais. Os motivos que man-
têm esses jovens ainda pre-
sos ao ninho são vários: 
mais anos dedicados aos 
estudos, casamentos mais 
tardios, o custo alto de vida 
nas grandes cidades, fatores 
emocionais e econômicos. 
O fenômeno em crescimen-
to no país ganhou até ape-
lido, é a chamada “geração 
canguru”.

Aos 26 anos, o engenhei-
ro carioca Pedro Ronchini 
faz parte do grupo de jovens 
financeiramente indepen-
dentes, mas que não enxer-
gam, ainda, a necessidade 
de sair de casa. “Tenho uma 
relação boa com os meus 

pais e moramos perto de 
onde trabalho. Quando eu 
tomar a decisão de sair, vou 
ter que arcar com todos os 
custos de moradia. Agora 
prefiro juntar dinheiro para 
tomar uma decisão de for-
ma mais tranquila”, explica 
Pedro que, além de traba-
lhar como consultor de en-
genharia naval, está termi-
nando um mestrado.

Em longo prazo, o enge-
nheiro acredita que o em-
purrão para sair de casa 
talvez aconteça quando ele 
e a namorada decidirem se 
casar. Eles estão juntos há 
anos, mas ela, que trabalha 
como publicitária, tam-
bém está cômoda na casa 
dos pais, aproveitando para 
poupar dinheiro enquanto 
conquista sua estabilidade 
profissional. Morar na casa 
dos pais implica, no entan-
to, viver sob as regras deles 
dentro da residência. “Não 
dá para levar uma galera 
para lá na hora que eu qui-
ser. Mas obviamente tenho 
total liberdade do que faço 

GERAÇÃO CANGURU | Um a cada quatro jovens de 25 a 34 anos ainda vive com a famíliados
Foto: Douglas Magno

Foto: PRF/Mt

Foto: assessoRia

Foto: tVCa

ATENÇÃO, MOTORISTAS

Fumaça em regiões próximas à
BR-163 compromete segurança

N.S.LIVRAMENTO

Homem morre 
e 2 ficam feridos após 
carro bater em carreta

TRÂNSITO
Prefeitura realiza projeto
Criança Segura na Escola

Fumaça pode comprometer a segurança dos motoristas na BR-163 

Projeto é realizado durante todo ano 

Chovia no momento do acidente 

DA REPORTAGEM

Os incêndios registra-
dos nas regiões próximas 
à BR-163 geram fumaça 
que podem comprometer 
a segurança dos motoris-
tas, que devem redobrar a 
atenção em situações desta 
natureza. Um exemplo foi 
o fechamento da pista na 
manhã de segunda-feira 
(26), no km 604 da BR-163, 
em Nova Mutum, onde a 
fumaça atrapalhava a visi-
bilidade.

De acordo com levan-
tamento da Rota do Oeste, 
foram identificados 74 pon-
tos com fogo no trecho sob 
concessão no período de 15 
de julho até 22 agosto des-
te ano. O número é estável 
em comparação ao mesmo 
período do ano passado, 
quando foram identificados 
78 casos.

Mesmo com o contro-
le na quantidade de casos, 
a fumaça pode atrapalhar a 
visibilidade de quem trafe-

DA REPORTAGEM

Um motorista morreu 
e duas pessoas ficaram feri-
das em um acidente na ma-
drugada desta terça-feira 
(27) na BR-070, em Nossa 
Senhora do Livramento. 
Segundo a Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF), a víti-
ma foi identificada como 
Marcelo Anselmo Ferreira 
Souza, 32 anos. Ele viajava 
para Cuiabá com a mulher 
e o filho, 18.

O acidente envolveu o 
carro da família e uma car-
reta. De acordo com a PRF, 
Marcelo dirigia o veículo e 
bateu na lateral da carreta. 
Chovia no momento do 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Trân-
sito e Transporte Urbano 
de Sinop realiza em todas 
as escolas públicas e priva-
das do município o projeto 
“Criança Segura na Escola”. 
De acordo com o especia-
lista em trânsito e agente da 
Guarda Civil Municipal, Be-
nhur Carvalho, a ação nas-
ceu junto com a criação do 
Departamento de Educação 
para o Trânsito (DET).

“Ofertamos [STU] pa-
lestras sobre as regras que 
devem ser obedecidas ao se-
rem [as crianças] transporta-
das como passageiras, ou ao 

atravessarem a rua, além dos 
demais deveres que os cida-
dãos precisam cumprir no 
trânsito para se manterem 
em segurança”, conta.

O projeto é realizado 
durante todo ano, seguindo 
sempre o cronograma orga-
nizado pelo DET, a partir das 
solicitações das escolas. Nes-
te mês, a guarda esteve pre-
sente nas Escolas Municipais 
de Educação Básica, Sadao 
Watanabe, Aleixo Schenatto, 
Basiliano do Carmo e Juran-
dir Liberino. 

Nas Escolas Estadu-
ais, Pissinati Guerra e Edeli 
Mantovani e nos Colégios 
Objetivo, CAD, Alternativo e 
Regina Pacis.

ga na BR-163, uma vez que 
algumas propriedades na 
região estão sendo afetadas 
pelo fogo. Nesses casos, a 
orientação aos motoristas é 
para que reduzam a veloci-
dade do veículo, redobrem 
a atenção, parem em um 
local seguro quando iden-

BALSA SEM 
FUNCIONAR...

Moradores de comunidades em 
Chapada dos Guimarães fizeram um 
protesto na MT-251. Eles interditavam e 
liberavam a rodovia a cada 10 minutos. 
O problema, segundo os moradores, é 
que a balsa está sem funcionar e uma 
ponte está praticamente sem condições 
de uso por causa da falta de madeira. 
Isso está prejudicando a entrada e sa-
ída das comunidades. A prefeita Thel-
ma de Oliveira, afirmou que será feito o 
conserto da balsa dentro de alguns dias. 
Ainda de acordo com a prefeita, serão 
tomadas providências quanto à estru-
tura na comunidade Serra do Espanhol.

VENDA DE 
TERRENOS...
Com a proposta de buscar investimentos e fo-
mentar o comércio local, a prefeitura de Lucas de 
Rio Verde está com licitação aberta para venda 
de seis terrenos. Localizados na Avenida Mato 
Grosso, entre as avenidas São Paulo e Santa Ca-
tarina, no bairro Cidade Nova, os lotes serão co-
mercializados por meio de concorrência pública, 
do tipo melhor oferta. Os tamanhos variam de 
495 m² a 720 m², e os valores para lance inicial 
são a partir de R$ 445,5 mil, alterando de acordo 
com a metragem e localização do terreno esco-
lhido. As condições de pagamento também são 
facilitadas, com parcelamento em até 10 vezes 
mensais. Dependendo da forma de pagamento 
escolhida, pode haver desconto de até 15%.

ENTREGA DE 
AMBULÂNCIAS...
A Administração Municipal de Sorriso 
entregou ontem (27) pela manhã, três 
ambulâncias novas para Secretaria de 
Saúde e Saneamento. Os veículos fa-
zem parte do Programa Mais Saúde, e 
foram adquiridos através de emendas 
parlamentares, do então deputado fede-
ral Nilson Leitão, do deputado estadual 
Xuxu Dalmolin e contrapartida da pre-
feitura. A entrega oficial foi realizada 
no pátio da prefeitura e contou com a 
presença de todos os secretários muni-
cipais, dos vereadores, do deputado es-
tadual Xuxu Dalmolin, do vice-prefeito 
Gerson Bicego e do prefeito Ari Lafin.

Foto: PRF

acidente e suspeita-se de 
que a chuva possa ter con-
tribuído para a batida.

A mulher e o filho fi-
caram presos às ferragens e 
foram socorridos. Equipes 
do Corpo de Bombeiros e 
Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu) 
fizeram o resgate. O moto-
rista da carreta não se feriu. 
O carro de Marcelo seguia 
de Cáceres para Cuiabá.

O trânsito ficou con-
gestionado por causa do 
acidente. A Polícia Civil in-
vestigará as causas do aci-
dente. O corpo do moto-
rista foi levado ao Instituto 
Médico Legal (IML).

tificar que não é possível 
seguir viagem e acionem a 
concessionária.

A Rota do Oeste dis-
põe de cinco caminhões-
-pipa e todos os veículos 
de inspeção contam com 
abafadores e equipamen-
tos que dão condições aos 

funcionários de combater 
pequenas chamas, em es-
tágio inicial, evitando que 
alastrem o fogo. Em casos 
de incêndios de grandes 
proporções, a instituição 
habilitada para o comba-
te às chamas é o Corpo de 
Bombeiros.

da minha vida, sou um adul-
to”, explica Pedro.

No Brasil, a “geração can-
guru” é composta majo-
ritariamente por homens 
(60,2%), segundo o estudo 
Síntese de Indicadores So-
ciais (2016) do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Esta-
tística (IBGE). Grande parte 
deles vive no Sudeste, onde 
o custo de vida é o mais alto 
do país. O estudo apon-
ta ainda que os jovens que 
moram com os pais tendem 
a ser mais escolarizados do 
que aqueles com a mesma 
faixa etária que moram so-
zinhos. Em 2015, 35,1% dos 
jovens que moravam com 
os pais tinham, ao menos, 
ensino superior incomple-
to ou nível mais elevado; a 
média de anos de estudo 
do grupo foi de 10,7 anos e 
13,2% estudavam. Já os que 
viviam sem a família, em 
média, tinha 9,8 anos de es-
tudos, 20,7% cursaram ensi-
no superior incompleto ou 
nível mais elevado e apenas 
7,2% ainda estudavam.

Esses dados sugerem que a 
opção de dar uma “esticada” 
na casa dos pais pode real-
mente estar atrelada ao pro-
longamento dos estudos. No 
entanto, Cinthia Agostinho, 

pesquisadora do IBGE, res-
salta que não há na pesquisa 
uma pergunta diretamente 
relacionada aos motivos da 
permanência dos jovens na 
casa dos pais. Dessa forma, 

os pesquisadores buscam 
indiretamente analisar as 
razões.

Aos 32 anos, a bióloga 
Bárbara Porto conta que, 
para investir em sua carreira 
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Você também manuseia seu aparelho desse jeito, encurvado?

Usar celular com cabeça inclinada
pode causar lesão na cervical
AGÊNCIA BRASIL

A Organização Mundial 
da Saúde (OMS) estima que 
pelo menos 37% da popula-
ção brasileira, cerca de 60 
milhões de pessoas, convi-
vem com a dor gerada pela 
má postura ao manusear os 
smartphones. O número 
já é mais do que a média 
mundial que é de 35%.

Segundo pesquisa da 
Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), os celulares ativos 
já somam 230 milhões no 
Brasil, um crescimento de 
10 milhões em compara-
ção com 2018. O Brasil tem 
mais dispositivos digitais 
do que brasileiros, uma 
média de dois smartpho-
nes, notebooks, computa-
dores ou tablets por habi-
tante. Por isso, profissionais 
da saúde estão alertando 
os usuários com relação à 
postura ao utilizar os apa-
relhos. Se não for corrigida, 
pode gerar dor crônica e 
lesões que podem até pre-
cisar de cirurgia.

A ortopedista do Grupo 
Notedrame Intermédica, 
Liége Mentz-Rosano, ex-
plicou que o uso do celular 
faz com que a pessoa fique 
em uma posição viciosa, 
levando o pescoço a fazer 
uma flexão, que eleva o 
peso carregado pela região.

“Quando ficamos em 
uma posição neutra de zero 
graus, é exercida uma força 
de cinco quilos. À medida 
em que vamos dobrando 
o pescoço e fazendo uma 
curva, o ângulo aumenta e 
a pressão exercida ao che-
gar em 30 graus será de 18 
kg. Aos 60 graus, chega em 
30 kg”, destacou.

SUA SAÚDE | Estimativa é que 60 milhões de brasileiros tenham má postura por manusear aparelhos
Foto: Divulgação

Segundo Liège, isso leva à 
sobrecarga nos discos, que 
são como borrachinhas en-
tre cada vértebra, que ser-
vem como amortecedores 
para evitar lesões quando 
são feitos movimento de 
impacto, além de serem 
fundamentais para a mobi-
lidade.

“Essas lesões causadas 
pelo uso excessivo do ce-
lular podem levar à dege-
neração do disco, que vai 
formando uma barriga, que 
nada mais é do que a hér-
nia de disco. Essas hérnias 
podem resultar na com-
pressão dos nervos, ocasio-
nando perda de força, for-
migamento braços, artrose 
precoce nas pessoas mais 
jovens, degeneração não só 
no disco, mas na parte ós-
sea”, disse Liége.

A médica explicou ainda 
que muitas vezes as lesões 
da cervical podem levar 
o indivíduo a sentir dores 
fortes de cabeça, sem asso-
ciar os fatos. “Muitas vezes 
as pessoas têm dor de ca-
beça e não sabem que é do 
pescoço. 

Temos inclusive, visto 
um aumento grande na in-
cidência de pessoas mais 
jovens, adolescentes, jovens 
adultos e até crianças que 
relatam dor no pescoço e 
dores de cabeça por conta 
da lesão.”

PREVENÇÃO
Liége reforçou que a 

prevenção é a melhor for-
ma para evitar esses pro-
blemas. Além de manter a 
postura correta ao manu-
sear o celular, levando-o 
a uma posição neutra em 
que se consiga olhar discre-

tamente para baixo, utili-
zar apoios, ou transferir os 
aplicativos possíveis para 
o computador, é preciso 
fazer exercícios de fortale-
cimento e alongamento de 
uma a mais vezes por dia. 

“Quando fortalecemos 
a musculatura anterior e 
posterior, fortalecemos as 

estruturas do pescoço. Isso 
protege e ajuda na correção 
postural”.

De acordo com o respon-
sável técnico de hospital 
Anderson Benine Belezia, 
há diferentes métodos de 
imagem para avaliar a co-
luna cervical. 

O primeiro é uma radio-

grafia simples da região, 
exame simples pelo qual é 
possível avaliar as estrutu-
ras ósseas e ver sinais que 
podem sugerir problemas 
no disco intervertebral. O 
segundo é uma tomografia 
computadorizada, que tem 
a maior capacidade de ava-
liação das estruturas ósseas. 

Já o terceiro, a ressonân-
cia magnética é o que tem 
melhor capacidade de ava-
liação de danos nos dis-
cos interverterias (hérnias 
principalmente), podendo 
avaliar eventuais compres-
sões nervosas e da medula 
com maior precisão que 
outros métodos.


