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INSTÂNCIA SUPERIOR

MELHOR DO MUNDO

Sistema
já foi
descartado
pelo Pará
O Governo Federal quer 
contratar um sistema de 
monitoramento de florestas 
que já foi testado no Brasil. 
No Pará, foi descartado com 
a alegação de que os siste-
mas já existentes atendem 
a demanda, enquanto em 
Mato Grosso ele foi com-
prado por R$ 6 milhões com 
verba internacional.
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A Fifa anunciou os três finalistas dos prêmios The Best, de melhor do mundo na temporada 
2018/19. Entre os jogadores, concorrem o argentino Messi, do Barcelona o português Cristiano 
Ronaldo, da Juventus, ambos vencedores do troféu cinco vezes cada um, e o zagueiro holandês 
Van Dijk, do Liverpool.                                    Página  -6

Messi, CR7 e Van Dijk: os finalistas

EM UM ANO

DESMATAMENTO ILEGAL

População de 
32 municípios
“encolheu”
no estado

Mendes cita
‘tolerância
zero’

Dados sobre a estimativa 
populacional brasileira divul-
gados pelo IBGE mostram que 
a população de 32 cidades de 
Mato Grosso reduziu neste 
ano, quando comparada com 
a estimativa de 2018. A maior 
redução dentre os municípios 
foi registrada em Porto Estrela, 
onde houve queda de 2,9% no 
número de moradores.
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O governador Mauro Men-
des afirmou que Mato Grosso irá 
adotar uma “política de tolerân-
cia zero” em relação ao desma-
tamento ilegal em Mato Grosso. 
Mendes anunciou que vai editar 
um decreto suspendendo, até o 
dia 30 de novembro, a emissão 
para autorização de desmata-
mento no estado.        Página - 8

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Recurso contra 
a cassação
de senadora 
chega ao TSE
O desembargador Sebastião Barbosa Farias, do 
Tribunal Regional Eleitoral, enviou recurso da 
senadora Selma Arruda para julgamento no Tri-
bunal Superior Eleitoral. Na peça, a parlamentar 
tenta reverter cassação. O TRE-MT cassou em 
abril o mandado de Selma e de seus suplentes, 
Gilberto Possamai e Clérie Mendes, por uso de 
caixa 2 e abuso de poder econômico nas últimas 
eleições.      Página - 3 



O livro “Odisseia” de Homero narra uma si-
tuação que Ulisses – que era rei da ilha de Íta-
ca e se juntou a outros gregos na guerra contra 
Troia – enfrentou até finalmente conseguir vol-
tar pra casa, para seu reino e para sua esposa 
Penélope. Na narrativa, Ulisses e seus homens 
navegavam próximos a ilha de Capri, uma ilha 
rochosa cheia de sereias. Sabedor do encanto 
das sereias, mas querendo escutar seu canto, 
pediu para ser amarrado no mastro da embar-
cação, e deu ordens que só fosse desatado quan-
do tivessem concluído a passassem por aquela 
ilha.

Antes, colocou cera nos ouvidos de seus ho-
mens para não serem seduzidos pelo canto das 
sereias, evitando assim que sua embarcação 
fosse destroçada nos rochedos. Então pergunto: 
o que esta história tem a ver com o “Centro His-
tórico de Cuiabá”?

Ulisses não é um deus, semideus, nem uma 
figura mitológica, ele é apenas um ser humano 
que luta contra diversas forças pra conseguir 
voltar para casa. Homero, entretanto, usa a mi-
tologia grega para criar os cenários dos desafios 
que Ulisses encontrou. Muitos têm origens em 
forças que não entendemos ou temos domínio.

Então, eu pergunto: Que “forças” são estas 
que não querem ver nosso Centro Histórico 
reurbanizado, revitalizado e restaurado? Quan-
do cheguei a Cuiabá, no final da década de 80, 
me lembro de um lugar repleto de vida. Cerca de 
30 anos depois fico imaginando se nós mesmos 
nos amarramos a um mastro, deixando tudo 
aquilo se destroçar em ruínas.

O ambiente no Centro Histórico está cho-
cante: a medida que penetramos por becos e 
vielas encontramos drogados, pedintes e mo-
radores de rua, são edificações abandonadas e 
em ruínas. Uma poeira carregada de abandono 
cobre as ruas deste quadrilátero tombado pelo 
Iphan, coração do nosso Estado.

Qual foi o “canto da sereia” que deixou os 
cuiabanos ofuscados? Será que foi a ilusão da 
“modernidade” e o repúdio a tudo que era “an-
tigo”? Existe ainda outra miragem importante 

a medida que penetramos por becos e 
vielas encontramos drogados, pedintes e 
moradores de rua, são edificações abando-
nadas e em ruínas

Levando o som para o carro
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teressante em uma pesquisa pela loja de 
aplicativos do Android. Bem avaliado e 
simples despertou meu interesse, e não 
decepcionou: fácil de usar e com configu-
rações variadas, permite sua personaliza-
ção e uso sem grandes dificuldades.

A caixinha escolhida me 
surpreendeu pelo preço e pela 
qualidade. Comprada em uma 
loja de artigos variados custou 
apenas R$ 20,00, e mostrou 
que tem, sim, potencial para 
muito mais do que seu preço 
sugere.

Com esse pequeno e sim-
ples conjunto consegui resol-
ver meu “problema” de forma 
muito melhor que o esperado. 

Com o resultado que estou tendo não sei se 
vou pensar tão cedo em investir em som 
nesse carro, pois a “gambiarra” supera (e 
muito) as expectativas, sem deixar a dese-
jar se comparada com um sistema media-
no de reprodução automotivo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxima, 
se Deus quiser!
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Na primeira pesquisa Datafolha para avaliar seu 
desempenho, o presidente Jair Bolsonaro (PSL) co-
lheu números relativamente modestos. No início de 
abril, 30% dos brasileiros consideravam o governo 
ruim ou péssimo, fatia semelhante à daqueles que 
o estimavam como regular e como ótimo ou bom. 
Tratava-se, para o período, da pior avaliação de um 
presidente eleito em início de mandato desde a re-
democratização do país.

A seguir, após o sexto mês, o instituto captou 
uma ligeira piora dos números da popularidade de 
Bolsonaro. Os que consideravam o governo ruim 
ou péssimo passaram a 33%, e os que o viam como 
regular caíram de 33% para 31%. O que poderia ter 
sido uma oscilação ocasional na margem de erro re-
velou-se, no mais recente levantamento do instituto, 
como um ponto numa curva de deterioração.

A taxa de reprovação subiu ao final de agosto 
para 38%, num avanço significativo. A parcela mais 
inclinada a apoiar o presidente, não desprezível, está 
em 29%, ante 33% apurados no início de julho. Alguns 
fatores parecem contribuir para tal situação, que não 
pode ser considerada surpreendente.

Bolsonaro tem insistido num comportamento 
político e institucional tumultuoso, a buscar conflitos 
em variadas frentes —do Judiciário ao Legislativo, 
passando por educação, política externa, ambiente e 
produção cultural.

São raros os dias em que a nação é poupada de 
declarações estapafúrdias ou medidas questionáveis 
do chefe de Estado, empenhado em disputar consi-
go mesmo uma maratona de insensatez. Não espanta 
que apenas 15% dos entrevistados julguem o compor-
tamento de Bolsonaro compatível com o de um pre-
sidente da República em todas as ocasiões —e 32% 
opinem que em nenhuma.

Ao mesmo tempo, apesar de medidas acertadas 
no terreno da economia, seu governo não conseguiu 
até aqui mostrar-se efetivo naquilo que afeta mais 
diretamente a maioria da população. O Datafolha 
mostra que áreas fundamentais para a vida dos brasi-
leiros, como saúde, emprego e educação, estão entre 
as mais mal avaliadas. É fato que pesquisas do gê-
nero traduzem momentos determinados vividos por 
governantes. As inclinações, sabe-se, podem mudar.

Bolsonaro atravessa ainda os primeiros meses 
do mandato e pode evitar que no futuro se veja sus-
tentado apenas por seu núcleo eleitoral mais rígido. 
A economia tende a ser decisiva nesse processo.

A seu favor, o levantamento revela que 45% acre-
ditam que o governo vai melhorar. Entretanto essas 
expectativas, diga-se, já foram bem mais favoráveis 
—em abril eram 59% os otimistas com o desempe-
nho vindouro do presidente.

Editorial

Mais reprovado

Ranking dos Políticos - Facebook

no entendimento do mito das sereias que 
tem a ver com nossa fragilidade mediante 
as nossas privações.

Quando entendemos que as sereias são 
uma miragem, percebemos que existe um 

perigo destruidor em ver as coisas como quere-
mos que elas sejam e não como elas realmente 
são. A sutil e paulatina erosão dos bens públicos 
tombados, como enfrentá-la? Um dos momentos 
mais fascinantes aconteceu quando um dos ar-
quitetos imortais, na assembleia geral da AAU-
-MT, perguntou, onde está o drama? Qual a força 
emocional que precisamos para lidar com essa 
questão? Neste instante, meu pensamento se 
direcionou para a ativista climática sueca Gre-
ta Thunberg, a jovem adolescente corajosa que 
sozinha iniciou um movimento para contestar 
o “status quo” e a crença de que pouco podemos 
fazer. Assim, o que fazer?

Claramente, a inovação e a engenhosidade 
humana são um recurso renovador que precisa 
ser colocado em ação. E no Centro Histórico de 
Cuiabá, precisamos criar um espaço funcional 
seguro para os negócios, os empresários, a cultu-
ra e a sociedade, com o intuito de criar valor não 
só econômico, mas, sobretudo, humano e cultu-
ral. Felizmente por meio da PAGE – Partnership 
for Action on Green Economy, uma parceria que 
envolve cinco agências da ONU, conseguimos re-
cursos para um plano que pode nos levar até lá, a 
salvo das ruínas.

Acordado por todos e cobrindo um arco-íris 
de esperança e necessidades básicas para o Cen-
tro Histórico de Cuiabá florescer e prosperar, os 
objetivos do Plano de Gestão são um símbolo de 
nossa diversidade e força no avanço para a sus-
tentabilidade do lugar.

É terrivelmente destrutivo pra nossas vidas 
quando só vemos aquilo que queremos ver e 
deixamos de vislumbrar o futuro que queremos 
ter. A Academia de Arquitetura e Urbanismo, em 
parceria com a UFMT – Departamento de Ar-
quitetura e Urbanismo, o Iphan e os Amigos do 
Centro Histórico de Cuiabá, entre outros, vislum-
bram um futuro para nossos filhos e netos terem 
no coração do nosso Estado!

EDUARDO CHILETTO É ARQUITETO E URBA-
NISTA E PRESIDENTE DA AAU-MT

Por amor ao 
Centro Histórico!

REAÇÃO
A afirmação do parlamentar gerou revol-

ta e a Associação de Amigos dos Autistas 
do Estado de Mato Grosso (AMA-MT) emitiu 
uma nota de repúdio. Na nota, a presiden-
te da AMA, Kelly Cristina do Nascimento 
Viegas, afirmou que a declaração do par-
lamentar foi dada “de forma leviana e sem 
nenhuma fonte de pesquisa”. “Gostaríamos 
de saber qual foi a fonte de pesquisa do no-
bre deputado! Temos compromisso com a 
verdade e com todas as famílias de pessoas 
autistas e jamais aceitaremos publicidade 
enganosa para promoção própria de certos 
políticos”, declarou.

CONTRA DELAÇÃO
No parecer em que se coloca contra os 

benefícios da colaboração premiada aos 
policiais militares envolvidos na chamada 
“grampolândia pantaneira”, o promotor Allan 
Sydney do Ó Souza diz que os réus sempre 
evitaram o esclarecimento da verdade sobre 
os fatos. Segundo o representante do MPE, 
nos novos interrogatórios requeridos pela de-
fesa, os policiais se limitaram a confessar fa-
tos já narrados na denúncia, que, por sua vez, 
“já se encontravam exaustivamente compro-
vados, sem a necessidade de tal benevolên-
cia dos infratores”.

“DECLARAÇÃO LEVIANA” 
O deputado Wilson Santos causou polê-

mica durante audiência pública que tratava 
de educação inclusiva ao declarar que os 
presídios estão “cheios de disléxicos e autis-
tas”. O evento foi realizado no dia 26 de agos-
to, no Teatro Zulmira Canavarros, em Cuiabá. 
Na ocasião, o parlamentar disse que a falta 
de apoio e inclusão da sociedade faz com 
que autistas e disléxicos se desviem para o 
mundo do crime. “As cadeias estão cheias de 
disléxicos e autistas. [...] Como eles não são 
compreendidos pela população, eles acabam 
perdendo a paciência”, disse Santos.

A tecnologia caminha de forma a oferecer cada vez 
mais opções em seus mais diversos setores. No que 
diz respeito à entretenimento o mercado está cada 
vez mais amplo. Não são raros os casos em que uma 
solução pouco convencional resolve seus proble-
mas de forma mais simples e barata. Vale a pena 
pesquisar sempre!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

EDUARDO CHILETTO

Crédito: PM-MT
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“É fato que pesquisas do gênero traduzem 
momentos determinados vividos por 
governantes. As inclinações podem mudar
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Recentemente comprei um segundo car-
ro, mais compacto e econômico, para uso 
no dia a dia, trabalho e situações mais cor-
riqueiras. O primeiro carro, um “banheirão” 
bem mais completo, fica mais por conta do 
transporte do herdeiro e outras atividades.

O carro escolhido 
veio sem som. Con-
tando apenas com 
dois autofalantes de 
qualidade duvidosa, 
percebi que teria que 
fazer um investimen-
to um pouco maior do 
que o planejado para 
curtir minhas musi-
quinhas por aí. Quem 
me conhece sabe que 
não sou de som muito alto, gosto apenas de 
escutar, sem me “exibir” (até pelo fato de 
achar ridículo o camarada que anda com 
som “arrebentando”). A ideia de parar o car-
ro em algum lugar e começar a gastar com 
instalação de som não estava me agradando 
nem um pouco.

Tive, então, uma ideia, digamos, “mini-
malista”: uma caixinha de som bluetooth, 
com bateria interna e que possa ser alimen-
tada, em caso de necessidade, pela toma de 
12 volts do carro, e um player com minhas 
músicas preferidas no celular.

Instalei, então, o Audify Reprodutos de 
Música, um aplicativo que me pareceu in-

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



DIVULGAÇÃO

MENDES DEFENDE 
BOLSONARO...

O jornal alemão Bild, que tem uma das 
maiores tiragens da Europa, publicou neste 
final de semana uma entrevista com o gover-
nador Mauro Mendes (DEM). O assunto, óbvio, 
as queimadas na Amazônia. Na entrevista, o 
governador afirmou que ficou surpreso com a 
repercussão dos incêndios na Europa. Segun-
do ele, a comoção toda foi causada pelas redes 
sociais. Mendes também defendeu o presiden-
te Jair Bolsonaro. “Eu vim para Mato Grosso há 
40 anos. Desde o primeiro ano em que estive 
aqui, vi fogo em proporções muito maiores [...] 
E Bolsonaro não estava na política na época. 
Não vejo conexão entre o que está acontecen-
do e nosso presidente”.

SELMA NO 
PODEMOS?...

Insatisfeita com o apoio que tem rece-
bido dentro do PSL, a senadora Selma Arruda 
deve migrar para o Podemos, partido do de-
putado federal José Medeiros. A senadora es-
taria reclamando da falta de apoio da legen-
da diante do recurso ingressado no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), a fim de tentar re-
verter a cassação do seu mandato por caixa 
2 e abuso de poder econômico, ocorrido em 
abril deste ano. O senador Álvaro Dias (Pode/
PR) é quem estaria ajudando na articulação 
para levar a ex-juíza para o novo partido. 
Apesar da mudança, Selma já teria declarado 
que continuará apoiando o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) no Senado.

PSL CHATEADO...
A surpreendente possibili-

dade de a senadora Selma Arruda 
deixar o PSL causou perplexidade à 
cúpula do partido em Mato Grosso. 
A notícia desagradavelmente ines-
perada ocorreu semanas depois do 
ato de filiação realizado em Cuiabá, 
que empolgou o presidente Nelson 
Barbudo. Em seu discurso, ele citou 
o nome da senadora e a sua impor-
tância para o desenvolvimento da 
sigla no Estado. Ela mesma, nos 
dias que antecederam o ato, fez am-
pla divulgação, com posts e vídeos 
convocando os filiados e interessa-
dos em ingressar na agremiação.
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Novo ministro será relator de processo de cassação de Selma Arruda 

Recurso contra cassação de
Selma Arruda chega ao TSE
DA REPORTAGEM

O desembargador Se-
bastião Barbosa Farias, do 
Tribunal Regional Eleito-
ral (TRE), enviou na última 
sexta-feira (30) recurso da 
senadora Selma Arruda para 
julgamento no Tribunal Su-
perior Eleitoral (TSE). Na 
peça, a parlamentar tenta re-
verter cassação. O ministro 
Og Fernandes relata o caso 
na instância superior.

Natural de Recife/PE, Og 
Fernandes é formado pela 
Universidade Federal de 
Pernambuco. Atuou como 
juiz de Direito de 1991 a 1997. 
Exerceu o cargo de desem-
bargador do Tribunal de Jus-
tiça de Pernambuco de 1997 
a 2008, até ser empossado 
ministro do Superior Tribu-
nal de Justiça (STJ) em junho 
de 2008. Em exame prelimi-
nar, Selma Arruda tenta pro-

var que ocorreu desrespeito 
às garantias de acesso à am-
pla defesa e ao contraditó-
rio durante julgamento. No 
mérito, a parlamentar busca 
demonstrar que não houve 
crime durante campanha. O 
procedimento deve ser exa-
minado pelo Tribunal Supe-
rior Eleitoral (TSE).

Segundo Selma, houve fim 
prematura da instrução pro-
cessual. A senadora apresen-
tou alegações finais antes da 
oitiva de uma testemunha 
por carta precatória. Ainda 
conforme a senadora, hou-
ve cerceamento de defesa na 
negativa de perícia no mate-
rial de campanha produzido.

Sobre o mérito, Selma ar-
gumenta que não houve vio-
lação às normas de arrecada-
ção e aplicação de recursos. 
A senadora afirma ainda que 
não ocorreu omissão de gas-
tos ou abuso de poder eco-
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FAKE DELIVERY

Ministro suspende inquérito e busca
e apreensão na casa de deputada

NOTA DE REPÚDIO

Wilson Santos diz que foi mal
interpretado e cometeu deslize

BENEFICIOU PETROBRAS

TCE manda 
MP investigar 
ex-secretários 
por esquema

Esquema beneficiou Petrobrás e causou prejuízo 
de R$ 27 milhões Deputado assumiu que cometeu deslize 

Mesa da Câmara alega que Rosa Neide tem foro privilegiado 

DA REPORTAGEM

RDNews

O ministro do Supre-
mo Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, deter-
minou, em medida liminar, 
a suspensão da ordem de 
busca e apreensão, proferida 
pela 7ª Vara Criminal da Co-
marca de Cuiabá, na casa da 
deputada federal Rosa Neide 
(PT-MT).

A diligência foi cum-
prida em 19 de agosto na 
Operação Fake Delivery, 
deflagrada pela Delegacia 
Fazendária Especializada 
em Crimes Fazendários e 
Administra Pública (Defaz), 
que resultou na prisão do ex-
-secretário-adjunto da depu-
tada, Francisvaldo Pereira de 
Assunção.

A liminar atende recla-
mação ajuizada pela Mesa 
da Câmara Federal, alegan-
do que a 7ª Vara Criminal 
de Cuiabá teria usurpado a 
competência do STF ao ter 
dirimido pela ordem de bus-

DA REPORTAGEM

O deputado estadu-
al Wilson Santos (PSDB) se 
desculpou por meio de vídeo 
depois que a Associação de 
Amigos do Autista do Esta-
do de Mato Grosso divulgou 
nota de repúdio, responden-
do a um comentário que o 
tucano fez durante audiência 
pública com o tema “Autismo 
– Em Busca de uma Educa-
ção Inclusiva”. “Eu fui mal 
interpretado e cometi um 
deslize”, afirmou.

No dia da audiência, 
Wilson falou sobre um su-
posto encarceramento em 
massa de autistas, e que cri-
mes seriam cometidos pela 
falta de atenção ao tratamen-

DA REPORTAGEM

O conselheiro interino 
Luiz Henrique Lima, do Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso (TCE-MT), 
determinou o encaminha-
mento ao Ministério Públi-
co Federal, ao Ministério 
Público Estadual, ao gover-
nador Mauro Mendes, e aos 
secretários de Infraestrutura 
e Fazenda, de processo que 
multou o ex-secretário de 
Transporte e Pavimentação 
Urbana, Cinésio Nunes de 
Oliveira, e o ex-secretário 
de Fazenda, Marcel Souza 
de Cursi, por irregularida-
des verificadas nos Termos 
de Compromisso firmados 
pelas duas secretarias com 
construtoras e empresas 
devedoras de ICMS, sendo 
uma delas a Petrobras Dis-
tribuidora S/A. A medida 
foi tomada para que os ór-
gãos tomem conhecimento e 
adotem as medidas cabíveis. 
O prejuízo estimado foi de 
R$ 27 milhões.

Cinésio Nunes de Oli-
veira e Marcel Souza de 
Cursi, ambos secretários da 

gestão Silval Barbosa, foram 
multados pelo Tribunal de 
Contas de Mato Grosso, em 
400 UPFs e 410 UPFs, res-
pectivamente. Eles foram 
responsabilizados pelas ir-
regularidades verificadas nos 
Termos de Compromisso 
firmados com construtoras 
e empresas devedoras de 
ICMS.

Estima-se que a trian-
gulação formada para paga-
mentos de despesas públicas 
– em R$ 109 milhões - tenha 
causado prejuízo de R$ 27 
milhões aos municípios, re-
ferentes ao repasse de 25% do 
ICMS. O valor real será apu-
rado em Tomada de Contas 
Especial, a ser realizada pela 
Secretaria de Estado de In-
fraestrutura e Logística.

Na sessão do último 
dia 20 de agosto o Tribunal 
Pleno julgou parcialmente 
procedente, por unanimi-
dade, Representação de Na-
tureza Interna (Processo nº 
138843/2013) proposta em 
desfavor da SETPU, para in-
vestigar 44 Termos de Com-
promisso firmados entre as 
partes em 2012.

ca e apreensão na casa da de-
putada federal.

“Não seria razoável ao 
juiz de 1º grau, que deter-
minasse a colheita de pro-
vas na residência oficial ou 
no próprio local de trabalho 
de um parlamentar federal, 
ainda que sob a justificativa 
de investigar fato anterior ao 
mandato, violar a intimidade 
e a vida privada do congres-
sista, no curso de investiga-
ção criminal conduzida por 
autoridade a qual falace tal 
competência, o que poderia 
subverter, por vias oblíquas, 
o desenho normativo ide-
alizado pela Carta Política 
de 1988 para o processo e 
julgamento, pela prática de 
crimes comuns, dos deten-
tores de mandatos eletivos 
federais”, argumentou a re-
clamante.

O ministro Alexandre 
também suspendeu o inqué-
rito policial, no qual figura 
Rosa Neide como investi-
gada e determinou o envio 
imediato dos autos e de todo 

to do transtorno.
Contrariada, a Associa-

ção pediu que o parlamentar 
apresentasse pesquisas que 
fundamentassem sua afirma-
ção. 

“Temos compromisso 
com a verdade e com todas 
as famílias de pessoas au-
tistas e jamais aceitaremos 
publicidade enganosa para 
promoção própria de certos 
políticos”, diz trecho da nota.

“Quero pedir desculpas 
a vocês, e dizer que continu-
aremos firmes, no nosso ga-
binete, aqui na assembleia, à 
disposição na construção de 
políticas públicas eficientes 
em favor do autista em Mato 
Grosso”, completou o depu-
tado no vídeo.

o material apreendido para a 
Suprema Corte, resguardan-
do o devido sigilo.

O ministro também 
determinou a comunicação 
com urgência à autoridade 
judiciária reclamada e que 
sejam prestadas informa-
ções em 10 dias. Também 

será oficiado o secretário de 
Segurança Pública (Sesp) do 
Estado, com a requisição de 
informações sobre a busca e 
apreensão em um prazo de 
48h, incluíndo os endereços 
em que houve busca, relató-
rio da diligência e o material 
que foi apreendido.

nômico.

CASSAÇÃO
O TRE-MT, por unani-

midade, cassou em abril de 
2019 o mandado de Selma 
e de seus suplentes, Gilber-
to Eglair Possamai e Clérie 
Fabiana Mendes, por uso de 
caixa 2 e abuso de poder eco-
nômico nas últimas eleições. 
Para o TRE, ficou compro-
vado que a senadora efetuou 
gastos acima do permitido, o 
que teria prejudicado o re-
sultado do pleito, bem como 
pagou por despesas acima de 
R$ 1,2 milhão com dinheiro 
paralelo a conta bancária ofi-
cial, gerando o caixa 2. Além 
de cassar o mandato de Ar-
ruda, o tribunal ainda deter-
minou a realização de novas 
eleições, para que seja eleito 
um novo substituto para o 
cargo.

No dia 25 de julho o Pleno 

do TRE acatou parcialmente 
recurso de embargos de de-
claração oferecido pela sena-
dora. A decisão em recurso, 

porém, não foi capaz de mu-
dar o posicionamento final 
da corte. O Pleno acolheu 
apenas a tese de que a deci-

são de cassação apresentava 
obscuridade e contradição, 
pois levou em consideração 
cheque falso de R$ 29,9 mil.
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TV  e Entretenimento

Felipe Neto rebate 
declarações polêmicas 
de Carlinhos Maia

Felipe Neto respondeu aos comentários de Carli-
nhos Maia sobre depressão nas redes sociais, nesta 
segunda-feira (2). O youtuber criticou indiretamente 
o humorista que havia chamado de “imbecis” os jo-
vens que pensam em suicídio.

“O que você precisa é de buscar maneiras de con-
seguir melhorar. O que você tem é uma doença. Eu 
espero que vocês não deixem esse tipo de mensa-
gem influenciar vocês”, indicou o famoso. Ainda no 
post, ele explicou a importância de falar a respeito 
do assunto: “Depressão é o mal do século no mundo 
inteiro. A sua dor é legítima. O seu sofrimento é real 
e legítimo. Ninguém pode dizer que não é”.

O influenciador digital, para quem não sabe, tam-
bém foi diagnosticado com a doença há 10 anos. “Se 
você ouvir alguém falar que a culpa é sua, que isso é 
frescura ou que você é jovem demais e se sente von-
tade de se matar tem mais é que se matar mesmo, 
mande essa pessoa ir para a famosa casa do caralh*. 
Desculpe. Mas não dá”, disparou.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL
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3/far — hat — man — rat — she — ubá. 6/odessa.

Bruna Carvalho, atriz de Chiquititas, 
relata relacionamento abusivo

A atriz Bruna Carvalho, que interpre-
tou a Bel na versão mais recente de Chi-
quititas, do SBT, relatou ter vivido um 
relacionamento abusivo. Parte do caso 
foi contado em uma publicação no Ins-
tagram, na quarta-feira, 28, e a história 
mais completa foi dividida no canal no 
YouTube de Dora Figueiredo, que recente-
mente também compartilhou ter vivido o 
mesmo.

tirou minha autoestima, minha se-
gurança, minha felicidade por muitos 
meses, minhas roupas mesmo quando 
eu não queria transar. E quando você é 
largada sozinha, sem tudo isso e cheia de 
traumas, ter força e tornar isso um apren-
dizado é mérito totalmente seu”, escreveu 
Bruna ao publicar uma foto na rede so-
cial. “A foto é do céu para lembrar que o 
mundo é muito grande e que essa pessoa 
merda que está do seu lado não é única”, 
disse

No vídeo, a atriz contou que demorou 
muito tempo para perceber que estava em 
um relacionamento abusivo. “Eu tive dois 
episódios de violência física e que foram 
meus últimos encontros com a pessoa, e 
só depois que eu terminei pela segunda 
vez, depois que ele me bateu pela segun-
da vez, eu consegui entender que era um 
relacionamento abusivo”, disse. 

Porém, segundo ela, há situações que 
até hoje, quando ela pensa, percebe que 
foram abusivas. “Eu sofri violência psico-
lógica por não querer transar. Já estava 
abusivo há muito tempo, mas você tem 
certeza que é normal, que todo relaciona-
mento é assim, que isso é amor.”

Bruna relata que, em uma das agres-
sões, ela estava dentro de um carro com 

o rapaz e amigos dele. “Ele cuspiu na mi-
nha cara. A única pessoa que fez alguma 
coisa foi o motorista de aplicativo que fa-
lou: ‘se você falar mais um ‘a’, eu mesmo 
vou pra delegacia’. Mas ninguém no carro 
fez nada”, contou. “Na primeira vez, ele 
cuspiu na minha cara, socou minha cara, 
e continuei namorando.”

A atriz e Dora comentaram sobre o 
quanto é difícil para quem vive um rela-
cionamento abusivo perceber o que está 
passando e depois falar sobre isso quan-
do percebe. Um dos motivos é a culpa que 
a mulher sente por viver aquela situação. 

“Eu acho muito importante falar sobre 
isso porque eu sempre me senti muito 
culpada, então é a primeira vez que vou 
falar sobre”, declarou Bruna no início do 
vídeo.

Depois dessa experiência negativa, a 
atriz afirma que tem dificuldade para se 
relacionar novamente e acha estranho 
quando um homem tende a priorizar as 
vontades dela, pois “não está acostuma-
da”. Hoje, ela diz ter um relacionamento 
saudável. “Não é nem um namoro, mas 
hoje eu consigo entender o que é alguém 
gostar de mim, porque eu mereço”, disse.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora a empresa: RCM COMERCIAL LTDA-
-EPP, no item (código 463395), no valor total de R$ 840.000,00 (Oitocentos 
e quarenta mil reais). 

Juina-MT, 30 de Agosto de 2019. 
Marcio Antonio da Silva

Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

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 infor-
mática e redes sociais;
12-Serralheiro, com experiência e referên-
cia comprovada;
13-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
14-Vendas, com experiência, conhecimento 
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 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

 

 

 

 

 

 

CLAVINIA MARLENE LANG - ME, CNPJ 34.643.611/0001-
70, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO) para atividades de Serviços de 
lanternagem ou funilaria e pintura de veículos automotores 
/ Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores, localizada na Rua Lions Club, N 350, Indus-
trial 1 Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

MARTINS & MARTINS LTDA, torna público que requereu a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop, a renova-
ção da Licença de Operação (LO), para atividade com. va-
rejista de mercadorias em geral, c/ predominância de prod. 
alimentos supermercado, Av. André Maggi, esquina com 
Rua dos Sucupiras, n.º 6.301, Jardim dos Ipês, Sinop/MT. 
CNPJ: 03.790.896/0009-03. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

MARTINS & MARTINS LTDA. Torna público que requereu 
a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Sinop, a reno-
vação da Licença de Operação (LO), para atividade com. 
varejista de mercadorias em geral, c/ predominância de 
prod. alimentos supermercado, Av. dos Tarumãs, n.º 812, 
Jardim Botânico, Sinop/MT. CNPJ: 03.790.896/0002-29. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

GERSON ANTONIO TUNI LTDA-ME - MADEIREIRA SAN-
TA CATARINA, CNPJ nº 12.051.278/0001-77 e Inscrição 
estadual No. 13.391.149-7 torna público que requereu junto 
a SEMA – MT, a Alteração de Razão Social para GERSON 
ANTONIO TUNI EIRELI - MADEIREIRA SANTA CATARI-
NA, para continuar desenvolvendo as atividades serraria 
com desdobramento de madeiras, beneficiamento e fabri-
cação de Cavaco no Município de TAPURAH/ MT.

POSTO FELIX LTDA. Torna público que requere a Secret. 
Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença Prévia (LP) e 
Licença de Instalação (LI)) para ampliação de área e galo-
nagem, atividade com. varejista de comb. p/ veículos auto-
motores, Rod. BR 163 – Km 830,5 – Zona Rural, Sinop/MT. 
CNPJ: 02.235.792/0001-09. Não EIA/RIMA.

MATO GROSSO COMERCIO DE COMB. E DERIVDOS 
LTDA. Torna público que requere a Secret. Estadual do 
Meio Ambiente - SEMA, alteração de razão social e CNPJ , 
mesmo local, e mesma atividade,  com. varejista de comb. 
p/ veic. automotivo, Av. Gov. Julio Campos, Setor Comer-
cial, Sinop/MT. CNPJ: 10.256.917/0004-58. Não EIA/RIMA.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 043/2019 - AVISO DE PREGÃO 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, através 
de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria nº 505 de 08 de Abril de 2019, 
faz saber que na licitação em epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA EM 
CONSULTORIA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, 
MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO NAS AÇÕES SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NO 
MUNÍCIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM 
ANEXO”. Por interesse da administração, torna público AVISO da Licitação Pregão 
Presencial - SRP 043/2019 Que será realizado às 08h00min do dia 19 de Setembro de 
2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo 
poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  

Maurício Ferreira de Souza 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DA CONCORRENCIA N° 003/2019 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6412-2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados que não compareceu nenhum licitante no certame, 
configurando portanto licitação Deserta. Juina-MT, 02 de setembro de 2019. 

Marcio Antonio da Silva 
Presidente CPL - Poder Executivo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte - MT, 30 de Agosto de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
16/09/2019, 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 Aquisição de Equipamentos de Som, Comunicação e 
Instrumentos Musicais para Uso das Secretarias 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

Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte/MT, 02 de Setembro de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

1º EDITAL DE RETIFICAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 033/2019, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que retificou a data de abertura do Certame do Pregão 
Presencial 040/2019, cujo objeto é “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Material Elétrico para Manutenção da Rede de 
Iluminação Pública e demais manutenções Elétricas do Município de 
Ipiranga do Norte - MT”, tendo em vista que houve manifestação, e o 
aceite a solicitação, efetuando a alteração dos itens 67 e 68 dos lotes n.° 
001 e 002 no edital, sendo o mesmo prorrogado. A data de abertura do 
Certame passa a ser dia 18 de Setembro de 2019, às 07:30, horário local, 
na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Ipiranga do Norte, 
localizada no endereço citado acima.

Objeto: contratação de empresa para execução de obra visando a 
ampliação de salas de aula no prédio da CMEBI - Cecília Meireles, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 19 de setembro 
de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Fabrício Luiz Gonçalves

TOMADA DE PREÇOS N° 035/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2019

Presidente da CPL

Presidente da CPL

Objeto: aquisição de eletroeletrônicos, relógio ponto, acionadores de 
torneira e carteiras escolares para atender as Secretarias Municipais. 
Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 13 de setembro de 2019. 
Horário:  14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, 
N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 02 de setembro de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 032/2019
AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que houve alterações no edital nos requisitos de 
qualificação técnica, foi modificado o texto do item 9.3.5, e foram 
suprimidos os itens 9.3.4, 9.3.9 e 9.3.9.1.
Nova Mutum – MT, 02 de setembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 02 de setembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS

Sergio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇO N° 028/2019

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 30 de Agosto de 2019.
Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de melhorias e iluminação ornamental na Rua das Margaridas, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial 
descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa:  
ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 187.539,81. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 30 de Agosto de 2019.

TOMADA DE PREÇO N° 029/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de obra para reforma do antigo prédio da CEII - Pequeno 
Aprendiz, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a 
empresa: RAYLSON SANTOS DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
29.742.141/0001-61 no valor de R$ 107.976,49. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 15 de Agosto de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 29 de Julho 2019, com início às 14:00, 
tendo como objeto contratação de empresa para prestação de serviços 
de transporte terrestre, com veículo e motorista, para atender aos 
pacientes da rede municipal de saúde em deslocamentos a hospitais 
credenciados pelo sus em tratamento fora do domicílio (tft) das quais 
foram vencedoras as empresas: Lote 005 - Itens 826153, VIA NOVA 
TRANSPORTES E FRETAMENTO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
21.121.434/0001-10 no valor de R$ 181.000,00; Lote 001 - Itens 829076, 
829077, 829079, 833176, Lote 002 - Itens 829080, 829081, 829083, 
833177, Lote 003 - Itens 829084, 829085, 829087, 833178, Lote 004 - 
Itens 227562, 227563, 829047, 833213, GILBERTO DE OLIVEIRA 
TRINDADE & CIA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
05.133.264/0001-37 no valor de R$ 1.411.170,00.

Pregoeiro
Sergio Vítor Alves Rodrigues

PREVISO – FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
DOS SERVIDORES DE SORRISO-MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019

O PREVISO – Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores 
de Sorriso – MT, através do Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal 
torna Público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 
09:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 16 de 
Setembro de 2019, na Sala de Licitações do Previso, localizado na 
Rua Alta Floresta, 53, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 001/2019, objetivando “Contratação de empresa de 
softwares de gestão pública integrada para fornecimento de licenças 
de uso (locação), migração de dados, implantação, treinamento, 
manutenção e suporte técnico, com pleno atendimento à Lei N° 
4.320/64, à Lei de Responsabilidade Fiscal, à NBCASP e às 
normativas do TCE-MT, para atender o PREVISO – FUNDO 
MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 
SORRISO/MT, conforme listados no termo de referência”. O 
julgamento da referida licitação será através de Menor Preço Global. O 
Edital poderá ser obtido junto ao Previso, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.previsomt.com.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, no Previso em horário normal de expediente, das 07:00 às 
13:00 horas ou através do telefone (66) 3544-2845/3544-8796. Adélio 
Dalmolin – Diretor Executivo do Previso.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro-Prefeitura de Sorriso – MT

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

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

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de macromedidores, hidrômetros para 
manutenção dos serviços do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, 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 03/09/2019 
até as 18h do dia 12/09/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão 
pública de disputa 13/09/2019 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, 30 de agosto de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 035/2019

Sônia Alves Duarte Bueno

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estações 
elevatórias de esgoto compactas, pré-fabricadas em PRFV ou PEAD, 
para obras complementares de ampliação de rede de esgoto, para suprir 
as necessidades desta Autarquia SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, 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 04/09/2019 
até as 18h do dia 15/09/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão 
pública de disputa 16/09/2019 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, 30 de agosto de 2019.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2019

Pregoeira

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO N° 043/2019

Sônia Alves Duarte Bueno
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Messi, CR7 e Van Dijk: finalistas de melhor do mundo

Messi, Cristiano Ronaldo e Van
Dijk são os finalistas de prêmio
DA REPORTAGEM

A Fifa anunciou na 
manhã desta segunda-feira 
(2) os três finalistas dos prê-
mios The Best, de melhor 
do mundo na temporada 
2018/19. Entre os jogado-
res, concorrem o argentino 
Messi, do Barcelona o por-
tuguês Cristiano Ronaldo, da 
Juventus, ambos vencedores 
do troféu cinco vezes cada 
um, e o zagueiro holandês 
Van Dijk, do Liverpool, ga-
nhador na eleição da Uefa 
na sexta-feira passada. Dois 
brasileiros da Seleção estão 
na disputa de goleiros: Alis-
son, do Liverpool, indicado 
com destaque da posição na 
Europa, e Ederson do Man-
chester City, dividem votos 
com o alemão Ter Stegen, do 
Barcelona.

Messi também concor-
re no Prêmio Puskàs, de gol 
mais bonito da temporada, 
pelo toque de cobertura con-
tra o Bétis, em março. Seus 
adversários são o colombia-
no Quintero, pela cobrança 
de falta pelo River Plate dian-
te do Racing, em fevereiro, e 
o húngaro Dániel Zsóri, do 
Debrecen, autor de uma bi-
cicleta contra o Ferencváros. 
O brasileiro Matheus Cunha, 
do RB Leipzig, era um dos 10 
indicados, mas ficou fora do 
trio finalista.

Outro do país que esta-
va na lista de concorrentes, 
mas não conseguiu votos 
necessários para a disputa 
do prêmio, é o técnico Tite. 
São finalistas da categoria 
o espanhol Guardiola, do 
Manchester City, o argentino 

Mauricio Pochettino, do Tot-
tenham Hotspur, e o alemão 
Jürgen Klopp, do Liverpool.

Em compensação, o 
Brasil tem representante no 
Fifa Fan Award, dedicado aos 
torcedores. É Silvia Grec-
co, mãe do palmeirense Ni-
ckollas que narra as partidas 
para o filho deficiente visual. 
Ela concorre com Justo Sán-
chez, uruguaio fã do Cerro 
que passou a acompanhar 
os jogos do rival Rampla Ju-
niors em homenagem ao fi-
lho falecido. Ambas as histó-
rias disputam o prêmio com 
os holandeses, pela festa na 
Copa do Mundo Feminina.

AMERICANAS
FAVORITAS
Entre as mulheres, duas 

americanas e uma inglesa 
concorrem ao prêmio em 
que a brasileira Marta é re-
cordista, com seis conquistas. 
A favorita Megan Rapinoe 
disputa com a compatriota 
Alex Morgan e a britânica 
Lucy Bronze. Entre as golei-
ras, as finalistas são a chilena 
Christiane Endler, a holan-
desa Sari Van Veenendaal e a 
sueca Hedvig Lindahl.

Na categoria de técni-
cos de equipes femininas, 
duas mulheres disputam 
com um homem. A favorita 
é Jill Ellis, bicampeã da Copa 
do Mundo à frente dos Esta-
dos Unidos. Disputa com a 
holandesa Sarina Wiegman, 
da seleção de seu país, e Phil 
Neville, comandante do En-
glish Team.

Na quarta, a Fifa anun-
cia as 55 candidatas à seleção 
do ano, na primeira eleição 

MELHOR DO MUNDO | Alisson e Ederson concorrem na categoria de goleiros com Ter Stegen
Foto: Harold CunningHam

Marcão foi nas redes sociais criticar apatia da equipe

Nova Mutum conquistou o título da Segunda Divisão do Campe-
onato Mato-grossense 2019 

Foto: divulgação

divulgação FmF 

28 GOLS

Gabriel tem temporada mais
expressiva da carreira

PALMEIRAS

”Sem coragem até para reclamar
que não foi pênalti”, diz Marcos

PARABÉNS, NOVA MUTUM!

Debutante no 
profissional é campeão 
título da 2ª Divisão

EUROPA

Meia Rafinha acerta 
com o Celta de Vigo por 
empréstimo de um ano

Foto: alexandre loureiro

Gabigol alcança sua melhor temporada 

DA REPORTAGEM

Os dois gols na vitória 
por 3 a 0 contra o Palmei-
ras levou Gabriel a 14 no 
Brasileiro. É o artilheiro 
disparado. O feito ainda 
fez o atacante do Flamengo 
alcançar sua melhor tem-
porada na carreira. São 28 
gols em 2019, em 38 jogos, 
superando os 27 gols do 
ano passado em 52 parti-
das pelo Santos. De quebra, 
consolidou o Flamengo na 
liderança do campeonato, 
agora com 36 pontos. Mes-
ma pontuação do Peixe, 
que tem pior saldo de gols.

“Conseguimos impor 
nosso jogo e nossa carac-
terística. Sempre muito 
especial (fazer dois gols). 
Estou muito feliz com isso. 
Foi um presente para mim, 
porque foi meu aniversário 
(na última sexta). Estou feliz 
pelos gols, mas muito mais 
feliz pela vitória da equipe”, 
disse Gabriel na saída de 
campo.

O Palmeiras ficou com 
30 pontos, em quarto lugar 
e um jogo a menos. Vencer 
um rival direto pelo título, 
que liderou praticamente 
todo o Brasileiro antes da 
parada para a Copa Améri-
ca, foi muito festejado por 

DA REPORTAGEM

O ex-goleiro Marcos 
voltou a se manifestar nas 
redes sociais sobre o Pal-
meiras. Durante o segundo 
tempo da derrota por 3 a 0 
para o Flamengo, no último 
domingo, no Maracanã, o 
ídolo alviverde lamentou 
a postura da equipe. “Meu 
time tá sem coragem até pra 
reclamar que não foi pênal-
ti”, publicou Marcos em sua 
página no Instagram.

Marcos se referia ao 

DA REPORTAGEM

O Nova Mutum EC é o 
campeão da Segunda Divi-
são do Campeonato Mato-
-grossense 2019. A equipe do 
Médio Norte do estado su-
perou o Poconé na decisão. 
Ambos os clubes garantiram 
o acesso à elite em 2020.

É o primeiro título do 
Nova Mutum em sua histó-
ria, já que debutou no fute-
bol profissional, com ante-
cipação no planejamento e 
estrutura para os jogadores e 

DA REPORTAGEM

Em busca de mais mi-
nutos em campo e comple-
tamente recuperado de uma 
lesão no joelho, que o tirou 
de boa parte da tempora-
da passada, o meia Rafinha 
acertou por uma temporada 
com o Celta. A informação 
foi publicada por alguns ve-
ículos da Espanha, e o Glo-
boEsporte.com confirmou 
que o jogador viaja nesta 
segunda-feira para Celta, 
onde assinará contrato. Aos 
26 anos, Rafinha entende 
que no momento o mais im-
portante para a sua carreira 

comissão técnica.
Na partida de ida, a 

equipe comandada pelo téc-
nico Dema já havia vencido 
o Poconé por 4 a 0 na quin-
ta-feira passada, no Estádio 
Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde. 

Na tarde de domingo 
(1º), o NMEC conquistou a 
taça com um empate em 2 a 
2 diante do Cavalo Pantanei-
ro, no Estádio Neco Falcão, 
em Poconé. Os gols do título 
foram anotados por Irapuan 
e Jonathan.

é ter sequência de jogos, algo 
que no Barcelona seria mais 
difícil nesse momento pela 
disputa de vagas no meio de 
campo. Com isso, a opção 
de voltar ao Celta, clube em 
que disputou a temporada 
2013/2014. Foram 33 jogos, 
quatro gols e sete assistên-
cias. Para liberar Rafinha ao 
Celta de Vigo, o Barcelona 
fez um acordo de renovação 
de contrato com o brasileiro. 
A ideia era evitar que ao fim 
desta temporada ele pudesse 
deixar o clube de graça. O 
tempo do novo compromis-
so com o clube catalão ainda 
não foi divulgado.

Gabriel. “Equipe muito for-
te e qualificada. Na casa de-
les eles vão impor o ritmo 
deles. Nossa característica 
é essa e vamos fazer em to-

pênalti de Diogo Barbosa 
em Rafinha, já quando o 
placar estava 2 a 0 para os 
cariocas. Gabigol converteu 
e aumentou a vantagem. 
Esta não é a primeira vez 
que Marcos se manifesta 
nas redes sociais sobre o 
Palmeiras. 

O ex-goleiro fez crí-
ticas aos jogadores após a 
eliminação no Campeonato 
Paulista, para o São Paulo, 
e gerou uma polêmica com 
Dudu. Os dois fizeram as 
pazes semanas depois.

dos os lugares. Obviamente 
que foi uma vitória muito 
importante, mas nada con-
quistado”, disse o artilheiro.

Na vice-liderança da 

artilharia há quatro jogado-
res com oito gols: Arrascae-
ta, Gilberto (Bahia), Everal-
do (Chapecoense) e Sasha 
(Santos).

da FIFPro’s (Federação In-
ternacional dos Jogadores 
Profissionais de Futebol, na 
sigla em francês) entre as 
mulheres. Os finalistas entre 
os homens saem no dia se-

guinte.
Os vencedores de to-

das as categorias do Fifa The 
Best e as seleções do ano 
da FIFPro’s serão conheci-
dos em cerimônia no dia 

23 de setembro, em Milão, 
na Itália.O Prêmio Puskàs 
também tem regras diferen-
tes, ainda passa por outro 
filtro. Os três finalistas são 
avaliados por um painel do 

Fifa Legends, ex-jogadores 
e técnicos. O vencedor leva 
o prêmio no dia 23. No Fifa 
Fan Award, a votação para 
escolha do ganhador é pelo 
público, no site da entidade.



INCÊNDIO ZONA RURAL...
Um incêndio atingiu uma proprie-

dade rural às margens da MT-140, em Si-
nop. O fogo atingiu parte da palhada de 
milho que havia sido colhido e causou 
prejuízo. O valor, entretanto, ainda deve 
ser estimando. Três viaturas do Corpo 
de Bombeiros e vizinhos com tratores 
ajudaram a combater as chamas. O fogo 
teve início em uma vegetação seca de 
um dos lados da rodovia. Com a força do 
vento, as chamas passaram para o outro 
lado e chegou até a propriedade. O incên-
dio atingiu cerca de 20 hectares do local. 
Segundo o arrendatário propriedade, na 
próxima safra de soja ele deve ter uma 
perda de 5 a 10 sacas na área atingida.

JOVEM SE AFOGOU...
Um jovem morreu afogado ao ser puxado 
por um redemoinho de água depois que 
pulou da Cachoeira da Mulata, em Jacia-
ra. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 
Matheus Gomes da Silva, de 23 anos, foi 
na cachoeira com amigos. Ele entrou em 
um rebojo, uma espécie de redemoinho, 
e foi puxado para baixo.
Matheus havia saltado de uma altura de 
apenas 50 centímetros e caiu no turbi-
lhão de água. Os amigos perceberam 
que ele entrou na água e não voltou. Dois 
mergulhadores trabalharam por cerca 
de 40 minutos até que encontraram o 
corpo do jovem. O corpo de Matheus foi 
enviado ao Instituto Médico Legal (IML).

OSSADA ENCONTRADA...
Uma ossada humana foi encontrada 
dentro de um poço artesiano numa 
chácara, em Cuiabá, no domingo (1º). 
Os restos mortais foram encontrados 
por visitantes que praticavam aeromo-
delismo no local. A ossada foi encami-
nhada para exames, que confirmem a 
identidade da vítima. À polícia, o ca-
seiro da propriedade informou que a fi-
lha dele está desaparecida desde 2017. 
A suspeita é que a ossada seja dela. Os 
restos mortais foram retirados do local 
pelo Corpo de Bombeiros. Para a retira-
da, parte da água da estrutura foi dre-
nada com uma bomba. O caso vai ser 
investigado pela Polícia Civil.

Foto: PRF
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Ministro utilizou dados dos satélites Planet para criticar alertas do Inpe 

Sistema que Ibama quer contratar
já foi até descartado pelo Pará
DA REPORTAGEM

O Governo Federal quer 
contratar um sistema de mo-
nitoramento de florestas que 
já foi testado no Brasil. No 
Pará, foi descartado com a 
alegação de que os sistemas 
já existentes atendem a de-
manda, enquanto em Mato 
Grosso ele foi comprado por 
R$ 6 milhões com verba in-
ternacional.

O lançamento de um edi-
tal pelo Ibama para contratar 
alertas diários, com cober-
tura mínima de 3 metros e 
fornecidos por uma empresa 
privada ocorre após o gover-
no Bolsonaro lançar críticas 
e colocar em dúvidas os da-
dos públicos já disponíveis.

A contratação é contestada 
por especialistas e ex-direto-
res do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
que afirmam que os sistemas 
já utilizados pelo Brasil são 
suficientes e têm como base 
satélites que fornecem ima-
gens gratuitamente.

Afirmam ainda que há falta 
de recursos e que o país pre-
cisa investir em fiscalização 

em campo. O ministro Ri-
cardo Salles defende que a 
contratação de imagens diá-
rias e de alta resolução iriam 
se “somar” aos sistemas já 
utilizados pelo Inpe.

Segundo especialistas, as 
exigências técnicas do edital 
indicam que o único siste-
ma de monitoramento de 
florestas que atende o edital 
é o fornecido pela empresa 
americana “Planet”, repre-
sentada no Brasil pela “San-
tiago & Cintra Consultoria”. 
Este é o sistema que já foi 
testado pelo estado do Pará e 
atualmente vem sendo usa-
do pelo Mato Grosso.

TESTADO
O Pará contratou os servi-

ços da Planet entre os anos 
2017 e 2018, por um ano, 
mas o contrato não foi reno-
vado. Segundo a Secretaria 
de Meio Ambiente e Sus-
tentabilidade do estado, “o 
contrato com a Planet prevê 
apenas a utilização das ima-
gens para a visualização do 
território paraense, sem aná-
lise de dados”.

O sistema foi testado gra-

CUSTOU R$ 6 MI | Mato Grosso começou a usar este mês e avalia experiência como ‘positiva’
Foto: RePRodução/tV BRasil

Foto: diVulgação

Foto: PF

Foto: PF

DADOS DO IBGE

Em um ano, população de 32
municípios de MT “encolheu”

MARGENS DA MT-140

Incêndio atinge propriedade rural e causa prejuízos

NOVA BANDEIRANTES

Operação apreende 
quase 300 kg de 
cocaína em fazenda

Porto Estrela teve a população reduzida em 2,9% 

Droga foi encontrada enterrada na cabeceira de uma pista 
clandestina 

Droga foi encontrada enterrada na cabeceira de uma pista 
clandestina 

DA REPORTAGEM

Dados sobre a estimati-
va populacional brasileira di-
vulgados pelo IBGE mostram 
que a população de 32 cida-
des de Mato Grosso reduziu 
neste ano, quando compara-
da com a estimativa de 2018. 
A maior redução dentre os 
municípios foi registrada em 
Porto Estrela, onde houve 
queda de 2,9% no número de 
moradores. No ano passado, 
a estimativa era de 3.050 re-
sidentes na cidade, passando 
para 2.963 neste ano.

Outras duas cidades ti-
veram queda de 2,5% em sua 
população. São elas: Itaúba 
(que passou de 3.901 mo-
radores para 3.802) e Nova 
Brasilândia (que reduziu sua 
população de 3.928 pesso-
as para 3.829). Outros cinco 
municípios também tiveram 
a população reduzida acima 
de 2%. São os casos de Novo 
São Joaquim (-2,4%), Jauru 
(- 2,4%), Araguainha (-2,2%), 
Salto do Céu (-2,1%) e Terra 
Nova do Norte (-2%).

Conforme o IBGE, há 
três cidades do Estado que 
não tiveram alteração popu-
lacional na estimativa entre 
2018 e 2019. São elas: Vale 
do São Domingos, com po-
pulação estimada em 3.127 
moradores; Nobres, cuja po-
pulação é de 15.338 pessoas 

DA REPORTAGEM

Um incêndio atingiu 
uma propriedade rural às 
margens da MT-140, em Si-
nop, no domingo (1º). O fogo 
atingiu parte da palhada de 
milho que havia sido colhido 
e causou prejuízo. O valor, 
entretanto, ainda deve ser 
estimando. Três viaturas do 
Corpo de Bombeiros e vizi-
nhos com tratores ajudaram 

DA REPORTAGEM

Uma operação apreen-
deu 295 kg de cocaína em 
uma fazenda na zona rural 
de Nova Bandeirantes, no 
último sábado (31). A droga 
foi encontrada depois de so-
brevoos sobre uma fazenda 
com uma pista clandestina. A 
ação foi realizada pela Polí-
cia Federal, Polícia Militar e 
Polícia Civil.

O entorpecente foi en-
contrado depois que as for-
ças policiais encontraram 
uma pista clandestina na 
propriedade rural. Durante 

o sobrevoo foi constatado 
que a pista havia sido utiliza-
da recentemente. A droga foi 
encontrada enterrada na ca-
beceira da pista e em outros 
locais da fazenda.

No local, foram apreen-
didos também sinalizadores 
de pista para pousos notur-
nos e uma bomba elétrica 
para abastecimento de aero-
naves. 

O caseiro da proprie-
dade – que não teve a iden-
tidade divulgada – foi preso. 
Segundo a PF, ele era foragi-
do da polícia e responde por 
homicídio.

e Barão de Melgaço, que os 
dados apontam para 8.564 
moradores. Ainda de acordo 
com o Instituto, a popula-
ção de Mato Grosso chegou 
a 3.484.466. As estimativas 
populacionais dos municí-
pios são um dos parâmetros 
utilizados pelo Tribunal de 
Contas da União (TCU) para 
o cálculo do Fundo de Parti-
cipação de Estados e Muni-
cípios (FPM) e usadas como 
referência para vários indica-
dores sociais, econômicos e 
demográficos.

a combater as chamas.
O fogo teve início em 

uma vegetação seca de um 
dos lados da rodovia. Com 
a força do vento, as chamas 
passaram para o outro lado e 
chegou até a propriedade. O 
incêndio atingiu cerca de 20 
hectares do local. Segundo 
o arrendatário propriedade, 
na próxima safra de soja ele 
deve ter uma perda de 5 a 10 
sacas na área atingida.

tuitamente, mas o gover-
no do estado decidiu não 
contratá-lo em definitivo, 
avaliando que o serviço ofe-
recido pelo Instituto Nacio-
nal de Pesquisas Aeroespa-
ciais (Inpe), que é gratuito, já 
atendia as demandas para o 
monitoramento de florestas.

“Após analisar a qualidade 
dos dados gerados e avaliar o 
custo benefício do produto, 
a secretaria tomou a decisão 
de não realizar a compra por 
entender que os atuais sis-
temas disponibilizados pelo 
Inpe apresentam a qualidade 
e temporalidade necessárias, 
além de serem disponibili-
zados de forma gratuita pelo 
Instituto”, informou a Secre-
taria de Meio Ambiente e 
Sustentabilidade do Pará.

Já Mato Grosso acabou de 
começar a usar o serviço da 
Planet: o monitoramento 
iniciou em agosto. O esta-
do também firmou contrato 
de um ano. Segundo a Se-
cretaria de Meio Ambiente, 
até aqui, a experiência “está 
sendo positiva” e já ajudou a 
embasar ações de fiscaliza-
ção.

Uma operação foi realiza-
da com base nos alertas do 
sistema Planet entre os dias 
13 e 17 de agosto, em Mar-
celândia e, segundo a secre-
taria, gerou multa de R$ 7,5 
milhões. As principais agên-

cias de fiscalização do estado 
têm acesso ao serviço, como 
a Polícia Militar, os comitês 
de combate a queimadas e os 
institutos de pesquisa.

O sistema foi contra-
tado pelo valor de R$ 

5.980.200,00. “A plataforma 
foi adquirida pelo Programa 
REM, por meio do Fundo 
Brasileiro para a Biodiversi-
dade (Funbio), com recursos 
da Alemanha e Reino Unido”, 
justifica o governo do estado.

MT: veja a relação de cidades que
apresentaram redução populacional:
Rio Branco -0,1%
Nossa Senhora do Livramento -0,1%
Dom Aquino -0,3%
São José dos Quatro Marcos -0,3%
Porto dos Gaúchos -0,3%
Canabrava do Norte -0,4%
Acorizal -0,5%
Juscimeira -0,5%
Rosário Oeste -0,5%
Planalto da Serra -0,5%
Araguaiana -0,6%
Glória D’Oeste -0,6%
Tabaporã -0,8%
Carlinda -1,0%
União do Sul -1,0%
Luciara -1,0%

Arenápolis -1,1%
Nortelândia -1,1%
Figueirópolis D’Oeste -1,2%
Poxoréu -1,2%
Nova Guarita -1,3%
Ponte Branca -1,6%
Torixoréu -1,7%
Marcelândia -1,9%
Terra Nova do Norte -2,0%
Salto do Céu -2,1%
Araguainha -2,2%
Jauru -2,4%
Novo São Joaquim -2,4%
Nova Brasilândia -2,5%
Itaúba -2,5%
Porto Estrela -2,9%
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Tom do governador subiu para falar do desmatamento em Mato Grosso 

Mendes cita ‘tolerância zero’:
“infratores irão pagar caro”
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM) afirmou, na 
última sexta-feira (30), que 
Mato Grosso irá adotar 
uma “política de tolerância 
zero” em relação ao des-
matamento ilegal em Mato 
Grosso. Mendes anunciou 
que vai editar um decreto 
suspendendo, até o dia 30 
de novembro, a emissão 
para autorização de des-
matamento no estado.

O governador também 
avisou que vai prorrogar 
o período de proibição de 
queimadas até 30 de no-
vembro. Desde o dia 1º 
junho, o ato está proibido 
em áreas rurais. O decreto 
iria expirar no dia 15 de se-
tembro.

“Nós iremos adotar uma 
política de tolerância zero 
com o desmatamento ile-
gal no Estado. Quem du-
vidar disso vai pagar caro. 
Vai custar muito caro se 
apostar que nós seremos 
ineficientes, negligentes 
nessa questão”, afirmou.

O governador ain-
da afirmou que o Estado 
está concentrando toda a 
energia, recursos e equi-
pamentos no combate ao 
desmatamento e às quei-

DESMATAMENTO ILEGAL | Governador disse que vai editar decreto proibindo o desmate até o dia 30 de novembro
Foto: AmAzôniA.org

madas ilegais. Somente na 
última semana, segundo 
ele, foram emitidas multas 
que somam mais de R$ 60 
milhões para aqueles que 
praticaram atos em de-
sacordo com a legislação 
ambiental.

Mendes afirmou que as 
ações tomadas até o mo-
mento visam minimizar 
o impacto negativo que o 
episódio tem gerado no 
exterior. Isso porque o 
democrata teme que haja 
embargos dos países que 
consomem os produtos do 
agronegócio mato-gros-
sense.

“Nós estamos muito 
conscientes do papel que o 
Estado tem dentro do con-
texto da economia nacio-
nal na questão do agrone-
gócio e vamos fazer todo o 
esforço para mostrar que 
nós estamos amplamente 
aliados com aquilo que o 
mundo pensa, em termos 
de questões ambientais”, 
afirmou.

“Estamos fazendo aqui 
um esforço gigantesco 
para estarmos na legali-
dade e um esforço gigan-
tesco para contribuir com 
o clima e com os aspectos 
ambientais do planeta”, 
concluiu.


