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DIZ ESTUDO

Agricultores 
familiares
ganham 
fôlego para 
investimento
Com a regulamentação da 
Lei 10.502, de 18 de janeiro 
de 2017, que criou o Sistema 
Unificado Estadual de Sani-
dade Agroindustrial Familiar 
e de Pequeno Porte (Susaf), os 
mais de 130 mil agricultores 
familiares de Mato Grosso ga-
nharam um novo folego para 
investir na produção.
 Página   7

São menores do que uma bicicleta, a maioria pode ser dobrada e consomem pouca energia. Os 
patinetes elétricos parecem ser a alternativa perfeita para se conseguir uma mobilidade sus-
tentável nas cidades.                                    Página  -8

Patinetes elétricos: Risco para o meio ambiente

RECLAMAÇÃO

SÉRIE B

Vereadores 
solicitam 
intervenção
na Águas de
Sorriso

Cuiabá sonha
com acesso
à 1ª divisão

O prefeito Ari Lafin (PSDB), 
recebeu na manhã de ontem 
(28), um documento entregue 
pelo vereador Dirceu Zanatta 
(MDB), assinado pelos vereado-
res Toco Baggio, Leandro Damia-
ni e Johnson Ribeiro, solicitando 
a intervenção da empresa Águas 
de Sorriso.  De acordo com o ve-
reador, o pedido foi protocolado 
devido às inúmeras reclamações 
de falta de águas em muitos 
bairros de Sorriso.        Página -7

O Dourado inicia hoje (30), 
o segundo turno da competi-
ção recebendo o Criciúma na 
Arena Pantanal, o time de Santa 
Catarina está na parte debaixo 
da tabela e briga para fugir do 
rebaixamento. O jogo acontece 
às 20h30 e pode recolocar o 
time de Mato Grosso novamente 
no G4.                           Página - 6

Marcos andrade/Pr

divulgação

reProdução 

Ida de Mendes 
até Brasília rende 
boas notícias para 
Mato Grosso
O ministro da Economia, Paulo Guedes, confirmou ao 
governador Mauro Mendes, à bancada Federal e a um 
grupo de deputados estaduais, que o governo federal irá 
pagar uma parcela do FEX (Auxílio Financeiro de Fo-
mento às Exportações) a Mato grosso. Guedes também 
garantiu ter dado encaminhamento aos trâmites para 
que o Estado possa efetuar o empréstimo com o Banco 
Mundial.       Página - 3



O Governador do Estado Mauro Men-
des classificou como “complexo” o pro-
blema da conclusão das obras do Veículo 
Leve sobre Trilhos. Segundo ele, a escolha 
sobre o futuro será difícil.

Com todo o respeito, discordo total-
mente do governador. E vou além! Nunca 
esteve tão fácil resolver esse imbróglio. 
Depende apenas de vontade política e 
competência. Primeiro, porque houve 
uma decisão judicial, inclusive, do Su-
perior Tribunal de Justiça que manteve 
a rescisão do contrato entre o Consórcio 
VLT e o Estado de Mato Grosso. Segun-
do, o Curador do FGTS, Bruno Vilas Boas, 
afirmou que o “Governo Federal está dan-
do tratamento prioritário para obras ina-
cabadas. Basta ajustar o projeto com à 
Caixa Econômica Federal pois há recur-
sos financeiros mais do que o necessário 
para a conclusão das obras do VLT Várzea 
Grande–Cuiabá”.

Hoje, o total necessário para a conclu-
são dos 22 km é de 700 milhões, sendo 
que 193 milhões já estão disponíveis na 
CEF (esses 193 milhões são suficientes 
para a conclusão imediata do trecho Vár-
zea Grande – Porto – Centro). Terceiro, foi 
criado o Grupo de Trabalho pela Portaria 
nº 1.674 de 11 de julho de 2019, formado 
pela Secretaria de Mobilidade do Minis-
tério do Desenvolvimento Regional, Go-
verno do Estado de Mato Grosso e Caixa 
Econômica Federal. O GT tem até 4 meses 
(a partir do dia 11 de julho) para definir os 
critérios para a conclusão das obras por 3 
alternativas: O Estado, uma Parceria Pú-
blico Privada (PPP) ou a Privatização.

O que mais o Governador deseja para 
concluir as obras? A verdade é que o prazo 

Estamos a um passo da retomada das 
obras. Isso ocorrerá com a pressão cada 
vez maior da sociedade

Sem sistema?
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nores, costumam ter opções para re-
mediar situações como essas, fazendo 
pedidos de forma manual e deixando 
para fazer os lançamentos no sistema 
e as emissões fiscais quando a estrutu-
ra tecnológica for normalizada.

Os ajustes, evidentemen-
te, dependem da disposição 
da empresa e da flexibilidade 
do cliente. Se ambas as partes 
estiverem em busca de uma 
solução, talvez ela seja, sim, 
possível. A tendência, porém, 
é de que tal cenário seja cada 
vez mais “raro”, pois a automa-
ção tende a afastar as pessoas 
de processos “manuais” que 

podem, eventualmente, ser úteis quan-
do a tecnologia não funciona como de-
veria.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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O personalismo de Jair Bolsonaro macula até o 
que poderiam ser ações corretas do governo, vide a 
divulgação de dados referentes à compra de aviões 
com financiamentos subsidiados do BNDES, o banco 
federal de fomento.

Uma das bandeiras da campanha do hoje presi-
dente foi “abrir a caixa-preta” da instituição estatal. 
Com isso se alimentava no eleitorado antipetista a 
expectativa de novos escândalos associáveis às ges-
tões de Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff.

Não resta dúvida de que o BNDES, um banco 
100% público, deve ter todas as suas operações que 
não estejam cobertas pelo sigilo bancário expostas à 
sociedade. Isso é especialmente verdade no caso de 
contratos que envolvam juros inferiores aos pratica-
dos pelo mercado —subsidiados, portanto. O gover-
no Bolsonaro, entretanto, conseguiu transformar o 
que seria uma necessária prestação de contas num 
espetáculo de mesquinhez e antirrepublicanismo. 
Mal se disfarçou, no episódio, a intenção de desgas-
tar desafetos e adversários.

Poucos dias antes de o banco divulgar as infor-
mações, o mandatário deu a entender que o apre-
sentador de TV Luciano Huck havia comprado um 
jatinho com recursos favorecidos. Tratava-se de res-
posta explícita a uma crítica recente de Huck a sua 
administração. Na terça (20), o BNDES tornou pú-
blica a lista com 134 contratos de financiamentos de 
aviões executivos da Embraer a juros subsidiados, no 
valor total de R$ 1,921 bilhão. Lá estavam os nomes 
do apresentador e do governador de São Paulo, João 
Doria (PSDB) —ambos tidos como postulantes em 
potencial ao Planalto. Não se discute a pertinência da 
revelação dos dados, repita-se. O problema está em 
como fazê-lo.

Estatísticas e informações públicas devem ser 
apresentadas de forma completa e impessoal, com 
periodicidade previamente determinada —não de 
maneira seletiva e ao sabor dos humores e interesses 
ocasionais das autoridades.

No caso do BNDES, há um debate dos mais re-
levantes em andamento sobre o papel da instituição. 
Os desembolsos para a compra de aeronaves não são 
ilegais, mas constituem exemplo de uso no mínimo 
questionável dos recursos.

O banco deve atuar como um hospital para em-
presas em dificuldades? Afinal, foi para ajudar a Em-
braer após a crise econômica global de 2008 que o 
governo abriu a linha de crédito para a compra de 
jatos executivos. Em outros casos, envolvendo somas 
muito maiores, buscou-se estimular companhias e 
setores considerados estratégicos.

A equipe econômica de Bolsonaro parece dis-
posta a lidar com tais temas. O presidente poderia ao 
menos não atrapalhar.

Editorial

Transparência de ocasião
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está se esgotando para essa decisão. 
E o governador deveria estar é feliz 
e agradecer a todos os envolvidos no 

Movimento Pró VLT, que fez ressuscitar 
esse projeto que estava abandonado.

O Movimento Pró VLT, hoje, congrega 
uma avalanche de políticos de peso, enti-
dades, imprensa e a sociedade, inclusive 
o Arcebispo D. Milton, cujo maior sonho é 
andar de VLT do centro até o aeroporto.

E sabe por que esse apoio maciço da 
população em torno dessa causa? Porque 
o VLT é o melhor para a mobilidade urba-
na da baixada cuiabana. Ele traz confor-
to, segurança, rapidez, sustentabilidade. 
Ninguém aguenta mais esse trânsito louco 
da nossa capital, com congestionamento 
crescente e poluição, altamente prejudi-
cial a nossa saúde. Os ônibus poluentes 
emitem partículas de dióxido de carbono 
que causam doenças gravíssimas, como 
asma, bronquite, câncer de pulmão e cân-
cer de bexiga.

Estamos a um passo da retomada das 
obras. Isso ocorrerá com a pressão cada 
vez maior da sociedade. O Movimento Pró 
VLT continua cada vez mais forte. Esta se-
mana, com duas manifestações importan-
tes: A Audiência Pública (com objetivo de 
debater medidas enérgicas para dar conti-
nuidade às obras do VLT) organizada pelas 
Câmaras Municipais de Cuiabá e Várzea 
Grande na Praça Luís de Albuquerque, no 
bairro do Porto, bem ao lado da ponte de 
224 metros construída para receber o VLT; 
e o documento do Rotary Club de Cuiabá 
solicitando das autoridades a conclusão 
imediata das obras.

O cuiabano é um forte. A sociedade já 
se posicionou. Ela tem interesse e pressa.

VICENTE VUOLO É ECONOMISTA E 
CIENTISTA POLÍTICO

Dinheiro certo 
para o VLT

MALOUF QUER DELAÇÃO
Depois de condenado a 11 anos, um mês 

e 10 dias de prisão por integrar uma organi-
zação criminosa que sangrou os cofres da 
Seduc, Alan Malouf se propôs a fazer dela-
ção. Só que para o próprio Ministério Público 
ele não trouxe nada de novidade aos autos 
e, o pior, incriminou pessoas sem apresentar 
provas contra elas, uma malandragem para 
tentar se beneficiar do acordo de colabora-
ção premiada. Esse escândalo protagoniza-
do por Alan, que tentou tirar de si crimes e 
transferi-los para outros, deve ser encarado 
com certo cuidado, embora denúncias de-
vam, sim, ser investigadas. 

TJ-MT COM MORAL
O presidente do TJ-MT, desembargador 

Carlos Alberto Alves da Rocha comemorou 
o resultado do relatório Justiça em Números 
2019, divulgado nesta quarta, pelo CNJ. Mos-
tra o empenho de magistrados e servidores 
do Judiciário de Mato Grosso na prestação 
de serviço de forma eficiente à sociedade. O 
Índice de Produtividade Comparada da Justi-
ça (IPC-Jus) do Judiciário de MT, levando em 
consideração o 1º e o 2º graus e a área admi-
nistrativa, foi de 94%, dez pontos percentuais 
acima da média nacional (84%). Os números 
colocam novamente o tribunal mato-gros-
sense como o 2º mais bem avaliado dentre 
os 10 estaduais de médio porte. Em âmbito 
nacional, o Judiciário de MT ocupa o 8º lugar. 

APAGANDO INCÊNDIO
Após a repercussão negativa dos in-

cêndios na Amazônia, o governador Mauro 
Mendes (DEM) revelou que está tentando 
marcar reuniões com embaixadores de paí-
ses europeus para tentar reduzir a tempera-
tura da polêmica, que pode afetar as expor-
tações mato-grossenses. A ideia é melhorar 
a imagem do produtor junto aos compra-
dores de nossas commodities. “Esse é um 
assunto que me preocupa. Estou tentando 
marcar reuniões com todos os embaixado-
res de países como Noruega, Reino Unido, 
vários países europeus principalmente, que 
são clientes. É para falar a verdade. E a ver-
dade é amplamente favorável ao nosso país”, 
afirmou o governador em entrevista à Rádio 
Jovem Pan.

Manter estruturas para que uma empresa possa funcio-
nar sem sistema não é nada fácil, além de aumentar de 
forma estratosférica as chances de erro. Tentar fazer, 
de forma manual, o que habitualmente é feito por meios 
tecnológicos exige preparo, material “físico” disponível 
e boa vontade, um conjunto que praticamente não se 
justifica para atender apenas situações eventuais.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

VICENTE VUOLO

Crédito: Taliane Freitas

IMAGEM DO DIA

“para ajudar a Embraer após a crise econô-
mica global de 2008 que o governo abriu 
a linha de crédito para a compra de jatos 
executivos

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Estive, hoje, em uma empresa para 
comprar um produto. Pouca coisa, e com 
certa urgência. O vendedor, logo de cara, 
disse que não poderia ajudar, pois estava 
sem sistema. Tá, mas o produto está ali, 
ao alcance da mão, é só pegar e levar, e 
resolver os trâmites 
burocráticos de-
pois, não é mesmo? 
Não, infelizmente, 
não.

Sem sistema 
não se faz a consul-
ta de preços, a ven-
da, a baixa do esto-
que, o recebimento, 
o faturamento, a 
emissão da nota, nada. E, por conta de 
todos os entraves, muitas empresas se-
quer trabalham com tabela de preços 
impressa. Se o sistema estiver indispo-
nível, nada acontece.

Aí vem a pergunta: e se o cliente es-
tiver com urgência? Provavelmente vai 
precisar procurar outra empresa, onde 
tudo estiver funcionando dentro da nor-
malidade, ou deixar a urgência de lado e 
esperar que o sistema volte a funcionar.

Isso, claro, não é uma “regra”. Algu-
mas empresas, especialmente as me-

Afugentados e feridos, os animais silvestres estão sofrendo com as quei-
madas que destroem as florestas, em Mato Grosso. Nas matas que abrangem 
os municípios de Barra do Garças, Pontal do Araguaia e Aragarças, na região 
do Araguaia, de meados de junho até agora, pelo menos 30 animais foram res-
gatados com ferimentos provocados por incêndios. Alguns já são encontrados 
mortos e outros não sobrevivem.
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Em Brasília Mendes conseguiu duas vitórias 

Mendes tem garantia de 
pagamento do FEX e empréstimo
DA REPORTAGEM

O ministro da Economia, 
Paulo Guedes, confirmou 
ao governador Mauro Men-
des, à bancada Federal e a 
um grupo de deputados es-
taduais, que o governo fe-
deral irá pagar uma parcela 
do FEX (Auxílio Financeiro 
de Fomento às Exporta-
ções) a Mato grosso. Gue-
des também garantiu ter 
dado encaminhamento aos 
trâmites para que o Estado 
possa efetuar o empréstimo 
com o Banco Mundial. 

“Saímos da reunião com 
duas grandes conquistas: 
garantimos mais um im-
portante passo no processo 
para a aprovação do em-
préstimo, que será impor-
tante para a recuperação 
das contas do Estado. A 
outra grande notícia é que 
o ministro Paulo Guedes 
garantiu que será pago uma 
parcela do FEX, o que aju-
dará no equilíbrio financei-
ro de Mato Grosso”, desta-
cou o governador.

As duas notícias foram 
confirmadas durante café 
da manhã com o presidente 
Jair Bolsonaro, nesta quin-
ta-feira (29), em Brasília. O 
encontro foi agendado pela 
Bancada Federal e contou 
com a presença dos depu-
tados federais Neri Gueller 
(líder da bancada), José Me-
deiros, Nelson Barbudo, Dr. 
Leonardo e Juarez Costa, 
dos senadores Jayme Cam-

pos e Wellington Fagundes, 
além dos deputados esta-
duais Ondanir Botolini (Ni-
ninho), Thiago Silva, Sílvio 
Favero, Sebastião Resende 
e Delegado Claudinei.

“Quero agradecer a nos-
sa bancada federal, ao tra-
balho do nosso líder Neri 
Geller, de todos os parla-
mentares que têm papel 
fundamental para essas 
conquistas, e dos nossos de-
putados estaduais que tem 
apoiado Mato Grosso nes-
se processo de recuperação 
das finanças públicas”, des-
tacou.

Mato Grosso tem duas 
parcelas do FEX com o 
Governo Federal que não 
foram repassadas até o 
momento. A primeira diz 
respeito ao ano de 2018 e a 
outra a 2019. O governo ga-
rantiu o pagamento de uma 
parcela.

Quanto ao empréstimo 
que o governo tenta o aval 
do governo federal para 
assinar o contrato junto ao 
Banco Mundial, ele será 
utilizado integralmente 
para pagar outro emprés-
timo realizado por gestões 
passados junto ao Bank of 
América.

O novo empréstimo será 
melhor para o estado, de 
acordo com a equipe finan-
ceira de Mato Grosso, pois 
alivia o caixa do governo, 
com juros menores e com 
o alongamento do prazo de 
pagamento.

VITÓRIA DUPLA | Mendes voltou de Brasília com duas boas notícias, confirmação do FEX e empréstimo
Foto: Marcos andrade/Pr
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FORTALECIMENTO

Projeto propõe que bens apreendidos pela 
Justiça sejam destinados à segurança pública

BR-163

ANTT fará audiência pública para discutir
concessão da BR-163 entre Sinop e o Pará

SEGURANÇA PÚBLICA

Bolsonaro e Moro 
lançam “Projeto 
em Frente Brasil”

Primeira fase do projeto foi lançado em 5 cidades

Sugestões serão apresentadas em Sinop 

Projeto apresentado pelo deputado Elizeu Nascimento (DC) 

DA REPORTAGEM

O deputado estadu-
al Elizeu Nascimento (DC) 
apresentou, na quarta-feira 
(28), na Assembleia Legis-
lativa, o Projeto de Lei nº 
878/2019, que dispõe sobre a 
destinação de bens, direitos 
e valores oriundos de ilícitos 
penais para os órgãos de se-
gurança pública do estado de 
Mato Grosso. O projeto tem 
como objetivo destinar re-
cursos para a infraestrutura, 
aquisição de equipamentos, 
capacitação de agentes, entre 
outros.   Para o presidente 
da Comissão da Segurança 
Pública e Comunitária, Eli-
zeu Nascimento (DC), serão 
inúmeros os benefícios, caso 
a lei seja aprovada, como 
a destinação dos recursos 
apreendidos para prevenção 
e combate ao crime.  

“Esse projeto é de gran-
de relevância, pois o siste-

ANDERSON HENTGES

93FM

Uma audiência pública 
para cerca de 250 pessoas, 
que vai discutir a concessão 
da BR-163, será realizada em 
Sinop no dia 1º de outubro, 
às 14h, no auditório do Vie 
hotel, que fica na Avenida 
Bruno Martini. A informação 
foi confirmada pela Agência 
Nacional de Transportes Ter-
restres (ANTT).

Serão debatidas e aco-
lhidas as sugestões para 
edição do edital e também 
contrato do Programa de 
Exploração da Rodovia e aos 
Estudos de Viabilidade Téc-
nica, Econômica e Ambiental 
(EVTEA). 

Os trechos propostos 
para concessão começam da 
BR-163, que começa no trevo 
da MT-220, que dá acesso à 
cidade de Juara, até Guaran-
tã do Norte, na divisa com 
o Pará. Além do trecho que 
vai do sul do estado para-

DA REPORTAGEM

O governo federal aca-
ba de lançar oficialmente o 
“Projeto em Frente Brasil”, 
com objetivo de combater a 
criminalidade violenta nas 
cidades com maiores índices 
de homicídios. Na tarde de 
ontem (29), o Diário Oficial 
da União publicou portaria 
do Ministério da Justiça e Se-
gurança Pública que imple-
menta a fase 1 do projeto nos 
municípios de Ananindeua 
(PA), Goiânia (GO), Paulis-
ta (PE), Cariacica (ES) e São 
José dos Pinhais (PR).

O “Em Frente, Brasil” é 
uma política pública que ma-
terializa os objetivos e dire-
trizes da Política Nacional de 
Segurança Pública (PNaSP), 
criada pela Lei nº 13.675/18, 
e do Plano Nacional de Se-
gurança Pública, instituído 
pelo Decreto nº 9.630/18.

É um projeto-piloto 
que faz parte do programa 
nacional de enfrentamento à 
criminalidade violenta, pre-
parado pelo Ministério da 
Justiça e Segurança Pública. 
Ele consiste na articulação 
entre a União, os Estados e 
os Municípios para a redu-

ção da criminalidade vio-
lenta, por meio de um con-
junto de ações de prevenção 
socioeconômica e repressão 
qualificada, planejadas em 
uma governança e gestão 
integrada. Para o “Em Fren-
te, Brasil”, entende-se como 
crimes violentos, elencados 
pelo Código Penal Brasilei-
ro: homicídios, feminicídios, 
estupros (tentados e consu-
mados), extorsão mediante 
sequestro, latrocínio, roubo 
à mão armada, roubo sem 
arma, sequestro, lesão cor-
poral e cárcere privado. Na 
execução do projeto, foram 
selecionados como foco os 
crimes de homicídio dolo-
so, embora os demais crimes 
territoriais serão impactados 
com as medidas aplicadas.

Será implementado, 
inicialmente, em cinco mu-
nicípios, distribuídos nas re-
giões do país, com previsão 
de ampliação no território 
brasileiro. Para a escolha das 
cidades são considerados os 
critérios de índice da vio-
lência e de desenvolvimento 
humano (IDH), além da ade-
rência dos governos locais 
para recepção do projeto.

ma de segurança pública de 
Mato Grosso está totalmente 
sucateado, com delegacias e 
cadeias em situação de in-
salubridade, não oferecen-
do nenhuma condição para 
o profissional desempenhar 
seu trabalho, onde faltam 
mesas, cadeiras e até mesmo 
aparelhos de computador. 
Temos prédios de destaca-
mento de polícia precisando 
de reforma urgente, com te-
lhados cheios de vazamen-
tos. Além disso, os recursos 
financeiros servirão para 
aquisição de armamentos, 
munições, aparelhos de mo-
nitoramento, treinamentos 
dos profissionais e outros 
mecanismos que darão me-
lhores condições de trabalho 
para esses valorosos traba-
lhadores”, ressalta o parla-
mentar. 

Conforme o texto, os 
bens, direitos e valores apre-
endidos pela Justiça serão 

ense, até a cidade de Novo 
Progresso (PA). A concessão 
também será no trecho com-
preendido entre o entronca-
mento com a BR-163 com o 
município de Itaituba (PA) e 

destinados, prioritariamen-
te, à infraestrutura e à re-
estruturação dos órgãos de 
segurança pública, à aqui-

sição de equipamentos e ao 
aprimoramento de tecnolo-
gia, capacitação de agentes e 
autoridades.  

o início da travessia do Rio 
Tapajós, que fica no distrito 
de Miritituba e Itaituba.

O período para envio 
de contribuições será do dia 
28 de agosto de 2019 até as 17 

horas do dia 18 de outubro. 
Serão realizadas outras duas 
audiências, sendo a segunda 
em Brasília (DF) no dia 3 de 
outubro e a terceira no dia 10 
de outubro em Itaituba (PA).
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TV  e Entretenimento

Monique Evans tatua o nome 
da namorada Cacá Werneck 
e mostra resultado

A modelo Monique Evans exibiu nesta quarta-
-feira (28) em seu Instagram suas novas tatuagens 
desenhadas no braço direito. Ela cobriu o local com 
diversas rosas e o nome da namorada, a DJ Cacá 
Werneck. Ao ver a publicação, Cacá respondeu à ho-
menagem da amada. Você não vai arrancar o braço… 
nunca vamos nos separar. Pelo contrário, vamos nos 
casar depois da baby! Te Amo!”, escreveu.

Cacá e Monique estão juntas há pouco mais de 
um ano.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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HJB
ESCUDEIRO

EPARONDAR
ASAIRÇD

OTRASINO
PIANOCES

TTAMANCO
MERASRON

ECOIERAMO
IESTEPE

BREUARRR
GRÃFRESCA

OLEIVII
SAUDARAV

BENZEVILA

Significa
"Habilita-
ção", em

CNH

"Monstros
(?)", filme
da Disney 

Ordinal
(abrev.)

Ir para
fora

Sílaba de
"tenente"

Vegeta-
ção no

meio do
deserto

Estado no
qual

ocorre o
sonho

Anúncio no
intervalo

de progra-
ma da TV

Instru-
mento da
orquestra 
com teclas

Calçado
de sola de
madeira e

fivelas

Faixa (?),
critério de
censura
de filmes

Escuridão
completa

(fig.)

O pneu
que

substitui o
que furou

Doença
virótica
comum
em cães

Conso-
antes de
"seiva"

7, em 
algarismos
romanos

Faz o
sinal da 

cruz 

Ângela
Vieira,
atriz

Conjunto
de pe-
quenas
casas

Criado de
cavaleiro
medieval

Duas do-
enças que

atacam
o fígado
(Patol.) 

Promessa
solene

Menor nú-
mero par Acumular fortuna 

Cada um dos
membros superiores

do corpo humano

Vigiar
andando 
Mulher 

canonizada
Interjeição
de susto

Outra, em
espanhol

Opõe-se 
a "off"

A música 
do hip-hop

Objeto que
badala

Nome da
letra "C"

Divisão de
um caule

Criança, no
 Candomblé

Puras;
simples

Repetição
de sons

Vento;
brisa

Cheira
mal

Hiato de
"piedade"
A primei-
ra pessoa

(?)-fina:
milionária
Cumpri-
mentar 

Norma
judicial 

Ana Néri, 
enfermeira

A tinta
que ainda
não secou
Claridade

2/on. 3/epa — erê — grã. 4/breu — otra. 5/meras.

Backstreet Boys farão 
shows no Brasil em 2020

Os Backstreet Boys anunciaram 
nesta quarta-feira, 28, que farão três 
shows em uma nova passagem pelo 
Brasil em março de 2020 (clique aqui 
para saber mais informações sobre 
preços e datas). Esta será a 6ª vez que 
os Backstreet Boys vêm como grupo 
ao País para cantar – e já enfrentaram 
algumas situações inusitadas no pas-

sado, como um show cancelado em cima 
da hora em São Paulo, encontro com Vitor 
Belfort, ter de responder a perguntas bi-
zarras de Luciano Huck, e até serem ‘apre-
sentados’ ao público por Gugu Liberato 
durante uma apresentação ‘improvisada’ 
no Rio de Janeiro.

As apresentações programadas para 
o ano que vem farão parte da DNA World 

Tour, e acontecerão em Uberlândia, no Rio 
de Janeiro e em São Paulo.

As vendas de ingressos começam em 
breve: no dia 2 de setembro, clientes Elo 
poderão comprar, e, no dia 4, o restante do 
público também. Além das bilheterias ofi-
ciais de cada arena, as entradas também 
serão vendidas no site da Ingresso Rápi-
do.



Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 

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 refe-
rência comprovada;
13-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
14-Vendas, com experiência, conheci-
mento pacote Office e conhecimento na 
linha automotiva 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 prote-
ção veicular, com experiência;
19-Vendas interna, para linha automotiva, 
com experiência;
20-Vendas para boutique, com experi-
ência.

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

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM, CNPJ 
NÚMERO 37.465.283/0001-57, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU JUNTO A SEMA/MT O PEDIDO DE LICEN-
ÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DE PAVIMEN-
TAÇÃO ASFÁLTICA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS 
SOB COORDENADAS GEOGRAFICAS Lat.:11,57’47.29”S 
Long.: 55,16’41.20.0” LOCALIZADAS NO MUNICIPIO DE 
SANTA CARMEM.
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 TV CAPITAL DE SINOP EIRELE  CNPJ:04.571.470/0001-
66,  Localizada Av Dos Flamboyants, Sinop-MT. Solicita O 
Comparecimento Do Funcionário, Teodoro Moreira Lopes, 
CTPS  96.822 Série 459 ----- – Estado Mt) No Prazo De 
72 Horas Sob Pena Da Letra “I” Do Art. 482 Da CLT, O 
Qual Configura Abandono De Emprego.  Sinop/Mt 29 De 
Agosto 2019. 29,30,31/08/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
25/09/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de empresa especializada 
em Obras de Construção Civil, para Execução de obras/serviços de 
engenharia sob regime de empreitada por preço global para: 
CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DE DOIS LABORATORIOS 
E UMA SALA DE LEITURA, neste Município de Ipiranga do Norte/MT”, 
conforme especificações constante 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.

Marcelo Jardel Bresolin
Presidente da CPL

Ipiranga do Norte-MT, 29 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO – TOMADA DE PREÇOS 005/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade TOMADA DE 
PREÇOS 005/2019, regida pela Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993 e alterações 
posteriores, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor 
proposta pelo menor preço global, para “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA 
PARA CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NO DISTRITO 
DE UNIÃO DO NORTE, CONFORME CONVÊNIO 863554/2017, PROJETOS, 
MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO”.Que será 
realizada às 13h30m do dia 16 de Setembro no Setor de Licitações, de segunda a sexta–
feira, das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Os impressos do Edital Completo 
poderão ser adquiridos, mediante comprovação de pagamento na ordem de R$ 50,00 
(cinquenta reais) no endereço acima ou baixado gratuitamente site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.  
Peixoto de Azevedo, 30 de AGOSTO de 2019. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRONICO Nº 30/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 33/2019 1.1.o município de tabaporã/mt, pessoa jurídica 
de direito público interno, devidamente inscrito no cnpj sob o nº. 37.464.997/0001-40, com 
sede administrativa na avenida comendador josé pedro dias, n.º 979, centro, cep – 
78.563-000 fone (66) 3577-1248, por meio de seu pregoeiro, instituído pela portaria 
002/2019 de 10/01/2019, no uso de suas atribuições, torna público a abertura do processo 
licitatório na modalidade pregão eletrônico, do tipo menor preço por item, objetivando o 
registro de preço para a futura e eventual aquisição de equipamentos permanentes e 
materiais de consumo do tipo odontológicos para suprir as necessidades da secretaria 
municipal de saúde do município de tabaporã – mt, conforme termo de referencia anexo i 
do edital.  modalidade de licitação: pregão eletrônico tipo de licitação: menor preço por 
item conformidade: edital e seus anexos, lei federal nº. 8.666/93 e suas alterações, lei 
federal nº. 10.520/02 e lei complementar n°. 123/06 e sua alteração a lc 147/2014. forma 
de execução: indireta  data início do recebimento das propostas: as 08:00 horas do dia 30 
de agosto de 2019. (horário de brasília - df) data final do recebimento das propostas: as 
17:00 horas do dia 10 de setembro de 2019. (horário de brasília - df) data limite para 
impugnação: as 17:00 horas do dia 09 de  setembro de 2019. (horário de brasília - df) 
abertura das propostas: início da sessão pública: as 09:00 horas do dia 11 de setembro 
de 2019. (horário de brasília - df) observação 01: o edital na íntegra com seus anexos, 
bem como todo material necessário para elaboração das propostas e demais 
informações, encontram-se à disposição no site www.bll.org.br, in loco na prefeitura 
municipal de tabaporã/mt, pelo telefone 66 3577 1248, por email no 
licitação@tabapora.mt.gov.br ou no endereço eletrônico http://www. tabapora .mt.gov.br/ 
sem qualquer ônus, aos interessados em participar da licitação, durante o horário normal 
de atendimento da prefeitura (2ª a 6ª feira das 07h00min horas às 17h00min horas, 
exceto feriados e pontos facultativos). tabaporã/mt, 29 de agosto de 2019. 

Helielson Teodoro Alves 
Pregoeiro Nomeado - Portaria N° 002/2019 
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1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000281-96.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, EDINALDO DA SILVA 
LISBOA, JOSIANA CRISTINA VALERIANO LISBOA 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: NELSON PEDROSO JUNIOR 
 
 

Partes 
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ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, EDINALDO DA SILVA 
LISBOA, JOSIANA CRISTINA VALERIANO LISBOA 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: NELSON PEDROSO JUNIOR 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-
286. Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
 
Sinop, datado e assinado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 
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Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 02/08/2019 11:15:13 
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x=19080211151382000000072786161 
Número do documento: 19080211151382000000072786161 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT 
Aviso de Licenciamento 
A prefeitura Municipal de Tabaporã-MT, vem através deste, a publico que 
solicitou através do protocolo de nº 315358/2019, o pedido de licenciamento 
ambiental (LP e LI), para obra de pavimentação asfáltica e drenagem 
superficial, em diversas ruas no centro da cidade. 

Tabaporã – MT, 28 de Agosto de 2019. 
Sirineu Moleta 

Prefeito Municipal 

Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 29 agosto de 2019.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de equipamentos hospitalares e odontológicos para 
atender a Secretaria de Saúde. Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 11 de setembro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: 
D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e :  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo e–mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de Licitação 
ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7h00min 
as 11h00min das 13h00min às 17h00min.

PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2019

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 090/2019
AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços de manutenção e instalação de ar-condicionado, 
para atender as secretarias municipais, da qual foram vencedoras as 
empresas: TRENTIN E CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
13.337.273/0001-78 – Lote 001, Lote 002 e Lote 003, no valor de R$ 
434.933,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção 
de interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 29 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

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 7.6. do Edital, que passa a vigorar conforme abaixo:

3. Pelo fato de que as retificações no presente edital, não afeta 
diretamente ou indiretamente os interessados na elaboração da proposta 
de preços, considerando que esta refere-se a desconto sobre a tabela 
SINAPRO, e não influencia no desenvolvimento do Plano de 
Comunicação, fica mantida a data de abertura para 03 de setembro de 
2019 às 08h30min. Publique-se, Registre-se e Intime-se.

2. O Edital com as retificações mencionadas nos incisos acima estará 
disponível no Portal da Transparência da Prefeitura Municipal de Sorriso;

7.6 - Declaração de que a empresa licitante possui condições 
operacionais de realizar atendimento pleno a Prefeitura Municipal de 
Sorriso - MT, dispondo dos seguintes serviços: atendimento, 
planejamento, execução, criação, gerenciamento operacional e 
administração.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL

Marlon Zanella - Secretário de Governo
Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO ELETRONICO N° 002/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por meio de seu Pregoeiro, torna 
público para o conhecimento dos interessados, que considerando a 
impugnação apresentada pela empresa MILANFLEX INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Ante ao exposto, 
CONHECE-SE da impugnação interposta, por ser tempestiva, no 
MÉRITO, considerando os argumentos apresentados acima, julga-se 
IMPROCEDENTE, a fim de, manter as regras para o certame Pregão 
Eletrônico 002/2019.

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 n.º 045/2019.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 045/2019

Prefeito Municipal
Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Pregoeiro
Miraldo Gomes de Souza

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECER PRODUTO PISO TATIL E DIRECIONAL DE BORRACHA 
PARA ARGAMASSA PARA FINALIZAR A REVITALIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE – PSF CENTRAL, COM RECURSOS ORIUNDOS 
DE AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SORRISO – MT. 
FINALIDADE: adquirir material complementar para finalizar a 
Revitalização das instalações da Unidade de Saúde – PSF Central, 
objetivando proporcionar melhores condições de atendimento aos 
municípios usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) no município de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADO: FAMAC ACABAMENTOS E DECORAÇÕES 
LTDA, CNPJ Nº 05.161.520/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 8.776,90 
(Oito mil, setecentos e setenta e seis reais e noventa centavos). 
VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Prefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃO



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 30 de agosto de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Dourado faz campanha empolgante na Série B 

Cuiabá abre hoje returno da 
Série B em busca do acesso a elite
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A boa campanha do 
Cuiabá na Série B do Cam-
peonato Brasileiro vem em-
polgando torcedores, elenco, 
cartolas, comissão técnica 
e até a imprensa. Depois de 
vencer o Botafogo de Ribei-
rão Preto na rodada do últi-
mo fim de semana por 2 a 0 
e encostar de vez nos líderes 
do campeonato.

O Dourado começou 
bem o torneio, teve dificul-
dades nas últimas partidas 
antes da pausa para a Copa 
América, quando perdeu 
quatro partidas seguidas e 
flertou com a zona do rebai-
xamento.

Mas o período de in-
tertemporada fez com que 
o time recuperasse o emba-
lo do início da competição. 
Hoje tem a melhor campa-
nha como visitante e vem a 
cada rodada jogando melhor 
na Arena Pantanal. 

A dispensa de alguns jo-
gadores, chegada de outros 

e a manutenção do técnico 
Itamar Schülle foram de-
cisivos para a recuperação 
do Cuiabá no campeonato. 
O fechamento do primei-
ro turno veio na terça-feira 
(27), o time cuiabano foi até 
Goiás enfrentar o Vila Nova, 
de lá voltou com o empate, 
bom resultado por ser fora 
de casa.

Agora o Dourado inicia 
hoje (30), o segundo turno 
da competição recebendo o 
Criciúma na Arena Pantanal, 
o time de Santa Catarina está 
na parte debaixo da tabela 
e briga para fugir do rebai-
xamento. O jogo acontece 
às 20h30 e pode recolocar 
o time de Mato Grosso no-
vamente no G4. Torcedores 
do Cuiabá estão empolgados 
e veem a possibilidade de 
acesso à elite do futebol bra-
sileiro em 2020 como uma 
real chance de acontecer. 

Para que esse sonho se 
realize faltam 19 partidas e 
a expectativa é que o Cuiabá 
mantenha o nível apresenta-
do até aqui.

VAI QUE DÁ | Jogo contra o Criciúma essa noite na Arena Pantanal pode colocar o Dourado no G4 
Foto: ASSESSoRIA CUAIBÁ EC

Imprensa internacional aponta acerto próximo 

Foto: AgênCIA EFE

SANTOS

Sasha explica como convenceu 
Sampaoli a colocá-lo de titular

QUEM LEVA ESSA?

Na semifinal, Grêmio e Flamengo colocam 
Brasil na final da Libertadores deste ano

EUROPA

Alisson desbanca Lloris e Ter Stegen e 
leva prêmio de melhor goleiro da Europa

NOVELA

Atacante Neymar 
está perto de retorno 
ao BarcelonaFoto: ASSESSoRIA

Atacante será titular pela 10ª vez seguida 

DA REPORTAGEM

Em 2018 inteiro, Edu-
ardo Sasha fez sete gols. Em 
2019, após marcar pela pri-
meira vez em abril, já são 
oito, todos pelo Campeonato 
Brasileiro.

O atacante deu a volta 
por cima depois de começar 
a temporada fora dos planos 
de Jorge Sampaoli no Santos. 
Ele explica como convenceu 
o treinador. “Tão bom tal-
vez não (esperasse), mas sa-
bia que isso ia acontecer pra 
mim. Não sabia a circunstân-
cia. Trabalhei com a mesma 
forma mesmo sem tantos 
jogos. Treinei da mesma for-
ma que hoje. Não tem muito 
mistério, é trabalho. Traba-
lho hoje como antes. Estou 
feliz por ter conseguido pas-
sar a quantidade de gols do 
ano passado e espero fazer 
mais a cada jogo para ajudar 
o time”, disse Sasha, em en-
trevista coletiva.

“Quando eu li a notícia 
sobre o Sampaoli chegar no 
Santos, fiquei feliz por ser 
um grande treinador, que 
traria coisas novas e que eu 
aprenderia muito com isso. 
Depois de tudo que aconte-

DA REPORTAGEM

A semifinal da Liber-
tadores está definida de um 
lado. Com o empate por 1 a 
1 diante do Internacional, 
no Beira-Rio, o Flamengo 
se garantiu na próxima fase 
da Conmebol Libertadores. 
A equipe de Jorge Jesus se 
prepara agora para encarar 
o Grêmio, que eliminou o 
Palmeiras e corre atrás do 

DA REPORTAGEM

Destaque do Liverpo-
ol na conquista da última 
Liga dos Campeões, Alisson 
conquistou mais um troféu 
nesta quinta-feira. O brasi-
leiro foi eleito pela Uefa o 
melhor goleiro da Europa na 
temporada 2018/19, desban-
cando o francês Llorris, do 
Tottenham, e o alemão Ter 
Stegen, do Barcelona, e re-
cebeu a premiação antes do 

DA REPORTAGEM

Após as informações de 
que o Paris Saint-Germain 
recusou outra proposta feita 
pelo Barcelona, divulgada 
na noite da última quarta-
-feira (28) pela rádio RMC, 
da França, os catalães pre-
param uma nova oferta para 
concretizar a negociação por 
Neymar. E de acordo com 
informações do jornal espa-
nhol Sport, mais um jogador 
deverá acabar 

Segundo a publicação, 
a inclusão do jovem zaguei-
ro francês seria um dos de-
sejos do PSG, e que estaria 
de acordo com a exigência. 
Com isso, o Barcelona esta-
ria agora disposto a envolver 
três jogadores no pacote ao 
Paris Saint-Germain para ter 
Neymar novamente em seu 
elenco. 

Além do empréstimo 
de Ousmane Dembélé du-
rante uma temporada, os 
franceses ainda ficaram em 
definitivo com o defensor de 
19 anos e o meio-campista 
Ivan Rakitic. Além disso, os 
parisienses receberiam nada 
menos do que 130 milhões 
de euros (cerca de R$ 600 
milhões).

Ainda de acordo com 
a publicação espanhola, o 
Paris Saint-Germain já teria 
avançado nas negociações 
em busca de um desfecho, e 
a expectativa é de que o pre-
sidente do Barcelona, Josep 
Maria Bartomeu, se reúna 
em Mônaco com Nasser Al-
-Khelaïfi, que é o mandatário 
do PSG.

ÁGUA NO
CHOOP?
Dembelé vem se mos-

trando uma peça-chave na 
novela Neymar. O atacante é 
oferecido pelo Barcelona ao 
Paris Saint-Germain como 
uma espécie de moeda de 
troca, mas, ao que parece, 
não está nem um pouco sa-
tisfeito com a situação. Em 
entrevista a um canal de te-
levisão francês na noite de 
quarta-feira (29), o empre-
sário de Dembelé explicou, 
sucintamente, qual foi a de-
claração do atacante sobre 
uma possível troca.  “Não 
me movo”, teria dito o joga-
dor de 22 anos. Além disso, o 
agente deixou clara a insatis-
fação de Dembelé por conta 
dos diversos rumores que es-
tão sendo divulgados na im-
prensa internacional.

ceu eu continuei prestando 
atenção nas orientações para 
os outros, pegava alguma 
coisa. 

Eu tive mais sequência 
e aprendi mais ainda. Me 
mostrou onde jogar, como 
fazer e isso me ajudou mui-
to a crescer jogo a jogo. Não 
me quer fixo, ele acha que 
isso facilita pros marcadores. 

tetracampeonato da Liberta-
dores.

Por ter a melhor cam-
panha entre os dois times na 
primeira fase, o Flamengo 
terá a vantagem de decidir o 
confronto no Rio de Janeiro. 
Porém, se levarmos em con-
ta o histórico do time carioca 
em Porto Alegre, provavel-
mente o Flamengo terá que 
reverter o resultado no Ma-
racanã.

sorteio dos grupos da próxi-
ma Champions. 

- Nós brasileiros sem-
pre acompanhamos a Cham-
pions League. O primeiro 
presente que se recebe é 
uma bola de futebol, e junto 
vêm os sonhos. Sempre foi 
meu objetivo jogar na Euro-
pa, ganhar uma Champions 
League. 

E hoje é um sonho re-
ceber esse prêmio, agradeço 
à família, aos companheiros. 

Tento jogar entrelinhas com 
volantes e zagueiros, para 
ajudar no elemento surpre-
sa dos volantes. Muitos gols 
nossos foram chegando de 
trás. Fico feliz por corres-
ponder e ajudar a mim e 
meus companheiros, abrin-
do espaço e fazendo gols”, 
completou.

Sasha é provável titular 

do Santos pela 10ª vez con-
secutiva contra a Chapeco-
ense no sábado, às 19h (de 
Brasília), na Arena Condá, 
pela 17ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. O Peixe não 
venceu os últimos três jogos 
e perdeu a liderança para o 
Flamengo. Ambos têm 33 
pontos, mas o Rubro-Negro 
tem saldo de gols maior.

Grêmio e Flamengo se 
enfrentam em Porto Alegre 
há 49 anos e o domínio do 
time gaúcho é notável. Em 
49 anos, o Rubro-Negro tem 
apenas quatro vitórias e acu-
mula nada mais nada menos 
do que 22 derrotas, além de 
16 empates. São apenas 23 
gols marcados e outros 65 
sofridos.

A última vez que o Fla-
mengo venceu o Grêmio em 

Espero que venha mais pela 
frente - disse Alisson ao re-
ceber o prêmio.

O jogador de 26 anos 
foi um dos principais nomes 
do Liverpool na campanha 
que conduziu a equipe in-
glesa ao título europeu, pro-
tagonizando belas defesas. O 
goleiro da seleção brasileira 
sofreu 12 gols nos 13 jogos da 
campanha continental. 

O Liverpool protagoni-
zou uma dobradinha defen-

Porto Alegre foi no longín-
quo ano de 2004. 

Nas quartas de final da 
Copa do Brasil daquele ano, 
o Flamengo venceu o Grê-
mio por 1 a 0. Na volta, no 
Rio de Janeiro, um empate 
por 0 a 0 deu a classificação 
ao time carioca. Neste meio 
tempo, são 14 partidas entre 
ambos, com dez vitórias do 
Grêmio e outros quatro em-
pates.

siva nas premiações distri-
buídas pela Uefa. 

O zagueiro Van Dijk foi 
eleito o melhor defensor da 
última temporada no conti-
nente - o que era esperado, 
uma vez que ele também foi 
indicado para o prêmio de 
melhor jogador. Para levar 
o troféu por posição, o ho-
landês desbancou seu com-
panheiro Alexander-Arnold 
e o compatriota De Ligt, do 
Ajax.
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Isenção de taxas e tributos fiscais e ambientais pelo Estado: previstas pela lei 

Mais de 130 mil agricultores
serão beneficiados pelo Susaf
DA REPORTAGEM

Com a regulamentação 
da Lei 10.502, de 18 de ja-
neiro de 2017, que criou o 
Sistema Unificado Estadual 
de Sanidade Agroindustrial 
Familiar e de Pequeno Porte 
(Susaf), os mais de 130 mil 
agricultores familiares de 
Mato Grosso ganharam um 
novo folego para investir na 
produção. 

Com a lei será possível 
simplificar a venda de pro-
dutos da agricultura fami-
liar e de agroindústrias de 
pequeno porte, garantindo 
o livre comércio e a expan-
são do mercado consumi-
dor. O que antes tinha a 
comercialização restrita ao 
município, agora pode ser 
vendido sem barreiras, em 
todo o Estado.

Para ter acesso aos be-
nefícios da lei, o produtor 
fará a adesão ao Serviço de 
Inspeção Municipal (SIM), 
como já ocorre hoje nos 
municípios. Com a certifi-
cação municipal, o produtor 
solicitará à prefeitura ou ao 
consórcio intermunicipal 
de desenvolvimento que 
formalize o pedido para 
adesão junto à Secretaria de 
Estado de Agricultura Fami-
liar (Seaf), responsável pelo 
gerenciamento do Susaf. O 
produtor receberá o ‘Selo 
Susaf’ que certificará a ade-
são ao sistema.

Em Mato Grosso, 65 mu-
nicípios possuem o Servi-
ço de Inspeção Municipal 

(SIM), sendo eles, Água Boa, 
Alta Floresta, Alto Araguaia, 
Alto Boa Vista, Alto Paraguai, 
Apiacás, Araputanga, Aripu-
anã, Barra do Bugres, Barra 
do Garças, Brasnorte, Cáce-
res, Campo Novo do Parecis, 
Campo Verde, Campos de 
Júlio, Canarana, Castanhei-
ra, Cláudia, Colíder, Colni-
za, Comodoro, Conquista 
D’oeste, Confresa, Cotrigua-
çu, Cuiabá, Diamantino, 
Guarantã do Norte, Gaúcha 
do Norte, Guiratinga, Ipi-
ranga do Norte, Itanhangá, 
Itaúba, Itiquira, Juara, Juína, 
Juruena, Lucas do Rio Ver-
de, Marcelândia, Matupá, 
Mirassol D’oeste, Nortelân-
dia, Nova Marilândia, Nova 
Mutum, Nova Ubiratã, Novo 
Horizonte do Norte, Para-
naíta, Pedra Preta, Peixoto 
de Azevedo, Porto Alegre 
do Norte, Porto dos Gaú-
chos, Primavera do Leste, 
Querência, Rosário Oeste, 
São Félix do Araguaia, São 
José do Rio Claro, São José 
dos Quatro Marcos, Sapezal, 
Sinop, Sorriso, Tabaporã, 
Tangará da Serra, Tapurah, 
Várzea Grande, Vera e Vila 
Rica.

Com o Susaf, o Estado mo-
biliza um maior número de 
municípios na implantação 
dos serviços de inspeção, 
beneficiando agricultores e 
agroindústrias de pequeno 
porte com a regularização 
de suas atividades e o fim do 
mercado informal. A isen-
ção de taxas e tributos fiscais 
e ambientais por parte do 

FAMILIAR | Para ter acesso aos benefícios, produtor fará a adesão ao Serviço de Inspeção Municipal
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FALTA DE ÁGUA

Lafin  recebe de vereadores, pedido de 
intervenção da empresa Águas de Sorriso

CENSO

IBGE divulga estimativa populacional

SINOP

Destaques da 
matemática das 
escolas municipais são 
premiados na Unemat

Moradores reclamam da constante falta de água 

As Olimpíadas testaram os conhecimentos dos estudantes

Sinop ultrapassa os 140 mil habitantes 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito Ari Lafin 
(PSDB), recebeu na manhã 
de ontem (28), um documen-
to entregue pelo vereador 
Dirceu Zanatta (MDB), assi-
nado pelos vereadores Toco 
Baggio, Leandro Damiani e 
Johnson Ribeiro, solicitando 
a intervenção da empresa 
Águas de Sorriso.

De acordo com o vere-
ador, o pedido foi protoco-
lado devido às inúmeras re-
clamações de falta de águas 
em muitos bairros de Sorri-
so. “Estamos trabalhando há 
mais de dois anos em busca 
da melhoria dos serviços da 
empresa Águas de Sorriso. 
Hoje, estamos protocolando 
este documento com o pe-
dido da intervenção, pois, 
entendemos que este seja o 
caminho mais rápido para 
o poder público”, declarou 
Dirceu.

DA REPORTAGEM

O IBGE divulgou na 
última quarta-feira (28), 
uma prévia do Censo De-
mográfico que será apre-
sentado de forma oficial em 
2020.

Segundo dados do ór-
gão federal, a estimativa 
populacional de Sinop é de 
142.996 habitantes. Com 
esses números ainda pré-
vios, Sinop permanece na 
quarta posição das cidades 
mais populosas do estado.

Na terceira colocação 
aparece Rondonópolis com 
232.491 habitantes, Várzea 
Grande continua na segun-
da posição com 284.971 e a 
capital Cuiabá em primeiro 
com 612.547 pessoas.

Nas cidades da região 
norte de Mato Grosso, Sor-
riso saltou para 90.313, en-
quanto Lucas do Rio Verde 
aparece com 65.534, a ci-
dade de Nova Mutum vem 
em seguida com 45.378. Vi-
zinho de Sinop, o municí-
pio de Santa Carmem conta 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Noite festiva para os 
destaques da matemática da 
Rede Pública Municipal de 
Sinop. Nessa quarta-feira, 
28/08, estudantes das tur-
mas de 5º ao 7º anos que se 
revelaram durante a com-
petição foram premiados na 
cerimônia realizada na sede 
da Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat). A 
ação resulta de uma parceria 
entre a Secretaria Munici-
pal de Educação, Esporte e 
Cultura (S.M.E.E.C) e a Une-
mat (curso de Matemática). 
Conforme explica a secre-
tária Veridiana Paganotti, as 
Olimpíadas testaram os co-
nhecimentos dos estudantes 
em avaliações com questões 
objetivas e dissertativas, de 
acordo com a série cursada. 
Cerca de 600 educandos de 
turmas de 5º ao 7º ano mar-
caram presença. 

Além de certificados 
de participação, foram en-
tregues troféus e medalhas 
aos três primeiros coloca-
dos de cada escola e em cada 
segmento; anunciados “Os 
melhores da matemática da 
Rede Municipal”; escolas 

destaques; professores des-
taques e com alunos melho-
res do município.  

“A Prefeitura, na pessoa 
da prefeita Rosana Marti-
nelli, solicitou para nós que 
cuidássemos da qualidade 
do ensino. Ou seja, que o 
aluno aprenda e buscamos 
parceria. Uma delas está 
acontecendo, hoje, na Une-
mat, que é a Olimpíada de 
Matemática”, lembrou Veri-
diana Paganotti destacando, 
ainda, o papel dos professo-
res e das escolas para o êxito 
do projeto e o estímulo aos 
estudantes para que alcan-
çassem tais resultados.  

Professor doutor Mi-
guel Koga, da Unemat-Si-
nop, lembra que a parceria 
com a Prefeitura de Sinop 
é fundamental para o bom 
andamento do projeto. “A 
parceria é extremamente 
importante porque, na ver-
dade, a gente consegue inse-
rir ações dentro das escolas, 
incentivar os alunos a estu-
darem mais e participarem 
mais com relação ao ensino 
da matemática. Consequen-
temente, a gente também 
incentiva o professor a estar 
fazendo o melhor trabalho 
em sala de aula”, expressou.

O prefeito Ari explicou 
que a intervenção deve ser 
entendida de forma corre-
ta, ou seja, não seria retirar 
a empresa, mas sim, fazer 
um levantamento de todos 
os serviços que a Águas de 
Sorriso presta, bem como, 
identificar os problemas. “A 
intervenção não seria a re-
tirada da empresa Águas de 
Sorriso, mas sim, colocar 
alguém do Poder Executivo 
para fazer um levantamento 
de todas as contas e a inefici-
ência que está sendo aplica-
da por esta empresa. Então, 
neste primeiro momento se-
ria entrar e fazer o gerencia-
mento por nossa conta, que é 
a nossa vontade”, esclareceu 
o prefeito.

Ari ainda falou sobre os 
trâmites burocráticos de uma 
intervenção, mas, afirma que 
o Poder Executivo está traba-
lhando para que a população 
não seja lesada com a falta de 
água. “Vamos fazer o estudo 

com 4.525 habitantes. Cláu-
dia tem 12.479, Marcelândia 
10.499, Colíder 33.438 e Fe-
liz Natal 13.192.

Uma cidade mato-
-grossense que se destaca 
no ranking, porém entre os 
municípios menos populo-
sos do Brasil, é a Araguai-
nha. A prévia do IBGE mos-
tra que lá moram somente 
935 habitantes. Borá, no 
estado de São Paulo, conta 
com 837 habitantes e Serra 
da Saudade, em Minas Ge-
rais, com 781 habitantes.

BRASIL
Em 2019, pouco mais 

da metade da população 
brasileira (57,4% ou 120,7 
milhões de habitantes) se 
concentra em apenas 5,8% 
dos municípios (324 muni-
cípios), que são aqueles com 
mais de 100 mil habitantes. 
Já os 48 municípios com 
mais de 500 mil habitantes 
concentram quase 1/3 da 
população (31,7%, ou 66,5 
milhões de pessoas). Por 
outro lado, na maior par-

te dos municípios (68,2%, 
ou 3.670 municípios), com 
até 20 mil pessoas, residem 

apenas 15,2% da população 
do país (32,0 milhões de 
pessoas).

Estado também estão pre-
vistas pela lei. Os municí-
pios ainda terão autonomia 
sobre o licenciamento de 
empreendimentos de baixo 
impacto ambiental.

Para aderir ao Susaf, os 
municípios ou consórcios 
deverão adequar a legisla-
ção municipal que instituiu 
o SIM, a fim de garantir a 
equivalência junto ao Susaf. 
A equivalência nada mais é 
do que a padronização dos 
procedimentos de inspeção 
e fiscalização dos produtos, 
assegurando que estado e 
municípios se organizem 
sob as mesmas regras. 

Entre as exigências, o mu-
nicípio deve possuir um 
quadro técnico compatível 
com a inspeção e fiscaliza-
ção dos produtos pelo SIM, 
sendo obrigatória a presen-
ça de um médico veteriná-
rio.

A inspeção sobre produ-
tos de origem animal está a 
cargo do Instituto de Defe-
sa Agropecuária (Indea). Já 
aqueles de origem vegetal, 
estão sob a responsabilidade 
da Secretaria de Estado de 
Saúde (SES). Caberá à Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema) deliberar 
sobre os empreendimentos 
que necessitarem de licen-
ciamento ambiental. Já na 
etapa de comercialização, 
todos os produtos deverão 
estar identificados por eti-
quetas ou rótulos registra-
dos, e com o carimbo oficial 
do SIM e Susaf.

da parte jurídica e da parte 
da Ager, no mínimo dez dias 
para fazer um parecer técni-
co. Este processo não é algo 
tão simples assim, temos 
que ter responsabilidade e 
não piorar um serviço que 

sabemos que não está bom. 
Eu estou enfrentando o pro-
blema e recebendo os vere-
adores que há anos vêm nos 
cobrando, pois, estamos ten-
do discussões severas e sérias 
neste sentido”, finalizou Ari.
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Um homem recolhe patinetes jogados na água em Marselha 

Patinetes elétricos poluem mais
do que andar de carro e moto
AGÊNCIA BRASIL

São menores do que uma 
bicicleta, a maioria pode 
ser dobrada e consomem 
pouca energia. Os patine-
tes elétricos parecem ser a 
alternativa perfeita para se 
conseguir uma mobilida-
de sustentável nas cidades. 
Entretanto, um estudo re-
cente, elaborado pela Uni-
versidade da Carolina do 
Norte e publicado pela re-
vista Environmental Rese-
arch Letters, alerta que es-
ses veículos de mobilidade 
pessoal (VMP) podem pro-
duzir um grande impacto 
no meio ambiente.

Utilizando como obje-
to de estudo as empresas 
de aluguel de patinetes 
elétricos Lime e Bird em 
Raleigh, capital da Caro-
lina do Norte, os pesqui-
sadores descobriram que 
a vida dos VMP era muito 
inferior à designada pelos 
fabricantes: dois anos. Seu 
uso malfeito e o vandalis-
mo fazem com que os pa-
tinetes não durem mais de 
dois meses nas ruas. O que 
isso significa? A fabricação 
de mais unidades. E é aqui 
onde aparecem os proble-
mas ambientais.

No caso dessas duas em-
presas – que também ope-
ram na Espanha e no Bra-
sil, no caso da Lime –, os 
patinetes elétricos são fa-
bricados na China e trans-
portados aos Estados Uni-
dos em diferentes meios 
de transporte poluentes 
como avião, barco e cami-
nhão, como revela o es-
tudo. Além disso, fabricar 
novas unidades significa a 
extração de mais matérias-

ESTUDO DIZ | Foram calculadas emissões de CO2 utilizadas para fabricar, enviar, carregar e transportar esses veículos
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-primas como o alumínio, 
do qual são feitos.

Mas o impacto ambiental 
desses pequenos veículos 
de aluguel não termina aí. 
O estudo também explora 
o processo de recarga dos 
patinetes elétricos realiza-
do por trabalhadores ter-
ceirizados – conhecidos 
como juicers e chargers – 
com seus próprios veícu-
los, dirigindo pela cidade 
todas as noites para reco-
lher os patinetes, levá-los 
para sua casa, carregá-los 
e distribui-los novamente 
pelas ruas para seu uso na 
manhã seguinte.

Os pesquisadores calcu-
laram as emissões de CO2 
utilizadas para fabricar, 
enviar, carregar e trans-
portar – dentro da cidade 
– esses VMP, comparan-
do o resultado total em 
milhas por pessoa com as 
emissões de outros meios 
de transporte. 

Qual foi o resultado? Os 
patinetes elétricos poluem 
mais do que um ônibus 
público com passageiros a 
bordo, um ciclomotor elé-
trico, uma bicicleta elétrica 
e uma bicicleta normal.

Através de um comuni-
cado de imprensa, a em-
presa Lime respondeu ao 
estudo: “Agradecemos a 
pesquisa sobre os benefí-
cios ambientais das novas 
opções de mobilidade; 
esse estudo, entretanto, se 
baseia em grande medida 
em suposições e dados in-
completos que produzem 
uma grande variabilidade 
nos resultados. Acredita-
mos que a micromobili-
dade reduzirá a poluição 
e mitigará a mudança cli-

mática”. Ainda não foi feito 
um estudo parecido na Es-
panha nem no Brasil, onde 
esse meio de transporte se 
tornou febre nos últimos 
meses, mas pela analogia 
de uso dos patinetes elétri-

cos de aluguel, para Adrián 
Fernández, coordenador 
de mobilidade do Gre-
enpeace Espanha, “as con-
clusões são perfeitamente 
aplicáveis a nosso país”.

“O ciclo de vida é o mes-

mo, de modo que o im-
pacto ambiental é o mes-
mo, as próprias empresas 
citadas no estudo operam 
em cidades como Madri 
e Barcelona”, diz a Verne 
pelo telefone. Somente na 

capital espanhola, operam 
atualmente 19 empresas de 
aluguel de patinete elétri-
co com um total de 8.236 
patinetes distribuídos pe-
los diferentes bairros da 
cidade.


