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AMISTOSO

Suspendeu
pagamentos
para poder
O governador Mauro Men-
des determinou à Fazenda a 
suspensão de qualquer paga-
mento em todas as secretarias 
até a próxima terça, afetando 
principalmente os fornecedo-
res e prestadores de serviços 
ao Estado. Por precaução, está 
acumulando receitas no caixa. 
Ele temia até lá não conseguir 
o empréstimo de US$ 250 mi-
lhões junto ao Banco Mundial.
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Depois de mais de três meses, Neymar voltará a campo. Em treino em Miami, o técnico Tite 
posicionou o provável time da Seleção Brasileira que enfrentará a Colômbia. E o atacante do 
PSG está nele e será titular na sexta-feira. O camisa 10 forma o trio de ataque com Richarlison e 
Firmino, e Coutinho atuou centralizado.                                   Página -6

Neymar, Richarlison, Firmino e Coutinho

JANEIRO-JULHO

PARLAMENTARES

DNIT segue
trabalhos de
recuperação
da BR-163

Emendas de
8 milhões
para Colíder 

Para aproveitar a janela do 
período seco, o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de 
Transportes (DNIT) mantém 
o ritmo forte de trabalho na 
BR-163/MT, em Mato Grosso. 
Há três frentes de serviços para 
restaurar o segmento que vai do 
km 855, em Sinop, ao km 1.115, 
já na divisa com o Pará.
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A aplicação dos recursos 
públicos pela gestão municipal 
faz com que Colíder conquiste 
grandes avanços em tempos de 
crise econômica nacional. São 
investimentos que permitem a 
oferta de uma saúde de qualida-
de e digna à população
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Mato Grosso é o 
2º maiorprodutor 
de biodiesel do país
Mato Grosso é o segundo maior produtor de biodiesel do 
país e tem 14 usinas instaladas. Em 2018, foram comer-
cializados mais de R$ 5 bilhões de litros de biodiesel no 
estado. Assim como outros biocombustíveis, o biodiesel 
usa fontes renováveis de energia.         Página 7



Diariamente, vejo pessoas caminhan-
do no parque, praticando atividade física, 
cuidando da alimentação ou fazendo tra-
tamentos dermatológicos para se senti-
rem mais bonitas, buscando plenitude e 
bem-estar, porém quando vão para a bala-
da, acendem o cigarro. Um erro crucial. O 
cigarro é inimigo da pele, dos cabelos, das 
unhas. Até mesmo a celulite piora a partir 
do mau hábito.

O cigarro faz mal para a saúde e pon-
to. O tabagismo afeta todos os órgãos do 
corpo humano, tendo relação direta com 
mais de 50 doenças. Pesquisas indicam 
que a fumaça, não só do cigarro como 
outros derivados do tabaco, possui uma 
média de 60 substâncias cancerígenas e 
mais de quatro mil substâncias tóxicas. 
E o que é alarmante, a Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) estima que pelo me-
nos um terço da população mundial adul-
ta ainda seja fumante.

O resultado na pele é devastador. Vá-
rios são os efeitos na pele: o cigarro induz 
a produção de uma enzima que destrói a 
matriz de colágeno da pele, provocando 
flacidez mais precoce. O risco de câncer 
de pele está aumentado e a psoríase cos-
tuma ser mais grave em fumantes.

Estudo feito com gêmeos, em que so-
mente um tem o hábito de fumar, eviden-
ciou que o fumante pode aparentar até 
oito anos mais velho que o irmão. Pesqui-
sas americanas mostram que cada dez 
anos de uso de cigarros correspondem 
a dois anos e meio a mais de envelheci-
mento.

O cigarro, assim como no pulmão, cau-
sa a diminuição da circulação sanguínea 
na pele, a vasoconstrição. Com a chegada 
menor de sangue no local, as fibras colá-

O cigarro faz mal para a saúde e ponto. O 
tabagismo afeta todos os órgãos do corpo 
humano, tendo relação direta com mais de 
50 doenças

Conexão de baixa velocidade
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de dados para o provedor. O método, 
bastante obsoleto, é totalmente fora da 
realidade para as dimensões dos con-
teúdos disponibilizados atualmente 
na internet.

Por mais que a tecnologia evolua a 
passos largos muita gente, 
seja por limitação financei-
ra ou geográfica, acaba não 
tendo como acompanhar. 
O que resta, nesses casos, é 
usar o que está disponível, 
mesmo que isso implique 
em tempos muito maiores 
para fazer tarefas simples 
e, dependendo do caso, até 

mesmo impossibilitando o acesso.
Existem diferenças brutais nas ve-

locidades de acesso disponíveis nas 
mais diversas regiões do Brasil e para 
os mais variados “bolsos”. Essa situa-
ção, provavelmente, não vai deixar de 
existir tão cedo, se é que algum dia vai 
deixar de ser uma realidade.

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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Avança em Brasília uma agenda um tanto obs-
cura chamada, imprecisamente, de “pacto federa-
tivo”. Trata-se, na prática, de atender a interesses 
mais imediatos de governadores e prefeitos em 
troca de apoio político à reforma da Previdência 
e a outros projetos da pauta do governo federal.

Na tradição brasileira, negociações desse tipo 
costumam ser contaminadas por grande dose de 
paternalismo no tratamento de estados e muni-
cípios, geralmente às expensas dos contribuintes. 
Não é à toa, por exemplo, que o pagamento das 
dívidas das administrações regionais se arraste há 
décadas, entre sucessivas prorrogações.

Um caso particularmente vicioso é o dos cha-
mados precatórios, termo que designa obrigações 
do poder público com pessoas ou empresas, de-
finidas por decisões judiciais definitivas —como 
uma indenização trabalhista ou a desapropriação 
de um terreno. Mais uma vez, o Congresso exa-
mina mudar o prazo para a regularização de tais 
compromissos, que passaria de 2024 para 2028. A 
avançar a ideia, será o sexto adiamento, começan-
do a conta a partir do período de oito anos fixado 
pela Constituição de 1988.

Pela estimativa preliminar do Conselho Na-
cional de Justiça, há cerca de R$ 140 bilhões em 
precatórios (equivalentes a 2% do Produto Interno 
Bruto) a cargo de estados e municípios. Haveria 
mais de 1 milhão de credores, em filas de espera 
que podem levar décadas.

Desnecessário apontar que a sucessão de 
prorrogações de prazos, generosamente aprova-
das por meio de emendas à Constituição, repre-
senta desestímulo ao ajuste das contas e à quitação 
das dívidas.

Torna-se mais prático, para governadores e 
prefeitos, recorrer periodicamente aos favores do 
Congresso Nacional, não raro com o beneplácito 
do Executivo federal e a condescendência do Ju-
diciário. São reais —e, em alguns casos, dramá-
ticos— os problemas financeiros das administra-
ções estaduais e municipais. Justifica-se, pelo bem 
da prestação de serviços públicos, algum tipo de 
socorro aos entes federativos, como a repartição 
de recursos do pré-sal em debate.

De nada valerá a ajuda, entretanto, se não es-
tiver condicionada a metas rigorosas de reequi-
líbrio orçamentário —incluindo reformas previ-
denciárias, privatizações e revisão de benefícios 
tributários— e sanções imediatas nas hipóteses de 
descumprimento. Estabelecida alguma normali-
dade, os entes federativos deveriam acostumar-
-se a caminhar com as próprias pernas e receitas. 
Esse, sim, seria um pacto digno do nome.

Editorial

Calote federativo
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genas e elásticas diminuem. E são 
elas as responsáveis pela firmeza da 
pele. Um só cigarro deixa a cútis por 

cerca de 48 horas sofrendo com a restrição 
de sangue.

Quem fuma, tem aumentada a ativida-
de da enzima chamada elastase, o que re-
sulta em formação defeituosa da elastina, 
tornando a pele mais espessa e fragmen-
tada. Assim, a cútis vai ficando com uma 
coloração amarelada e com mais rugas, 
principalmente ao redor dos lábios e dos 
olhos.

Basta olhar para os lábios de um fu-
mante que percebe-se o “código de barras”, 
aquelas linhas ao redor da boca e ainda a 
diminuição dos lábios. Vale destacar que 
os músculos da face são interligados, por-
tanto com o aparecimento de rugas por 
toda a face, é comum o surgimento das 
bolsas e sulcos mais precocemente. E tem 
mais, pessoas com predisposição genéti-
ca a olheiras percebem piora do problema 
após se tornarem tabagistas.

Assim como as olheiras, a celulite tam-
bém se agrava. E para quem reclama de 
queda de cabelos, o cigarro é potencia-
lizador do problema. Devido ao dano na 
microcirculação sanguínea, o fumo leva a 
uma diminuição no aporte de nutrientes 
e oxigênio nas células. Os cabelos ficam 
com menos viço, ressecados, opacos e com 
maior índice de queda. A calvície, tanto 
masculina quanto feminina, também é 
mais grave em fumantes.

Dia 29 de agosto, Dia Nacional de Com-
bate ao Fumo. E quem quer viver bem, e em 
plenitude, precisa apagar essa ideia, afinal 
saúde, beleza e bem-estar estão interliga-
dos com os bons hábitos. 

NATASHA CREPALDI É MÉDICA ESPE-
CIALISTA E MESTRE EM DERMATOLOGIA

Tabagismo e a pele

CANETA DE BOLSONARO
Ao que tudo indica, o presidente Jair 

Bolsonaro deve nomear nos próximos dias 
o advogado Jackson Francisco Coleta Cou-
tinho, que já atua desde o ano passado como 
juiz-membro substituto no Tribunal Regio-
nal Eleitoral mato-grossense, para compor o 
Pleno como titular. A vaga foi aberta em de-
corrência da vacância da cadeira do ex-juiz 
membro e advogado Ricardo Almeida. A lis-
ta tríplice enviada pelo TRE-MT está pauta-
da para julgamento no TSE na data de 5 de 
setembro e está sob relatoria do ministro OG 
Fernandes.

OUTROS NOMES
Além de Jackson Coutinho, concorrem 

para compor o Pleno do Tribunal, na catego-
ria jurista, os advogados Huendel Rolim, que 
é advogado de várias “figuras ilustres” na 
área criminal, e Ronimárcio Naves, que atua 
na área eleitoral. O juiz membro substituto do 
TER-MT e advogado Jackson Francisco Co-
leta Coutinho atualmente é apoiado em peso 
pela bancada federal, sendo eles: senador 
Wellington Fagundes, senador Jayme Cam-
pos e os deputados federais José Medeiros, 
Nelson Barbudo, Neri Geller, Carlos Bezerra, 
Emanuelzinho, Juarez Costa e Dr. Leonardo.

DANÇA DAS CADEIRAS
Após o retorno do ex-deputado e atual 

suplente Oscar Bezerra (assumiu tempora-
riamente no lugar do titular Faissal Kalil), 
a Assembleia tem uma nova troca de parla-
mentares. O deputado Carlos Avalone tirou 
licença, não remunerada, de 120 dias. Em 
seu lugar, assumiu outro tucano, o suplente 
Saturnino Masson (foto), que esteve na Casa 
de 2014 a 2018, quando não conseguiu se re-
eleger. Sempre presente nas sessões, mas 
pouco participativo, Saturnino foi anuncia-
do, pelo presidente da Assembleia Eduardo 
Botelho, como reforço nas próximas vota-
ções.

Conexões de velocidade muito baixa podem fazer 
com que alguns sites e serviços não funcionem de 
forma correta. Alguns serviços oferecem versões 
para conexões lentas, mas não são todos. Se tal 
opção não estiver disponível o usuário tem que “tor-
cer” para que a versão convencional funcione, mes-
mo que de forma lenta, o que nem sempre acontece.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

NATASHA CREPALDI
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“Desnecessário apontar que a sucessão de 
prorrogações de prazos representa deses-
tímulo ao ajuste das contas e à quitação 
das dívidas

“
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De vez em quando nos deparamos 
com instabilidade em nossas conexões 
com a internet e, com isso, acabamos 
“sofrendo” para carregar sites e serviços 
online. É evidente que tal situação não 
nos agrada, e reclamações sobre esse 
assunto são ex-
tremamente co-
muns.

O que muita 
gente não se lem-
bra é que ainda 
existem conexões 
de baixa velocida-
de sendo a única 
opção para mui-
tos usuários por esse Brasil afora. Essas 
pessoas precisam utilizar os mesmos 
serviços e navegar nos mesmos sites 
que quem tem conexões rápidas. Imagi-
ne o transtorno nesse tipo de acesso.

Uma boa parte das conexões de bai-
xa velocidade são providas por serviços 
via rádio. Além da baixa velocidade a 
instabilidade características de tal mo-
dalidade de acesso, instabilidades po-
dem levar a velocidade da conexão a 
praticamente zero.

Em situações mais raras e extremas 
ainda existem usuários se conectando à 
grande rede por meio de conexão disca-
da, modalidade onde uma linha telefôni-
ca é utilizada para fazer uma chamada 

Um menino de 3 anos morreu carbonizado depois de colocar fogo em um 
colchão na Linha Amazonas, zona rural de Aripuanã. A casa ficou destruída 
pelo fogo. Segundo a Polícia Civil, a vítima 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 chama-
ram a mãe. O menino, entretanto, se escondeu embaixo de uma cama e não foi 
encontrado.
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Decisão sobre empréstimo saiu na quarta-feira 

Precavido, governador suspende
os pagamentos para fazer caixa
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes determinou à Fa-
zenda a suspensão de qual-
quer pagamento em todas 
as secretarias até a próxima 
terça-feira (10), afetando 
principalmente os forne-
cedores e prestadores de 
serviços ao Estado. Por pre-
caução, está acumulando 
receitas no caixa.

Ele temia até lá não con-
seguir o empréstimo de 
US$ 250 milhões junto ao 
Banco Mundial. Caso esse 
financiamento, que ainda 
depende de ações políticas 
no Congresso, na Presidên-
cia da República e no pró-
prio Banco Mundial, não se 
viabilize, o Estado terá de 
usar recursos da Fonte 100 
para pagar a 12ª parcela de 
R$ 154 milhões ao Bank of 
America, com vencimento 
no dia 9.

Na noite de quarta-feira, 
o Senado Federal aprovou 
o empréstimo de US$ 250 
milhões junto ao Banco 
Mundial. “Já encaminhei, 
senhor governador e se-
nadores de Mato Grosso o 
texto assinado para a Pre-
sidência da República”, 
afirmou o presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre, 
que pessoalmente deu ce-
leridade aos trâmites para 
que o Estado não perdesse 
o prazo.

O empréstimo será assi-
nado nesta sexta-feira (6), 
em Brasília. O valor inte-
gral será utilizado para o 
pagamento de outro em-
préstimo realizado junto ao 

Bank of América. 
A vantagem do novo fi-

nanciamento aprovado é 
que os juros serão meno-
res e com um prazo maior. 
Além disso, segundo expli-
cou o governador Mauro 
Mendes, as parcelas cabem 
dentro do orçamento men-
sal do Estado.Caso o em-
préstimo não tivesse sido 
autorizado, neste mês de 
setembro o governo teria 
que desembolsar a quantia 
de R$ 154 milhões para qui-
tar uma das parcelas com o 
Bank of América. Tal des-
pesa iria prejudicar direta-
mente as finanças públicas, 
como o pagamento de salá-
rios, fornecedores e prefei-
turas.

“Esse empréstimo irá nos 
ajudar e muito no equi-
líbrio fiscal do Estado de 
Mato Grosso. Quero agra-
decer a todos que trabalha-
ram nesse projeto, cada ser-
vidor público da Secretaria 
de Fazenda, liderada pelo 
secretário Rogério Gallo. 

Quero agradecer e muito 
a nossa Bancada Federal, 
nosso líder Nery Geller e 
todos os deputados, vocês 
têm nos ajudado em mui-
tos aspectos. Quero agra-
decer aos nossos senadores, 
porque todos ajudaram, se-
nador Jayme Campos que 
foi um gigante, senadora 
Selma Arruda que está aqui 
hoje, e senador Wellington 
Fagundes que ligou pedin-
do apoio, e todos aqueles 
que trabalharam para dar 
esse passo importante para 
o equilíbrio fiscal de Mato 
Grosso”, destacou.

PLANO B | Empréstimo junto ao Banco Mundial foi aprovado, mas Mendes preferiu ser cauteloso
Foto: Divulgação
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APELO A SENADORA

Barbudo nega briga e diz que “fará
tudo” para Selma ficar no PSL

APÓS SER CRITICADO

José Medeiros bate-boca e chama
deputada de ‘Maria do Barraco’

EX-ALIADO

Botelho promete 
ficar neutro em
debate sobre 
contas de Taques

Botelho não deve se manifestar quanto à prestação 
de contas de Taques 

Maria do Rosário e Medeiros trocaram farpas em sessão da 
Câmara Federal 

“Se depender de mim, a última pessoa a sair do PSL será 
Selma”

DA REPORTAGEM

O presidente do PSL 
em Mato Grosso, deputa-
do federal Nelson Barbudo, 
disse desconhecer as razões 
que possam ter levado a se-
nadora Selma Arruda a que-
rer migrar do PSL para o 
Podemos. Nas últimas sema-
nas, informações dão conta 
de que a parlamentar esta-
ria insatisfeita com o apoio 
que tem recebido dentro do 
partido, em especial dian-
te do recurso ingressado no 
Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE), a fim de tentar rever-
ter a cassação do seu man-
dato por caixa 2 e abuso de 
poder econômico, ocorrido 
em abril deste ano.

Barbudo disse que fará 
de tudo para manter a par-

DA REPORTAGEM

O deputado federal 
mato-grossense José Medei-
ros protagonizou um bate-
-boca com a colega Maria 
do Rosário (PT-RS), após ser 
criticado por ela e chamá-
-la de ‘Maria do Barraco’, 
durante reunião da Comis-
são de Cultura realizada na 
Câmara Federal na tarde de 
quarta-feira (4).

A confusão iniciou após 
um pedido de inversão de 
pauta (alteração da ordem de 
apreciação dos itens da pauta 
de uma reunião de comissão) 
realizado por Medeiros, que 
foi repreendido por Maria 
do Rosário, alegando que a 
solicitação ia contra o regi-
mento interno da casa.

A parlamentar gaúcha 
ainda criticou o comporta-

DA REPORTAGEM

Base fiel do ex-gover-
nador Pedro Taques (PSDB) 
durante a gestão passada, o 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Eduardo Bote-
lho (DEM), afirmou que ao 
menos por enquanto irá se 
manter neutro sobre a apro-
vação das contas do tucano 
pela Casa de Leis. As contas 
receberam parecer favorá-
vel do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), mas correm 
riscos concretos de serem 
reprovadas já na Comissão 
de Fiscalização e Acompa-
nhamento da Execução Or-
çamentária (CFAEO), cuja 
relatoria está sob a responsa-
bilidade da deputada Janaina 
Riva (MDB).

“Eu ainda não analisei 
e vai passar pela Comissão 
primeiro. Se ela [ Janaina] 
conseguir voto para repro-
var na Comissão, aí é mais 
complicado passar no Plená-
rio. Eu vou ficar neutro, por 
enquanto, porque ainda não 
analisei e isso só deve acon-
tecer lá por dezembro”, disse 

Botelho.
As contas de Taques 

continham falhas apontadas 
como graves e gravíssimas, 
mas o TCE, por unanimida-
de, acatou o argumento do 
tucano de que sua adminis-
tração foi duramente preju-
dicada pela crise econômica 
que o país enfrenta.

O próprio ex-governa-
dor participou da sessão ex-
traordinária e fez sua defesa, 
que durou aproximadamen-
te meia hora. Na ocasião, 
Taques disse que não con-
seguiu realizar todos seus 
sonhos e que cometeu erros 
por conta da crise, e por re-
ceber o Estado no limite de 
alerta da Lei da Responsabi-
lidade Fiscal.

O parecer do TCE ba-
seará o relatório que será 
elaborado por Janaina Riva. 
Posteriormente os deputa-
dos estaduais farão o julga-
mento final no Plenário da 
Assembleia Legislativa. Caso 
o ex-governador tenha as 
contas reprovadas, ele pode 
ficar inelegível e ter seus di-
reitos políticos suspensos.

lamentar dentro do parti-
do. “A última coisa que eu 
queria era perder uma se-
nadora, era perder a Selma. 
Não sei as razões, mas até 
quando acompanhei, o PSL 
tinha dado respaldo total e 
irrestrito. O Luciano Bivar 
[presidente nacional do par-
tido] me disse que o que ela 
precisasse era para procurar 
a nacional. Eu não estou en-
tendendo. Não sei explicar 
o motivo dessa ameaça dela 
sair do PSL”, disse.

“Se precisar, peço cle-
mência [para ela ficar]. Eu 
gosto muito da Selma, res-
peito muito. Fiz campanha 
junto com ela, que faz parte 
do meu histórico político. 
Se depender de mim, a últi-
ma pessoa a sair do PSL é a 
Selma Arruda. Farei de tudo 

mento de Medeiros, dizendo 
que ele “nunca é adequado 
com os colegas deputados 
no trato cotidiano”. Em res-
posta, o deputado chamou 
a parlamentar de ‘Maria do 
Barraco’.

Presidindo a comissão, 
a deputada federal Benedita 
da Silva (PT-RJ) repudiou a 
discussão e pediu Medeiros 
chamasse Maria do Rosário 
apenas pelo seu nome. “Gos-
taria que tivéssemos maior 
equilíbrio de concordância 
e que as pessoas se dirijam 
as outras pelos seus nomes, 
sem estereótipos”.

Já Maria do Rosário, que 
teve dois minutos para falar 
após a discussão, pediu para 
que o mato-grossense não 
falasse mais com ela. “Tenho 
que caminhar por esta casa 

sendo agredida por pessoas. 
Até quando caminharei por 
esta casa com pessoas que 
acham que podem brincar 
com o meu nome? Meu re-

púdio ao parlamentar que 
usou meu nome indevida-
mente e peço ao parlamen-
tar que não me dirija a pala-
vra”, finalizou.

para conservá-la no PSL”, 
acrescentou.

O deputado disse que 
uma reunião da sigla está 
marcada para esta sexta-feira 
(6), no final do dia. No encon-

tro, Selma deve apresentar as 
razões do descontentamen-
to. Além dela, o senador Ma-
jor Olímpio (PSL-SP) tam-
bém teria intenção de trocar 
de partido.
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TV  e Entretenimento

Filha do príncipe William 
e Kate Middleton adotará 
novo nome

A princesa Charlotte Elizabeth Diana, de 4 anos, 
adotará um novo nome,a partir da próxima quinta-
-feira (5), quando começar a estudar na Thoma’s Bat-
tersea, em Londres, na Inglaterra. A filha do príncipe 
William e Kate Middleton será chamada de Charlot-
te Cambridge. De acordo com a “People”, esta é uma 
regra antiga, já que George, de 6 anos, é conhecido 
como George Cambridge, assim como William e Har-
ry eram conhecidos como William Gales e Harry Ga-
les, já que o pai deles é o príncipe de Gales. O herdei-
ro mais velho do casal Real inclusive, quem ajudará 
a irmã nessa nova fase. “George é um irmão mais ve-
lho muito protetor e adorável. Tenho certeza de que 
ele cuidará de sua irmã mais nova e se orgulhará de 
mostrar-lhe a escola”, disse o correspondente da fa-
mília à revista “Hello”.
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Brad Pitt desabafa sobre 
alcoolismo após separação

O ator Brad Pitt desabafou sobre 
a luta contra o alcoolismo após sua 
separação de Angelina Jolie, cau-
sada pelo vício, em entrevista ao 
jornal “New York Times”. Em car-
taz nos cinemas com ” Era uma vez 
em… Hollywood ” e com outro filme 
de destaque, “Ad astra”, perto de es-
trear, o ator fala em superação. “Eu 
levei tudo o mais longe que pude, en-
tão perdi o privilégio de beber”, dis-
se o ator ao repórter Kyle Buchanan. 
Após a separação, ele passou um 
ano e meio no Alcoólicos Anônimos, 
num grupo composto inteiramente 
por homens. “Todos aqueles homens 
estavam ali sentados e falando de 
forma aberta e honesta como eu 
nunca tinha visto. Era um espaço 
seguro onde havia pouco julgamen-
to e, portanto, pouco julgamento de 
si mesmo”, afirmou o ator.

Brad Pitt se separou de Angeli-
na Jolie após uma briga por causa 
de sua relação com o álcool.  A gota 
d’água no relacionamento de 11 anos 
ocorreu em setembro de 2016, quan-
do eles brigaram porque ele estava 
bebendo a bordo de um avião parti-
cular.

A confiança de Brad Pitt no Al-
coólicos Anônimos se deu prin-
cipalmente por nenhuma de suas 
histórias e experiencias terem sido 
vazadas ou vendidas aos jornais. 
“Foi realmente muito libertador ex-
por meu lado sombrio. Há um grande 
valor nisso”.



Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 

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 

 A. R. SPEROTTO – MADEIRAS-ME, CNPJ: 
17.266.194/0001-74, torna ao público que requereu da 
Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Re-
novação da Licença Operação - LO, com a atividade de 
Serrarias com Desdobramento de Madeiras, Localizada na 
Avenida dos Flamboyants, nº3160, Chácara 424, Km 01, 
Bairro Chácaras Sinop, no município de Sinop/MT. Através 
do Eng. Florestal Evandro Missasse, Fone: (66) 99965 
4772.

 CRISTAL INDÚSTRIA COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 
MADEIRAS LTDA (filial), CNPJ: 80.986.656/0002-45 Lo-
calizada na Estrada Rio do Fogo, S/n° Km-80, no Muni-
cípio de Marcelândia/MT, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO). Não foi terminado EIA/RIMA.

 ARNALDO TAFAREL- ME, CNPJ n° 24.498.866/0001-32, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Meio Am-
biente de Primavera do Leste-MT a Licença Prévia (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
a atividade de Serviços de manutenção e reparação mecâ-
nica de veículos automotores. Localizado na Rua Castelo 
Branco, n° 1001, Bairro Parque Castelândia I, Município de 
Primavera do Leste/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

 CANAÃ NORTE TRANSPORTES AMBIENTAIS EIRELI, 
estabelecido na Rua Bizazel José dos Santos, nº 206, 
LIC Norte, Sinop/MT, CNPJ nº 10.209.256/0001-67, Torna 
Público que requereu junto a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP, a Li-
cença de Instalação – LI e a Licença de Operação – LO das 
atividades de COLETA E TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE 
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS – CLASSE II. Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
– (66)99626-3037.

 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS CONDOMÍNIO 
ALEXANDRIA SINOP LTDA, estabelecida na Estrada Nan-
ci, Lote 84, Bairro Eunice, no munícipio de Sinop/MT, CNPJ 
nº 21.183.623/0001-17, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/
MT, a Licença Prévia – LP e a Licença de Instalação – LI 
para a Implantação do Loteamento Urbano denominado de 
CONDOMÍNIO ALEXANDRIA, localizado na Estrada Nan-
ci, Lote 84, Bairro Eunice, no munícipio de Sinop/MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Am-
bientais – (66)99626-3037.

 TESTA TRANSPORTES E RECICLAGEM LTDA - ME, es-
tabelecido na Avenida das Figueiras, esquina com Sebas-
tião Sales Mendes, Bairro das Chácaras, Sinop/MT, CNPJ 
nº 20.506.716/0002-53, Torna Público que requereu junto 
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso/
MT, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI e 
a Licença de Operação – LO das atividades de armaze-
namento temporário, reciclagem e/ou destinação final de 
resíduos de construção e demolição (RCD). Não foi deter-
minado EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
(66)99626-3037.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE CONTRATO N° 0523212 - DV 31

CONTRATO DE FINANCIAMENTO QUE, ENTRE SI, FAZEM A CAIXA 
ECONÔMICA FEDERAL E O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT 
DESTINADO AO APOIO FINANCEIRO PARA FINANCIAMENTO DE 
DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME PLANO DE INVESTIMENTO – 
POR MEIO DO FINISA: PROGRAMA DE FINANCIAMENTO A 
INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO. AGENTE FINANCEIRO: 
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, CNPJ Nº 00.360.305/0001-04. 
TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO – MT, CNPJ Nº 
03.239.076/0001-62. OBJETO: A CAIXA CONCEDE AO TOMADOR 
FINANCIAMENTO NO VALOR DE R$ 25.000.000,00 (VINTE E CINCO 
MILHÕES DE REAIS), PROVENIENTES DE RECURSOS ORDINÁRIOS 
DA CAIXA, COM A FINALIDADE ÚNICA E EXCLUSIVA DE FINANCIAR 
DESPESAS DE CAPITAL PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO 
ORÇAMENTARIA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EPP E ITENS AMPLA 

CONCORRENCIA 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação na 
modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 23 DE SETEMBRO DE 2019 ÀS 
08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de 
Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 05 de 
Setembro de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL E COTRIGUAÇU – MT  
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO 

TOMADA DE PREÇO 004/2019 PROCESSO 068/2019 
A Prefeitura Municipal e Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ: 
13.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa T.O. GVIAZDECKI EIRELI CNPJ, inscrita no 
CNPJ: 34.143.188/0001-49,  localizada na  Av. Brasil nº 1019/A, Centro , CEP: 78.340-000, 
Juruena- MT, através do contrato nº072/2019  celebrado entre as parte de acordo com a 
Licitação na modalidade TOMADA DE PREÇO 004/2019  Processo de Compra nº 068/2019 
OBJETO: ''TOMADA DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM CONSTRUÇÃO, PARA AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO DISTRITO DE 
NOVA UNIÃO, CONFORME PROJETO E PLANILHAS EM ANEXO, COM RECURSOS DA 
UNIÃO ", a dar início aos serviços da obra objeto do contrato acima, obedecendo os padrões 
técnicos e as exigências descritas no edital e CONTRATO assinada entre as partes. 

Cotriguaçu-MT, 05 de Setembro de 2019. 
Jair Klasner 

Prefeito Municipal  

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã - MT, torna público que realizará no dia 
26/09/2019, às 14:30 horas, na Rua Pará, 1.850, julgamento da licitação 
destinada a contratação de empresa para realização de empreitada global 
(material e mão de obra) para ampliação e reforma do prédio onde encontra-se 
instalada a Câmara Municipal de vereadores. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto de administração. O edital poderá 
ser adquirido na Câmara Municipal de Nova Ubiratã – MT, no horário de 
expediente ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.leg.br. Nova Ubiratã - MT, 
05 de setembro de 2019.  

Adilson Luiz da Silva. 
Presidente da Câmara. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO  

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 023/2018 – DATA: 05/09/19 – 
OBJETO: ADITAR A CLAUSULA OITAVA AO PRAZO DE EXECUÇÃO – CONTRATADO: 
GAUZE & PULINI LTDA - ME - CNPJ: 11.184.735/0001-39 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 
630 DIAS. 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 042/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa FOGAÇA JUNIOR & CRUZ SOUZA LTDA 
(CNPJ/MF Nº 29.095.179/0001-90), no valor global de R$140.000,40 (CENTO E QUARENTA 
MIL E QUARENTA CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em ANESTESIOLOGIA 
do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 
006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 043/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA – ME (CNPJ/MF 
Nº 10.589.532/0001-60), no valor global de R$ 70.000,32 (SETENTA MIL E TRINTA E DOIS 
CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como 
objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 
006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 044/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa JOAO CANDIDO DA SILVA – ME (CNPJ/MF Nº 
19.347.324/0001-29), no valor global de R$ 96.661,20 (NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E 
SESSENTA E UM REAIS E VINTE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da 
Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 045/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa LEONARDO TAITIRO MIYAZAWA-ME (CNPJ/MF 
Nº 22.956.732/0001-92), no valor global de R$ 96.661,20 (NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS 
E SESSENTA E UM REAL E VINTE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da 
Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 046/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa A.F. AYALA - CLINICA MEDICA (CNPJ/MF Nº 
11.682.717/0001-87), no valor global de R$ 96.661,20 (NOVENTA E SEIS MIL SEISCENTOS E 
SESSENTA E UM REAL E VINTE CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da 
Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 
preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 047/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa ARIKAWA & RABELO SERVICOS MEDICOS LTDA 
(CNPJ/MF Nº 26.805.525/0001-98), no valor global de R$ 144.800,00 (CENTO E QUARENTA E 
QUATRO MIL E OITOCENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei 
Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
CARDIOLOGIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da 
Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 048/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E 
CIRURGICA LTDA (CNPJ/MF Nº 15.147.439/0001-19), no valor global de R$ 140.040,00 
(CENTO E QUARENTA MIL E QUARENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput 
da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
CIRURGIA GERAL do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da 
Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 

 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 049/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa WEBER E SANTOS LTDA - EPP (CNPJ/MF Nº 
19.697.936/0001-41), no valor global de R$ 140.040,00 (CENTO E QUARENTA MIL E 
QUARENTA REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em CIRURGIA GERAL do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 
006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 050/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa DE RESENDE & FARIA LTDA - ME (CNPJ/MF Nº 
16.541.758/0001-77), no valor global de R$ 144.800,00 (CENTO E QUARENTA E QUATRO MIL 
E OITOCENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em PEDIATRIA do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. Peixoto de Azevedo/MT, 05 de 
setembro de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 051/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa BM SERVICOS HOSPITALARES LTDA - ME 
(CNPJ/MF Nº 08.229.037/0001-06), no valor global de R$140.000,40 (CENTO E QUARENTA 
MIL E QUARENTA CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em ANESTESIOLOGIA 
do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 
006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP
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Neymar deve começar pelo lado esquerdo em amistoso contra a Colômbia 

Tite posiciona seleção com Neymar,
Richarlison, Firmino e P. Coutinho
DA REPORTAGEM

Depois de mais de três 
meses, Neymar voltará a 
campo. Em treino em Mia-
mi, o técnico Tite posicio-
nou o provável time da Sele-
ção Brasileira que enfrentará 
a Colômbia. 

E o atacante do PSG 
está nele e será titular na sex-
ta-feira. O camisa 10 forma o 
trio de ataque com Richar-
lison e Firmino, e Coutinho 
atuou centralizado. 

A escalação: Ederson; 
Daniel Alves, Marquinhos, 
Thiago Silva, Alex Sandro; 
Casemiro, Arthur e Couti-
nho; Richarlison, Neymar e 
Firmino.

O camisa 10 não atua 
desde o dia 5 de junho, quan-
do esteve em campo nos pri-
meiros 21 minutos da vitória 
por 2 a 0 do Brasil em amis-
toso com o Catar em Brasí-
lia. Na ocasião, ele lesionou o 
tornozelo direito e foi corta-
do da Copa América.

Mesmo recuperado, 
o jogador não foi escalado 
por Thomas Tuchel no Paris 
Saint-Germain por conta da 
negociação com o Barcelona, 

frustrada pela postura firme 
dos franceses que não acei-
taram a proposta dos espa-
nhóis.

Tite posicionou o cra-
que na esquerda, mas tam-
bém o testou pelo meio. O 
novo posicionamento é algo 
que o treinador quer traba-
lhar nos jogos contra Colôm-
bia e Peru nos Estados Uni-
dos. Na atividade, Neymar 
buscou várias tabelas com 
Coutinho, tentou jogadas 
individuais contra Fagner, o 
lateral-direito reserva, e fez 
boas jogadas com Richarli-
son e Daniel Alves.

A imprensa acompa-
nhou apenas 20 minutos do 
treinamento. A parte aberta 
para os jornalistas acabou 
sem gols. As melhores chan-
ces do time titular foram 
com Arthur e Richarlison, 
barradas em boas interven-
ções do goleiro palmeirense 
Weverton.

O Brasil enfrenta a Co-
lômbia nesta sexta-feira (6), 
às 20h30, no estádio do Mia-
mi Dolphins, em Miami. De-
pois, encara o Peru na próxi-
ma terça-feira, dia 11, às 23h, 
em Los Angeles.

AMISTOSO | Sem entrar em campo há três meses, atacante do PSG será titular nesta sexta-feira
Foto: Lucas Figueiredo

Danilo (à dir.) aparece ao lado dos dois irmãos com o pai

Foto: instagram

LUTO NO GOL

Morre Andrada, goleiro que
levou milésimo gol de Pelé

AOS 30 ANOS

Danilo, filho mais velho de
Cafu, morre vítima de infarto

COLETIVA

Membros do TJD-MT 
pedem renúncia

COLETIVA

Finalista da Copa do 
Brasil, Athletico garan-
te pelo menos R$ 54 mi 
em premiações no ano

Foto: divuLgação

Andrada ficou marcado por ter tomado o milésimo gol de Pelé na carreira 

DA REPORTAGEM

Morreu, na quarta-
-feira, o ex-goleiro argenti-
no Andrada, ídolo do Rosa-
rio Central e com passagem 
marcante no Vasco entre 
1969 e 1975. O ex-jogador 
ficou mundialmente conhe-
cido por ter sofrido o milé-
simo gol de Pelé, em 19 de 
novembro de 1969. A causa 
da morte não foi divulgada. 
Andrada tinha 80 anos.

Andrada foi destaque 
do Vasco nas conquistas do 
Campeonato Carioca de 
1970 e do Campeonato Bra-
sileiro de 1974. Dois anos 
após o título nacional pelo 
time cruz-maltino defendeu 
o Vitória. Ele atuou por 10 
anos no Rosario Central, clu-
be onde se formou e ganhou 
o apelido de “El Gato” e é o 
goleiro com mais jogos pelos 
Canallas: 284 partidas. Che-
gou a atuar na seleção argen-
tina durante a Copa América 
de 1963 e foi pré-relaciona-
do para o Mundial de 1966 
na Inglaterra, mas acabou 
cortado devido a uma lesão.

Chegou em 1969 ao 
Vasco, onde viveu o momen-
to que marcou sua carreira. 
Com um gol sofrido. No Ma-
racanã lotado, não conseguiu 
defender o pênalti cobrado 
por Pelé, que anotaria pela 
milésima vez.

“Como todo goleiro, eu 
não queria leva o gol. Menos 
ainda um que vai sair por 
todo mundo. Mas o gol veio 
e em pouco tempo você vai 
se acostumando e você acaba 

DA REPORTAGEM

Danilo Feliciano de 
Moraes, filho mais velho do 
pentacampeão Cafu, mor-
reu aos 30 anos na quarta-
-feira vítima de um infarto 
enquanto jogava bola na 
casa da família, em Barue-
ri, região metropolitana de 
São Paulo.

A informação foi con-
firmada pelo tetracampeão 
Paulo Sergio. Amigo da fa-
mília, o ex-jogador disse 
que Danilo se sentiu mal 
depois de brincar por 10 
minutos, foi levado à unida-
de de Alphaville do Hospital 
Albert Einstein, mas não re-
sistiu.

DA REPORTAGEM

Na última sexta-feira 
(30), o Tribunal de Justiça 
Desportiva de Mato Grosso 
(TJD/MT) sofreu interven-
ção do Superior Tribunal de 
Justiça Desportiva (STJD). 
Após passar por uma Inspe-
ção Correcional no início do 
mês, a partir da semana pas-
sada, todas as ações penais 
constatadas em súmulas dos 
jogos em Mato Grosso serão 
apreciadas pelo órgão maior 
da jurisprudência do futebol 
brasileiro.

Logo após a decisão do 
STJD, o até então presidente 
do TJD-MT, Jorge Luiz Mi-
raglia Jaudy, anunciou a sua 
renúncia do cargo. No pro-
tocolo de ofício, o ex-presi-
dente afirmou que foi pego 
de surpresa com a interven-
ção, motivada pela demora 
do julgamento do Mandado 
de Garantia nº 26/2019, no 
qual já havia declarado o seu 
impedimento. Além disso, 
viu a decisão de forma com-
pletamente injustificada.

Além do presidente, os 
outros membros do TJD-
-MT, protocolaram junto à 

DA REPORTAGEM

A classificação do Ath-
letico para a decisão da 
Copa do Brasil garante os 
cofres cheios em 2019. O tí-
tulo do torneio nacional ga-
rante R$ 52 milhões, mas o 
vice já recebe R$ 21 milhões. 

O Furacão vai enfren-
tar o Internacional nas pró-
ximas duas quartas-feiras 
- a ordem dos mandos será 
definida por sorteio às 15h 
desta quinta.

O Athletico, portanto, 
já acumula R$ 54 milhões 
só em premiações na tem-
porada. A Recopa repre-
sentou 350 mil dólares (R$ 
1,38 milhão). A Libertadores, 
4,05 milhões de dólares (R$ 
16,03 milhões). A J. League/
Conmebol, 900 mil dólares 
(R$ 3,56 milhões).

O Furacão já tinha ga-
rantido R$ 12,35 milhões na 
Copa do Brasil por ter dis-
putado as oitavas, as quartas 
e a semi. Se for campeão, o 
Athletico vai abocanhar um 
total de R$ 85,32 milhões. 

Federação Mato-grossense 
de Futebol na segunda-feira 
(2), renúncia coletiva, com 
fulcro no art. 14, I do CBJD. 
No ofício, os membros do 
TJD alegam indignação e 
perplexidade, com a arbitrá-
ria e desarrazoada decisão 
do STJD, com a notícia de 
intervenção, os colocando 
de forma injustificada sob 
suspeita, pois intervenção é 
medida extrema.

Os membros do TJD-
-MT também salientam que 
trabalham de forma volun-
tária com muita responsabi-
lidade para o crescimento e 
profissionalização do futebol 
de Mato Grosso e isso pode 
ter causado incômodo, pelas 
ações límpidas diante dos 
processos.

No documento de in-
tervenção realizado pelo 
STJD, foi informada a no-
meação do Dr. João Bosco 
de Luz Morais como inter-
ventor, além de ser solici-
tado que o TJD encaminhe 
a partir desta data, todos os 
processos em tramitação e 
pendentes de julgamento, 
pelas Comissões Disciplina-
res e pelo Pleno.

De qualquer forma, se o Fu-
racão for vice, o clube vai 
receber R$ 54,32 milhões ao 
todo. 

Vale lembrar que o 
Brasileirão também ofere-
ce uma premiação milioná-
ria, o que vai reforçar ainda 
mais o cofre rubro-negro 
em 2019. O nono colocado, 
atual posição do Athleti-
co, recebe R$ 19,8 milhões. 
O prêmio para o campeão 
chega a R$ 33 milhões. 

Premiações em 2019
Recopa - 350 mil dóla-

res (R$ 1,38 milhão) - garan-
tidos

Libertadores - 4,05 mi-
lhões de dólares (R$ 16,03 
milhões) - garantidos

J. League/Conmebol 
- 900 mil dólares (R$ 3,56 
milhões) - garantidos

Copa do Brasil até a se-
mifinal - R$ 12,35 milhões - 
garantidos

Campeão da Copa do 
Brasil - R$ 52 milhões

Vice da Copa do Brasil 
- R$ 21 milhões

o adotando como um filho”, 
confidenciou Andrada.

Andrada também teve 
seu passado ligado à ditadura 
argentina. Depois de se apo-

sentar, em 1983, ele contri-
buiu com o PCI (Pessoal Civil 
de Inteligência), órgão que 
reunia civis para agir na es-
pionagem e repressão do go-

verno autoritário na época. 
Acusado de ter participado 
da execução de dois militan-
tes políticos, o goleiro negou 
o fato em entrevista de 2012.
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Uma das 14 usinas de biodiesel instaladas em Mato Grosso

Com 14 usinas, MT é o 2º maior
produtor de biodiesel do país
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o segundo 
maior produtor de biodiesel 
do país e tem 14 usinas ins-
taladas. Em 2018, foram co-
mercializados mais de R$ 5 
bilhões de litros de biodiesel 
no estado. Assim como ou-
tros biocombustíveis, o bio-
diesel usa fontes renováveis 
de energia. A soja é uma das 
principais matérias-primas 
para produção do biodiesel.

De acordo com o econo-
mista do Instituto Mato-
-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), Daniel 
Latorraca, com o fomento 
do biodiesel, a agroindústria 
fica estimulada e por conse-
quência da produção de soja.

Os especialistas e produ-
tores de combustíveis dizem 
que a expectativa do setor é 
de que, a partir deste mês, a 
mistura do biodiesel no die-
sel aumente de 10% para 11%. 
Esse percentual deve chegar 
a 15% até 2023.

No Brasil, a comercializa-
ção de biodiesel é feita por 
meio de leilões públicos or-
ganizados pela Agência Na-
cional de Petróleo (ANP). No 
total, são 51 usinas produto-

ras. Uma delas fica em Sor-
riso, a 420 km da capital. Em 
Mato Grosso, são produzidos 
290 mil litros de biodiesel 
por dia.

Estênio Carvalho, gerente 
da usina em Sorriso, contou 
que no último leilão, do to-
tal da produção mato-gros-
sense, 61% foram para região 
norte do país, 21% para o 
nordeste e 18%, para o cen-
tro-oeste. Segundo Rodrigo 
Guerra, vice-presidente da 
Associação dos Produtores 
de Biodiesel Nacional (Apro-
bio), o mercado do biodiesel 
está aquecido.

“Necessitamos de mais 
investimentos tanto na am-
pliação das próprias instala-
ções, como para entrada de 
novos players para atender o 
mercado no futuro”, comen-
tou.

Segundo pesquisadores, a 
fumaça preta que sai do mo-
tor dos veículos à diesel que 
não usam filtros não são be-
néficos. A fumaça tem partí-
culas de gás carbônico (co2) 
que, quando são liberadas na 
atmosfera, contribuem para 
o aquecimento global. Para 
amenizar os impactos decor-
rentes dessa queima de com-

ÓLEO DE SOJA | Em 2018, o estado comercializou mais de R$ 5 bilhões de litros do combustível
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INFRAESTRUTURA

DNIT segue com os trabalhos
de recuperação da BR-163/MT

4 UNIDADES

Assinado contrato e consórcio
vai gerir aeroportos de MT

SINOP

Homem desaparecido 
há 11 anos é encontrado 
na região Norte

Há três frentes de serviços para restaurar o segmento

Manoel Lucindo da Silva saiu de Poconé, em 2008, para pro-
curar trabalho em Sinop 

Aeroporto de Sinop é um dos 4 que serão administrados por 
consórcio 

DA REPORTAGEM

Para aproveitar a ja-
nela do período seco, o De-
partamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT) mantém o ritmo 
forte de trabalho na BR-163/
MT, em Mato Grosso. Há 
três frentes de serviços para 
restaurar o segmento que vai 
do km 855, em Sinop, ao km 
1.115, já na divisa com o Pará.

Para recuperar a ro-
dovia, a Autarquia recicla o 
pavimento. Nesse trecho, 
devido ao grande fluxo de 
veículos pesados, está sendo 
adicionado cimento para ga-
rantir uma recuperação mais 
eficaz da base da rodovia.

Equipes do DNIT tam-

DA REPORTAGEM

O contrato de conces-
são dos terminais dos ae-
roportos Marechal Rondon 
(Cuiabá/Várzea Grande), de 
Sinop, Rondonópolis e Alta 
Floresta foi assinado com 
o consórcio Aeroeste, que 
arrematou a administração 
dos terminais e representa o 
início do processo de trans-
ferência dos quatro para a 
iniciativa privada que passa a 
ter acesso ao funcionamento 
e terá 40 dias para finalizar 
a apresentação ao Governo 
Federal dos planos de tran-
sição, exploração e expansão 
das estruturas aeroportuá-
rias.

O documento de con-
cessão foi assinado eletroni-
camente pelo presidente da 
Empresa Brasileira de Infra-

DA REPORTAGEM

Um homem que estava 
sem dar notícias para família 
há mais de 11 anos foi locali-
zado nesta semana em Sinop. 
Em 2008, Manoel Lucin-
do da Silva, 50 anos, saiu de 
casa, em Poconé, para buscar 
emprego na região Norte do 
estado. Desde então, a famí-
lia não teve mais notícias de 
Manoel. Um equívoco difi-
cultou ainda mais as buscas. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, o nome de registro é dife-
rente do nome que os fami-
liares estavam buscando.

A irmã de Manoel in-

formou à polícia que família 
procurava por Manoel Nu-
nes da Silva. Entretanto, uma 
busca na paróquia do Bairro 
Cristo Rei, em Várzea Gran-
de, região metropolitana de 
Cuiabá, apontou que o nome 
registrado era outro. Após a 
descoberta, a família entrou 
em contato com o Núcleo 
de Pessoas Desaparecidas, 
da Delegacia Especializada 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP). Com a nova 
informação a polícia da capi-
tal contatou a Divisão de Ho-
micídios de Sinop, que deu 
apoio às buscas e conseguiu 
localizar Manoel.

estrutura Aeroportuária (In-
fraero), tenente-brigadeiro 
do Ar Hélio Paes de Barros 
Júnior, o secretário de Esta-
do de Infraestrutura e Logís-
tica, Marcelo de Oliveira, e 
representantes do consórcio 
Aeroeste, formado pelas em-
presas Socicam e Sociedade 
Nacional de Apoio Rodoviá-
rio e Turístico Ltda (Sinart).

Os primeiros investi-
mentos – as chamadas ações 
imediatas, previstas para os 
180 dias iniciais do contrato 
– consistem em melhorias 
como adequação de banhei-
ros e fraldários, revitalização 
e atualização das sinalizações 
de informação dentro e fora 
do Terminal de Passageiros 
(TPS); disponibilização de 
internet wi-fi gratuita de alta 
velocidade em todo o TPS; 
revisão de sistemas de cli-

bém trabalham no trecho 
entre Itaúba, à altura do km 
936, até Sinop. Além da re-
ciclagem do pavimento, os 
serviços incluem recupera-
ção de drenagem, sarjetas e 
meios-fios, sinalização ho-
rizontal e vertical, além de 
uma nova capa asfáltica.

Para a execução do tra-
balho, estão sendo usadas 
três usinas de asfalto e uma 
de britagem, com produção 
diária de aproximadamente 
1,8 mil toneladas. A previsão 
é de que essa etapa dos ser-
viços, entre a divisa do Pará 
e Sinop, esteja concluída na 
primeira quinzena de outu-
bro.

A BR-163 é a princi-
pal rodovia de escoamento 

matização, escadas rolantes, 
esteiras rolantes, elevadores 
e esteiras para restituição de 
bagagens; entre outras inter-

venções, de acordo com in-
formações disponíveis pela 
Agência Nacional de Viação 
Civil (Anac).

bustível, foi desenvolvido o 
biodiesel.

Evandro Luiz, pesquisador 
do Departamento de Quí-

agropecuário de Mato Gros-
so. O fluxo diário de veículos 
no segmento entre Sinop e a 

divisa com o Pará é de apro-
ximadamente dois mil veí-
culos.

mica da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT), 
explicou que o biodiesel é 
um combustível oxigenado e 

que contém o átomo de oxi-
gênio (o2) que não tem no 
diesel. Esse oxigênio presen-
te no óleo vegetal é que gera 

uma queima melhorada do 
combustível no motor e pos-
sibilita a redução nos gases 
do efeito estufa.
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Prefeito se reuniu com autoridades em Brasília 

Emendas de R$ 8 milhões vêm
para LOA de 2020 da União
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A aplicação dos recursos 
públicos pela gestão muni-
cipal faz com que Colíder 
conquiste grandes avan-
ços em tempos de crise 
econômica nacional. São 
investimentos que permi-
tem a oferta de uma saúde 
de qualidade e digna à po-
pulação, implantam uma 
educação que forma ci-
dadãos preparados para o 
futuro, propiciam estradas 
de qualidade no campo, 
pavimentam ruas e aveni-
das nos bairros e mantém 
a prestação de serviços 
importantes, como coleta 
de lixo, transporte escolar, 
limpeza urbana, coleta se-
letiva e aquisição e manu-
tenção de equipamentos, 
veículos e maquinários.

Mas essa transparência 
vai muito além de cuidar 
de pessoas. Manter a saúde 
financeira da máquina pú-
blica municipal é compro-
misso da atual gestão e res-
ponsabilidade de todos os 
servidores com a cidade. E 
a implementação de políti-
cas públicas cada vez mais 
fortes e presentes nas co-
munidades resulta na con-
quista de credibilidade da 
gestão junto aos morado-
res de Colíder e, também, 
aos parlamentares estadu-
ais e federais – deputados 
e senadores.

Prova disso é a receptivi-
dade dedicada ao prefeito 
Noboru Tomiyoshi sem-
pre que cumpre agendas 
de trabalho em Cuiabá, no 
Palácio Paiaguás, secreta-

COLÍDER | Prefeito Noboru Tomiyoshi viabilizou recursos junto a deputados e senadores
Foto: AssessoriA

rias estaduais e Assembleia 
Legislativa, e em Brasília, 
na Câmara dos Deputados 
e no Senado, incluindo 
as equipes de assessores 
parlamentares. “É incrí-
vel como as portas estão 
sempre generosamente 
abertas para Colíder em 
todos os gabinetes, sejam 
eles estaduais ou federais. 
Isso, certamente, é resulta-
do da credibilidade que o 
nosso município conquista 
a cada dia devido ao nosso 
trabalho sincero, honesto e 
dedicado”, avalia Noboru.

LOA FEDERAL
Nesta semana, em mais 

uma visita de trabalho 
a Brasília, Noboru To-
miyoshi conquistou novos 
recursos federais através 
emendas parlamentes. 
Também garantiu a inclu-
são de cerca de R$ 8 mi-
lhões do Governo Federal 
para Colíder na Lei Or-
çamentária Anual (LOA) 
de 2020. Noboru visitou 
terça (3) e quarta-feira (4), 
em Brasília, todos os de-
putados e senadores mato-
-grossenses. “Com todos, 
obtive garantias de libe-
ração de recursos ainda 
em 2019 e valores signi-
ficativos para o ano que 
vem”, informa o prefeito. 
“O deputado Juarez Costa 
garantiu R$ 500 mil ainda 
para este ano e mais R$ 2 
milhões para a saúde em 
2020. Neri Geller diz que 
vai liberar entre R$ 400 
mil e R$ 500 mil para a 
saúde. O deputado Carlos 
Bezerra também garan-
tiu de R$ 2 milhões a R$ 

2,5 milhões para a saúde e 
recursos extras, se houver 
disponibilidade”, anuncia.

O senador Wellington 
Fagundes comprometeu-
-se a atender demandas 
de Colíder para ampliar 

as áreas de lazer e de en-
tretenimento na cida-
de. Prometeu a Noboru 
Tomiyoshi liberar uma 
emenda parlamentar que 
viabiliza cerca de R$ 1,7 
milhão para a construção 

do lago do Lions Clube 
Internacional, na sequên-
cia do Lago dos Pioneiros. 
“O senador Jayme Campos 
viabilizará R$ 2 milhões 
para a revitalização da ave-
nida Tancredo Neves”, diz 

o prefeito de Colíder, que 
também obteve promessas 
de recrusos da deputada 
Rosa Neide, do PT, e dos 
deputados Nelson Barbu-
do, José Medeiros, Ema-
nuelzinho e Dr. Leonardo.


