
RETOMADOS
TRANSPLANTES
DE RINS

A Assembleia Legislativa deve votar projeto de lei complementar do deputado Dilmar Dal’Bosco que visa modificar uma lei florestal para garantir a 
isenção da reposição florestal aos produtores rurais que, na exploração florestal, obtiverem lenha como resíduo.                                                 Página -7

MEIO AMBIENTE

AL votará PL que busca isenção
de reposição florestal de lenha

SAÚDE

Passageiros
passam calor
à espera
dos voos
Comerciantes e passagei-
ros do Aeroporto Interna-
cional Marechal Rondon, 
em Várzea Grande, recla-
mam que o ar condiciona-
do não funciona na praça 
de alimentação. A falta de 
refrigeração tem afastado 
clientes dos quiosques e 
desagradado passageiros.            
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O Governo de Mato Grosso vai retomar ainda este ano as cirurgias de transplante renal. O anún-
cio foi feito pela primeira-dama do Estado, Virginia Mendes, em sua rede social.                Página -3

VENDAS E PAGAMENTOS

TANGARÁ DA SERRA

Leve alívio
ao caixa
tricolor

Caixas de
cigarro
são achadas
em casa

O São Paulo aliviou seu 
desequilíbrio de caixa nesta 
semana. Com as vendas de Mo-
rato ao Benfica por 6 milhões de 
euros (R$ 27,5 milhões) e Miguel 
Alcântara (sub-20) ao Ascoli, 
da Itália, por 500 mil euros (R$ 
2,3 milhões), o Tricolor respirou 
financeiramente, mas ainda está 
longe de atingir sua previsão.           
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Um morador de Tanga-
rá da Serra foi preso após a 
descoberta de caixas de cigarro 
escondidas na residência dele. 
A apreensão das caixas ocorreu 
na terça depois de denúncias 
de moradores. Os produtos 
estavam escondidos em um 
dos quartos da casa, no Jardim 
Tarumã.     
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Politica e grosseiramente dá pra divi-
dir a população brasileira em três con-
juntos diferentes: o primeiro agruparia as 
pessoas que se identificam com a esquer-
da – grande parte deles seguidores do 
Lula. No outro extremo, os direitistas, cujo 
principal líder é o presidente Bolsonaro.

Entre as duas pontas fica um grande 
grupo - cerca de 40% da população - que 
vê com reservas essa rivalidade. Estes 
penderam para a esquerda - talvez por 
falta de opção - e elegeram o PT quatro 
vezes seguidas. Agora ajudaram a criar 
um novo mito.

Os dois extremos são muito parecidos, 
pois usam artifícios semelhantes - prin-
cipalmente acusações levianas e xinga-
mentos grotescos - para manter os segui-
dores preparados para o confronto.

As palavras que as pessoas usam di-
zem muito sobre elas. Após o governo 
Fernando Henrique presidentes têm usa-
dos palavras toscas, tolas ou chulas que 
dizem muito sobre eles. Exceção foi o Te-
mer, que domina como poucos o idioma e 
sempre manteve a necessária liturgia do 
cargo. O Lula amparava-se nas metáforas 
futebolísticas porque seu banco de dados 
era limitado; a Dilma tinha até algum es-
toque, mas misturava as palavras na hora 
de falar. O Bolsonaro substituiu o futebol 
pelo casamento, que é outra comparação 
simplória. Ultimamente aproxima-se da 
escatologia com recorrentes referências a 
excreções do corpo humano.

Mas tanto Lula/Dilma como Bolsonaro 
tem especial inclinação pelo xingamento 
e essa desagradável característica conta-
minou a nação dividindo as pessoas em 
grupos rivais, que se ofendem mutua-
mente com palavras grosseiras e desne-
cessárias.

O Lula e sua turma prestaram um ótimo 
serviço à incivilidade, mas tudo indica 
que Bolsonaro e seus seguidores devem 
superá-los

Boato?
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registros era de outras épocas e outros 
países, e até girafa esteve supostamen-
te circulando em solos tupiniquins, de 
acordo com as imagens que as pessoas 
repassavam sem sequer pensar nos, 
digamos, “detalhes”.

Hoje em dia temos que 
saber “filtrar” muito bem 
os conteúdos na internet. 
Existem incontáveis sites 
onde a informação é distor-
cida ou inverídica (ter um 
site na internet hoje é ex-
tremamente fácil), além, é 
claro, das redes sociais, co-
municadores instantâneos 

e outros.
A velocidade em que os boatos se 

espalham e ganham “peso” de verdade 
assusta. Em pouco tempo algo que não 
tem nada a ver já está fazendo a cabeça 
de muita gente, que faz questão, claro, 
de compartilhar, aumentando o “ciclo” 
da coisa.

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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Não é fácil debater os desafios da Amazônia 
nem sequer quando há interlocutores de boa-fé in-
teressados na compreensão e na elucidação de seus 
principais problemas.

A interação complexa de variáveis como a osci-
lação climática, a ação humana e as linhas de conti-
nuidade e ruptura da política pública, bem como da 
sua execução no nível do terreno, dificulta o diagnós-
tico. A escolha da melhor forma de intervir tampou-
co é simples.

Raia ao impossível tentar desembaraçar esse 
novelo em meio à epidemia de desinformação e má-
-fé que arrebata da direita à esquerda, manifesta-se 
dentro e fora do país e acomete chefes de Estado e 
autoridades responsáveis pelo assunto. Emmanuel 
Macron, o presidente francês dedicado a alimentar 
uma altercação pueril com o seu homólogo brasilei-
ro, pôs-se a fazer conjecturas sobre um estatuto in-
ternacional para a região amazônica.

Ao recorrer a tal disparate, cujo efeito prático li-
mita-se a atiçar a paranoia nacionalista de grupos in-
fluentes no Palácio do Planalto, Macron parece mais 
interessado em prolongar a baixaria, de olho em di-
videndos políticos domésticos, do que em colaborar 
para a mitigação do desmate e das queimadas. Mas 
os campeões do engodo, das ideias fora de lugar, das 
grosserias e das provocações baratas nesse episódio 
são, sem dúvida, autoridades brasileiras, a começar 
do presidente Jair Bolsonaro (PSL).

Vá lá que cidadãos, celebridades e políticos lo-
cais e estrangeiros demonstrem ignorância ou difun-
dam falsidades acerca do que lhes é distante ou sobre 
o que não têm responsabilidade. Não é aceitável a 
governantes do Brasil —obrigados a bem informar e 
a agir conforme a melhor ciência disponível— tomar 
parte desse picadeiro.

Como o espetáculo não pode parar, ele prosse-
guiu nesta terça (27), na reunião de Bolsonaro com 
governadores da região amazônica. Em vez de enfo-
car as medidas para combater o desflorestamento e 
os incêndios, o presidente preferiu ocupar os ouvi-
dos dos chefes estaduais com mais uma teoria cons-
piratória sem alicerce nos fatos.

Sua decisão de não mais demarcar terras indí-
genas, segundo o mandatário brasileiro, seria a causa 
das queimadas. Com isso insinuou, de novo irres-
ponsavelmente, que haja ação orquestrada de ONGs 
por trás dos incêndios florestais.

Jair Bolsonaro se perde nesses espasmos sin-
copados de que brotam retalhos de pensamento e 
ideias coxas. Enfrenta a sua primeira crise de grandes 
proporções, em que precisa mobilizar recursos hu-
manos e materiais, no Brasil e no exterior, e transmi-
tir uma linha de ação clara a seus comandados. Mas 
a mensagem não chega; nem sequer é formulada. A 
cabeça do presidente gira em falso nos preconceitos 
de sempre. Calcinados ficam a razão e o bom senso.

Editorial

A razão calcinada

Ranking dos Políticos - Facebook

Na política sempre houve confli-
tos, mas separar a população pelo 
ódio foi tática do PT seguida com 

entusiasmo pelo Bolsonarismo.  Hoje es-
sas duas turmas se referem umas às ou-
tras e às autoridades do País com palavras 
impróprias e ofensivas. Ambos os grupos 
têm especial simpatia pelos adjetivos 
“bandido” e “vagabundo” que usam a tor-
to e a direito. Nas redes sociais a genera-
lização dos xingamentos é preocupante. 
Direitistas classificam todos os militantes 
do PT como vagabundos porque alguns po-
líticos desta sigla, ou muitos, não impor-
ta, meteram a mão na grana pública. Mas 
não é lícito colocar todos os petistas no 
mesmo balaio. Também é intolerável que 
estes rotulem os empresários de bandidos 
e ladrões. É verdade que muitos Lulistas 
ficaram desmoralizados nas operações 
da Lava-jato, mas igualmente outro tanto 
de patrões foram pegos participando do 
mesmo esquema. Palavras tem o dom de 
retroalimentar a ira que expressam, poten-
cializar o descontrole de quem as usa e de 
despertar nos outros o desejo de retrucar 
no mesmo tom ou em escalas maiores.

O processo civilizador é lento e nem 
sempre contínuo, basta uma sequência de 
líderes xucros para, de repente, retroceder 
sobre os passos já andados. A hostilidade, 
a deselegância e a vulgaridade estão laten-
tes no meio social aguardando uma opor-
tunidade para recrudescer.

O Lula e sua turma prestaram um óti-
mo serviço à incivilidade, mas tudo indica 
que Bolsonaro e seus seguidores devem 
superá-los, se já não o fizeram. Ou, como 
diz a jornalista Eliane Cantanhêde, o que 
está aí não é o começo de uma era saudá-
vel, mas provável fim de uma era doente.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Palavras

FESTIVAL DE INVERNO
O 34º Festival de Inverno de Chapada dos 

Guimarães, que aconteceu no último final 
de semana de agosto, recebeu R$ 600 mil 
da Secretaria de Estado de Cultura, Esporte 
e Lazer (Secel). O extrato do convênio - feito 
com o Instituto Usina, sob responsabilidade 
de Adriana Rosana Guedes - foi publicado no 
Diário Oficial do Estado. Com duração de três 
dias, o evento contou com shows nacionais 
de Renato Teixeira, Sérgio Reis, Di Paullo & 
Paulino e Zeca Pagodinho.

EM PAUTA
A Assembleia Legislativa deve colocar 

em pauta, nas próximas semanas, um Pro-
jeto de Emenda Constitucional que aumen-
ta o prazo para que o Tribunal de Contas do 
Estado (TCE-MT) possa analisar as contas 
anualmente prestadas pelo governador do 
Estado em exercício. O projeto, de autoria do 
deputado João José de Matos (MDB), aumenta 
o atual prazo de 60 dias para 120 dias para 
elaboração do parecer prévio das contas. Na 
justificativa, o deputado afirmou que a medi-
da foi um pedido do próprio TCE.

TRAMITAÇÃO
O governador Mauro Mendes afirmou que 

o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, 
precisou fazer uma “ginástica” para conse-
guir vencer a burocracia da Casa e estabe-
lecer o prazo de 48 horas para aprovação do 
empréstimo de US$ 250 milhões para pagar 
uma dívida do Estado. Em um vídeo, os de-
mocratas trocam elogios e falam sobre a 
tramitação do empréstimo. Com o emprés-
timo, o Governo vai quitar uma dívida pela 
qual faz desembolsos anuais de quase R$ 
300 milhões e ficar com uma outra, pela qual 
desembolsará R$ 60 mi ao ano.

Confirme as informações antes de aceitar como 
“verdade”. Não use, não faça e não repasse nada que 
você não tenha plena certeza de se tratar de algo 
real. Sua saúde, sua segurança e seu sossego podem 
estar comprometidos caso você não tenha cuidado. 
Não arrisque, pesquise!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Crédito: Internauta

IMAGEM DO DIA

“A cabeça do presidente gira em falso nos 
preconceitos de sempre. Calcinados ficam 
a razão e o bom senso

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Tem horas que eu desanimo da inter-
net. Sim, verdade: a esmagadora maioria 
dos conteúdos que você encontra atu-
almente não passa de boato. Pessoas 
publicam, compartilham e fazem o es-
cambau com qualquer coisa que achem 
interessante, 
atraente, criativo, 
revolucionário, 
revoltante ou ou-
tro “sentimento” 
sem a menor pre-
ocupação em bus-
car a veracidade 
da coisa.

Fico inconfor-
mado como muita gente acredita em 
coisas verdadeiramente absurdas sem 
qualquer tipo de questionamento, in-
clusive tomando “remédios milagrosos” 
que prometem quase a vida eterna ou 
a cura de doenças, deixando de buscar 
tratamento para seus problemas. Ques-
tões políticas, informações de todos os 
tipos, produtos e tudo mais. Coisas que, 
por vezes, a simples análise consciente 
do que está sendo dito é suficiente para 
perceber que a coisa não é daquele jeito, 
mas o povo acredita. Acredita e repassa.

Recentemente tivemos um grande 
exemplo disso com pessoas repassan-
do supostas imagens das queimadas na 
Amazônia. A esmagadora maioria dos 

Na última semana, duas carretas se envolveram em um grave acidente na 
BR-163, no trecho entre Sorriso e Sinop, já mais próximo a Sinop. Na imagem, 
uma delas tombada foi registrada por um internauta que passava pelo local 
e nos enviou. Um carreteiro quebrou a perna e foi encaminhado ao Hospital 
Regional em Sorriso. O condutor da Scânia teve escoriações e dispensou aten-
dimento.



DIVULGAÇÃO

SUBSTITUIÇÃO 
NA ALMT...

A licença não remunerada de 120 dias do 
deputado Carlos Avallone na Assembleia faz 
com que o veterano Saturnino Masson, tam-
bém do PSDB, volte a ocupar cadeira no Legis-
lativo. Candidato mais velho em Mato Grosso 
no pleito de 2018, o político, aos 74 anos, volta 
a função após receber 13.434 votos e ficar na 
2º suplência da coligação. Substitui Avallone, 
que foi efetivado na cadeira com a renúncia 
de Guilherme Maluf para virar conselheiro no 
Tribunal de Contas (TCE-MT). Além de depu-
tado estadual, o tucano com base política em 
Tangará da Serra já exerceu os cargos de vice-
-prefeito, prefeito duas vezes e suplente de de-
putado federal.

1ª TENTATIVA FALHA...
Em sua primeira cartada no TSE, a sena-

dora Selma Arruda (PSL) tentou conseguir deci-
são que garantisse a suspensão da cassação im-
posta pelo TRE-MT e a mantivesse no cargo até 
o julgamento final da ação por caixa 2 e abuso 
de poder econômico. O ministro Og Fernandes, 
entretanto, considerou prejudicado o pedido, 
assinado pelo PSL e pela 2ª suplente Clerie Fa-
biane Mendes, porquê o próprio TRE-MT esta-
beleceu em seu acórdão que a cassação ficaria 
suspensa até resolução no TSE. Ou seja, uma de-
cisão apenas reforçaria a outra. Os recursos, po-
rém, começaram a tramitar, dando andamento 
ao julgamento final da ação, que pode culminar 
na manutenção da sua cassação e realização de 
nova eleição para o cargo, fato inédito em MT.

IRRITAÇÃO 
COM FALTOSOS...

Irritado com as constantes faltas dos 
colegas – o que impede a apreciação de 
projetos –, o presidente da Assembleia Le-
gislativa, Eduardo Botelho (DEM), resolveu 
adotar medidas mais radicais. Na manhã 
desta ontem (4), ele anunciou que irá cortar 
a Verba Indenizatória (V.I.) de R$ 65 mil da-
queles que não comparecerem ao mutirão 
de votação marcado para a próxima sema-
na. “Quero contar com a compreensão de 
vocês para limparmos essa pauta. São mais 
de 40 projetos para serem votados. Semana 
que vem, peço que os senhores venham. Só 
faltem se estiverem doentes, muito doentes 
ou com atestado de óbito”, disse.
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Primeira-dama foi convidada para ser madrinha da causa

Governo retoma transplantes de rins
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo de Mato Gros-
so vai retomar ainda este ano 
as cirurgias de transplante 
renal. O anúncio foi feito 
pela primeira-dama do Es-
tado, Virginia Mendes, em 
sua rede social. O secretário 
de Estado de Saúde, Gilber-
to Figueiredo, vem cuidando 
há meses do assunto e con-
vidou a primeira-dama para 
ser a madrinha da causa.

De acordo com Figueire-
do, os procedimentos docu-
mentais já foram protocola-
dos no Ministério da Saúde 
e a Secretaria de Saúde tra-
balha intensamente para 
buscar todas as liberações 
necessárias para reiniciar os 
trabalhos ainda este ano.

Sensível à causa, justa-
mente por ser transplantada 
renal há quase cinco anos, a 
primeira-dama prontamen-
te se colocou à disposição 
para auxiliar o secretário nas 
ações e tratativas necessárias 
para que o Estado comece 
a realizar ainda este ano os 
primeiros transplantes.

“Como transplantada renal 
há quase cinco anos e por 
conta de todo meu envolvi-
mento com esta importante 
e sensível questão assumo 

como madrinha o proje-
to, que será brilhantemente 
conduzido pelo nosso secre-
tário de Saúde, Gilberto Fi-
gueiredo e toda sua equipe. 
Eu sei a luta que é enfrentar 
uma hemodiálise, passar três 
dias da semana conectada 
em ma máquina e os outros 
dias sofrer com enjoos, do-
res, mal-estar e todas as rea-
ções”, destacou.

Em Mato Grosso, há apro-
ximadamente 1,8 mil pa-
cientes fazendo hemodi-
álise. Os dados são de que 
50% tenham indicação para 
o transplante renal. Contu-
do, o percentual só pode ser 
confirmado após a avaliação 
da equipe da Central Estadu-
al de Transplante da Secreta-
ria de Estado de Saúde.

Segundo Gilberto Figuei-
redo, a Central já iniciou um 
processo de acompanha-
mento ambulatorial que está 
quantificando o número de 
pacientes que vão fazer parte 
da lista de seleção para reali-
zar a cirurgia de transplante.

“Já iniciamos o acompa-
nhamento ambulatorial e 
nos próximos dias vamos 
iniciar a listagem de pacien-
tes, colocar todos no cadas-
tro técnico para que eles 
possam de fato ser selecio-
nados para um transplante 

SAÚDE | Primeira-dama foi convidada pelo secretário de Saúde para ser madrinha da causa
Foto: Caroline De Vita

Foto: DiVulgação

Foto: DiVulgação

Foto: SeDuC-Mt

TROCA DE PARTIDO

PSL diz que saída é precipitada
e trabalha para manter Selma

SORRISO

Prefeitura formalizará parceria
de até R$ 2 mi por mês com Oscip

PROJETO DE BOLSONARO

Ministro vem a 
Cuiabá fomentar
a militarização 
de escolas

Ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi convidado 
para ato no Comando-Geral 

Serão repassados até R$ 2 milhões/mês para a Saúde 

Senadora Selma Arruda está “com um pé” no Podemos 

DA REPORTAGEM

O deputado estadu-
al Silvio Fávero (PSL) clas-
sificou como precipitada a 
possibilidade de a senadora 
Selma Arruda migrar do PSL 
para o Podemos. Nas últimas 
semanas, informações dão 
conta de que a parlamen-
tar estaria insatisfeita com 
o apoio que tem recebido 
dentro do PSL, em especial 
diante do recurso ingressado 
no Tribunal Superior Elei-
toral (TSE), a fim de tentar 
reverter a cassação do seu 
mandato por caixa 2 e abuso 
de poder econômico, ocorri-
do em abril deste ano.

Fávero disse que con-
versou a colega de sigla e 
pediu para que ela não se 
desfilie. “É uma decisão pre-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A prefeitura de Sorriso 
abriu um concurso de proje-
tos para firmar parceria com 
uma Organização da Socie-
dade Civil de Interesse Pú-
blico (Oscip) na área da saú-
de. A estimativa é que sejam 
repassados até R$ 2 milhões 
por mês para a entidade que 
apresentar o melhor projeto. 
O valor será utilizado para 
pagamento de funcionários 
e prestadores de serviço, que 
serão, desta forma, contrata-
dos pela iniciativa privada.

Segundo a Prefeitura, a 
decisão de contratar os servi-
ços em parceria, “baseou-se 
nas questões de dificuldades 
do dia a dia em administrar 
a contratação de alguns pro-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O ministro da Edu-
cação Abraham Weintraub 
visita Mato Grosso, nesta 
quinta (5), para participar 
da formatura alusiva aos 184 
anos da Polícia Militar, no 
Comando-Geral da corpo-
ração. O desembarque no 
Aeroporto Marechal Rondon 
está prevista para 13h.

Abraham Weintraub 
decidiu prestigiar o even-
to em razão do esforço do 
comando-geral da PM, sob 
o coronel Jonildo José de As-
sis, o Governo do Estado e a 
Assembleia estarem implan-
tando escolas militares em 
Mato Grosso. A militarização 
no ensino no Brasil é uma 
das plataformas do Governo 
Jair Bolsonaro (PSL) para a 
educação.

Mato Grosso se tornou 
um dos principais estados a 
aderir ao Plano Nacional de 
Militarização de Escolas. Du-
rante a solenidade, o depu-

tado estadual Sílvio Fávero 
(PSL) receberá a Comenda 
Homens do Mato, uma ho-
menagem pelos esforços em 
favor da militarização das es-
colas.

Isso porque o ponto 
de partida para o reforço da 
militarização das escolas no 
Estado foi a aprovação e pu-
blicação da Lei 10.922/19, de 
autoria de Fávero, que visa 
criação de novas unidades 
educacionais militares ou 
mesmo a transformação de 
unidades convencionais em 
militares.

Em Mato Grosso, os 
primeiros estudos para no-
vas escolas militares ou con-
versões serão feitos em cida-
des onde existem Comandos 
Regionais da PM. As cidades 
são Cuiabá, Várzea Grande, 
Sinop, Rondonópolis, Barra 
do Garças, Cáceres, Tangará 
da Serra, Juína, Alta Floresta, 
Vila Rica, Primavera do Les-
te, Sorriso, Lucas do Rio Ver-
de, Nova Mutum e Guarantã 
do Norte.

cipitada, no meu ponto de 
vista. Falei isso para ela. Não 
está sendo só ela com dificul-
dade. 

Ele [ Jair Bolsonaro] 
é presidente da República 
e tem que cuidar de todo 
mundo. Mato Grosso é pe-
queno perto de outros Esta-
dos, mas não quer dizer que 
ele não está dando atenção. 
Quantas vezes já veio minis-
tro para cá? Mas temos que 
ter paciência”, afirmou.

Apesar disso, Fávero 
afirmou que o presidente 
nacional do PSL, Luciano 
Bivar, deve trabalhar para 
manter a senadora na sigla. 
Uma reunião nesta semana 
deve ter como pauta a ma-
nutenção de Selma e do tam-
bém senador Major Olímpio 
(PSL-SP).

fissionais, também nos as-
pectos do elevado índice de 
absenteísmo de servidores, 
bem como, outros direitos 
assegurados, como licença 
prêmio, licença maternida-
de, direitos estes que inter-
ferem na rotina no quadro 
funcional, necessitado au-
mento na contratação de 
profissionais para atendi-
mento à população”.

Consta no edital como 
objetivo geral da parceria a 
garantia da “saúde de qua-
lidade, criando e realizan-
do ações que possibilitem a 
melhoria dos serviços sociais 
e que resultem no resgate 
da cidadania da população 
culminando na melhoria da 
qualidade de vida dos mu-
nícipes de Sorriso por inter-
médio de cooperação entre 

na situação em que houver 
órgãos disponíveis. A reto-
mada dos procedimentos 
de transplante de rins é uma 

grande conquista não ape-
nas para SES, mas principal-
mente para o Estado, pois 
este serviço foi interrompi-

do há 10 anos. Além disso, 
com essa retomada, teremos 
uma grande economia para o 
Estado, pois um dos maiores 

valores é o gasto com trans-
porte de pacientes para fora 
de Mato Grosso”, concluiu o 
secretário.

uma Organização de Socie-
dade Civil de Interesse Pú-
blico e a Secretaria Munici-
pal de Saúde e Saneamento”.

Os documentos de ha-
bilitação e propostas serão 

recebidos em sessão pública 
no dia 30 de setembro. O 
termo de parceria terá du-
ração inicial de 12 meses. 
Porém, poderá ser renovado 
por até cinco anos.
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TV  e Entretenimento

Novo casal? Grazi e 
Caio Castro se beijam 
em aniversário de 
Luciano Huck

Os globais Grazi Massafera e Caio Castro troca-
ram beijos na noite da última terça-feira (3). O en-
contro aconteceu durante o aniversário de 48 anos 
do apresentador Luciano Huck, em sua mansão no 
bairro do Joá, no Rio de Janeiro. Segundo o portal 
Notícias da TV, os atores não esconderam o clima 
de romance e se beijaram na frente dos convidados. 
Porém, ambos foram embora sozinhos da comemo-
ração. A intérprete de Paloma na novela Bom Suces-
so está solteira desde fevereiro deste ano. O último 
relacionamento da atriz foi com o empresário e ad-
vogado Patrick Bulus, com quem namorou durante 
três anos. Já Caio Castro, que faz o Rock em A Dona 
do Pedaço, está solteiro desde o ano passado, quando 
terminou o namoro com a modelo Mariana D’Ávila.
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Elton Medeiros, sambista, 
morre aos 89 anos no Rio

O sambista, compositor e radialista 
Elton Medeiros morreu aos 89 anos víti-
ma de complicações decorrentes de uma 
pneumonia na noite desta terça-feira (3) 
em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio.

Segundo o sobrinho do artista, Elton 
Medeiros já havia sido internado por um 
mês em um hospital em Copacabana, 
mas recebeu alta para receber cuidados 
em casa.

Na segunda-feira (2), o sambista pas-
sou mal e foi levado para a Casa de Saú-
de Pinheiro Machado, onde morreu por 
volta das 20h15 desta terça-feira (3). El-
ton Medeiros era um dos maiores nomes 
do samba brasileiro. O artista integrou o 
grupo Os Cinco Crioulos junto com Nel-
son Sargento, que o chamava de O Grande 
Mestre.

O sambista compôs diversas músicas, 
tocando também com nomes como Pauli-
nho da Viola, Cartola, Nelson Cavaquinho, 
entre outros grandes sambistas.

Uma das canções de autoria de Elton 
Medeiros é “O Sol Nascerá”, em parceria 
com Cartola. A música é tema de abertu-
ra da novela “Bom Sucesso”, da TV Glo-
bo, gravada por Zeca Pagodinho e Teresa 
Cristina.

A composição, que é de 1961, também 
havia sido gravada por Nara Leão e Elis 
Regina. O enterro do artista será às 15h30 
desta quarta-feira (4), no Cemitério do Ca-
tumbi, na Zona Norte do Rio. O velório vai 
ser realizado a partir das 14h. 

Trajetória no samba
Elton Medeiros compunha os primei-

ros sambas e saía em blocos carnavales-
cos já aos 14 anos de idade.

Mais tarde, ele fundaria o bloco Tupi 
de Brás de Pina, posteriormente elevado 
à condição de escola de samba.

Transferiu-se para a Escola de Samba 
Aprendizes de Lucas, onde permaneceu 
até a recente fusão com a Unidos da Ca-
pela, a atual Escola de Samba Unidos de 
Lucas.

Elton, que era atuante nos movimentos 

em prol da música popular brasileira, fun-
dou a Ala dos Compositores de Aprendi-
zes de Lucas e foi um dos grandes incen-
tivadores do Zicartola, célebre bar criado 
pelo também sambista Cartola e a esposa, 
Dona Zica.

O Grande Mestre também participou 
de musicais como o Rosa de Ouro e, com 
o poeta Walmir Ayala, escreveu o espetá-
culo Chão de Estrelas, baseado na vida do 
compositor Orestes Barbosa.



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

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

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

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

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

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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.

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 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002800044400  880490001
279002800790600  031332179
279002701350100  027787641

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ-MT
Aviso de Licenciamento

A prefeitura Municipal de Tabaporã-MT, vem através deste, a publico que soli-
citou através do protocolo de nº 315358/2019, o pedido de licenciamento am-
biental (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

Vagas de Emprego
1-Maqueiro;
2-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
3-Supervisor de Análise de crédito, com experiência;
4-Motorista de Entrega, com CNH D, com experiência
5-Moto Boy, com experiência, para posto de molas, 
CNH AB;
6-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
7-Auxiliar de Farmácia, com referência;
8-Operadora de Caixa, com experiência e referência;
9-Serrador, com experiência em fita deitada;
10-Técnico em enfermagem, com COREN;
11-Enfermeiro (a), com COREN;
12-Vendas para ótica, com experiência;
13-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
14-Vendas, com conhecimento em informática e redes 
sociais;
15-Serralheiro, com experiência e referência compro-
vada;
16-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
17-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
18-Secretária do lar, com experiência e referência;
19-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
20-Pessoa com deficiência;
21-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
22-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

 SAFRAS ARMAZÉNS GERAIS LTDA, CNPJ 
11.644.786/0001-04, torna público que requereu à Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso/
MT, Renovação da LO - Licença de Operação para ativi-
dade Secagem e Armazenamento de Grãos, localizada no 
município de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 ALGODOEIRA, ARMAZÉNS GERAIS LAZAROTTO LTDA, 
CNPJ. 24.693.917/0001-87. Torna público que requereu 
junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a 
LP–Licença Prévia, LI–Licença de Instalação e LO–Licença 
de Operação de uma Algodoeira, localizada no município 
de Tapurah/MT. Não determinado EIA/RIMA.

 TRIÂNGULO DE MINAS CONGELADOS EIRELI, CNPJ: 
34.484.155/0001-62, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação 
(LO), da atividade de:  10.91-1-01 - Fabricação de produ-
tos de panificação industrial. Endereço: Av. Adolino Bedin, 
nº 530, Bairro Jardim Américas. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

 ASSISTÊNCIA TÉCNICA ESPECIALIZADA TV CELL LTDA 
- ME (ELETRONICA TV CELL)- CNPJ.: 24.075.367/0001-
32- Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido de Renovação da Li-
cença de Operação, para atividade de Reparação e manu-
tenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e 
doméstico, localizado na Marginal Esquerda, n° 1141 SALA 
02, Centro, no município de Sorriso/MT. (LFM ENGENHA-
RIA E CONSTRUTORA 066-3544 6926)
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2019 EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LINKS DE 
PONTOS DE ACESSO DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA MARIA HILDA PANAS, SECRETARIA MUNICIAL 
DE EDUCAÇÃO, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a 
sessão pública para o dia 19 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS (horário local),  
na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na 
Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em 
portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 04 de Setembro de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019-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 as empresas: A J DA SILVA COMERCIO VAREJISTA E 
ATACADISTA DE ALIMENTOS-ME; FLORESTA COMERCIO DE BEBIDAS E 
ALIMENTOS LTDA; DIEGO DO CARMO 02484817118; LAMPA COMERCIO EIRELI-ME; 
SANTANA & CIA LTDA-ME; LUVERMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-
ME; ALEXANDRE M. DIAS-ME, SETE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-EPP; JUINA 
GAS REGIONAL LTDA-EPP; I.LUIS DALMASSO & CIA LTDA-ME; BELAFORTE 
COMERCIAL LTDA-EPP; MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRONICOS 
EIRELI-ME; L BARRETO KATAYAMA EIRELI-ME; MERCADÃO DA LIMPEZA 
COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME; SOMA 
COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP; WALERIA DOS S. CORDEIRO EIRELI-ME. 
Juina-MT, 04 de setembro de 2019. 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2019-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 as empresas: G. DE M. LOPES & CIA LTDA-ME, nos itens 01, 04 a 
06 e 08; e GENESIS BUS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA-EPP, 02 e 03 e 07. 
Juina-MT, 04 de setembro de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

Pregoeira Municipal

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019
O Município de Ipiranga do Norte - MT, por intermédio da Comissão de 
Licitação e através de sua Pregoeira, designado pela Portaria n.º 
033/2019, torna público para conhecimento de empresas interessadas 
que realizará Licitação na Modalidade de Pregão, na forma Eletrônica N.° 
003/2019, Tipo Menor Preço Por Item, em conformidade com as 
disposições da Lei Federal nº. 10.520, de julho de 2002, e 
subsidiariamente a Lei Federal nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, suas 
alterações subsequentes, Lei Federal nº. 123/2006 e 147/2014, Licitação 
destinada a “Registro De Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Caminhão, para atender o Convênio n.° 867688/2018, celebrado com a 
Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM”, 
conforme especificações constantes no Edital. Data para cadastro de 
proposta: a partir das 08:00h do dia 06/09/2019, abertura de propostas dia 
25/09/2019, às 10:00horas, sessão de disputa, 25/09/2019, às 11h00min, 
horário de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. O edital poderá ser 
obtido através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, 
aba PUBLICAÇÕES. Informações na Comissão Permanente de 
Licitações, sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-
feira 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, exceto 
feriados, e através do tel. (66) 3588-1566.

TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019

Ipiranga do Norte-MT, 04 de Setembro de 2019.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
26/09/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de 
um Barracão para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 
871670/2018 firmado entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o 
MAPA”, 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 04 de Setembro de 2019.
Marcelo Jardel Bresolin

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Presidente da CPL

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços com fornecimento de peças e materiais de parte elétrica para as 
máquinas e os veículos pesados e de   tacógrafo para os veículos 
escolares - Maior desconto por lote - Data de abertura: 17 de setembro de 
2019. Horário 14h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no site 
do município < http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> 
ou pelo e-mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 
65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 04 de setembro de 2019.

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 054/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 

meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa JOAO CANDIDO DA SILVA - ME (CNPJ nº 19.347.324/0001-29), 
fora julgada APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços 
médicos, no segmento ESPECIALIZADO EM ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA do respectivo 

chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de agosto de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP
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Clube vendeu 85% dos direitos econômicos de Morato ao Benfica 

Vendas e pagamentos pendentes
aliviam um pouco caixa tricolor
DA REPORTAGEM

O São Paulo aliviou seu 
desequilíbrio de caixa nes-
ta semana. Com as vendas 
de Morato ao Benfica por 6 
milhões de euros (R$ 27,5 
milhões) e Miguel Alcântara 
(sub-20) ao Ascoli, da Itália, 
por 500 mil euros (R$ 2,3 
milhões), o Tricolor respi-
rou financeiramente, mas 
ainda está longe de atingir 
sua previsão de receita com 
negociação de jogadores 
neste ano, que é de R$ 120 
milhões.

Sem muitas alternati-
vas para “tapar os buracos” 
após não conseguir repetir as 
ótimas vendas realizadas ano 
passado, o São Paulo chegou 
a dever meses de direitos de 
imagem a alguns jogadores 
do elenco. O desequilíbrio 
no caixa do clube poderia ser 
resolvido com a negociação 
de David Neres, contudo, o 
Ajax conseguiu mantê-lo em 
seu plantel, frustrando os 
planos do Tricolor, que ain-
da tem 20% dos direitos eco-
nômicos do atacante.

Apesar de a venda de 
David Neres não ter se con-
cretizado, o São Paulo, ainda 
assim, conseguiu arrecadar 
uma quantia milionária com 
a negociação de atletas nes-

te ano. Além de Morato e 
Miguel Alcântara, zagueiro 
da equipe sub-20, o clube 
também se desfez de Lucas 
Fernandes (R$ 10 milhões – 
Portimonense), Tuta (R$ 7,2 
milhões – Eintracht Frank-
furt), Rodrigo Caio (R$ 22 
milhões – Flamengo) e Auro 
(2,3 milhões – Toronto FC).

No total, o São Paulo já 
arrecadou R$ 71,3 milhões 
com negociação de atletas 
na atual temporada. Des-
ta maneira, faltariam pou-
co menos de R$ 40 milhões 
para que o clube atingisse a 
previsão que consta no or-
çamento aprovado de 2019, 
mas o Tricolor está ainda 
mais próximo de chegar aos 
R$ 120 milhões para fechar o 
ano “no azul”.

O São Paulo costuma 
incluir nos contratos de ne-
gociação de atletas cláusulas 
que preveem a possibilidade 
de o clube do Morumbi lu-
crar em uma futura venda 
envolvendo esses jogadores. 
Em outros casos, o Tricolor 
inclui metas que, se atingi-
das, também rendem uma 
boa quantia aos seus cofres.

Somente neste ano, o 
São Paulo recebeu R$ 2,2 
milhões do Lille pelo fato de 
Thiago Mendes ter atingido 
um certo número de jogos, 

SÃO PAULO | Isso porque River Plate ainda deve pelo atacante Lucas Pratto
Foto: Djalma Vassão

Universidade Brasil patrocina Flamengo, Corinthians e Atlético-MG 

Vinicius visitou estádio olímpico de Tóquio em obras: sonho 
olímpico na cabeça 

Foto: GilVan De souza
Foto: arquiVo pessoal

PALMEIRAS

Veja os números da carreira
de Mano Menezes, novo técnico

UNIVERSIDADE BRASIL

PF prende patrocinador de Fla,
Corinthians e Atlético-MG

SELEÇÃO

Com 1 gol a cada 
94 minutos na base,
Vinicius Jr sonha 
com ouro no Japão

Foto: DiVulGação

Mano chegou contestado ao Verdão 

DA REPORTAGEM

Apontado como um dos 
principais nomes para assu-
mir o Palmeiras após a saída 
de Felipão, Mano Menezes 
está sem clube desde o dia 8 
de agosto, quando se despe-
diu do Cruzeiro. Pela Rapo-
sa, o treinador teve uma se-
gunda passagem longínqua, 
que teve início em 2017.

O primeiro grande de-
safio de Mano na carreira foi 
no Grêmio, onde conquistou 
dois títulos gaúchos e a Sé-
rie B de 2005. No Tricolor, o 
técnico completou um total 
de 169 jogos, com 89 vitórias, 
35 empates e 45 derrotas, to-
talizando 59,5% de aproveita-
mento.

Mano também levantou 
a taça da Série B no Corin-
thians, em 2008. Em 2009, o 
treinador conquistou o Pau-
lista e a Copa do Brasil pelo 
clube. Em duas passagens no 
Alvinegro, entre 2008 e 2010 
e depois em 2014, ele dispu-
tou 248 partidas, das quais 
venceu 136, empatou 64 e 
perdeu 48.

O novo treinador do 
Palmeiras também traba-

DA REPORTAGEM

Patrocinador de Fla-
mengo, Corinthians e Atlé-
tico-MG, três gigantes do 
futebol brasileiro, José Fer-
nando Pinto, dono da Uni-
versidade Brasil, foi preso 
de maneira preventiva na 
terça-feira. José Fernando 
foi alvo da Operação Vaga-
tomia, realizada pela Polícia 
Federal.

A acusação se refere a 
um esquema de irregulari-
dades no curso de Medici-
na, oferecido pela universi-
dade em Fernandópolis/SP. 
As principais suspeitas são 
relacionadas aos benefícios 
do Financiamento Estu-
dantil do Governo Federal 
(FIES), e a venda de vagas e 
transferências de alunos do 
exterior para a Universida-
de do Brasil.

De acordo com as es-
timativas da Polícia, nos 
últimos cinco anos, quase 

DA REPORTAGEM

Ainda há um pré-olím-
pico pela frente em janeiro 
na Colômbia e muita água 
para rolar, mas Vinicius Ju-
nior, de volta ao time de 
Tite para dois amistosos nos 
EUA - contra Colômbia, sex-
ta, e Peru, na próxima terça 
- alimenta entre os muitos 
sonhos da carreira um dou-
rado: o ouro olímpico nos 
Jogos Olímpicos de Tóquio 
em 2020.

O mesmo sorriso que 
abriu para tirar essa foto 
abaixo, de frente para o es-
tádio olímpico de Tóquio em 
obras, numa viagem recente 
à capital japonesa, ele tirou 
para comentar a chance de 
disputar uma medalha.

“Se precisar, estou aí 
sim. É um sonho e temos 
uma geração muito boa. 
Com Paquetá, Richarlison, 
Jesus, Rodrygo... Ficarei fe-
liz de estar com eles caso a 
gente consiga se classificar e 
ser campeão de novo”, disse 
Vinicius.

Na base o desempenho 
de Vinicius é impressionan-
te. A média é de 0,75 gol por 
partida – 42 jogos e 31 mar-
cados ao todo. Como atuou 
em 2940 minutos, é como se 

fizesse um gol a cada 94 mi-
nutos dentro de campo.

Ele foi campeão sul-
-americano sub-15 e sub-17 
pela seleção brasileira – mar-
cou seis gols numa conquista 
e mais sete em outra, quando 
foi artilheiro e melhor joga-
dor no Chile. Pela sub-20, 
foram quatro amistosos no 
ano passado, mas sem gols. 
Das gerações campeãs as 
quais pertenceu na base, ele 
é o expoente e o primeiro a 
atingir a seleção principal.

As marcas fizeram de 
Vinicius estrela precoce no 
futebol brasileiro e que lhe 
abriram as portas do mun-
do. Com a projeção, não foi 
liberado pelo Flamengo para 
disputar o Mundial sub-17 
em 2018 e nem o Sul-Ame-
ricano sub-20 neste início de 
ano pela Seleção.

O próximo obstáculo 
está na esquina. Apesar do 
desejo de Vinicius, é notó-
ria a dificuldade de liberação 
de atleta no futebol europeu 
para compromissos que não 
sejam para seleções princi-
pais – exemplo disso se deu 
com a ausência de Renan 
Lodi, do Atlético de Madri, 
na equipe que vai disputar 
dois amistosos sub-23 no Pa-
caembu.

lhou na Seleção Brasileira, 
entre 2010 e 2012. A passa-
gem terminou sem títulos 
oficiais, mas com um apro-
veitamento de 72%.

R$ 500 milhões teriam sido 
concedidos através do Fies 
e do Prouni, de modo frau-
dulento para a instituição 
de ensino.

Na operação, outras 20 
pessoas foram detidas e es-
tão sendo investigadas pelos 

A última passagem de 
Mano pelo Cruzeiro também 
teve um saldo positivo, com 
dois títulos consecutivos de 
Copa do Brasil. Entre 2017 

e 2019, o técnico comandou 
a equipe em 235 jogos, com 
112 vitórias, 69 empates e 
54 derrotas, chegando a um 
aproveitamento de 56,7%.

além de levar o clube fran-
cês à Liga dos Campeões. O 
mesmo aconteceu com Mai-
con, zagueiro que rendeu 
R$ 1 milhão ao Tricolor por 
classificar o Galatasaray ao 
principal torneio de clubes 
do planeta.

Pagamentos penden-
tes também ajudaram o São 
Paulo a amenizar seu proble-
ma de caixa. Recentemente 
o Tricolor recebeu os R$ 5,7 
milhões referentes à segun-
da parcela do volante Petros, 
vendido ao Al Nassr, da Ará-
bia Saudita, e outros R$ 27,1 
milhões da transferência de 
Éder Militão do Porto para 
o Real Madrid – o Tricolor 
tinha direito a 10% de uma 
venda futura do zagueiro, 
além do mecanismo de so-
lidariedade da Fifa por ser o 
clube formador do atleta.

De todas as pendências, 
restou apenas a dívida do Ri-
ver Plate. O clube argentino 
ainda deve duas parcelas de 
2 milhões de euros (R$ 9 mi-
lhões) referentes à compra 
de Lucas Pratto, uma que 
já venceu e outra que está 
prestes a vencer. Um pos-
sível título da Libertadores 
dos Millonarios pode ajudar 
o Tricolor, que espera evitar 
fechar o ano com a “água no 
pescoço”.

crimes de falsidade ideoló-
gica, organização crimino-
sa, estelionato e inserção de 
dados falsos em sistemas de 
informações. As penas so-
madas podem chegar a até 
30 anos de prisão. 

José Fernando Pinto 

da Costa é apontado como 
um dos chefes do esquema. 
Através de uma nota, a Poli-
cia Federal declarou que ele 
“não só tinha conhecimento 
como também participava 
dos crimes em investiga-
ção”.
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Intenção é votar o projeto o quanto antes 

AL deve votar PL que busca isenção
de reposição florestal de lenha
DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (AMLT) 
deve votar um projeto de lei 
complementar do deputado 
Dilmar Dal’Bosco (DEM), 
que visa modificar uma lei 
florestal de Mato Grosso, 
para garantir a isenção da 
reposição florestal aos pro-
dutores rurais que, na ex-
ploração florestal, obtive-
rem lenha como resíduo. A 
assessoria do deputado afir-
mou que a intenção é votar 
o quanto antes, dependendo 
apenas do presidente da AL a 
colocação em pauta.

O projeto de lei comple-
mentar teve como relator 
o deputado Silvio Fávero 
(PSL), que opinou pela rejei-
ção da proposta. Fávero, em 
sua manifestação, cita que o 
projeto visa modificar a lei 
complementar nº 233 de de-
zembro de 2005, que trata 
sobre a política florestal do 
Estado de Mato Grosso e dá 
outras providências.

Dilmar busca adequar a 
legislação estadual com o 
Código Florestal no tocante 
à isenção da reposição flo-
restal de matéria-prima não 

madeireira. Para o deputado, 
lenha seria considerada ma-
téria-prima não madeireira e 
deveria ser incluída na isen-
ção.

“Tendo em vista que a le-
nha não pode ser processada 
em materiais como ‘tábua, 
prancha, forro’ ou em outro 
subproduto de madeiras em 
Tora, ela enquadra-se em 
matéria prima não madei-
reira e, portanto, não é devi-
da a exigência da reposição 
florestal desta matéria prima 
proveniente do plano de ex-
ploração florestal”, disse.

Ainda segundo Dilmar, 
cada hectare desmatado gera 
cerca de 300 m³ de lenha, 
que atualmente são quei-
mados a céu aberto, “devido 
aos altos custos, gerando um 
notável impacto ambiental, 
pois este descarte gera polui-
ção”.

“A alteração aumentará a 
arrecadação dos cofres pú-
blicos, além de fomentar o 
comércio, gerando de em-
pregos, por meio de um de-
senvolvimento sustentável, 
uma vez que a lenha pode 
ser aplicada de diversas for-
mas, inclusive como fonte de 
energia”, argumentou ainda.

MEIO AMBIENTE | Projeto de lei complementar é de autoria do deputado Dilmar Dal’Bosco
Foto: Divulgação

Foto: RepRoDução

Foto: RepRoDução

Foto: CCN

CUIABÁ

Homem é executado em bar

EXÉRCITO ANUNCIA

Aviões-tanque chilenos ajudarão no
combate a incêndios florestais

TANGARÁ DA SERRA

Caixas de cigarro são 
achadas em casa e 
morador acaba preso

2ª EDIÇÃO

PRF leiloa veículos 
apreendidos

Vítima jantava quando foi surpreendida pelos suspeitos 

Um guincho foi acionado para retirar o produto 

Aeronaves vão atuar na região da Serra do Cachimbo

DA REPORTAGEM

Um homem, identifi-
cado como Eriques Petro da 
Silva, 30 anos, foi morto a ti-
ros na noite de terça-feira (3) 
enquanto jantava em um bar 
em Confresa. 

Pelas imagens do cir-
cuito de monitoramento do 
local, é possível ver a vítima 
sentada em uma mesa, na 
companhia de mais um ho-
mem, quando dois suspeitos 
se aproximam em uma mo-
tocicleta.

O garupa desce, vai em 
direção a Eriques e atira vá-

DA REPORTAGEM

O Exército Brasileiro 
informou que quatro aviões-
-tanque chilenos chegaram 
ao Pará para o combate aos 
incêndios florestais na re-
gião. De acordo com o Exér-
cito, as aeronaves vão atuar 
na região da Serra do Ca-
chimbo, na divisa entre os 
estados do Pará e Mato Gros-
so.

Segundo o Exército, as 
aeronaves serão utilizadas 
exclusivamente para o com-
bate ao fogo na Amazônia. 
Os aviões possuem capaci-
dade de despejo de até 3 mil 
litros de água e carregam até 
4 toneladas de carga.

O envio dos aviões 
para o Brasil foi anunciado 
na sexta-feira (30) pelo pre-
sidente do Chile, Sebastián 
Piñera. De acordo com Piñe-
ra, as aeronaves foram en-
viadas com o financiamento 
disponibilizado pelos países 
do G-7.

Durante uma reunião 
na última segunda (2) entre 
governadores da Amazônia 
oriental e uma comitiva de 

DA REPORTAGEM

Um morador de Tan-
gará da Serra foi preso após 
a descoberta de caixas de 
cigarro escondidas na resi-
dência dele. A apreensão das 
caixas ocorreu na terça (3) 
depois de denúncias de mo-
radores. Os produtos esta-
vam escondidos em um dos 
quartos da casa, no Jardim 
Tarumã.

DA REPORTAGEM

O cadastro para parti-
cipar do segundo leilão de 
2019 de veículos apreendi-
dos nos pátios da Polícia Ro-
doviária Federal (PRF) em 
Mato Grosso já pode ser rea-
lizado. A inscrição encerra às 
23h59 do dia 9 e deve ser fei-
ta no site do leiloeiro contra-
tado (www.faleiloes.com.br).

Serão ofertados 132 ve-
ículos documentáveis (que 
podem circular). Os bens 
estão disponíveis nos pátios 
conveniados e da própria 
PRF de Cuiabá, Rondonópo-
lis, Itiquira, Cáceres, Poconé, 
Sorriso, Nova Santa Helena, 

Por causa da quantida-
de de caixas, um guincho foi 
acionado para retirar o pro-
duto. 

O preso não teve a 
identidade divulgada. Além 
dele, outro homem que esta-
va na residência fugiu e não 
foi encontrado. Outros dois 
moradores da casa também 
não foram encontrados. A 
Polícia Civil deve investigar 
o caso.

Pontes e Lacerda, Barra do 
Garças e Água Boa.

A maioria dos veículos 
é motocicletas (85) e auto-
móveis (22), recolhidos há 
mais de 60 dias. Os lotes po-
dem ser analisados nos pá-
tios a partir de sexta (6) das 
8h às 12h e das 14 às 18h.

No site do leiloeiro é 
possível verificar quem po-
dem participar e quais os 
documentos necessários. Os 
lances acontecem no dia 11 
a partir das 11 horas (horário 
de Brasília). O edital com-
pleto do leilão está disponí-
vel no portal da PRF (www.
prf.gov.br/portal/estados/
mato-grosso/leiloes/).

cinco ministros do gover-
no Bolsonaro, o Ministro da 
Defesa, Fernando Azevedo, 
confirmou a chegada das ae-
ronaves para ajudar na ope-
ração de combate às quei-
madas. De acordo com ele, 
o governo federal também 
estuda a possibilidade de co-

rias vezes à queima-roupa, 
até ele cair no chão. Em se-
guida, sobe na moto onde o 
comparsa o espera e os dois 
fogem em alta velocidade. 
Uma segunda pessoa que es-
tava no local também teria 
sido baleada. No entanto, o 
estado de saúde dela não foi 
divulgado.

O caso está sendo inves-
tigado pela Polícia Civil, que 
até o momento não prendeu 
nenhum suspeito. As ima-
gens do circuito de monito-
ramento do estabelecimento 
devem ajudar na identifica-
ção dos criminosos.

operação internacional com 
os Estados Unidos, Equador 
e Israel.

Após a reunião com os 
ministros, representantes do 
Comando Conjunto do Nor-
te disseram que os focos de 
incêndio diminuíram du-
rante a primeira semana da 

Operação Verde Brasil, mas 
não apresentaram números. 
Segundo o General do Exér-
cito Paulo Sérgio Nogueira, 
a quantidade de focos de 
queimadas é menor que se 
imaginava e que os focos di-
minuíram, mas que não há 
condições de mensura.

DIVULGAÇÃO

10 MIL HECTARES 
QUEIMADOS...

Mais de 10 mil hectares já foram 
atingidos por queimadas entre o Chapa-
da dos Guimarães e Cuiabá. Segundo o 
Corpo de Bombeiros, 3.893 hectares atin-
gidos ficam dentro do Parque Nacional de 
Chapada dos Guimarães e 6.540 hectares 
na Área de Proteção Ambiental (APA), que 
fica dividido entre Chapada e Cuiabá. As 
duas áreas vêm sendo alvo de incêndios 
desde o início da temporada de seca no 
estado e o Corpo de Bombeiros, por meio 
do Batalhão de Emergências Ambientais 
(BEA) e do Grupo de Aviação Bombeiro 
Militar (GavBM), estão atuando no com-
bate a essas ocorrências.

PRÉ-SAL PARA MT...
Após a aprovação da Proposta de Emen-

da à Constituição 98/2019 pelo Senado, os mu-
nicípios de Mato Grosso podem receber R$190 
milhões. A PEC que será encaminhada à Câ-
mara dos Deputados trata do compartilha-
mento dos recursos arrecadados nos leilões 
do pré-sal com os estados e municípios. Caso 
haja aprovação na Câmara, Cuiabá deve ser o 
município a receber a maior quantia. A pre-
visão é que a capital receba R$ 14,4 milhões. 
Várzea Grande, na região metropolitana, a se-
gunda maior cidade do estado, deve receber 
R$ 6,4 milhões. Rondonópolis deve receber o 
mesmo valor que Várzea Grande. Já Sinop e 
Sorriso devem receber, respectivamente, R$ 
4,3 milhões e R$ 3,3 milhões.

TRAGÉDIA COM CRIANÇA...
Um menino de 3 anos morreu carbonizado 

depois de colocar fogo em um colchão na Linha 
Amazonas, zona rural de Aripuanã, a 976 km 
de Cuiabá. A casa onde o menino estava ficou 
destruída pelo fogo. Segundo a Polícia Civil, a ví-
tima foi encontrada embaixo de uma cama por 
familiares. À polícia, os vizinhos contaram que 
o menino estava com duas irmãs de 4 e 9 anos. A 
vítima teria pegado um isqueiro e colocado fogo 
em um colchão.As outras crianças correram 
para fora da casa e chamaram a mãe. O menino, 
entretanto, se escondeu embaixo de uma cama e 
não foi encontrado. A mãe, e avô e vizinhos ten-
taram apagar o fogo e localizar a criança, sem 
sucesso. O corpo do menino só foi encontrado 
quando a casa já estava parcialmente destruída.

O deputado Silvio Fávero 
cita que, além da isenção da 
reposição florestal, o pro-
jeto visa conceder ao pro-
prietário rural, quando ele 
desejar o cancelamento do 
Termo de Responsabilida-
de de Averbação de Floresta 
Manejada averbado na ma-
trícula do seu imóvel, que a 
taxa seja de até 0,10 UPF/MT 
por estéreo de lenha que não 
receber destinação comer-
cial, e isenção da taxa para 
os estéreos de lenha para fins 
comerciais.

O relator então mencio-
na que a primeira vez que a 
reposição florestal foi regu-
lamentada foi em 1965, com 
o Código Florestal, que já es-
tabelecia normas e técnicas 
para a condução, exploração, 
reposição florestal e manejo.

Ele ainda cita o artigo 20, 
que estabelece que empre-
sas industriais que, por sua 
natureza, consumirem gran-
des quantidades de matéria 
prima florestal serão obriga-
das a manter, dentro de um 
raio em que a exploração e 
o transporte sejam julgados 
econômicos, um serviço or-
ganizado, que assegure o 
plantio de novas áreas.
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Passageiros passam calor na praça da alimentação, onde aguardam embarque 

Passageiros passam (muito) calor e
comerciantes criticam climatização
DA REPORTAGEM

Comerciantes e passagei-
ros do Aeroporto Interna-
cional Marechal Rondon, 
em Várzea Grande, recla-
mam que o ar condiciona-
do não funciona na praça 
de alimentação. A falta de 
refrigeração tem afastado 
clientes dos quiosques e 
desagradado passageiros. 
“É insuportável”, reclama 
o empresário Fabiano Go-
mes, que tem uma chope-
ria no terminal aéreo.

Por conta da refrigeração 
problemática, o Marechal 
Rondon ocupa a 17º posi-
ção no índice de conforto 
térmico entre os 20 prin-
cipais aeroportos do país, 
segundo pesquisa da Se-
cretaria Nacional de Avia-
ção Civil, do Ministério da 
Infraestrutura, feita no se-
gundo trimestre deste ano. 
No geral, somando com 
outros quesitos, o Mare-
chal Rondon aparece no 
16º na pesquisa que mede a 
satisfação dos usuários.

Fabiano diz que é ques-
tionado frequentemente 
por passageiros com ca-
lor. “Ninguém quer ficar 
lá. Pessoas reclamam que 
está muito ruim e quente”, 
detalha.

Ele conta que, no térreo 
onde se faz o check-in e no 
salão de embarque, a re-
frigeração funciona. Mas 
o mesmo não acontece na 
praça de alimentação – 
onde os passageiros cos-
tumam esperar antes do 
embarque. Por conta do 
calor, o empresário fecha 
mais cedo, por volta das 7h 
e não está conseguindo fi-
car mais lá. “Não dou conta 
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mesmo”, enfatiza.
Já o publicitário Van-

derson Yanashita, 26 anos, 
afirmou que estava quente 
no aeroporto no geral – e 
não somente na praça da 
alimentação. Ele passou 
duas vezes pelo Marechal 
Rondon em agosto para ir 
a São Paulo e, em ambas, 
afirmou que sentiu des-
conforto.

Na primeira, há cerca de 
duas semanas, Vanderson 
ia viajar a negócios. Eles 
iam embarcar logo após o 
almoço e foram ao aero-
porto na expectativa que 
estivesse mais refrigerado. 
“Todo mundo reclamou 
que estava quente”, disse.

Já na segunda vez, o pu-
blicitário chegou por volta 
das 8h e, por conta do tem-
po seco e altas temperatu-
ras, o Marechal Rondon 
já está quente. “Não era 
aquele quente tipo abafa-
do, mas por causa do ca-
lor da cidade e não tivesse 
(nenhum aparelho) ligado. 
Nem ventilador”, comenta.

Em dezembro de 2016, 
o Governo do Estado che-
gou a injetar cerca de R$ 5 
milhões para instalar um 
novo sistema refrigeração 
no aeroporto. Com tec-
nologia norte-americana 
e tida como de “ponta”, o 
aparelho prometia atender 
uma área de 15 mil metros 
quadrados. O ar condicio-
nado fazia parte do con-
junto das obras da Copa de 
Futebol de 2014.

INFRAERO
A Empresa Brasileira de 

Infraestrutura Aeroportu-
ária (Infraero) informou 
que os aparelhos de ar 

condicionado na praça de 
alimentação funcionam 
normalmente. “A tempe-
ratura média do local está 

dentro dos padrões esta-
belecidos pela Agência Na-
cional de Vigilância Sani-
tária (Anvisa). Vale destacar 

que a Infraero monitora 
constantemente o funcio-
namento do sistema de cli-
matização e a temperatura 

do terminal cuiabano para 
garantir o conforto térmi-
co dos passageiros e usuá-
rios”, informa em nota.


