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TRINCA PESADA!

Recursos
públicos
em eventos
partidários
A senadora Selma Arruda utilizou 
passagens aéreas do Senado para 
participar de eventos de filiação e 
outras atividades relacionadas ao 
partido. Conforme revela o site do 
Senado, a vinda da senadora para 
os eventos de filiação no estado, 
no Hotel Fazenda Mato Grosso, e 
em Sinop foi bancada por dinhei-
ro público.                          Página  - 3

A Copa do Brasil, definitivamente, faz parte do passado para o Cruzeiro. O único foco agora para 
a equipe em 2019 é a reação do Brasileiro, onde ocupa a 16ª colocação - uma acima da zona de 
rebaixamento.                                                            Página -6

NORTÃO

MATURIDADE

Envolvidos
no roubo de
cooperativa
são mortos

Deputados
são contra
judicialização
de cobrança 

Dois assaltantes, integran-
tes da quadrilha que sequestrou 
familiares do gerente da Coope-
rativa Sicoob em Juara, foram 
mortos no início da tarde de 
quinta-feira em um tiroteio que 
ocorreu em uma área de Porto 
dos Gaúchos.

                              Página - 7

Deputados estaduais, 
tanto base como oposição ao 
Governo, criticaram medida 
anunciada pelo secretário de 
Saúde de Cuiabá, Luiz Possas de 
Carvalho, que notificou o Estado 
para que pague R$ 68 milhões 
para a Saúde da Capital.
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De acordo com o relatório anual do Fórum dos Direitos Humanos e da Terra (FDHT), 11 
pessoas foram mortas em razão de conflitos agrários em Mato Grosso, entre os anos 
de 2017 e 2018. Ainda segundo o relatório, no mesmo período, foram registrados 41 
conflitos no campo que atingiram quase 67 mil famílias.     Página -7

11 pessoas foram mortas em
razão de conflitos agrários



Cada dia mais se consolida a ligação 
entre Mato Grosso e a Bolívia. O mais re-
cente ato nessa aproximação será a com-
pra, por empresa com base nos dois esta-
dos de Mato Grosso, de gás de cozinha do 
país vizinho. Essa compra anual é maior 
que toda a do Paraguai.

Está próxima também a sociedade en-
tre a empresa de petróleo e gás da Bolívia 
com a MT-Gás. Gás virá de forma cons-
tante pelo gasoduto que chega a Cuiabá. 
Gás que servirá não somente para a ter-
melétrica, mas também para abastecer 
diretamente as indústrias.

O asfalto entre Santa Cruz de la Sier-
ra e San Matias está, aos poucos, sendo 
feito. Quando chegar a San Matias, Mato 
Grosso estaria ligado aos países andinos 
por asfalto. Lugar com mais de 140 mi-
lhões de pessoas, com PIB regional perto 
de um trilhão de dólares.

É incompreensível como ainda não 
saiu o voo entre Cuiabá e Santa Cruz. Não 
é o governo boliviano que está amarran-
do, é a burocracia daqui mesmo. Comen-
ta-se que a Polícia Federal, Anvisa e ór-
gão da agricultura já deram o aval para 
receberem os voos de lá. Que somente 
Receita Federal estaria amarrando o as-
sunto. Alguém poderia explicar esse ab-
surdo? Com o voo, turismo e negócios au-
mentariam.

Se pode afirmar que, devido aos cres-
centes interesses mútuos, virá um acor-
do entre os dois interesses para controle 
e combata ao tráfico de drogas, armas e 
carros na fronteira entre Mato Grosso e a 
Bolívia.

Com as coisas caminhando por esse 

Um porto mais abaixo onde o rio se alarga 
e foge da sinuosidade que precisa de 
dragagens e onde fica a maioria das 
pousadas da região de Cáceres

Em dia de Independência!
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hoje? Quanto tempo faz que você estu-
dou a respeito? Depois de se distanciar 
dos livros (no caso dos mais velhos) 
utilizou a internet para ler um pouco 
mais sobre o assunto, conhecer outras 
abordagens sobre o tema e ver a opi-

nião dos demais internautas?
Eu tenho, infelizmente, a 

certeza de que uma parcela 
mais do que expressiva das 
pessoas não faz isso, simples-
mente “deixando de lado” a “es-
sência” das datas e passando, 
apenas, a “curtir os feriados”.

Isso tudo faz parte de nossa 
história, do que foi percorrido 
para chegar até aqui. Não preci-
samos mais ir até bibliotecas e 
“encarar” livros cheios e ácaros, 

a informação está em nossas mãos. 
Faça uso dela e busque um pouco mais 
sobre os eventos importantes da histó-
ria de nosso País.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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O risco de o país estar a caminho de uma recaída 
recessiva parece por ora afastado, segundo indicam 
os números mais amplos do desempenho da econo-
mia divulgados nesta quinta-feira (29) pelo IBGE.

Medida da renda nacional, o Produto Inter-
no Bruto cresceu 0,4% no segundo trimestre, ante o 
primeiro. Um pouco melhor que o esperado, pois 
chegou-se a temer algum recuo como o do primeiro 
trimestre —mas ainda insuficiente para indicar recu-
peração mais vigorosa. Em 12 meses, o avanço, que 
mal merece tal denominação, foi de 1%. Esta deve ser 
a taxa ao final deste 2019, de acordo com as projeções 
mais otimistas de hoje.

Completam-se, assim, três anos seguidos de 
crescimento em torno desse patamar pífio, que mal 
compensa a expansão populacional. A renda média 
por habitante ainda está 8% abaixo do nível de 2013. 
A melhor notícia, desta vez, veio dos investimentos, 
que mostraram alta de 3,2% no período abril-junho. 
Boa parte da melhora se deveu à construção civil, 
o setor mais devastado pela crise, que registrou a 
primeira variação positiva (de 1,9%) desde o final de 
2014.

Ainda assim, os investimentos privados e pú-
blicos —vale dizer, recursos para obras, máquinas e 
outros ativos destinados a ampliar a capacidade pro-
dutiva— equivalem a vexatórios 15,9% do PIB. Já se 
calculou que a cifra deveria chegar a 25% para susten-
tar um desenvolvimento mais duradouro. As pers-
pectivas para 2020, até aqui, tampouco se mostram 
animadoras. As estimativas para o crescimento do 
PIB, atualmente em torno de 2,1%, estão ameaçadas 
pela piora do cenário internacional —de conflitos 
entre EUA e China e derrocada da Argentina.

Não é um desempenho com o qual pode con-
formar-se um país que empobreceu nesta década e 
tem tantas carências a superar. A persistência da le-
targia, em cenário de desemprego elevado, contri-
bui inclusive para a incerteza política. O governo Jair 
Bolsonaro (PSL) adotou diretrizes econômicas cor-
retas, mas tem sido lento na implementação de seu 
programa. Entre as opções à mão, é preciso sobre-
tudo destravar as concessões de serviços à iniciati-
va privada no setor de infraestrutura, fundamentais 
para a retomada de investimentos.

Deve prosseguir também o corte de juros do 
Banco Central, que tende a dar algum alento ao cré-
dito para pessoas físicas e jurídicas. Da parte do pre-
sidente, que comemorou os parcos números desta 
terça, a melhor contribuição seria pôr fim a confron-
tos que tensionam o ambiente nacional e dificultam 
a recuperação da confiança de consumidores e em-
presários.

Editorial

Menos ruim

Ranking dos Políticos - Facebook

lado, talvez seja tempo de voltar 
a olhar para a integração de Mato 
Grosso com vizinhos sul-america-
nos através da hidrovia Paraguai-
-Paraná. Aquela que, saindo de Cáce-

res, percorre 3.442 km e sai no Atlântico, 
passando pelo MS, Bolívia, Paraguai, Ar-
gentina e Uruguai. Mato Grosso tem o 
mais barato meio transporte para esses 
países. Lugar com 65 milhões habitantes, 
com PIB (sem o Brasil) acima de 700 bi-
lhões de dólares.

A hidrovia necessita de um novo porto. 
Um porto mais abaixo onde o rio se alarga 
e foge da sinuosidade que precisa de dra-
gagens e onde fica a maioria das pousadas 
da região de Cáceres. O porto lá embaixo 
acaba ajudando a preservar essa área tu-
rística regional.

Foi elaborado estudo circunstancia-
do sobre o porto e impacto ambiental por 
Universidade do Paraná e discutido em 
diversas audiências. O porto é altamente 
viável sem destruir nada do meio ambien-
te pantaneiro.

A empresa que construir um porto no 
rio Paraguai para fazer transporte de car-
gas não faria o absurdo de maltratar o 
meio ambiente. Não conseguira cargas e 
estaria fadada ao fracasso.

Hoje os barcos se adaptam ao rio, via-
jam entre boias virtuais e guiados por 
satélites, sem bater nas margens. No MS 
tem portos no rio Paraguai, como em Por-
to Murtinho que, aliás, foi até aumentado. 
Por que aqui não poderia ter também? 
Mato Grosso, ligando-se com os Andes por 
um lado e com o Mercosul pelo outro, teria 
outra forte alternativa econômica gerada 
pelo comércio e turismo.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

MT e os vizinhos 
sul-americanos

À VONTADE
Abraham Weintraub brincou com a pro-

núncia um tanto quanto difícil de seu nome 
e do sobrenome. “Primeiro queria pedir des-
culpas pelos meus pais que colocaram meu 
nome tão complicado assim. Vocês falando 
Abrão ‘tá’ bom demais. Virou uma compe-
tição nacional de quem consegue falar o 
nome direitinho”, brincou, no início de seu 
discurso. Na sequência, ele - que vestia uma 
gravata - ainda pediu “permissão” para tirar 
o adereço. “Sou uma pessoa meio informal. 
Se incomodam se eu tirar a gravata? Tô pa-
recendo um peru”, emendou o ministro.

CONTAS A PERIGO
Pedro Taques dificilmente terá apoio na 

Comissão de Fiscalização e Acompanhamen-
to da Execução Orçamentária para derrubar 
um eventual parecer da deputada Janaina 
Riva que peça a reprovação de suas contas 
referentes ao exercício 2018. Isso porque, dos 
5 membros que poderão votar, somente Nini-
nho (vice-presidente) foi oficialmente base 
do tucano na gestão passada. Completam a 
comissão, além dele e de Janaina, os deputa-
dos Romoaldo Júnior, Valmir Moretto e Xuxu 
Dal Molin. Esses dois últimos são novatos na 
Casa e não participaram da gestão passada.

PORCARIA DE ESTÁDIO
Em passagem por Cuiabá, o ministro da 

Educação Abraham Weintraub criticou as 
obras feitas para Copa de 2014 como a Are-
na Pantanal e o VLT (sequer concluído). O 
ministro afirmou que a fortuna que foi gas-
ta com as obras poderia ter sido usada para 
melhorar a estruturas das escolas do Estado. 
Segundo ele, dinheiro público deve ser usa-
do em escolas e creches e não em “porcaria” 
de estádio. “Vou falar a verdade nua e crua. 
Muitas escolas poderiam ser climatizadas, 
piscina nas periferias, se não tivéssemos 
gastado essa fortuna com a Arena Pantanal”, 
disse.

Aproveite o feriado para pesquisar um pouco sobre 
a data e sua história. Com as facilidades tecnoló-
gicas não temos “desculpas” para deixar o conhe-
cimento de lado, e devemos, sim, dedicar tempo à 
leitura, especialmente de temas importantes. Você 
não precisa nem se esforçar para isso!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

Crédito: Polícia Civil
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“Não é um desempenho com o qual pode 
conformar-se um país que empobreceu 
nesta década e tem tantas carências a 
superar

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Sete de setembro. Uma das datas 
mais importantes de nossa história e 
que, infelizmente, muita gente hoje não 
estuda como deveria. A educação teve 
uma grande mudança dos tempos mais 
antigos para os dias atuais, e o que an-
tes era estudado com 
afinco hoje é só “pas-
sado por cima”. Essa 
mudança, extrema-
mente negativa do 
meu ponto de vista, 
acabou distanciando 
os brasileiros de sua 
história.

Hoje a data é tida, 
por muitos, como 
“mais um feriado”. Os 
desfiles cívicos que 
aconteciam e dos quais nos orgulháva-
mos de participar se toraram, na maio-
ria das vezes, uma mera “obrigação”, um 
“fardo” a se carregar no decorrer do ano 
letivo.

Nos meus tempos de estudos levá-
vamos o sete de setembro bem a sério. 
Mesmo turmas iniciais se envolviam 
em atividades como desenho e pintura, 
sem deixar de conhecer os fatos que le-
varam à tal reconhecimento.

Pergunto, então, para você, querido 
leitor: como está seu conhecimento so-
bre a data que estamos comemorando 

Quase 500 pares de tênis falsificados foram apreendidos pela Polícia Ci-
vil em um estabelecimento situado na Avenida Senador Filinto Müller, região 
central de Várzea Grande. Segundo a Delegacia Especializada do Consumidor 
(Decon), o local era investigado por oferecer calçados falsificados. Durante fis-
calização no local, foram apreendidos tênis de diferentes marcas, totalizan-
do 480 calçados esportivos, todos suspeitos de serem produtos falsificados. O 
proprietário não estava no momento da chegada das equipes.
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Selma participou de eventos em Sinop e Sorriso 

Selma é suspeita de usar recursos
públicos em eventos partidários
DA REPORTAGEM

A senadora Selma Arruda 
(PSL) utilizou passagens aé-
reas do Senado para parti-
cipar de eventos de filiação 
e outras atividades relacio-
nadas ao partido. Aliada de 
primeira hora de Jair Bolso-
naro (PSL), ela foi eleita com 
a maior votação do estado 
declarando apoio a ele e uti-
lizando o apelido de “Moro 
de Saias”, além do forte dis-
curso “antimamata” bancada 
pelo erário e “anticorrupção” 
e desmandos públicos de 
qualquer espécie.

Conforme revela o site do 
Senado Federal, a vinda da 
senadora para os eventos de 
filiação no estado, no Ho-
tel Fazenda Mato Grosso, e 
em Sinop foi bancada por 
dinheiro público. Foram 
pagos R$ 1.734 numa passa-
gem para Sinop com escala 
no Aeroporto Internacional 
Marechal Rondon (ela veio 
de carro para Cuiabá) e ou-
tros R$ 618,04 na passagem 
de retorno a Brasília.

“Na última sexta-feira (16) 
participei do evento Sinop 
3.0 na cidade de Sinop. O 
encontro teve o objetivo de 
mostrar as projeções para a 
cidade nos próximos 30 anos 
nas áreas de saúde, seguran-
ça, educação e desenvolvi-
mento regional. Foi uma 
oportunidade excelente para 
pensar no futuro do mu-
nícipio! Obrigada por todo 
carinho, pessoal de Sinop!”, 
postou a senadora em suas 
mídias sociais no domingo 
(18), um dia depois do evento 
de filiação ocorrido na capi-
tal. O saldo, divulgado pela 
própria comunicação da le-
genda, foram 4 mil novos fi-
liados angariados durante os 
atos de filiação.

Durante o fim de semana 

citado não havia nenhuma 
menção a qualquer even-
to oficial, mas é relacionada 
uma atividade partidária da 
senadora. 

No caso, ato do PSL Mulher 
regional. Às 20h, o encontro 
era com todo o diretório 
da legenda na capital. Essas 
passagens também foram 
relacionadas no site Trans-
parência do Senado como 
bancadas com dinheiro pú-
blico. Selma pagou com seus 
subsídios, mas pediu ressar-
cimento no dia 3 de junho de 
seus R$ 987,30.

O regimento interno do 
Senado só prevê forneci-
mento de passagens aéreas 
ou uso de carros oficiais ou 
ainda de auxílio combustí-
vel para eventos e missões 
oficiais em território nacio-
nal ou internacional. Não há 
nenhuma menção a viagens 
relacionadas a atividades 
partidárias.

Já no Facebook dela, há o 
post “alô pessoal de Sorriso e 
Sinop! Aguardo vocês HOJE 
no evento de filiação do PSL! 
Sorriso: Câmara Munici-
pal de Vereadores, às 15h; 
Sinop: Câmara de Dirigen-
tes Lojistas, às 17h”, além de 
um anúncio em formato de 
meme com os dizeres “hoje 
eu estarei em Sorriso e Sinop 
no evento de filiação do PSL”.

Um dia depois, já no sába-
do (17), há outro convite: 

“É hoje o grande dia! 
Aguardo você no grande 
evento de filiação do PSL em 
Cuiabá!!”. A esse evento em 
Cuiabá, aliás, há vários posts 
e foi realizada uma live na 
mesma mídia social durante 
o ato.

Matérias locais divulgaram 
o incremento de filiações fe-
mininas conseguido pela se-
nadora, que teve a cassação 
confirmada pelo Tribunal 

REUNIÃO DO PSL | Casa Legislativa teria bancado passagens para ela ir a eventos do partido em Sinop e Sorriso
Foto: AssessoriA
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Foto: reproDução

CRÍTICAS

Ministro diz que universidades
federais “custam muito caro”

FALTA DE PROVAS

Juiz absolve Riva de acusação
de falsificação de documento

MATURIDADE

Deputados de MT são 
contrajudicialização 
de cobrança 

Líderes pedem maturidade de Mauro e Emanuel 

Magistrado considerou que não ficou comprovada autoria 
do delito 

Abraham Weintraub fez críticas aos valores pagos 
aos professores 

DA REPORTAGEM

O ministro da Educação 
Abraham Weintraub esteve 
em Cuiabá na quinta-feira 
(5) e disse que o Governo 
Federal pretende inverter as 
prioridades da educação, fa-
vorecendo a educação básica 
e reclamou que as universi-
dades federais custam muito 
caro e têm privilégios.

“Quanto ganha um pro-
fessor de uma universidade 
federal? Com dedicação ex-
clusiva, cerca de R$ 15 mil a 
R$ 20 mil. Quantas horas de 
aula ele tem que dar? 8 ho-
ras”, disse o ministro.

Ele criticou ainda a ges-
tão da Universidade Fede-
ral de Mato Grosso (UFMT), 
da qual a professora Myrian 
Serra é reitora.  “Não houve 

DA REPORTAGEM

O juiz Geraldo Fidelis, 
da 1ª Zona Eleitoral, absol-
veu o ex-deputado José Riva 
das acusações de falsificação 
de documento e uso de do-
cumento falso na sua pres-
tação de contas das eleições 
de 2006, com relação a um 
recibo de R$ 27 mil. O ma-
gistrado considerou que não 
ficou comprovada a autoria 
do delito.

O Ministério Público 
Eleitoral moveu uma ação 
contra o ex-deputado José 
Geraldo Riva acusando-o de 
falsificar documento público 
e fazer uso de documento 
falso, relacionado a um re-
cibo de doação e declaração 
de doação falsos, que contou 
inclusive com selo falso do 3º 
Ofício de Notas de Cuiabá, 

DA REPORTAGEM

Deputados estaduais, 
tanto base como oposição ao 
Governo, criticaram medida 
anunciada pelo secretário de 
Saúde de Cuiabá, Luiz Antô-
nio Possas de Carvalho, que 
notificou o Estado para que 
pague R$ 68 milhões para 
a Saúde da Capital. Os par-
lamentares reconheceram 
o direito do município em 
receber os valores, prove-
nientes de dívida herdada 
da gestão de Pedro Taques, 
mas pediram que a situação 
não seja pessoalizada, em ra-
zão da crise na relação entre 
Emanuel Pinheiro e Mauro 
Mendes. “É uma maneira [de 
promover retaliação políti-
ca], porque o Governo está 
fazendo de tudo para cum-
prir as dívidas deixadas pelo 
Governo passado, que são 
mais de R$ 600 milhões só 
na área da Saúde. Não é só 
Cuiabá, são vários municí-
pios. Se ele [Emanuel] quer 
fazer realmente, é um di-
reito dele recorrer à Justiça, 
mas ele tem que pensar tam-
bém que isso irá refletir em 
outros municípios. Cuiabá 
não foi o único prejudicado 
pela gestão do Governo pas-
sado que não foi eficiente”, 
defendeu Dilmar Dal’Bosco 
(DEM), líder de Mendes na 
Assembleia Legislativa.

Na semana passada 
Emanuel cobrou publica-
mente o pagamento de R$ 
142 milhões, uma parte re-
lativa a serviços pactuados 
ainda na gestão do ex-gover-
nador Pedro Taques e que 
não foram repassados para 
Cuiabá e a outra parte refe-
rente aos R$ 82 milhões da 
emenda parlamentar para 
equipar o Hospital Munici-
pal de Cuiabá.

Emanuel nega que a co-
brança tenha cunho político 
e sustenta que não precisar 
ser “amiguinho” de Mauro 
para que o Governo cum-
pra com seus deveres. O re-
lacionamento entre os dois 
tem sido conturbado desde 
a eleição passada, quando 
Emanuel, mesmo sendo de 
um partido aliado à candi-
datura de Mauro, manifes-
tou apoio ao então candidato 
Wellington Fagundes.

O deputado Lúdio Ca-
bral pediu maturidade de 
ambos. “A Prefeitura tem o 
direito de receber esses re-
cursos e o Estado tem uma 
dívida com o município. A 
melhor solução para isso é 
dialogo e entendimento. O 
prefeito e o governador são 
bem maduros e têm condi-
ções de sentar à mesa e en-
contrar uma equação para 
isso sem que haja necessida-
de de judicialização”.

no Brasil todo qualquer pa-
ralisação ou universidade fe-
chada. O único caso de ficar 
sem luz por 6h foi aqui e nós 
do Ministério da Educação 
(MEC) tivemos que intervir 
e ligar na concessionária de 
energia elétrica para que fos-
se religada. Eu acho que ela 
está enfrentando uma difi-
culdade, fruto da gestão que 
ela mesmo fez ao longo dos 
mais de três anos que está 
aí”, afirmou. Abraham Wein-
traub anunciou a liberação 
de R$ 15 milhões para as pre-
feituras de Cuiabá, Várzea 
Grande e Lucas do Rio Ver-
de. Esse dinheiro vai ser usa-
do na construção de creches, 
aquisição de ônibus para o 
transporte escolar e na insta-
lação de aparelhos de ar-con-
dicionado nas salas de aula.

na prestação de contas das 
eleições de 2006, visando 
comprovar a supsta origem 
da doação atribuída à Dackar 
Transportes Rodoviários. O 
valor no recibo é de R$ 27 
mil.

Segundo a denúncia do 
Ministério Público, a doação 
nunca aconteceu e acusou 
Riva de ter forjado a assina-
tura de um dos representan-
tes legais da empresa no re-
cibo e todo o seu conteúdo. 
Sustentou que a falsificação 
ficou comprovada no curso 
do inquérito policial. 

Riva se defendeu ale-
gando a prescrição e a inép-
cia da inicial, requerendo a 
absolvição.

Com relação à pres-
crição, o juiz rebateu o ar-
gumento, afirmando que o 

Regional Eleitoral (TRE) no 
final de julho. A sentença ha-
via sido proferida em abril, 
mas ela interpôs embargos. 
Agora, a confirmação ou não 
do veredito será dada pelo 
Tribunal Superior Eleitoral.

Caso os ministros também 
acolham a argumentação do 

lapso prescricional é baliza-
do em 12 anos, o qual ain-
da não foi transcorrido. Ele 
ainda afirmou que durante a 
instrução, foram ouvidas di-

versas testemunhas, as quais 
foram genéricas em afirmar 
o desconhecimento sobre a 
participação direta de Riva 
na prática do fato criminoso.

Ministério Público Federal e 
deem provimento à decisão 
do TRE, novas eleições para a 
vaga no Senado serão convo-
cadas, porque isso também 
consta no acórdão publicado 
na primeira instância. Selma 
teria cometido crimes eleito-
rais relacionados à utilização 

de caixa dois até o montante 
de R$ 2 milhões, início ex-
temporâneo da campanha e 
abuso de poder econômico.

OUTRO LADO
Em resposta à Revista Épo-

ca, que divulgou a mesma 
informação, Selma Arruda 

afirmou que a viagem de fim 
de semana em que houve 
três atos de filiação do PSL 
“não se destinou exclusiva-
mente aos atos de filiação do 
PSL, mas também a outros 
compromissos e reuniões de 
interesses parlamentares e 
políticos”.
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TV  e Entretenimento

William Bonner nega 
rumores de que será 
pai novamente

William Bonner afirmou que não será pai nova-
mente, pelo menos, por enquanto. O âncora do “JN” 
negou os rumores de que estaria esperando um filho 
com a esposa, Natasha Dantas. “Não tem nenhum 
fundamento”, respondeu o comunicador à colunis-
ta Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”. Os boatos foram 
se espalhando após o veterano ter sido flagrado em 
uma exposição admirando um quartinho de bebê. 
Ele também abandonou as redes sociais e ressaltou 
que iria “viver a vida” ao lado de sua atual compa-
nheira. Bonner, vale lembrar, já é pai dos trigêmeos 
Beatriz, Laura e Vinicius, de 21 anos. Eles são fruto 
do antigo relacionamento com Fátima Bernardes.
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Com os personagens adultos, ‘It - Capítulo 2’ 
traz novo confronto contra Pennywise

A famosa adaptação de 2017 do ro-
mance de Stephen King, “It”, chega ao 
final com a sequência que estreia nesta 
quinta-feira (5) nos cinemas brasilei-
ros. O desdobramento do longa ante-
rior é, mais uma vez, dirigida por Andy 
Muschietti e produzida por Barbara 
Muschietti.

Na trama, 27 anos depois, o grupo 
de adolescentes que fazia parte do Clu-
be dos Perdedores programa um reen-
contro. Porém, o que parece ser apenas 
uma celebração entre velhos amigos 
se transforma numa verdadeira e san-
grenta batalha quando Pennywise, o 
palhaço maligno, retorna. Em entrevis-
ta, o diretor disse que a semelhança fí-
sica foi muito importante para definir a 
escolha dos atores que representam as 
crianças na fase adulta. “Mas, acima de 
tudo, procurei no elenco a mesma ener-
gia e traços da personalidade daquelas 
crianças”, observou. “Tive o prazer de 
trabalhar com meus atores favoritos”.

Uma das cenas mais perturbado-
ras é quando Beverly visita sua antiga 
casa e uma idosa assustadora aparece. 
Segundo Muschietti, passagens como 
esta nasceram em experimentos, quan-
do a tensão construída nas filmagens 
atingiam um ponto exagerado.

“Além disso, há muito humor. Essa 
mistura de suspense e humor sempre 
me atraiu”, afirmou. “Ainda mais consi-
derando que o monstro é um palhaço. 
Quando vemos a Sra. Kersh no final do 
corredor enquanto Beverly está lendo 
a carta com um sorriso, esse é um dos 
momentos de que eu mais gosto. Você 
está realmente estabelecendo um jogo 
de cumplicidade com o público”.



Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 

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, 

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: 

Vagas de Emprego
1-Porteiro, para área hospitalar;
2-Desenhista Projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
3-Maqueiro;
4-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
5-Supervisor de Análise de crédito, com experi-
ência;
6-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
7-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
8-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
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, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
14-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
15-Vendas, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
16-Secretária do lar, com experiência e referência;
17-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
18-Pessoa com deficiência;

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

 O Sr. Foma Ovchinnikov, CPF sob o n° 345.482.891-00 
Proprietário da Fazenda F. T. Ovchinnikov, situada na MT 
142 município de Nova Ubiratã. Torna público que requereu 
perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, 
a Licença Prévia (LP) para Atividade de Irrigação nesta 
propriedade com as seguintes características: Município: 
Nova Ubiratã - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Curso 
d’água: Rio Von Den Steinen, Modalidade: aspersão por 
Pivô Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA; (HIDROPLAN ENG. 66 999190984)

 O Sr. Loinir Gatto, CPF sob o n° 369.569.960-49 Proprie-
tário da Fazenda Cabeceira V, situada na MT 491 km 15 
município de Ipiranga do Norte. Torna público que requereu 
perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, 
a Licença Prévia (LP) para Atividade de Irrigação nesta 
propriedade com as seguintes características: Município: 
Ipiranga do Norte - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; 
Captação Subterrânea, Modalidade: Aspersão por Pivô 
Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA; 
(HIDROPLAN ENG. 66 999190984)

 O Sr. Claudenor Zopone Junior e outro, CPF sob o n° 
067.826.958-04 Proprietário da Fazenda Campo Claro, si-
tuada na BR  158 km 406 município de Ribeirão Cascalhei-
ra. Torna público que requereu perante a SEMA, Secretaria 
de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Ativida-
de de Irrigação nesta propriedade com as seguintes carac-
terísticas: Município: Ribeirão Cascalheira - MT; Bacia Hi-
drográfica: Xingu/Amazônica; Curso d’água: Córrego Santa 
Rosa, Modalidade: aspersão por Pivô Central; não sendo 
necessário a elaboração de EIA/RIMA; (HIDROPLAN ENG. 
66 999190984)

 A Roberti Agropecuária LTDA. CNPJ sob o n° 
19.510.573/0001-93 Proprietária da Fazenda Iberê, situa-
da na MT 130 km 45 + 17 km a esquerda município de 
Primavera do Leste. Torna público que requereu perante a 
SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a ampliação 
da Lic ença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO) para Atividade de Irrigação nesta 
propriedade com as seguintes características: Município: 
Primavera do Leste - MT; Bacia Hidrográfica: Rio das Mor-
tes Curso d’água: Rio Cumbuco, Modalidade: aspersão por 
Pivô Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA; (HIDROPLAN ENG. 66 999190984)

 A M.S. Technologies Sementes Brasil LTDA. CNPJ sob o 
n° 26.972.404/0002-11, arrendatária da Fazenda Carla, si-
tuada na Gleba Lucas do Rio Verde município de Lucas do 
Rio Verde. Torna público que requereu perante a SEMA, 
Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para Atividade de Irrigação nesta propriedade com as 
seguintes características: Município: Lucas do Rio Verde 
- MT; Bacia Hidrográfica: Teles Pires Cap. Subterrânea, 
Modalidade: aspersão por equipamento linear; não sendo 
necessário a elaboração de EIA/RIMA; (HIDROPLAN ENG. 
66 999190984)

 CENTRO DA MATA – AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 20.544.304/0001-27, torna pú-
blico que requereu junto a Secretária de Estado de Meio 
Ambiente – SEMA/MT, a Licença de Operação - LO para 
desenvolver atividade de irrigação por Pivô Central de 03 
equipamentos, totalizando 400 hectares na Fazenda Cen-
tro da Mata, zona rural do município de Nova Ubiratã/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

 O Sr. Zeul Fedrizzi, CPF sob o n° 004.764.209-20 Proprie-
tário da Fazenda Dois Irmãos, situada na MT 364 km 890 
município de Campo Novo do Parecis. Torna público que 
requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e Meio 
Ambiente, a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para Atividade de Irrigação 
nesta propriedade com as seguintes características: Mu-
nicípio: Campo Novo do Parecis - MT; Bacia Hidrográfica: 
Amazônica; Cap. Subterrânea, Modalidade: aspersão por 
Pivô Central; não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA; (HIDROPLAN ENG. 66 999190984)
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

REGISTRO DE PREÇO N° 043/2019

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Sônia Alves Duarte Bueno

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova
E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 033/2019

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de macromedidores, hidrômetros para 
manutenção dos serviços do SAAE – Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, nos termos do Termo de Referência 
Anexo I do edital. Motivo: Alteração do termo de referência. Realização: 
Por meio do site www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da 
BLL-LICITAÇÕES: das 10h de 09/09/2019 até as 18h do dia 19/09/2019, 
horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 20/09/2019 
às 10h horário de Brasília - DF, por meio do site www.bll.org.br, na sede do 
SAAE de Lucas do Rio Verde – MT.  Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 
3549-7715/7708, email: sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites 
www.bll.org.br e http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: 
Regida pela Lei Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei 
Federal n° 8.666/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), 
Decreto Federal n° 5.450/05.
Lucas do Rio Verde - MT, 06 de setembro de 2019.

Pregoeira

AVISO DE PUBLICAÇÃO - LEILÃO N° 002.2019

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

 A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada à Avenida, n º 1.250 N, 

Centro, Nova Mutum – MT, torna público através de sua CPL, que fará 

realizar às 08 horas do dia 18 de Outubro de 2.019, leilão para alienação 

dos bens ( veículos e equipamentos ), conforme Anexo I. Edital e anexos: 

Deverá ser retirado no site do município ou pelo email 

licitacao@novamutum.mt.gov.br . Maiores informações pelo telefone 

**65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 06 de Setembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DO OBJETO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 027/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 035/2019 

Tendo em vista o que consta dos autos do Processo de Licitação realizado na 
modalidade de Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 027/2019, e os demais 
resultados apresentados pela Pregoeira, homologo o presente certame para todos os 
efeitos previstos em lei. O objeto do Processo Licitatório é Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Materiais Permanentes – Equipamentos Hospitalares 
para equipar as Unidades de Saúde do Município de Novo Mundo – MT, de acordo 
com as especificações contidas no Anexo I – Termo de Referência.  Novo Mundo – MT, 
em 06 de setembro de 2019. 

ANTONIO MAFINI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA – MT  
AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 076/2019 
O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, por intermédio do Pregoeiro 

Designado, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos interessados, que em vista pedido 
de esclarecimentos e da interposição de impugnação a itens do Edital do Pregão Presencial 
n.º 076/2019 pela empresa: EMAM – EMULSÕES E TRANSPORTE LTDA, em que foram 
questionadas disposições editalícias de significante relevância para o interesse público da 
Administração Municipal, e que, por esta razão, não podem ser decididas em um exíguo 
prazo, foi decidido pelo Pregoeiro SUSPENDER o andamento do Processo Licitatório citado 
acima, até decisão final das impugnações, ocasião em que será dado ciência a todos os 
interessados. Qualquer informação adicional poderá ser obtida no Departamento de 
Licitação da Administração Pública Municipal de Juína-MT, situado na Travessa Emmanuel, 
nº. 33N, Centro, 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, 06 de Setembro 
de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo – Juína - MT 

leiloesjudiciais.com.br/mt  0800-707-9272

FAZENDA EM JUARA/MT 
4.706 HECTARES, 

Faz. Santa Helena, c/ 04 casas, 
Estrada Juara/Juína, km 35.
Inicial R$ 18.927.546,00 

(PARCELÁVEL) 
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Cruzeiro terá adversários complicados nas próximas 3 rodadas do Brasileirão 

Na briga contra o Z4, Cruzeiro
terá uma sequência complicada
DA REPORTAGEM

A Copa do Brasil, de-
finitivamente, faz parte do 
passado para o Cruzeiro. 
O único foco agora para a 
equipe em 2019 é a reação 
do Campeonato Brasileiro, 
onde ocupa a 16ª colocação - 
uma acima da zona de rebai-
xamento. Com 18 pontos, o 
time cruzeirense tem quatro 
de vantagem sobre a Chape-
coense, primeira equipe no 
Z4. 

No entanto, as próxi-
mas três partidas da Raposa 
serão contra adversários for-
tes, que brigam por títulos 
nesta temporada: Grêmio, 
Palmeiras e Flamengo, na 
ordem.

O primeiro duelo será 
neste domingo (8), diante do 
tricolor gaúcho, que, assim 
como o Cruzeiro, foi elimi-
nado nas semifinais da Copa 
do Brasil. A partida, válida 
pela 18ª e penúltima rodada 
do primeiro turno, será às 
10h, no Independência, em 
Belo Horizonte.

Porém, se no Brasilei-
rão o Grêmio, que em mui-
tos jogos usou uma equipe 
alternativa, ocupa a 11º colo-
cação, com 22 pontos, e está 
longe da briga pelo título - a 
14 pontos de distância do lí-
der Flamengo -, por outro, o 
Tricolor ainda sonha com a 
conquista da Libertadores. A 
equipe comandada por Re-
nato Gaúcho vai encarar o 
Flamengo nas semifinais da 
competição continental, nos 
dias 2 e 23 de outubro, em 
Porto alegre e no Maracanã, 
respectivamente. 

A outra semi será entre 

Boca Juniors e River Plate, 
na reedição da final argenti-
na do ano passado, quando o 
River levou a melhor.

Em seguida, o adversá-
rio do Cruzeiro será o Pal-
meiras, no sábado (dia 14), 
às 18h, na Arena Palmeiras, 
em São Paulo, no jogo que 
vai marcar o reencontro da 
equipe mineira com o ex-
-técnico Mano Menezes, 
contratado recentemente 
pelo clube paulista para o lu-
gar do demitido Luiz Felipe 
Scolari. Se o time palmei-
rense deu adeus à Copa do 
Brasil (foi eliminado para o 
Internacional, nas quartas de 
final) e à Libertadores (caiu 
para o Grêmio, nas quartas 
de final), no Campeonato 
Brasileiro o título ainda é 
possível.

Líder da competição 
de pontos corridos até a pa-
rada para a Copa América, o 
Palmeiras não venceu após 
a retomada do Brasileirão: 
foram cinco empates e duas 
derrotas, sendo que o jogo 
contra o Fluminense foi 
adiado. Na quinta colocação, 
com 30 pontos, o time pau-
lista está a seis do líder Fla-
mengo, que tem uma partida 
a mais.

A trinca pesada para o 
Cruzeiro será completada 
no dia 21, quando a Rapo-
sa vai receber o Flamengo, 
às 16h, no Mineirão. Atual-
mente, o time carioca é o 
líder do Campeonato Brasi-
leiro e está classificado para 
a semifinal da Libertadores, 
onde terá o Grêmio como 
adversário.  O jogo contra o 
rubro-negro pode marcar o 
reencontro dos cruzeirenses 

TRINCA PESADA! | Após eliminação na Copa do Brasil, Raposa foca as atenções na reação no Brasileiro
Foto: Divulgação

Danilo (à dir.) aparece ao lado dos dois irmãos com o pai Tito marcou o gol da vitória do Confiança sobre o Ypiranga

Foto: instagram

Foto: osmar rios

BOTAFOGO

Cobrança pública à diretoria,
novo líder e velhos problemas

INÚTIL

Santos recebe proposta por Cueva,
mas Krasnodar não libera

CONFIANÇA-SE

Com passagens por 
mato-grossenses,
Tito fez o único gol 
das quartas

Foto: Divulgação

Trio de atletas virou porta-voz das reivindicações 
botafoguenses 

DA REPORTAGEM

Em um dos anos mais 
difíceis da história alvinegra, 
falar de asfixia financeira, 
cofres combalidos e atraso é 
chover no molhado dentro 
do Botafogo. Virou uma dura 
rotina para atletas e funcio-
nários. A diferença é que os 
jogadores têm se posiciona-
do. Se em julho, no primeiro 
motim do grupo, a opção foi 
pelo silêncio, agora líderes 
botaram a cara e cobraram 
publicamente a diretoria. 
Carli, principalmente preo-
cupado com os funcionários, 
foi claro: para eles, basta.

“(O incômodo é por fal-
ta de) perspectivas e também 
por ser uma coisa muito ge-
neralizada, há a situação dos 
funcionários. Somos seres 
humanos, não somos má-
quinas. Nós, representando 
o grupo, falamos que isso 
tem que acabar. Não pode 
acontecer mais”, cobrou o 
argentino. Carli teve a com-
panhia de João Paulo, outro 
jogador com bom tempo de 
casa e serviços prestados, e 
de Gabriel, líder inespera-
do. Quando a assessoria de 
imprensa informou aos re-
pórteres presentes ao Nilton 
Santos que três atletas fariam 

DA REPORTAGEM

O Santos recebeu nes-
ta semana uma proposta 
de um clube dos Emirados 
Árabes Unidos por Chris-
tian Cueva. 

A oferta foi de 750 
mil dólares (R$ 3 milhões) 
para empréstimo até julho 
de 2020, mas o Krasnodar 
(RUS), equipe detentora 
dos direitos econômicos do 
meia, recusou.

Esse time pagaria o sa-
lário integral de R$ 600 mil 
e teria a opção de compra 
de 7 milhões de dólares (R$ 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A Série C do Campe-
onato Brasileiro define os 
quatro clubes que consegui-
rão o acesso à Série B neste 
fim de semana. Três dos qua-
tro jogos terminaram empa-
tados em 0 a 0, enquanto a 
única equipe que conseguiu 
vencer foi o Confiança-SE, 
que superou o Ypiranga-
-RS pela contagem mínima. 
O único gol, inclusive, foi 
marcado pelo atacante Tito, 
com passagens pelo Cuiabá, 
Mixto, União Rondonópolis, 
Operário-VG, Vila Aurora e 
Sinop.

O jogador ressaltou que 
a média de 0,25 gol por par-
tida reflete o equilíbrio nos 
confrontos nas quartas de 
final. 

“A gente sabia que seria 
muito complicado nessa reta 
final, porque os confrontos 
ficaram muito parelhos. A 
prova desse equilíbrio é que 
todos os outros jogos foram 
zero a zero. Tomara que esse 
gol possa nos dar uma tran-
quilidade para buscar o aces-
so”, avaliou.

Tito quebrou o jejum 
de 116 dias sem balançar a 
rede ao garantir a vitória no 
último sábado. Com quatro 

gols na temporada, ele não 
marcava desde 7 de maio no 
triunfo por 2 a 0 contra o 
Sampaio Corrêa, no Estádio 
Castelão, pela pré-Copa do 
Nordeste.

Confiança e Ypiranga 
voltam a se enfrentar neste 
sábado (7), às 16h, no Estádio 
Colosso da Lagoa, em Ere-
chim. O Dragão está a um 
empate de garantir o acesso 
à Série B do Brasileirão.

OUTROS JOGOS
Três duelos também 

movimentam as quartas 
de final da Série C. Em São 
Luiz/MA, neste sábado, 
Sampaio Correa e São José-
-RS decidem a vaga às 18h15.

No domingo, apenas 
um jogo. No Estádio dos 
Aflitos, em Recife, o Náutico 
recebe o Paysandu no duelo 
das equipes mais tradicio-
nais da competição – uma 
sobe, a outra permanece na 
terceira divisão. A partida 
será a partir das 17h.

Na segunda-feira, Ju-
ventude e Imperatriz-MA 
definem o último time que 
sobe para a Série C-2020. A 
partida será no Estádio Al-
fredo Jaconi, a partir das 19h. 
Vale lembrar que estes due-
los terminaram todos empa-
tados em 0 a 0.

um comunicado, todos espe-
ravam pelo argentino e por 
João, mas imaginavam que 
o terceiro porta-voz ficaria 
entre Cícero e Diego Souza.

Surgiu Gabriel, de 24 
anos e com apenas nove me-
ses de Botafogo. Mostrou 
maturidade ao responder 
prontamente quanto o clube 
devia aos jogadores - após 
confirmar com João Paulo 
–, admitiu que ajudam fun-
cionários com dinheiros e 
cestas básicas e falou firme, 
dizendo que isso não pode 
ser normal.

“A gente fica muito in-
satisfeito de passar por esse 
momento. A gente tenta 
abraçar (os funcionários) e 
blindá-los ao máximo. Sabe-
mos que a situação é compli-
cada. A gente sente muito no 
coração isso de ver o funcio-
nário triste e de cabeça bai-
xa. A gente tenta ajudar com 
o pagamento de um boleto 
ou um cartão para vê-los fe-
lizes de novo”.

A reação ao manifesto 
do elenco foi altamente po-
sitiva junto à torcida nas re-
des sociais. Tendo o Twitter 
como base, a maioria apoiou 
as palavras do trio e cobrou 
que a torcida lote o Nilton 
Santos contra o Atlético-MG, 

domingo, às 15h, a fim de dar 
força ao elenco e protestar 
contra a diretoria.

Na coletiva, João Paulo 
garantiu que nem cogitaram 
a possibilidade de não en-
trar em campo, como fez o 
Figueirense contra o Cuia-
bá pela Série B. Em julho, 
quando ficaram em silêncio, 
aventaram a possibilidade de 
não treinarem. Desistiram e 
preferiram focar nos treina-

mentos.
Não baixar a guarda 

esportivamente, além de 
um compromisso com eles 
próprios, também significa 
lealdade a Anderson Barros, 
gerente de futebol, e ao trei-
nador Eduardo Barroca, dois 
profissionais que pautam 
seus discursos com trans-
parência e são uns dos mais 
atuantes na busca por apagar 
incêndios.

com o meia uruguaio Arras-
caeta, que foi negociado em 
janeiro, após o jogador rece-
ber uma proposta e preferir 
atuar no Flamengo.

Sobre os próximos 
compromissos do Cruzeiro 
no Campeonato Brasileiro, o 

técnico Rogério Ceni desta-
ca as dificuldades que o time 
terá pela frente, mas ressalta 
a necessidade de somar pon-
tos, reagir e se distanciar da 
zona de rebaixamento.

“No Brasileiro nós te-
mos que continuar. A gente 

vem de três jogos, com duas 
vitórias e um empate. É o 
principal para o Cruzeiro, 
tentar se reerguer, com con-
frontos difíceis, agora dian-
te de Grêmio, Palmeiras e 
Flamengo. Temos que estar 
juntos e continuar. As co-

pas acabam e o campeonato 
continua até dezembro. E o 
clube tem que se manter fir-
me para sair dessa situação. 
Estava em 18º, agora já está 
em 16º, tentando subir. Tem 
que ter força, juntar forças, 
para subir”.

28,6 mi), valor prometido 
pelo Peixe para aquisição 
em três parcelas anuais a 
partir de janeiro de 2020.

Cueva está empresta-
do até 30 de janeiro do ano 
que vem. Se o Santos não 
conseguir quem arque com 
a dívida, terá de pagar os 
quase R$ 29 milhões na co-
tação atual até 2022. O pe-
ruano não está nos planos 
do técnico Jorge Sampaoli. 
A última partida pelo San-
tos ocorreu em 26 de maio, 
no empate em 0 a 0 com o 
Internacional, na Vila Bel-
miro.
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Caixões dos assassinados em chacina em Colniza 

Onze pessoas foram mortas em
razão de conflitos agrários
DA REPORTAGEM

De acordo com o relatório 
anual do Fórum dos Direitos 
Humanos e da Terra (FDHT), 
11 pessoas foram mortas em 
razão de conflitos agrários 
no estado, entre os anos de 
2017 e 2018. Ainda segundo 
o relatório, no mesmo pe-
ríodo, foram registrados 41 
conflitos no campo que atin-
giram quase 67 mil famílias, 
em Mato Grosso.

Segundo o FDHT, esses 
dados demonstram que a 
violência no campo tem au-
mentado, especialmente em 
relação a indígenas, assenta-
dos e sem terras. Em 2017, 
1.864 indígenas e 1.240 sem-
-terra enfrentaram conflitos. 
Já em 2018, esses números 
foram 1.904 e 1.674, respec-
tivamente. Porém, maior ín-
dice de violência no período 
está relacionado aos assen-
tados, com aumento de 40%. 
Passando de 650 famílias en-
volvidas em 2017, para 949, 
em 2018.

O relatório aponta ainda 
que o índice de municípios 
envolvidos em conflitos por 
terra aumentou 24%. Antes, 
eram 29 cidades onde havia 
confrontos dessa natureza. 
Em 2018, esse número subiu 
para 36. Nestes locais, o total 

de envolvidos também subiu 
de 4.790 famílias, em 2017, 
para 5.154, em 2018.

Em razão da crise econô-
mica que o estado atravessa, 
os acampamentos aumenta-
ram mais de 300%. Em 2017, 
eram 96 famílias. Em 2018, 
este número subiu para 476. 
Em contrapartida, as fa-
mílias despejadas pelo Po-
der Judiciário aumentaram 
88,3%. 

Já as famílias expulsas por 
policiais e pistoleiros au-
mentaram 13,6%. Em 2017, 
quatro famílias foram expul-
sas, em 2017, no ano seguinte 
foram 550. Nesse mesmo pe-
ríodo, a ‘pistolagem’ cresceu 
mais de 100%.

Dessa foram, em relação à 
ocupação, os dados apontam 
que houve uma redução de 
40,4%. O número de famílias 
que optaram por ocupar ter-
ras caiu de 1.025 para 610. Os 
despejos com ordem judicial 
também aumentaram. O ín-
dice subiu 88,3% entre 2017 
e 2018. Mais de 600 famí-
lias foram despejadas no ano 
passado.

Em Mato Grosso, a popu-
lação rural é de 552.321 pes-
soas. Dessas, quase 67 mil 
sofreram algum tipo de con-
flito no campo entre os anos 
de 2017 e 2018.

2017 E 2018 | Nos últimos anos, foram registrados 41 conflitos no campo que atingiram quase 67 mil famílias
Foto: Comissão Pastoral

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

REGULAMENTAÇÃO

Lei proíbe o uso de narguilé
em locais públicos de Vera

PCE-CUIABÁ

Segurança Pública conclui reforma
em 2 blocos da maior penitenciária

NORTÃO

Dois envolvidos 
no roubo de cooperativa 
morrem em tiroteio

Decreto também proíbe a comercialização para menores de 18 anos 

Manoel Lucindo da Silva saiu de Poconé, em 2008, para 
procurar trabalho em Sinop 

Reforma das celas e construção de mais leitos foram 
executados por reeducandos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Entrou em vigor em 
Vera a lei que proíbe o uso de 
narguilé em locais públicos, 
tais como praças, ginásio, 
áreas de lazer, espaços es-
portivos, escolas, bibliotecas, 
espaços de exposição, bares, 
restaurantes e qualquer local 
onde houver a concentração 
e aglomeração de pessoas.

A lei nº 1294/2019 ainda 
dispõe sobre a proibição da 
comercialização para me-
nores de 18 anos. A regula-
mentação da lei tem como 
objetivo destacar as questões 
de saúde pública, reduzir o 
risco de doenças provocadas 
pela exposição à fumaça de 
produtos derivados do ta-
baco e proteger a saúde da 
população priorizando am-
bientes livres do fumo.

Só é autorizado o uso 
do narguilé em tabacarias e 
congêneres com ambientes 
específicos, para a prática, 
ficando vedada a permanên-
cia e frequência de menores 
de 18 anos nesses recintos. 
Para compra do equipamen-
to a lei exige a apresentação 
de documentos pessoais de 
identificação, para a com-
provação da maioridade do 

DA REPORTAGEM

Dois blocos da Peniten-
ciária Central de Mato Gros-
so (PCE) já foram reforma-
dos durante a operação na 
unidade, iniciada no dia 12 
de agosto. A informação foi 
repassada pelo secretário es-
tadual de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante.

Segundo ele, as celas 
foram pintadas, as paredes 
onde haviam tomadas den-
tro das celas foram tampa-
das, o local foi higienizado e 
terá ventilação e iluminação 
externa. Os presos estão sem 
comunicação extramuros e 
sem tomadas dentro das ce-
las, não há como carregar os 
celulares e estão sem bateria, 
se é que já não acabou toda 
bateria.

Segundo Bustamante, a 
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Só Notícias

Dois assaltantes, in-
tegrantes da quadrilha que 
sequestrou familiares do ge-
rente de uma cooperativa em 
Juara, foram mortos no iní-
cio da tarde de quinta-feira 
(5) em um tiroteio que ocor-
reu em uma área de Porto 
dos Gaúchos. 

O confronto foi nas 
proximidades do Km 47 da 
MT-338, conhecido como 
Estrada da Baiana.

Policiais cercaram a 
área onde estavam os suspei-
tos, que não se renderam, e 
houve a troca de tiros. Dois 
foram baleados e não resis-
tiram. Um teria fugido pela 

mata. Uma fonte informou 
que eles foram socorridos e 
levados ao hospital em Por-
to, mas não resistiram. Em 
seguida, os corpos foram en-
caminhados para Juara.

O CRIME
Os criminosos domi-

naram, na terça-feira, fami-
liares do gerente da coope-
rativa e o obrigaram a sacar 
dinheiro da agência enquan-
to mantinham os reféns. Ele 
entregou cerca de R$ 140 mil 
para a quadrilha e foi solto 
na rodovia sentido Novo Ho-
rizonte. Seus familiares tam-
bém foram soltos, sem feri-
mentos. A polícia da região 
manteve as buscas ao bando 
que fugiu em dois carros.

ação foi necessária, pois o es-
tado é o gestor do presídio e 
havia a necessidade de orga-
nizar o ambiente, limpando 
e retirando objetos das celas 
que não eram permitidas 
por lei.

Bustamante disse ainda 
que a ação foi toda planejada, 
com os agentes penitenciá-
rios previamente seleciona-
dos para a ação, que foi in-
formada para o juiz da Vara 
de Execuções Penais, Geral-
do Fidélis, o supervisor do 
Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Pe-
nitenciário, desembargador 
Orlando Perri, Ministério 
Público, Defensoria Pública 
e a Ordem dos Advogados 
do Brasil seccional de Mato 
Grosso (OAB/MT).

A reforma das celas e 
construção de mais leitos 

comprador. Para o compri-
mento da lei será realizada 
a fiscalização por parte do 
fiscal da Secretaria de Admi-
nistração e Finanças da Pre-
feitura e da equipe da Vigi-
lância Sanitária.

Havendo o flagrante 

foram executados por um 
grupo de 53 reeducandos 
que trabalham nas ativida-

des internas. A previsão é de 
ampliar mais 300 leitos na 
carceragem.

do uso do narguilé em local 
público, será feita a apreen-
são do mesmo. Se um menor 
for flagrado em lugar públi-
co, fazendo uso do narguilé, 
será encaminhado ao Con-
selho Tutelar, bem como 
responderá às aplicações das 

sanções legais, o proprietário 
do estabelecimento comer-
cial onde for constatada a in-
fração ilegal. A medida tam-
bém punirá por negligência, 
na forma da lei, aos pais ou 
responsáveis pelos menores 
infratores reincidentes.
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Focos de incêndio atingem comunidade de São Jerônimo, entre Cuiabá e Chapada 

Produtores perdem plantação
e animais após queimada
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Moradores da comuni-
dade São Jerônimo, um 
loteamento de pequenos 
produtores rurais localiza-
do entre Cuiabá e a Chapa-
da dos Guimarães, denun-
ciam que mais de 2,5 mil 
hectares já foram atingidos 
por queimadas desde a se-
mana passada.

O fogo derreteu até as 
caixas d’água. Parte do 
gado ficou sem pasto e 
os criadores tiveram que 
comprar ração para ali-
mentá-los. Os produto-
res rurais da comunidade 
plantam caju, abacaxi e 
criam animais, mas quase 
todas as plantações foram 
queimadas.

A produtora rural Danie-
la Marques de Almeida es-
tava na cidade quando foi 
avisada do fogo e correu 
pra o local. 

Ela diz que os morado-
res não conseguem dor-
mir à noite. “Tem dois ou 
três dias que a gente não 
dorme, porque se a gente 
vê uma fumacinha vindo, 
já ficamos desesperados, 
questionando de onde será 
que está vindo, e nos preo-
cupamos se vai chegar até 
a gente”, diz.

Além da mata seca, mui-
tas casas são de madeira, e 
isso aumenta o risco. Duas 
pontes de madeira foram 
totalmente queimadas e 
desapareceram. Em uma 
delas, a Prefeitura de Cuia-
bá improvisou uma pas-
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sagem no leito do rio, que 
está seco, pra que os mora-
dores da comunidade não 
fiquem isolados.

O produtor rural Tho-
maz Aquino não teve a 
casa atingida, mas passou 
três dias combatendo o 
fogo para ajudar os vizi-
nhos. Ele disse que a maior 
dificuldade foi a falta de 
recursos para enfrentar as 
chamas. Tudo foi feito no 
improviso. “Usamos bal-
des, abafadores improvi-
sados e até regadores para 
apagar as chamas, mas es-
tamos com pouca água”, 
disse.

Ele contou que o pre-
juízo dos moradores foi 
grande, porque perderam 
grande parte da produção. 
No início da noite de ter-
ça-feira (3), um novo foco 
de incêndio apareceu em 
uma área próxima. E no 
cerrado, o fogo de alastra 
rapidamente.

SETE MIL
HECTARES
As queimadas em Mato 

Grosso não estão destruin-
do apenas terras indíge-
nas. O Parque Nacional da 
Chapada dos Guimarães, 
um dos principais pontos 
turísticos do Estado tam-
bém vem sofrendo com o 
fogo que já destruiu 6.540 
mil hectares de sua área.

A falta de chuvas, ven-
tos fortes e muito calor, 
que vem deixando a ame-
na Chapada dos Guima-
rães com temperaturas 
de 38 graus sofrendo com 

os incêndios em seu cer-
rado, como ocorre em 
outros pontos do Estado, 
notadamente na região 
amazônica. Bombeiros e 
o Instituto Chico Mendes 

de Conservação e Biodi-
versidade (ICMbio) estão 
tentando há uma semana 
controlar o incêndio que 
começou próximo ao Rio 
Mutuca e se alastrou. Aero-

naves também estão sendo 
usadas para combater o 
fogo.

“São várias frentes de in-
cêndio. O setor leste, setor 
oeste e setor sul. Temos 

equipes de terra e os dois 
aviões fazendo um traba-
lho combinado para com-
bater esse incêndio”, expli-
cou o tenente do Corpo de 
Bombeiros, Felipe Saboia.


