
COPA DO BRASIL

Internacional e Athletico-PR decidem quem será o campeão da Copa do 
Brasil na noite desta quarta-feira. Os paranaenses têm a vantagem de jogar 
pelo empate após vencer o jogo de ida por 1 a 0, na semana passada. O Diá-
rio do Estado MT traz informações das duas equipes.                           Página -6

FALTA DE CHUVA

FLUXO MIGRATÓRIO

Tangará passará por racionamento

Deputado propõe ajuda humanitária 

A Prefeitura de Tangará da Serra decretou racionamento de 
água na cidade. O diretor do Samae, Wesley Lopes Torres, afirmou 
que os bairros vão passar por um revezamento no abastecimento.

  Página - 7

Mato Grosso vivencia um grande fluxo migratório. De 2012 
para cá, chegaram a Cuiabá haitianos sobreviventes de catástrofes 
naturais que devastaram o País.
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HOJE SAI O CAMPEÃO

Um avião de pequeno porte caiu na segunda-feira, em uma fazenda nas 
proximidades do IFMT. O empresário Jair José Demski e o filho dele, 
João Anderson Desmki, morreram na hora. A aeronave pegou fogo após 
bater no solo e ficou completamente destruída.                                Página -7

GUARANTÃ DO NORTE

Queda de avião 
mata pai e filho

Interior:
credenciar
médicos
legistas
O Governo de Mato Grosso 
lançou o edital para credencia-
mento de perito oficial médico 
legista, que irá atender em 17 
municípios do interior, em que 
não existe unidade da Politec.
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Os cortes de bolsas e a redução do orçamen-
to destinado a pesquisa e inovação estão sendo 
amplamente debatidos na comunidade científica 
nacional e internacional. Neste texto falo um pou-
co sobre o cenário da pós-graduação no Brasil e 
dos efeitos dos cortes drásticos dos investimentos 
destinados a pesquisa e inovação no país.

A pós-graduação no Brasil vem crescendo 
desde a década de 90, mas nos últimos anos os 
avanços foram notáveis. Conforme Informações 
da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pesso-
al de Nível Superior (CAPES), se comparados os 
números de 2007 com 2017, a quantidade de pro-
gramas de mestrado saltou de 2.061 para 3.398, os 
programas de doutorado de 1.177 para 2.202 e os 
mestrados profissionais de 156 para 703. Os pro-
gramas considerados de excelência, ou seja, aque-
les que possuem nota 7, saltaram de 233 para 465.

O número de alunos titulados também teve 
grande crescimento. Em 2010 foram concedidos 
35.965 títulos de mestre, 11.210 títulos de doutores 
e 3.236 títulos de mestrado profissional. Já em 
2016, foram concedidos 48.986 títulos de mestre, 
20.599 títulos de doutores e 10.612 títulos de mes-
trado profissional. Analisando os números de 2010 
e 2016, observa-se um aumento de mais de 10 mil 
títulos de mestrado, o número de títulos de douto-
rado quase dobrou e o número de títulos de mes-
trado profissional mais que triplicou.

O crescimento dos números de estudantes-
-pesquisadores de mestrado e doutorado refletiu 
também no aumento do número de publicações. 
Em 2010, foram 127.860 artigos e 49.206 livros pu-
blicados, já em 2016, foram 218.588 artigos e 80.517 
livros que chegaram até a sociedade.

As bolsas de mestrado e doutorado são conce-
didas para os primeiros colocados nas seleções 
dos programas de pós-graduação, esses pesquisa-
dores-bolsistas possuem dedicação exclusiva. As 
bolsas de mestrado e doutorado não são reajusta-
das desde 2013, e hoje, cada pesquisador contem-
plado com uma Bolsa da CAPES recebe uma bolsa 
de R$ 1.500,00 em programas de mestrado e de R$ 
2.200,00 em programas de doutorado. Não chega 
nem a metade do valor de um auxílio paletó ou um 

Enquanto o mundo todo tem aumentado o 
investimento em pesquisa e inovação, no 
Brasil, parece que o presidente acha que 
fazer ciência e produzir novas descobertas 
não é algo relevante

Recebendo pelos Correios?
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ras impressas. Só que isso ainda não é 
uma realidade para todos.

Assim sendo, toda vez que o pesso-
al dos Correios resolve lançar uma gre-
ve nova, o pessoal, especialmente da 
“velha guarda”, acaba atrasando o pa-

gamento de suas faturas.
Sei que é o bom e ve-

lho “efeito cascata”, mas 
tem “cascata” que “cansa”, 
especialmente por saber-
mos que os serviços são 
pagos pelos usuários.

Como não podemos 
mudar a cabeça do pes-
soal que faz a gestão da 

empresa temos que tentar mudar nos-
sa rotina: oriente as pessoas com as 
quais você convive para que comecem 
a utilizar os serviços online, evitando 
transtornos nas greves recorrentes dos 
Correios. Pode ter certeza que isso vai 
fazer uma grande diferença na vida 
dessas pessoas.

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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Enquanto os poderes Executivo e Legislativo 
precisam lidar mais de perto com cortes de verbas e 
reformas destinadas a mitigar o colapso das finanças 
públicas, outros setores da máquina pública não pa-
recem ainda ter acordado para a realidade orçamen-
tária brasileira.

Tornou-se nacionalmente conhecido nos últi-
mos dias, por exemplo, o episódio em que um procu-
rador do Ministério Público de Minas Gerais qualifi-
cou de “miserê” a média salarial de R$ 24 mil mensais 
verificada naquela instituição.

A enorme maioria da população não precisa-
ria de estatísticas para apontar que tal cifra situa seu 
beneficiário no topo da pirâmide social. Os dados o 
confirmam: segundo o IBGE, em 2016 a renda média 
do trabalho do 1% mais rico do país era de R$ 27,3 mil.

O procurador mineiro não corre o risco de ficar 
fora desse estrato privilegiado. Constatou-se, afinal, 
que sua remuneração regular chega aos R$ 35,5 mil. 
Em julho, recebeu ainda outros R$ 41 mil em indeni-
zações e outros penduricalhos.

Artifícios do gênero, destinados a driblar os 
tetos salariais do serviço público são costumeiros 
no Ministério Público e no Judiciário brasileiros —
cujos custos, como proporção da renda nacional, têm 
poucos paralelos no mundo. Essas estruturas con-
somem algo em torno de 1,6% do Produto Interno 
Bruto, patamar não encontrado em nenhum outro 
país relevante, conforme estudo publicado em 2015 
por Luciano da Ros. As aberrações não se limitam a 
vencimentos incompatíveis com os recursos do país, 
como mostram outros casos recentes. Em São Pau-
lo, os planos do Tribunal de Justiça para a construção 
de um prédio orçado em R$ 1,2 bilhão provocaram 
constrangimento entre membros da própria corte. A 
justificativa oficial para essa obra faraônica soa risível: 
economizar alegados R$ 58 milhões anuais hoje gas-
tos com aluguéis e transporte de magistrados.

Tampouco se pode ver sem inquietude a ofensi-
va para a criação de um sexto Tribunal Regional Fe-
deral, com sede em Belo Horizonte. Tal proposta aca-
ba de ser aprovada pelo Superior Tribunal de Justiça, 
mas felizmente precisa passar também pelo crivo do 
Congresso e pela sanção presidencial. Espera-se que 
os parlamentares possam tirar a limpo o argumen-
to de que o novo órgão não implicará mais despesas, 
graças a remanejamentos de verbas e pessoal. Não 
há mais como expandir uma máquina já inchada e 
perdulária, que ainda proporciona mordomias quase 
caricaturais —como o gasto de R$ 100 mil com três 
ministros do Superior Tribunal Militar que participa-
ram de um seminário de dois dias na Grécia durante 
o período de férias coletivas. Judiciário e Ministério 
Público devem passar por anos de contenção para ao 
menos mitigar discrepâncias no setor público. A ne-
cessária autonomia de que devem gozar não equivale 
ao direito de viver numa bolha orçamentária.

Editorial

Bolha de privilégios

Ranking dos Políticos - Facebook

auxílio moradia.
Estes estudantes-pesquisadores dedi-

cam de 2 a 4 anos para produzir estudos, 
muitas vezes inéditos, sobre temas variados 
dentro do universo científico. O desenvolvi-
mento do agronegócio, da indústria nacio-
nal, a descoberta de novas vacinas, a rea-
lização de estudos sobre águas, mudanças 

climáticas, desastres naturais, inteligência artifi-
cial e robótica, entre muitas outras áreas passam 
diretamente pelos programas de pós-graduação do 
Brasil. Essas pesquisas geram resultados que au-
xiliam na melhoria de processos, apresentam so-
luções para problemas, curas para doenças, criam 
novas patentes e permitem uma melhor gestão pú-
blica. Se o Brasil não investir em ciência, ficaremos 
sempre atrás de outras nações, não teremos com-
petitividade e ainda pagaremos patentes em cada 
um dos produtos e serviços que usarmos. Em pa-
íses como Alemanha, França, Dinamarca, Estados 
Unidos, Coreia do Sul, Japão e Austrália, se investi 
mais de 2% do PIB em pesquisa e inovação soma-
dos os investimentos públicos e privados, sendo 
que em qualquer um destes países o investimento 
estatal é fundamental e significativo. No Brasil, o 
governo vem reduzindo os investimentos em ciên-
cia e tecnologia desde 2015, contudo o orçamento 
para o ano de 2020 enviado para o congresso indica 
um corte de cerca de 50% do recurso da CAPES, o 
que na prática significa a paralização ou fim de mi-
lhares de pesquisas no Brasil. O mais trágico é que 
no mesmo momento, está acontecendo o aumento 
de 48% do fundo eleitoral, e o filho do Presidente da 
República Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que 
foi dar uma passeada nos EUA, pagou mais de R$ 
4 mil em almoço e acabou fugindo pela cozinha 
para escapar da imprensa. Com o valor dos ham-
búrgueres que Eduardo comeu, dava para pagar 
quase três bolsas de mestrado. Enquanto o mundo 
todo tem aumentado o investimento em pesquisa 
e inovação, no Brasil, parece que o presidente acha 
que fazer ciência e produzir novas descobertas não 
é algo relevante. Talvez o governo considere uma 
mamata o pesquisador receber R$ 1,5 mil para se 
dedicar exclusivamente a pesquisa. Para se ter 
saúde, educação e desenvolvimento é necessário 
existir pesquisa e inovação. Ou lutamos por isso 
agora, ou o país vai regredir décadas.

CAIUBI KUHN É GEÓLOGO, MESTRE EM GEO-
CIÊNCIAS PELA UFMT E PROFESSOR DA FACUL-
DADE DE ENGENHARIA

Pesquisa e inovação: gasto 
ou investimento?

CUTUCADA
O senador Major Olimpio (PSL-SP) disse 

ter tentado manter a senadora Selma Ar-
ruda no PSL. No último final de semana, a 
congressista anunciou que está de malas 
prontas para o Podemos. Olimpio afirmou 
que quem deveria deixar a sigla é Flávio 
Bolsonaro, que teria feito pressão para que 
Selma retirasse sua assinatura do pedido de 
instauração da CPI da Lava Toga. “Quem tem 
que cair fora do PSL é o Flávio, não ela [Ar-
ruda]. Gostaria que ele saísse hoje mesmo”, 
disse ele.

CARGO
A primeira-dama Márcia Pinheiro já é 

apontada nos bastidores como futura secre-
tária da Mulher de Cuiabá. A criação da se-
cretaria - considerada estratégica - foi anun-
ciada recentemente pelo prefeito Emanuel 
Pinheiro (DEM) e teve repercussão positiva. 
O nome escolhido será formalmente divul-
gado após a aprovação da mensagem, a ser 
enviada em breve à Câmara, que cria a estru-
tura organizacional da pasta.

CLIMÃO NA CHAPADA
O vice-prefeito de Chapada dos Guima-

rães, Osmar Froner (PRP), está rompido com 
a prefeita Thelma de Oliveira (PSDB). Ele tem 
visitado várias comunidades rurais para 
anunciar o fato e “pedir desculpas” à sua 
base eleitoral. Segundo Froner, a prefeita 
estaria acomodada no cargo e não cumpre o 
que prometeu. Obviamente, o vice já está de 
olho nas eleições do ano que vem, e aprovei-
ta para pular do barco na tentativa de mini-
mizar o desgaste.

Oriente as pessoas que você conhece sobre as possibili-
dades de recebimento e acompanhamento de faturas via 
internet. Ajude, ensine, mostre. Com isso essas pessoas 
param de depender dos serviços dos Correios e passam 
a ter mais praticidade em suas vidas, mesmo quando a 
empresa estiver em greve.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

CAIUBI KUHN

Crédito: Corpo de Bombeiros
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“Espera-se que os parlamentares possam 
tirar a limpo o argumento de que o novo 
órgão não implicará mais despesas, gra-
ças a remanejamentos de verbas e pessoal

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Espero que quando você estiver len-
do este texto a greve dos Correios já te-
nha terminado. Quase tão tradicional 
no Brasil quanto o futebol, a greve nos 
servidos da maior empresa de entrega 
do País é bem mais frequente do que 
se possa justificar. 
A “bola da vez”, 
segundo dizem, é 
protestar contra 
a privatização da 
empresa. Sinistro, 
mas cada um sabe 
como fazer para 
manifestar sua opi-
nião em um País 
democrático, não é mesmo?

O que não é nem um pouco “demo-
crático” é ficar com encomendas “enro-
ladas” por conta das greves frequentes. 
Quem costuma fazer compras online 
sabe muito bem do que eu estou falan-
do. O serviço, caro e “lento”, consegue 
complicar ainda mais a vida de quem 
depende da empresa para receber suas 
compras. Algumas coisas eu não depen-
do mais do serviço dos Correios, mas sei 
que muita gente ainda depende, como, 
por exemplo, o recebimento de faturas 
para pagamento. Hoje em dia pratica-
mente todas as minhas operações são 
feitas via internet e eu cancelo, sempre 
que possível, o recebimento das fatu-

A jaguatirica macho que foi resgatada ferida com marcas de tiro às mar-
gens da MT-242, em Nova Ubiratã, morreu no Hospital Veterinário da UFMT, 
em Sinop. O animal foi localizado na sexta por uma equipe que fazia manu-
tenção da estrada. A jaguatirica estava ferida e foi encaminhada para hospi-
tal. Segundo os médicos veterinários, o animal apresentava 3 ferimentos na 
região lombar, aparentemente provenientes de arma de fogo.



DIVULGAÇÃO

MILITANTE DO ALÉM...
O movimento Plenária Livre que disputou 

o Processo de Eleições Diretas (PED) do PT de 
Mato Grosso e obteve aproximadamente 7,67% 
dos votos, ingressou com recurso junto à Co-
missão Executiva Estadual solicitando a im-
pugnação da votação em Juruena, Colíder, Ter-
ra Nova do Norte e Cuiabá. As irregularidades 
são apontadas pelos militantes concorrentes 
do deputado estadual Valdir Barranco. Todas 
as irregularidades teriam favorecido a chapa 
da corrente majoritária Construindo um Novo 
Brasil (CNB), por Barranco, atual presidente do 
PT mato-grossense. Nesta etapa do PED, o gru-
po obteve 64,66% dos votos. Transporte irregu-
lar de eleitores e até filiados já mortos, de acor-
do com os derrotados, “apareceram” para votar.

TCHAU PSL...
Selma Arruda, com mandato de sena-

dora cassado desde abril pelo TRE e no cargo 
por força de recursos no TSE, se filia oficial-
mente ao Podemos nesta quarta, às 14h, no 
Salão Azul, do Senado, logo após participar 
de um almoço com as principais lideranças 
do seu novo partido. Dará entrevista coleti-
va. Ela sai do PSL de Bolsonaro, mas garante 
continuar na base do governo. Em uma ou-
tra data, ainda este mês, Selma participará 
de uma filiação simbólica em Cuiabá e com 
presenças de lideranças nacionais do Pode-
mos, como do senador Álvaro Dias. Esse ato 
está sendo organizado pelo vice-prefeito da 
Capital Niuan Ribeiro, que pretende concor-
rer a prefeito.

POSTO DE FRONTEIRA...
O governador Mauro Mendes inau-

gura hoje (18), o Posto do Limão, do Gefron, 
na região de Cáceres. Decola para Cáceres 
logo cedo e pousa na pista da fazenda San-
ta Helena. Dali segue 14 km de carro até o 
posto a ser inaugurado. O chefe do Execu-
tivo vai aproveitar para fazer um sobrevoo 
de helicóptero na área de patrulhamento 
do Gefron, na fronteira com a Bolívia. De-
pois, participa de um almoço no sindicato 
rural cacerense oferecido pelos produtores 
rurais que foram os parceiros na reforma 
do Posto do Limão. Cerca de 100 pessoas 
devem participar. No mesmo local será re-
alizado a Expocáceres, que começa nesta 
terça e se estende até sexta (20).
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Atualmente existem mais de 700 venezuelanos na capital

Deputado propõe ajuda humanitária 
a refugiados em Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Mato Grosso vivencia um 
grande fluxo migratório. De 
2012 para cá, chegaram a 
Cuiabá haitianos sobreviven-
tes de catástrofes naturais que 
devastaram o País. Nos últi-
mos anos, a imigração espon-
tânea tem sido de famílias 
venezuelanas afetadas pela 
depressão econômica e crise 
política e social vivenciada no 
país de origem.

Para fortalecer e estruturar 
melhor a rede de acolhimen-
to, o deputado estadual Dou-
tor João (MDB) apresentou 
o Projeto de Lei nº 714/2019, 
que institui a Política Estadu-
al para a População Migrante. 

Na atualidade, muitas famí-
lias venezuelanas vivem em 
situação de rua em Cuiabá, 
pedindo auxílio em semáfo-
ros, inclusive carregando be-
bês de colo em visível situa-
ção de vulnerabilidade social. 
São pais e mães que foram 
afetados pela crise econômi-
ca da Venezuela e vieram ao 
Brasil em busca de oportuni-
dade de emprego. 

Diante deste cenário, o 
projeto de lei buscará asse-
gurar as famílias o acesso a 
direitos sociais e aos serviços 
públicos, além de promover 
ações afirmativas de respeito 
à diversidade e à intercultu-
ralidade, prevenir violações 
de direitos e fomentar a par-
ticipação social e desenvolver 
ações coordenadas com a so-
ciedade civil. 

 “A situação dos venezue-
lanos é grave e precisa rece-
ber maior atenção do poder 
público. Chama atenção o 
fato de constatarmos muitas 
crianças e bebês em situação 
de risco e de vulnerabilidade 
social. Por isso, propomos da 
criação desta política estadu-
al que vai dar um tratamento 
mais humano a estas famí-
lias que vieram a Cuiabá em 
busca de uma vida melhor”, 
afirmou o deputado estadual 
Doutor João.

De acordo com dados di-
vulgados pelo Ministério 
Público Estadual, o Centro 
de Pastoral para Migrantes 
de Cuiabá (conhecida como 
Casa do Migrante) já atendeu 

FLUXO MIGRATÓRIO | Muitas famílias venezuelanas tal vivem em situação de vulnerabilidade social
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FISCALIZAÇÃO

AL cobra informações de empréstimo 
de US$ 332 milhões do estado de MT

SEGURANÇA NO CAMPO

Bolsonaro diz que sancionará projeto
que amplia posse de arma no campo

TREINAMENTO

MT realiza Curso de 
Operações Táticas 
Especiais inédito

Operação de combate à criminalidade 

Negociação prevê pagamento de dívida dolarizada e investimentos

DA REPORTAGEM

O governo do Estado 
deverá fornecer em 30 dias 
informações por escrito à 
Assembleia Legislativa do 
contrato que firmou com o 
Banco Internacional para 
Reconstrução e Desenvolvi-
mento (Bird) na ordem de 
US$ 332 milhões. O dinhei-
ro contraído pelo governo 
será utilizado para quitação 
da dívida dolarizada com o 
Bank Of America, firmado na 
gestão do ex-governador Sil-
val Barbosa. O fornecimento 
das informações pelo Execu-
tivo se deve à aprovação pelo 
Plenário do requerimento nº 
638/2019, de autoria do de-
putado estadual Wilson San-
tos (PSDB). O empréstimo 
atual prevê U$$ 82 milhões 
a mais do que o governo do 
estado anunciou que, inicial-
mente, precisaria para quitar 
a dívida com o Bank Of Ame-
rica - avaliada em US$ 250 
milhões. Além de fornecer 
cópia completa do contrato 
e de todos os documentos 
existentes relacionados ao 
empréstimo aprovado junto 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Depois de receber alta, 
o presidente Jair Bolsonaro 
(PSL), voltou para Brasília 
onde retomou suas ativida-
des no Palácio do Alvorada.

Em sua chegada, aguar-
dado por alguns apoiadores, 
o presidente conversou ra-
pidamente com jornalistas 
presentes. Ele disse que vai 
sancionar o Projeto de Lei 
3.715/19, que amplia a posse 
de arma em propriedades 
rurais. A medida foi aprova-
da pela Câmara dos Depu-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Pela primeira vez, Mato 
Grosso realiza o Curso de 
Operações Táticas Especiais 
(Cote), para treinamento e 
formação de 21 policiais dos 
Estados de Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Acre, 
Rondônia e Minas Gerais. A 
capacitação é uma iniciativa 
da Polícia Judiciária Civil de 
Mato Grosso, por meio da 
Gerência de Operações Es-
peciais (GOE) e Academia da 
Polícia Civil (Acadepol).

O curso terá duração 
de aproximadamente 60 
dias, com uma carga total de 
800 horas/aulas e certifica-
do expedido pela Acadepol. 
Durante a aula inaugural, 
realizada no auditório da 
PJC, o coordenador-geral do 
Cote, delegado Marcos Au-
rélio Veloso e Silva, destacou 
que o curso é resultado do 
planejamento da instituição, 
após uma espera de 21 anos.

“Hoje a Acadepol ma-
terializa o último ciclo no 
campo da instituição. Temos 
cursos em diversas áreas, de 
inteligência, investigação e 
outros operacionais. Reali-
zamos dois Cot (Curso de 
Operações Táticas) e hoje 
entramos para o rol dos es-
tados que formam operado-

res táticos”, disse o delegado, 
fazendo referência aos 12 
estados da federação que já 
realizaram o curso.

O delegado Marcos 
Veloso fez referência ao 
delegado Ramiro Mathias, 
atual chefe da Gerência de 
Operações Especiais, pela 
determinação e comprome-
timento à frente da unidade 
operacional. O diretor da 
Acadepol, delegado Welber 
Batista, também reforçou a 
importância da capacitação 
técnica e a larga experiência 
do delegado Marcos Veloso. 
“Os policiais que vão para 
Gerência de Operações Es-
peciais fazem história. Ele 
está entre os melhores pro-
fissionais das forças de segu-
rança do Brasil. Esse curso 
é realmente diferenciado”, 
afirmou.

Já o diretor de Ativida-
des Especiais, Fernando Vas-
co, finalizou a aula inaugural 
destacando a presença de 
outros estados, assim como 
dos membros de outras ins-
tituições de Mato Grosso, 
como o Corpo de Bombei-
ros e a Polícia Militar, que 
participam do Cote. “Quere-
mos que todos se sintam em 
casa e tenham o mesmo tra-
tamento que tive quando vi-
sitei esses estados, tratamen-
to de irmãos”, disse Vasco.

ao Bird, a equipe técnica da 
Secretaria de Estado de Fa-
zenda (Sefaz) deverá respon-
der aos seguintes questiona-
mentos: tecnicamente, o que 
significa para as contas do Es-
tado este empréstimo?

Ainda, deverá ser forne-
cido pelo Executivo cópia das 
duas ações movidas pela Pro-

tados no dia 21 de agosto e 
aguarda sanção presidencial.

Perguntado se vetaria 
algum item do projeto, o 
presidente acrescentou que 
não leu ainda o texto apro-
vado, mas que vai garantir 
o direito à posse de arma. 
“Eu não vi o projeto, vou ver 
amanhã. Mas eu não vou to-
lher mais ninguém de bem 
de ter a sua posse ou porte de 
arma de fogo”, declarou. 

Segundo o projeto 
aprovado pelo Legislativo, 
fica autorizada a posse de 
arma em toda a extensão de 
uma propriedade rural. A 

medida garante ao dono de 
uma fazenda, por exemplo, 
o direito de andar com uma 
arma de fogo em qualquer 
parte de sua propriedade. 
Atualmente, a posse só é per-
mitida na sede. O presidente 
também disse que está bem 
de saúde, mas que só volta 
ao ritmo normal de ativida-
des após a viagem aos Esta-
dos Unidos. De acordo com 
o porta-voz da Presidência, 
Otávio Rêgo Barros, Bol-
sonaro deve embarcar para 
Nova York no próximo dia 
23. No dia 24, está previsto 
seu discurso na 74ª Assem-

bleia Geral das Nações Uni-
das. Tradicionalmente, cabe 
ao presidente do Brasil fazer 
o discurso de abertura do 
evento anual. Pelo Twitter, 
o presidente comemorou 
a volta ao trabalho. “Com 
a graça de Deus, passamos 
bem por mais um processo 
cirúrgico decorrente dos re-
flexos causados pela tentati-
va de assassinato cometida 
por ex-membro de partido 
de esquerda! Finalmente de 
volta ao conforto do lar, jun-
to à minha filha e voltando 
ao trabalho! O Brasil tem 
pressa!”, escreveu.

curadoria-Geral do Estado 
(PGE-MT) junto ao Supremo 
Tribunal Federal buscando 
garantir a concessão do em-
préstimo e responder tam-
bém qual o plano de trabalho 
estabelecido para a realiza-
ção de novos investimentos 
e ações de sustentabilidade 
fiscal e agricultura sustentá-

vel, conservação florestal e 
mitigação das mudanças cli-
máticas. Também está sendo 
questionado quando será co-
locado em prática este plano 
de trabalho e qual a data em 
que foi contraído o emprés-
timo e qual era o rating dado 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN).

mais de 211 mil pessoas desde 
a sua fundação em 1980, e o 
fluxo aumentou considera-
velmente a partir de 2012. À 
época, chegaram mais de 3.5 
mil haitianos, e atualmente 
existem mais de 700 vene-
zuelanos na capital, sendo 
que nem todos foram acolhi-
dos e orientados sobre seus 
direitos e deveres, por falta 
de uma política pública ade-
quada.  

O deputado destacou, ain-
da, que migrar é um direito 
de todos os cidadãos, e que 
diante do grande fluxo mi-
gratório é preciso que se es-
tabeleça no Estado de Mato 
Grosso um marco regulató-
rio, que possa assegurar ajuda 
humanitária efetiva aos imi-
grantes, e também a garantia 
dos seus direitos humanos 
fundamentais. 

O Projeto de Lei nº 714/2019 
já recebeu parecer favorável 
da Comissão de Direitos Hu-
manos, Cidadania e Ampa-
ro à Criança, ao Adolescen-
te e ao Idoso da Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT).
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TV  e Entretenimento

Sem perder o otimismo 
e força, Ana Furtado 
anuncia que passará 
por rodada de exames

Quase um ano e meio após ser diagnostica-
da com câncer de mama, a apresentadora Ana 
Furtado voltou a falar sobre o assunto, revelan-
do que passará por uma nova bateria completa 
de exames - a primeira após tratar a doença 
- e, como todas as vezes em que abordou o as-
sunto, ela o fez de maneira muito inspiradora. 
Ao publicar uma foto em que aparece com o 
marido, Boninho, a apresentadora contou que 
está prestes a iniciar o primeiro checkup ge-
ral desde que terminou o tratamento contra o 
câncer de mama, revelando que vê o momento 
como mais um passo importante e que, apesar 
disso, está bem confiante quanto aos resulta-
dos dos testes.
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Débora Nascimento conheceu novo namorado, 
Luiz Perez, através de Samara Felippo

Samara Felippo bancou uma espécie 
de cupido no romance de Débora Nasci-
mento com Luiz Perez. A atriz e o der-
matologista estão juntos há aproximada-
mente dois meses e neste final de semana 
jantaram em restaurante de Ipanema, 
Zona Sul do Rio de Janeiro. Oficialmente, 
a mãe da pequena Bella, de um ano, segue 
solteira. Desde o fim do casamento com 

José Loreto, no começo do ano, Débora 
não assume nenhum relacionamento e 
teve uma rápida relação com João Vicen-
te de Castro.

Novo romance de Débora é médico vo-
luntário no exterior

Segundo a coluna “Retratos da Vida”, 
foi a intérprete da Thais da novela “To-

píssima” quem apresentou Débora a Luiz. 
Aos 34 anos, o médico e dono de uma clí-
nica de estética, aliás, tem em sua rede 
social foto ao lado de Samara e de outras 
famosas como Caroline Abras. 

Na web, Luiz, que é voluntário no Ne-
pal, mostra sua paixão pelo surfe e o en-
gajamento em assuntos ligados ao femi-
nismo.



Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vagas de Emprego
1-Supervisor Administrativo, com expe-
riência;
2-Eletricista Automotivo, com experiên-
cia;
3-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
4-Mecânico, com experiência;
5-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
6-Porteiro, para área hospitalar;
7-Desenhista Projetista, com experiência 
e qualificação na área; 
8-Maqueiro;
9-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
10-Supervisor de Análise de crédito, com 
experiência;
11-Motorista de Entrega, com CNH D, 
com experiência
12-Moto Boy, com experiência, para 
posto de molas, CNH AB;
13-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
14-Serrador, com experiência em fita 
deitada;
15-Técnico em enfermagem, com 
COREN;
16-Enfermeiro (a), com COREN;
17-Vendas para ótica, com experiência;
18-Vendas, com conhecimento em 
informática e redes sociais;
19-Serralheiro, com experiência e refe-
rência comprovada;
20-Vendas, com experiência, conheci-
mento pacote Office e conhecimento na 
linha automotiva pesada;
21-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
22-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

 A AGROMOTOR MAQUINAS AGRICOLAS COMERCIO E 
SERVICOS LTDA, CNPJ 06.889.469/0001-00, localizada 
no município de Alta Floresta – MT, torna público que re-
quereu à Secretaria de Desenvolvimento (Direção de Meio 
Ambiente), a Licença Prévia, de Instalação e de Operação, 
para atividade de Manutenção e reparação de máquinas e 
equipamentos para agricultura e pecuária, conforme Reso-
lução Consema nº 85/2014).

 A KOWAL E KOWAL LTDA, CNPJ 00.056.102/0001-29, lo-
calizada no município de Alta Floresta – MT, torna público 
que requereu à Secretaria de Desenvolvimento (Direção 
de Meio Ambiente), a Renovação da Licença de Operação, 
para atividade de Manutenção e reparação de máquinas 
motrizes não-elétricas, conforme Resolução Consema nº 
85/2014).

 LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLINICAS GASQUEZ 
MARTIN LTDA, CNPJ n° 31.800.982/0001-20, localizado 
na Avenida Marechal Rondon, 260, Setor Leste, município 
de Colíder/MT torna-se público que requereu junto a Co-
missão de Municipalização de Licenciamento Ambiental do 
Município de Colíder /MT, a Licença de Operação Ambien-
tal do LABORATORIO DIAGNOSI.

 OFICINA AUTOMOTIVA VIA NORTE LTDA, CNPJ n° 
01.734.512/0001-44, localizado na Rodovia MT 320, S/N, 
KM 35 – Setor Industrial, município de Colíder/MT torna-se 
público que requereu junto a Comissão de Municipalização 
de Licenciamento Ambiental do Município de Colíder /MT, 
a Licença de Operação Ambiental da OFICINA AUTOMO-
TIVA VIA NORTE.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: DILEIA FERREIRA ROCHA – CPF: 048.629.609-10 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 29/11/2011, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTE 17 da QUADRA 15 do JARDIM VENEZA em 
SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/02/2019, 
15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 15/06/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em 
virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou 
a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para 
notificar.SINOP/MT, 05 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

17,18/09 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 010/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 30 de Outubro de 2019, 
às 08:00 horas, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 010/2019, com objeto 
de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA TRANSBORDO, 
ARMAZENAMENTO, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS 
PERIGOSOS DE SAÚDE PERTENCENTES AOS GRUPOS “A, B E E”, EM ATENDIMENTOS 
AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DE PEIXOTO, CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS,  conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2019, que poderá 
ser adquirido pelos e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com e 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 17 de Setembro de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 
 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 014/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 03 de Outubro de 2019, 
às 08:00 horas, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2019, com objeto 
de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES 
MÉDICAS, EM ATENDIMENTO AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO 
ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, 
TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, que poderá ser adquirido pelos e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com e compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou 
pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 17 de Setembro de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 
 

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 
P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM ATENDIMENTO AO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS 
LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
realizado pela terceira vez em 13 de Setembro de 2019, foi declarado DESERTO por não haver 
nenhuma empresa participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 17 de Setembro de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 
 

 

 
Avenida das Acacias, n° 2.369, centro – Sinop – 

MT – CEP 78.550-306 
E-mail: sinttronormat@gmail.com – Fone/Fax: 

(66) 3531 8133 - 1088 

SINTTRONORMAT 
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O presidente do SINTTRONORMAT – SINDICATO DOSTRABALHADORES NO 
TRANSPORTE RODOVIARIO DO NORTE DEMATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados quites e em condições de 
votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de 
setembro de 2019 (quarta-feira), em primeira convocação às 08h00min, com presença 
da maioria simples dos associados, e em segunda e última convocação às 09h00min 
com qualquer número dos presentes, ficando a assembleia permanente até as 
17hs00min. A Assembleia será realizada na sede administrativa da entidade, sito à 
Avenida das Acácias, n.° 2.369, centro, na cidade de Sinop, Estado de Mato 
Grosso, para discutir, apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Prestação 
de Conta do Exercício de 2018; 2 - Aprovação das Contas do Exercício de 2018; 
Contamos com a imprescindível presença de todos. Sinop, 17 de setembro de 2019. 

Jaime Sales de Oliveira 
Presidente - Sinttronormat 

  
Avenida das Acacias, n° 2.369, centro – Sinop – 

MT – CEP 78.550-306 
E-mail: sinttronormat@gmail.com – Fone/Fax: 

(66) 3531 8133 - 1088 

SINTTRONORMAT 
Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 
O presidente do SINTTRONORMAT – SINDICATO DOSTRABALHADORES NO 
TRANSPORTE RODOVIARIO DO NORTE DEMATO GROSSO, no uso de suas 
atribuições legais e estatutárias, convoca todos os associados quites e em condições de 
votar, para participarem da Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 25 de 
setembro de 2019 (quarta-feira), em primeira convocação às 08h00min, com presença 
da maioria simples dos associados, e em segunda e última convocação às 09h00min 
com qualquer número dos presentes, ficando a assembleia permanente até as 
17hs00min. A Assembleia será realizada na sede administrativa da entidade, sito à 
Avenida das Acácias, n.° 2.369, centro, na cidade de Sinop, Estado de Mato 
Grosso, para discutir, apreciar e deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 1- Prestação 
de Conta do Exercício de 2018; 2 - Aprovação das Contas do Exercício de 2018; 
Contamos com a imprescindível presença de todos. Sinop, 17 de setembro de 2019. 

Jaime Sales de Oliveira 
Presidente - Sinttronormat 

 

1° EDITAL DE RETIFICAÇÃO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE/MT, com sede 
na Rua dos Girassóis, n.º 387 – Esq. Av. Fortaleza, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, CEP 78578-000, pela sua PREGOEIRA, designada pela 
Portaria n.º 033/2019, torna público para conhecimento de todos os 
interessados que retificou a data de abertura do Certame do Pregão 
Eletrônico 003/2019, cujo objeto é “Registro De Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Caminhão, para atender o Convênio n.° 
867688/2018, celebrado com a Superintendência do Desenvolvimento da 
Amazônia - SUDAM”, tendo em vista que houve alterações no termo de 
referência, item 6.0 no edital, sendo o mesmo prorrogado. A data de 
abertura do Certame passa a ser dia 30/09/2019, às 08:30 horas horário 
de Brasília – DF, local www.licitanet.com.br. O edital poderá ser obtido 
através do site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba 
PUBLICAÇÕES. Informações na Comissão Permanente de Licitações, 
sito à Rua dos Girassóis, n.° 387, Centro, de Segunda à sexta-feira 
07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min, exceto feriados, e 
através do tel. (66) 3588-1566.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019

Ipiranga do Norte-MT, 17 de Setembro de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 086/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, tendo como objeto aquisição de papel A4, bobina para 

relógio ponto e suprimentos para impressora para ser utilizado pelas 

secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: 

GOMES COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI ME 

inscrita no CNPJ sob o número 11.607.429/0001-68 Itens 829297, 

833444, 833445, 833446, 833447, 833448, no valor de R$ 9.651,70; 

ROSANGELA DE SOUZA MATOS 06319983140 inscrita no CNPJ sob o 

número 31.512.727/0001-81 Itens 829294, 829295, 829296, no valor de 

R$ 14.979,90; LUASI PAPEIS E LIVROS EIRELI inscrita no CNPJ sob o 

número 08.371.036/0001-93 Itens 220768, 224544, no valor de R$ 

161.082,00. Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção 

de interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 17 de Setembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
CONVOCAÇÃO PARA RETOMADA DE SESSÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 03/2019 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 32/2019, Tipo: Menor Preço Global, OBJETO: contratação 
de empresa visando a “REFORMA PREDIAL, CONSTRUÇÃO DE GARAGEM E 
CALÇAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DORICO PEREIRA DE ARAÚJO”, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das atribuições que lhe confere a 
Portaria nº 190/2019 de 14/06/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento dos 
interessados a continuidade da sessão pública da Tomada de Preços N° 03-2019; 1. A 
retomada da Sessão Pública será em 24/09/2019 (Vinte e quatro de setembro de 2019), às 
08h00m (oito) horas, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Novo Mundo MT. 2. 
1.1- Deverão estar presentes na sessão os mesmos representantes credenciados no dia 
23/08/2019 (vinte e três de agosto de 2019), caso não seja possível, os novos 
representantes deverão se credenciar conforme disposto no Anexo V – Modelo de Carta 
credenciamento. A íntegra do processo encontra-se disponível no endereço desta 
instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão 
obter maiores informações das 07H00min às 11H00min de segunda a sexta. Novo Mundo, 
MT, 17 de setembro de 2019.  

Liria Kurten Wronski 
Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
REQUERIMENTO

Município de Sorriso, CNPJ n° 03.239.076/0001-62 com sede na 
Avenida Porto Alegre, nº 2525, Bairro Centro, torna público que solicitou 
junto a SAMA – Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente do 
Município de Sorriso, Estado de Mato Grosso, a Licença Prévia (LP) e 
Licença de Instalação (LI) para construção de uma sede administrativa, 
construção de dissipador de energia de água no extravasor do lago, 
iluminação ao entorno do lago e instalação de uma estação 
meteorológica, sento todas estas atividade executadas junto a 
Parque Natural Municipal Claudino Francio, localizado na Avenida dos 
Imigrantes, Bairro Recanto dos Passaros, coordenada geográfica S -12º 
31' 50,79” O -55º 43' 29,23”. Não foi determinado EIA-RIMA.
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Athletico tem a vantagem do 1 a 0 na decisão após vencer na Arena da Baixada Rodrigo Moledo é um dos principais nomes do Inter para a decisão 

12 dos 16 times que vencem
na ida terminam campeões

Xerife da zaga despontou no
União Rondonópolis em 2009

DA REPORTAGEM
O Athletico tenta con-

firmar a vantagem de 1 a 0 
e levantar a taça da Copa do 
Brasil em pleno Beira-Rio. 
E o histórico joga a favor do 
Furacão nessa final. Em 30 
edições, 16 times abriram 
vantagem no primeiro jogo, 
e 12 deles (75%) conquistaram 
o título na volta.

Só Palmeiras (em 1998 
e em 2015), Sport (em 2008) 
e o próprio Internacional 
(em 1992) conseguiram re-
verter a derrota do jogo de 
ida e levantar a taça da Copa 
do Brasil na volta.

A finalíssima da Copa 
do Brasil está marcada para 
20h30 desta quarta-feira 
(18), no Beira-Rio. O Athleti-
co joga por um empate. Der-
rota por um gol de diferença 
(1 a 0, 2 a 1, 3 a 2...) leva para 
os pênaltis. E o Inter precisa 
vencer por dois ou mais gols 

DA REPORTAGEM

Que Rodrigo Moledo é 
um dos pilares do Inter de 
Odair Hellmann todos sa-
bem. Desde que voltou do 
futebol grego, o zagueiro se 
tornou um dos líderes da de-
fesa do time finalista da Copa 
do Brasil, ao lado de Víctor 
Cuesta.O que talvez nem 
todos os colorados saibam é 
que ele já causou transtornos 
ao próprio Inter na compe-
tição. Há 10 anos, anulou 
Nilmar e quase proporcio-
nou um vexame ao Colorado 
na primeira fase do torneio, 
pelo União Rondonópolis.

Natural do Rio de Janei-
ro, Moledo deu os primeiros 
passos no futebol profissio-
nal no time de Mato Grosso. 
Em 2009, enfrentou o Inter 
na Copa do Brasil e chamou 
a atenção do então vice de 
futebol, o ex-presidente Fer-

para ser campeão no tempo 
normal.

Apesar da vantagem, o 
Athletico não quer abrir mão 
de seu estilo, com posse de 
bola e controle do jogo. O 
técnico Tiago Nunes diz que 
a vitória na ida é importante, 
mas não determinante. E ele 
afirma que se o Athletico jo-
gar pensando no empate, vai 
se complicar no jogo.

“Se jogar pensando 
nela, a gente vai perder o 
jogo, vai ter dificuldades. 
Temos que pensar em ir no 
Beira-Rio, fazer um grande 
jogo, não pensar na nossa 
postura, respeitar muito a 
equipe do Inter, que é uma 
grande equipe, com grandes 
jogadores e um grande trei-
nador, e merecer muito. É o 
merecimento. Se a gente es-
tiver em um dia muito bom, 
a gente tem chances, sim, de 
buscar esse título”, falou Tia-

nando Carvalho. Ele che-
garia ao Beira-Rio no ano 
seguinte como aposta para 
a primeira de suas três pas-
sagens pelo clube.

Na estreia pela Copa do 
Brasil, a expectativa era eli-
minar o jogo de volta com 
uma vitória fora de casa 
diante do desconhecido time 
do Mato Grosso. Era. O In-
ter pouco produziu e perdeu 
por 1 a 0. Um vexame, a pon-
to do atual técnico da Sele-
ção admitir o constrangi-
mento com o desempenho.

Moledo teve parcela 
significativa de culpa pela 
fraca atuação colorada. Ou 
melhor, Rodrigão, como era 
conhecido à época. Com 21 
anos, recebeu a missão de 
marcar Nilmar, já então um 
dos principais atacantes do 
país, e anulou as chances do 
rival. Mesmo quando este 
tentava aproveitar sua ve-

HISTÓRICO FAVORÁVEL | Em 30 edições, só Palmeiras, 
Sport e o Inter conseguem o título depois de perder na ida

INTER | De algoz de Nilmar a pilar na final: como Moledo 
“surgiu” na Copa do Brasil

Foto: Divulgação Foto: Divulgação

TÍTULO INÉDITO

Wellington supera desconfiança
e vira líder com voz ativa

COM D’ALESSANDRO

Inter antecipa 
concentração para 
final da Copa do BrasilFoto: albari rosa

Foto: albari rosa

Wellington vai completar 59 jogos pelo Furacão contra o Inter 

Argentino sentiu desconforto muscular em treinamento 

DA REPORTAGEM

O Athletico busca, con-
tra o Internacional, o títu-
lo da Copa do Brasil pela 
primeira vez. Depois de 
ser vice em 2013, diante do 
Flamengo, o Furacão mira 
o seu 31º título na história. 
Assim como o clube, quem 
também tenta adicionar a 
conquista ao currículo é o 
volante Wellington, um dos 
líderes da equipe atleticana.

Desde julho de 2018 no 

DA REPORTAGEM

O Inter antecipou em 
um dia o período de concen-
tração para a finalíssima da 
Copa do Brasil, na quarta-
-feira, às 20h30, no Beira-
-Rio, contra o Athletico-PR. 
A delegação colorada chegou 
ao hotel na Zona Norte de 
Porto Alegre já nesta segun-
da-feira, em mobilização 
total para reverter a derrota 
por 1 a 0 do jogo da ida. E 
com D’Alessandro entre os 
relacionados.

No último domingo, 
o argentino virou motivo 
de preocupação para Odair 
Hellmann após sentir um 
desconforto muscular na 
parte final do treino dos ti-
tulares, no CT do Parque Gi-
gante. Em Belo Horizonte, o 
treinador já havia garantido 
a presença do camisa 10 após 
na entrevista coletiva depois 
da vitória por 3 a 1 dos reser-
vas sobre o Atlético-MG.

Nesta segunda-feira, 

D’Ale desembarcou do ôni-
bus normalmente e passou 
pelo saguão sem aparentar 
sentir qualquer desconforto. 
O meia e os demais compa-
nheiros deixaram o Beira-
-Rio e foram direto ao hotel 
após o treino com portões 
fechados à tarde.

Com o seu camisa 10 
concentrado para a decisão, 
a tendência é de que Odair 
repita a escalação do duelo 
de ida na Arena da Baixada. 
Wellington Silva também 
permaneceu em Porto Ale-
gre com os 11 considerados 
titulares, mas deve ser a pri-
meira alternativa no banco 
de reservas. O elenco colo-
rado fez um último treino 
antes da final na tarde desta 
terça-feira. Após a derrota 
por 1 a 0 na Arena da Baixa-
da, o Inter precisa vencer por 
dois gols de diferença para 
conquistar o bicampeonato 
da competição. Caso vença 
por um gol, a equipe leva a 
decisão para os pênaltis.

Rubro-Negro, o camisa 5 usa 
a experiência a favor no Ath-
letico. Capitão raiz, é dele a 
voz firme e ativa no vestiá-
rio atleticano. Respeitado no 
elenco, o jogador de 28 anos 
é quem mais passa força ao 
grupo e chama atenção nas 
reuniões pré-jogo, com pala-
vras de incentivo compara-
das a mantras.

Criticado no Vasco, 
Wellington se encontrou no 
Furacão. Logo que chegou, 
se adaptou rápido ao grupo, 

engatou partidas em sequ-
ência como titular e ganhou 
a confiança de Tiago Nunes. 
Em 2019, ele virou peça im-
portante a partir de abril, 
depois que Camacho saiu do 
time, suspenso por doping.

Proteção à defesa, in-
versões, saída de bola e orga-
nização são algumas das fun-
ções do jogador dentro de 
campo. Líder nato, tem esti-
lo “silencioso”, de quem dita 
o ritmo do jogo e se impõe.

“Desde que cheguei ao 

Athletico eu sabia que faria 
parte de uma geração ven-
cedora. E a cada jogo que 
fazemos e com os objetivos 
sendo conquistados, perce-
bo que vamos criando uma 
nova gama de torcedores. 
Isso é fazer história. Criar 
raízes. Deixar seu nome 
gravado no clube”, disse em 
postagem no Instagram. O 
Athletico faz a grande final 
da Copa do Brasil, no Beira-
-Rio. O árbitro Wilton Perei-
ra Sampaio (Fifa/GO) apita.

go Nunes.
Tiago Nunes cita um 

jogo do próprio Athletico 
para cobrar atenção do time. 
Na semifinal, o Furacão le-
vou 2 a 0 do Grêmio em 
Porto Alegre, mas, depois, 
venceu por 2 a 0 no tempo 
normal e por 5 a 4 nos pênal-
tis para garantir a vaga na de-
cisão da Copa do Brasil.

“A vantagem não é de-
terminante para nada por-
que um chute no primeiro 
minuto pode acabar com ela. 
Temos o exemplo da semi-
final. Sofremos um 2 a 0 na 
ida, revertemos, poderíamos 
ter feito o terceiro ainda e 
classificamos nos pênaltis 
contra um grande adversá-
rio. Mas ela é muito impor-
tante. Se, no final do jogo, 
ela nos favorecer, acaba se 
tornando importante para a 
conquista ou não”, comple-
tou.

locidade. No jogo de volta, 
aliás, Moledo voltou a mos-
trar virtudes, e não apenas as 
defensivas. Já no final da par-
tida, quando o placar de 2 a 
0 estava construído (com os 
gols de Índio e Alecsandro), 
Moledo aventurou-se como 
atacante e quase marcou o 
gol que daria a classificação 
aos visitantes. As atuações 
chamaram atenção do então 
presidente Fernando Carva-
lho, bem como Tite. A dire-
ção então o contratou para o 
Inter B. Em 2011, após a im-
plosão do time de aspirantes, 
o zagueiro foi promovido ao 
grupo principal. Com seu es-
tilo discreto, mas eficiente, 
Moledo não demorou a virar 
titular. O bom desempenho 
rendeu a lembrança de Fe-
lipão e a convocação para a 
Seleção em abril de 2013. 
Acabaria vendido ao Meta-
list, da Ucrânia.
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DA REPORTAGEM

Um avião de pequeno por-
te caiu, no início da noite de 
segunda-feira (16), em uma 
fazenda a cerca de quatro 
km do centro de Guarantã 
do Norte nas proximidades 
do Instituto Federal de Mato 
Grosso (IFMT). O empresá-
rio Jair José Demski e o filho 
dele, João Anderson Desmki, 
morreram na hora.

De acordo com informa-
ções de um bombeiro, a 
aeronave pegou fogo após 
bater no solo e ficou comple-
tamente destruída. O solda-
do Lenielson da Cruz confir-
mou ao site Só Notícias que 
os corpos das duas vítimas 
foram arremessados para 
fora do avião.

“Eram duas pessoas na 
aeronave. Os corpos foram 

projetados para fora. O fogo 
foi controlado, uma vez que 
caiu em uma área que o mi-
lho já havia sido colhido. 
Poucas chamas, foram con-
troladas na hora. O avião fi-
cou completamente destruí-
do, irreconhecível”, explicou.

Uma fonte informou que o 
avião Van’s Aircraft, modelo 
RV 10 pertenceria a um em-
presário em Guarantã. Está 
sendo apurado de qual cida-
de decolou. O destino final 
seria Guarantã do Norte e 
caiu a cerca de 2 km do ae-
ródromo. Quatro bombeiros 
trabalharam na ocorrência 
e utilizaram um caminhão 
bomba-tanque. 

A área foi isolada e a Pe-
rícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) fez os pro-
cedimentos de análise das 
circunstâncias do acidente. 

Foto: RepRodução

Foto: divulgação

Foto: divulgação
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FALTA DE CHUVA

Tangará da Serra deve passar
por racionamento de água

VERBA QUEIMADA

MT receberá R$ 23,8 mi para combater queimadas

GREVE NOS CORREIOS

Procon-MT recomenda 
atenção aos vencimentos 
de contas e encomendas

Lagoas da estação que recebem a água do Rio Queimapé estão com níveis baixos 

Fique atento aos seus direitos e deveres em caso de atraso 

Verba é proveniente do “Fundo da Lava Jato” 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Tangará 
da Serra decretou raciona-
mento de água na cidade. O 
diretor do Serviço Autôno-
mo Municipal de Água e Es-
goto (Samae), Wesley Lopes 
Torres, afirmou que os bair-
ros vão passar por um reve-
zamento no abastecimento. 
Isso porque as lagoas da es-
tação que recebem a água do 
Rio Queima-pé estão com os 
níveis baixos.

Se a chuva não che-
gar, o reservatório de água 
é suficiente para abastecer 
Tangará da Serra somente 
pelos próximos 60 dias. O 
racionamento vai funcionar 
assim: os bairros serão divi-
didos em dois setores. Cada 
setor vai receber água dia 
sim e dia não. Os bairros que 
possuem poço artesiano não 
entram no racionamento. Há 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mato Grosso vai rece-
ber R$ 23,8 milhões do ‘Fun-
do da Lava Jato’, nos próxi-
mos dias, para o combate das 
queimadas e desmatamento 
ilegal. A vinda do dinheiro 
é resultado de um acordo 
entre o Governo Federal, a 
Procuradoria Geral da Repú-
blica e o Supremo Tribunal 
Federal.

O recurso total do fun-
do é de cerca de R$ 430 mi-
lhões. Em uma reunião rea-
lizada na última segunda (16) 
via videoconferência com os 
governadores da Amazônia 
Legal e o ministro do Meio 
Ambiente, Ricardo Salles, 
ficou resolvido que 50% des-
te valor seriam divididos de 
forma igualitária entre os 
nove estados.

O destino dos outros 
50%, de acordo com a asses-
soria, será definido em breve, 
em outra reunião, a partir de 
critérios técnicos. De acor-
do com o ministro Ricardo 

DA REPORTAGEM

Iniciada no dia 10 de se-
tembro, a greve dos servido-
res dos Correios pode causar 
atrasos na entrega de contas 
e encomendas em todo o 
país. Para esclarecer dúvi-
das de consumidores que 
aguardam correspondências, 
boletos ou produtos, o Pro-
con-MT dá dicas sobre quais 
direitos e deveres devemos 
ficar atentos durante a para-
lisação da categoria.

No caso de contas que 
são entregues somente via 
correspondência, deve-se 
entrar em contato com o 
Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) da em-
presa emissora da conta e 
solicitar uma outra forma de 
realizar o pagamento antes 
do vencimento daquela fa-
tura.

As opções podem ser 
transferência bancária ou 
envio do boleto por e-mail 
ou SMS, por exemplo. Caso 
a empresa não ofereça outro 
meio de pagamento após o 

contato, a data de vencimen-
to deve ser adiada.

“Em casos como este, o 
consumidor tem o dever de 
ficar atento à data de venci-
mento de suas faturas. Já o 
fornecedor tem a obrigação 
de oferecer outros meios 
para a realização do paga-
mento”, afirma a secretária 
adjunta do Procon-MT, Gi-
sela Simona.

Empresas que vendem 
produtos pela internet (ou 
telefone) têm a responsa-
bilidade de entregar as en-
comendas dentro da data 
estipulada no momento da 
compra. O consumidor, 
portanto, deve ficar atento 
se a data de entrega está cla-
ra e registrada por escrito, 
para que os devidos direitos 
possam ser requeridos caso 
ocorra atraso.

Assim, a solução mais 
viável e segura para os forne-
cedores é procurar serviços 
de entrega alternativos aos 
Correios. Lembrando que o 
custo desse serviço pode ser 
repassado ao consumidor.

Salles, o objetivo é cumprir 
o que ficou estipulado pelo 
ministro do STF, Alexandre 
Moraes, e também atender a 
demanda dos Estados.

Entre os critérios que 
podem ser utilizados como 
parâmetros para a divisão 
dos outros 50% estão: ex-
tensão territorial; foco de 
queimadas, levando em con-
sideração o ano de 2018; po-
pulação; extensão da faixa 
de fronteira linear; e a uti-
lização do PIB inverso per 
capita.

Mauro Mendes afirma 
que recurso chegará ao Es-
tado em um momento críti-
co, em que Mato Grosso está 
entre os líderes nos focos de 
queimadas. 

“Nós já decretamos si-
tuação de emergência por 
causa das queimadas. Esse 
recurso chega em um mo-
mento em que realmente 
precisamos de recursos fi-
nanceiros, o que irá ajudar e 
muito as nossas equipes”.

A próxima reunião com 
o ministro será presencial, 

também a necessidade que 
os moradores economizem 
água.

Conforme o diretor, 
no dia em que for religada 

RACIONAMENTO 
DE ÁGUA...

A Prefeitura de Tangará da 
Serra, decretou racionamento 
de água na cidade. O diretor do 
Serviço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), Wes-
ley Lopes Torres, afirmou que os 
bairros vão passar por um reve-
zamento no abastecimento. Isso 
porque as lagoas da estação que 
recebem a água do Rio Queima-
-pé estão com os níveis baixos. 
Se a chuva não chegar, o reser-
vatório de água é suficiente para 
abastecer Tangará da Serra so-
mente pelos próximos 60 dias.

CALOR HISTÓRICO...
A temperatura em Cuiabá chegou a 

42,3°C na tarde de ontem (16) e é considerada 
a mais alta dos últimos 108 anos, segundo o 
Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). 
No dia 6 de outubro de 1940 foram registra-
dos 42,2°C. As altas temperaturas e a baixa 
umidade relativa do ar devem permanecer 
durante esta semana. De acordo com o ins-
tituto, até sexta-feira (20), as temperaturas, 
em Cuiabá e região metropolitana, devem 
variar entre 24°C e 41°C. Já a umidade do ar 
deve permanecer abaixo de 30% na maioria 
dos municípios mato-grossenses. No entan-
to, o ideal para o bem-estar e saúde da po-
pulação, segundo a Organização Mundial da 
Saúde (OMS), é um índice acima de 60%.

DIREITO INDÍGENA...
O Ministério Público Federal em Juína, ingressou 

com uma ação civil pública com o objetivo de promover a 
defesa dos direitos do grupo indígena Kawaiwete (Kaya-
bi), requerendo que seja determinada a devolução de áre-
as, que estão sob posse de terceiros e que incidem na área 
da Terra Indígena Batelão, já demarcada, à União. Tam-
bém foi requerida a nulidade destes títulos, assim como 
seja dada a imediata ocupação e permanência aos indí-
genas, que ocupavam tradicionalmente aquela região. A 
ação contextualiza a situação vivida pelos indígenas da 
etnia Kaiabi desde a década de 1940, quando a bacia do 
Rio dos Peixes, região tradicionalmente ocupada por eles, 
passou a ser colonizada por meio de políticas adotadas 
pelo governo de Mato Grosso. À época, foi promovida a 
alienação irregular das terras a particulares. Esse movi-
mento ficou conhecido como “Marcha para o Oeste”.

a água em determinado se-
tor, vai demorar um pouco 
para que chegue na tornei-
ra. Lembrando que cerca de 
90% das casas de Tangará vão 

passar pelo racionamento. 
Em 2016, a cidade viveu uma 
crise grave de falta de água. 
Por mais de 30 dias, muitas 
pessoas ficaram sem água.

Avião caiu em plantação e explodiu; pai e filho (detalhe) morreram na hora

Avião RV 10 cai, explode e
mata empresário e o filho
GUARANTÃ DO NORTE | Jair e João Desmki foram arremessados do avião e morreram na hora

em Brasília, entre o final da 
próxima semana e início de 
outubro. A data foi definida 
por causa da ‘Semana do Cli-
ma de Nova York’, em que es-

tarão presentes o ministro e 
também o governador Mau-
ro Mendes. Além do recurso, 
também será discutido nessa 
reunião o Fundo Amazônia.

As causas do acidente já co-
meçaram a ser apuradas. 
Equipes do Corpo de Bom-
beiros foram até o local para 
realizar os trabalhos e conter 
as chamas. Uma outra aero-
nave também voava próxi-
mo da que caiu e também 
pertenceria ao empresário. 
Esta pousou normalmente.
Os empresários eram donos 
da empresa Jade Engenharia 
e Estruturas Metálicas, espe-
cializada em pré-moldados. 
João Demski era engenheiro 
civil formado no Rio Grande 
do Sul e residia em Santa-
rém/PA. As empresas da du-
pla ficavam em Guarantã do 
Norte com filiais em Itaituba, 
Novo Progresso e Santarém. 
Sepultamento de pai e filho 
ainda não tinham sido divul-
gados até o fechamento des-
ta edição.
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Governador lança edital para credenciamento de médicos legistas 

Governo lança edital para
credenciar médicos legistas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo de Mato 
Grosso lançou o edital para 
credenciamento de perito 
oficial médico legista, que 
irá atender em 17 municí-
pios do interior, em que 
não existe unidade da Pe-
rícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec).

Com essa medida, o go-
verno leva a essas localida-
des o serviço público, ga-
rantindo que a população 
possa ter mais comodidade 
e que o atendimento seja 
realizado mais próximo 
da sua residência. Os pro-
fissionais que serão cre-
denciados irão receber por 
modalidade de pagamento, 
ou seja, por serviço realiza-
do.

Para se ter uma ideia, atu-
almente, Juara não conta 
com os serviços da Politec. 
Se uma mulher, por exem-
plo, for vítima de estupro, 
e fizer a denúncia, ela terá 
que se deslocar até a cida-
de de Juína para proceder 
com o exame de corpo de 
delito. Com o credencia-
mento, a vítima poderá ser 
dirigida para um profissio-
nal da própria cidade, com 
maior comodidade e con-
tando com um atendimen-
to mais humanizado.

De acordo com o go-
vernador Mauro Mendes, 
a forma encontrada para 
oferecer esse serviço pela 
Secretaria de Segurança 
Pública, por meio da Po-
litec, foi “inteligente” e irá 
“beneficiar a população 

POPULAÇÃO DO INTERIOR | Medida visa atender demandas em locais que não possuem efetivos
Foto: Mayke toscano

dessas regiões que pade-
ciam sem o serviço públi-
co”.

“Nós temos casos que tal-
vez muitos desconheçam 
de pessoas que tenham 
óbito na cidade, por exem-
plo, de Colniza. Uma pes-
soa que morre na cidade de 
Colniza tem que ser deslo-
cada até a cidade de Juína 
para fazer o exame de au-
tópsia. Tem que percorrer 
oito horas, até que possa 
retornar para o devido se-
pultamento. Temos muitas 
cidades que não tem esse 
serviço hoje”, disse.

Mendes acrescentou que 
um dos fatores que o levou 
a tomar essa medida do 
credenciamento foi o fato 
de que o Estado estar im-
pedido de realizar o con-
curso público, uma vez que 
está estourado no limite da 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

O governador explicou 
que todos os profissionais 
habilitados irão participar 
de um treinamento para 
atuar. “Eles irão prestar de 
maneira avulsa esse aten-
dimento e serão pagos por 
isso”, destacou, lembran-
do que a não realização de 
exames, como de corpo de 
delito, pode prejudicar di-
retamente a condução de 
uma ação criminal e até, 
mesmo, a não condenação 
do autor de um crime.

O diretor geral da Poli-
tec, Rubens Okada, infor-
mou que os municípios 
nos quais haverá o creden-
ciamento serão: Barra do 
Bugres, Brasnorte, Campo 

Verde, Canarana, Colíder, 
Colniza, Cotriguaçu, Gui-
ratinga, Juara, Mirassol 
D’Oeste, Nova Bandeiran-
tes, Nova Mutum, Parana-
tinga, Querência, Rosário 

Oeste, Sapezal e Vila Rica.
Ainda de acordo com ele, 

a escolha levou em consi-
deração o deslocamento 
da população. Em média, a 
cidade que ainda não tiver 

um médico credenciado, 
ou uma unidade da Poli-
tec, ficará distante apenas 
70km.

“São horas de viagens 
para ir, chegar a uma uni-

dade, fazer o exame e re-
tornar. Muitas vezes a víti-
ma até desiste de fazer esse 
tipo de exame, o que pre-
judica a persecução penal”, 
explicou.


