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MARATONA

Peça teatral
sobre energia
elétrica e
preservação

Flamengo:
15 jogos e
11 viagens
em 52 dias

Alunos da rede municipal de ensino de 
Colíder assistiram a uma peça teatral 
que integra o Programa de Educação 
Ambiental desenvolvido pela Copel, em 
parceria com a Secretaria de Educação. 
Através do teatro, as crianças recebe-
ram orientações sobre preservação do 
meio ambiente e cuidados relacionados 
ao uso da energia elétrica.     
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Depois de três semanas 
livres de jogos nos dias 
úteis, o Flamengo embarcou 
para Belo Horizonte nesta 
sexta-feira e dá início a uma 
maratona pesada até no-
vembro: serão 15 jogos, entre 
Campeonato Brasileiro e 
Libertadores, e 11 viagens, 
considerando ida e volta, em 
52 dias.
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NiNa Silva

arte/Divulgação

CONTA DE LUZ

LINHA DE CRÉDITO

Atenção às
faturas por
e-mail

Recursos do 
Pronaf estão 
disponíveis

O Procon-MT alerta os 
mato-grossenses para a ocor-
rência de fraude em faturas, 
inclusive de energia elétrica. Os 
consumidores devem prestar 
atenção aos dados e ao código 
de barras das faturas, antes 
de efetuar o pagamento. Ao 
menor sinal de adulteração, a 
orientação é entrar em contato 
com o fornecedor para checar o 
documento.                    Página - 7

A liberação dos recursos é 
regulada pelo Plano Safra, que 
disponibilizou R$ 31,22 bilhões 
para projetos de custeio, comer-
cialização e investimento, liga-
dos exclusivamente à agricultura 
familiar.                         Página - 3

Divulgação

Mayke toScaNo/SecoM-Mt

Divulgação

De acordo com o pesquisador e professor da UFMT, Romildo Gonçalves, Cuiabá enfren-
ta a estiagem mais prolongada e intensa dos últimos 21 anos. Em 1998 foi registrado 
um período de seca mais forte que o deste ano. A média de dias sem chuvas gira entre 
80 e 90 dias. Este ano, já são mais de 120 dias sem ocorrência de chuva.        Página 7

DESDE 1998

Cuiabá enfrenta estiagem mais
prolongada dos últimos 21 anos

Mato Grosso 
sábado, 21 de setembro de 2019
Ano I - Edição 140 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 39 | Mín 24



Politica e grosseiramente dá pra dividir 
a população brasileira em três conjuntos 
diferentes: o primeiro agruparia as pessoas 
que se identificam com a esquerda – grande 
parte deles seguidores do Lula. No outro ex-
tremo, os direitistas, cujo principal líder é o 
presidente Bolsonaro.

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

Os dois extremos são muito parecidos, 
pois usam artifícios semelhantes - princi-
palmente acusações levianas e xingamen-
tos grotescos - para manter os seguidores 
preparados para o confronto.

As palavras que as pessoas usam dizem 
muito sobre elas. Após o governo Fernando 
Henrique presidentes têm usados palavras 
toscas, tolas ou chulas que dizem muito so-
bre eles. Exceção foi o Temer, que domina 
como poucos o idioma e sempre manteve a 
necessária liturgia do cargo.

O Lula amparava-se nas metáforas fu-
tebolísticas porque seu banco de dados era 
limitado; a Dilma tinha até algum estoque, 
mas misturava as palavras na hora de falar. 
O Bolsonaro substituiu o futebol pelo casa-
mento, que é outra comparação simplória. 
Ultimamente aproxima-se da escatologia 
com recorrentes referências a excreções do 
corpo humano.

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

Na política sempre houve conflitos, mas 

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

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

Hoje em dia temos que saber “filtrar” 
muito bem os conteúdos na internet. 

Existem incontáveis sites 
onde a informação é dis-
torcida ou inverídica (ter 
um site na internet hoje é 
extremamente fácil), além, 
é claro, das redes sociais, 
comunicadores instantâ-
neos e outros.

A velocidade em que 
os boatos se espalham e 
ganham “peso” de verdade 

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

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Não é fácil debater os desafios da Amazônia nem 
sequer quando há interlocutores de boa-fé interessa-
dos na compreensão e na elucidação de seus princi-
pais problemas.

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

Raia ao impossível tentar desembaraçar esse no-
velo em meio à epidemia de desinformação e má-
-fé que arrebata da direita à esquerda, manifesta-se 
dentro e fora do país e acomete chefes de Estado e 
autoridades responsáveis pelo assunto. Emmanuel 
Macron, o presidente francês dedicado a alimentar 
uma altercação pueril com o seu homólogo brasilei-
ro, pôs-se a fazer conjecturas sobre um estatuto in-
ternacional para a região amazônica.

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

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

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

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

Jair Bolsonaro se perde nesses espasmos sinco-
pados de que brotam retalhos de pensamento e ideias 
coxas. Enfrenta a sua primeira crise de grandes pro-
porções, em que precisa mobilizar recursos humanos 
e materiais, no Brasil e no exterior, e transmitir uma 
linha de ação clara a seus comandados. Mas a mensa-
gem não chega; nem sequer é formulada. A cabeça do 
presidente gira em falso nos preconceitos de sempre. 
Calcinados ficam a razão e o bom senso.

Editorial

A razão calcinada

Ranking dos Políticos - Facebook

separar a população pelo ódio foi táti-
ca do PT seguida com entusiasmo pelo 
Bolsonarismo.  Hoje essas duas turmas 
se referem umas às outras e às auto-

ridades do País com palavras impróprias e 
ofensivas. Ambos os grupos têm especial 
simpatia pelos adjetivos “bandido” e “vaga-
bundo” que usam a torto e a direito.

Nas redes sociais a generalização dos 
xingamentos é preocupante. Direitistas 
classificam todos os militantes do PT como 
vagabundos porque alguns políticos desta 
sigla, ou muitos, não importa, meteram a 
mão na grana pública. Mas não é lícito colo-
car todos os petistas no mesmo balaio.

Também é intolerável que estes rotulem 
os empresários de bandidos e ladrões. É ver-
dade que muitos Lulistas ficaram desmorali-
zados nas operações da Lava-jato, mas igual-
mente outro tanto de patrões foram pegos 
participando do mesmo esquema.

Palavras tem o dom de retroalimentar a 
ira que expressam, potencializar o descon-
trole de quem as usa e de despertar nos ou-
tros o desejo de retrucar no mesmo tom ou 
em escalas maiores.

O processo civilizador é lento e nem sem-
pre contínuo, basta uma sequência de líde-
res xucros para, de repente, retroceder sobre 
os passos já andados. A hostilidade, a dese-
legância e a vulgaridade estão latentes no 
meio social aguardando uma oportunidade 
para recrudescer.

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

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Palavras

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

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

EM PAUTA
A Assembleia Legislativa deve colocar 

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

TRAMITAÇÃO
O governador Mauro Mendes afirmou que 

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

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

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

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

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Tem horas que eu desanimo da inter-
net. Sim, verdade: a esmagadora maioria 
dos conteúdos que você encontra atual-
mente não passa de boato. Pessoas publi-
cam, compartilham e fazem o escambau 
com qualquer coisa que achem interes-
sante, atraente, criativo, revolucionário, 
revoltante ou outro “sentimento” sem a 
menor preocupa-
ção em buscar a ve-
racidade da coisa.

Fico inconfor-
mado como muita 
gente acredita em 
coisas verdadei-
ramente absur-
das sem qualquer 
tipo de questiona-
mento, inclusive 
tomando “remédios milagrosos” que pro-
metem quase a vida eterna ou a cura de 
doenças, deixando de buscar tratamento 
para seus problemas. Questões políticas, 
informações de todos os tipos, produtos e 
tudo mais. Coisas que, por vezes, a simples 
análise consciente do que está sendo dito 
é suficiente para perceber que a coisa não 
é daquele jeito, mas o povo acredita. Acre-
dita e repassa.

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

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



DIVULGAÇÃO

CAMINHO SEM VOLTA...
O vice-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, agora 

no Podemos, se torna obrigado, conforme exigência 
estatutária, a contribuir com 5% dos R$ 15 mil que re-
cebe mensalmente . Ou seja, vai ter que repassar R$ 
750 para o seu novo partido. Considerado um partido 
com novas concepções, regras e exigências, o Pode-
mos é duro também quando se trata de desfiliação. 
Se o vice, por alguma razão, resolver deixar a sigla, 
como fez com o PTB e PSD, corre o risco de perder 
o mandato, que será automaticamente questionado 
na Justiça. O Podemos admite desfiliação apenas em 
casos de morte, expulsão ou perda dos direitos po-
líticos. E, tem mais, o tão sonhado projeto a prefeito 
se torna um caminho sem volta. O Podemos definiu, 
antecipadamente, o nome do vice ao Alencastro. Não 
cabe mais arrependimento. Terá que concorrer, mes-
mo sabendo que vai apenas cumprir tabela.

FUSÃO PARTIDÁRIA...
O plenário do Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE) autorizou na quinta-feira (19), por 
unanimidade, a fusão do Partido Huma-
nista da Solidariedade (PHS) ao Podemos. 
Com o sinal verde do Tribunal, a bancada 
do Podemos na Câmara passa de 20 para 27 
deputados. O PHS não conta com nenhum 
representante em exercício no Senado, por-
tanto o Podemos se manterá com 11 cadei-
ras na Casa. Criado há 2 anos, o Podemos 
atraiu para os seus quadros 3 senadores 
somente no mês passado. Filiaram-se ao 
partido Marcos do Val (ES), Reguffe (DF) e 
a senadora Juíza Selma (MT). Assim, o Po-
demos tornou-se a segunda maior bancada 
do Senado, atrás apenas do MDB (que conta 
com 13 senadores).

NA CONTA...
A Secretaria de Estado de Fazenda 

(Sefaz) encaminhou ao Banco do Brasil, 
ontem (20), a terceira e última parcela do 
salário de agosto dos servidores estaduais 
ativos e aposentados. O total transferido 
chega a R$ 59,2 milhões. Estão sendo de-
positados os valores restantes para quem 
recebe acima de R$ 7,5 mil. Hoje (21), os ser-
vidores que têm contas no BB já terão os va-
lores disponíveis. Quem fez portabilidade 
para outros bancos poderá sacar o dinheiro 
na segunda-feira. No dia 10, o Governo do 
Estado depositou até R$ 5.500,00 nas con-
tas, como pagamento da primeira parcela 
dos salários e proventos, quitando 80,67% 
da folha. A folha total de pagamento do mês 
de agosto soma R$ 496.153.878,03.
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Primeira-dama foi convidada para ser madrinha da causa 

Recursos do Pronaf já estão 
disponíveis em Mato Grosso
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mato Grosso já tem dispo-
nível no Banco do Brasil re-
cursos para o financiamento 
de créditos ligados ao Pro-
grama Nacional de Fortale-
cimento da Agricultura Fa-
miliar (Pronaf). A liberação 
dos recursos é regulada pelo 
Plano Safra, que disponibi-
lizou para este ano R$ 31,22 
bilhões para projetos de 
custeio, comercialização e 
investimento, ligados exclu-
sivamente à agricultura fa-
miliar. Os recursos estão dis-
poníveis para os agricultores 
de todo o Brasil, sem limite 
de crédito por estado. As ta-
xas de juros foram mantidas 
em níveis que permitem o 
acesso do produtor rural. No 
caso de custeio, comerciali-
zação e industrialização, será 
de 4,6% ao ano.

O secretário de Estado de 
Agricultura Familiar (Seaf), 
Silvano Amaral enfatizou 
durante encontro com o su-
perintendente do Banco do 
Brasil em Mato Grosso, Pe-
dro Marques Junior, sobre a 
urgência das instituições se 
unirem no sentido de mas-
sificar as informações sobre 
a disponibilidade do crédi-
to e os meios de acesso às 
propostas de financiamen-
to. “É de extrema urgência 
definirmos estratégias para 
que o produtor saiba que os 
recursos já estão disponíveis, 
e que podem ser acessados 
em contato direto com as 
agências do Banco do Brasil, 
ou por meio dos técnicos da 
Empaer que estão habilita-
dos para o envio das propos-
tas junto às agências” frisou 
Silvano.

Além de poder se dirigir às 
agências do Banco do Brasil, 

AGRICULTURA FAMILIAR | A Empaer é responsável pela elaboração de boa parte das propostas de crédito
Naiara MartiNs/sEaF

Foto: rEprodução/FacEbook
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COM RECURSOS DO FETHAB

Projeto de lei sugere que municípios
tenham condições de comprar máquinas 

NA FEIRA DO EMPREENDEDOR

Governo lança projeto para incentivar 
pequenos negócios em Mato Grosso

NA ONU

Bolsonaro vai 
discursar sobre 
política ambiental 

Bolsonaro diz que queimadas estão abaixo da média

O dinheiro do Fethab seria usado como fonte garantidora

DA REPORTAGEM

O deputado Valmir Mo-
retto (Republicanos) apre-
sentou nesta semana o Proje-
to de Lei 599/2019, que pode 
ser a saída para que as prefei-
turas tenham mais condições 
para adquirir máquinas. Mo-
retto sugere que o dinheiro 
do Fethab seja usado como 
fonte garantidora do finan-
ciamento de máquinas. “Se 
por acaso o município não 
conseguir quitar a dívida por 
conta de pouco recurso em 
caixa, o dinheiro do Fethab 
será usado para pagar a con-
ta”, explica o deputado.

Uma lei de 2000, que 
está na Constituição de Mato 
Grosso, chancela a sugestão 
do deputado, em ajudar os 
municípios. “A parcela do 
Fethab destinada a cada mu-
nicípio também poderá ser 
utilizada como garantia nas 
operações de créditos cele-
bradas entre os municípios 
e a Agência de Fomento do 
Estado ou Instituições Fi-
nanceiras para a aquisição de 
maquinários que atendam 
as necessidades das obras de 
infraestrutura”, diz trecho do 
Artigo 42 da Constituição Es-
tadual.

O presidente da Asso-
ciação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), Neurilan 

DA REPORTAGEM

Para levar informa-
ção aos empreendedores de 
Mato Grosso e incentivar 
seus negócios, a Secretaria de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec) lança na 
próxima quinta-feira (26), às 
19h30, o projeto Pensando 
Grande para os Pequenos. 
Durante a 11ª Feira do Em-
preendedor, no Centro de 
Eventos do Pantanal, haverá 
a assinatura do Protocolo de 
Intenções entre Governo e 
instituições parceiras. Antes, 
às 17h30, haverá uma pales-

DA REPORTAGEM

AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL), disse em sua já 
tradicional “live de quinta” 
no facebook, que vai defen-
der, em seu discurso na As-
sembleia Geral das Nações 
Unidas, a política do governo 
na questão ambiental. Bolso-
naro disse que as queimadas 
na Amazônia estão abaixo da 
média dos últimos 15 anos 
e o que há é uma tentativa 
internacional de desgastar 
a imagem do Brasil. Para o 
presidente, o objetivo é pre-
judicar o setor agrícola na-
cional, um dos mais compe-
titivos do mundo. 

“Estou me preparando 
para um discurso bastante 
objetivo, diferente de outros 
presidentes que me antece-
deram. Ninguém vai brigar 
com ninguém lá, pode ficar 
tranquilo. Vou apanhar da 
mídia, de qualquer manei-
ra, essa mídia sempre tem o 
que reclamar, mas eu vou fa-
lar como anda o Brasil nessa 
questão. E eles tem números 
verídicos sobre isso aí, mas 
o que interessa? É desgastar 
a imagem do Brasil. Desgas-
tar por quê? Para ver se cria 
um caos aqui, para o pesso-
al lá de fora se dar bem. Se a 
nossa agricultura cair, é bom 

para outros países que vivem 
disso”, disse.

Bolsonaro e comitiva 
embarcam para Nova York 
(Estados Unidos) no dia 23. 
No dia seguinte, o presidente 
é o primeiro a falar. Tradi-
cionalmente, cabe ao chefe 
de Estado brasileiro fazer o 
pronunciamento de abertu-
ra na Assembleia Anual da 
ONU. Na avaliação de Bol-
sonaro, existe uma pressão 
de outros países para que o 
Brasil amplie o número de 
reservas indígenas, quilom-
bolas e áreas de proteção am-
biental. Segundo ele, havia 
uma previsão de demarcar 
mais 400 reservas indígenas 
e 900 áreas quilombolas ao 
longo dos próximos anos, o 
que expandiria as áreas atu-
almente protegidas por mais 
6% do território.  “Imagine o 
nosso Brasil com uma área 
equivalente, um pouquinho 
abaixo, do Sudeste, do Sul, 
demarcado como terra in-
dígena? Tudo estaria invia-
bilizado no Brasil. Essa é a 
tendência, é o sufocamento 
da nossa agricultura aqui no 
Brasil. Nós ocupamos apro-
ximadamente 7% do nosso 
território para a agricultu-
ra. Outros países da Europa 
ocupam, muitos, aproxima-
damente 70%”, disse o presi-
dente.

Franga, agradeceu Moretto 
por essa ajuda aos prefeitos 
e espera ansiosamente que 
os deputados sejam parcei-
ros dos prefeitos e aprovem 
esse projeto. “É de suma im-
portância. Deputado Moretto 
já foi prefeito, sabe das difi-
culdades e por isso queremos 
que os outros deputados pos-

tra sobre o projeto.
Os pequenos negócios 

representam 89% das empre-
sas, contribuem com 35% do 
Produto Interno Bruto (PIB), 
geram 66% dos empregos e 
60% dos salários pagos, mas 
ainda não participam ati-
vamente dos negócios nas 
cadeiras globais de valor do 
Estado. “Este projeto é uma 
política pública de desenvol-
vimento dos pequenos ne-
gócios no Estado. Atualmen-
te, há quase 80 mil micro e 
pequenas empresas e mais 
de 155 mil empreendedores 
individuais em Mato Gros-

so. Com uma política públi-
ca poderemos fazer crescer 
ainda mais a economia com 
desenvolvimento social”, 
ressalta César Miranda, se-
cretário de Desenvolvimen-
to Econômico.

O secretário adjunto de 
Indústria, Comércio e Em-
preendedorismo, Celso Ba-
nazeski, acredita que após o 
lançamento, o projeto será 
muito procurado por em-
presários e pessoas que que-
rem empreender em Mato 
Grosso.

“Estamos em um mo-
mento propício para levar 

qualificação e informação 
para os empreendedores do 
Estado. 

Temos a aprovação da 
Lei da Liberdade Econômi-
ca, que vai desburocratizar a 
abertura de empresas, e ain-
da com a regulamentação do 
Sistema Unificado Estadual 
de Sanidade Agroindustrial 
Familiar e de Pequeno Porte 
(Susaf) muitos empreende-
dores poderão expandir seus 
negócios”, afirma. A Feira do 
Empreendedor ocorrerá de 
26 a 28 de outubro, das 15h 
às 21h, com uma série de pa-
lestras e cursos. 

sam nos ajudar para que logo 
esse projeto vire lei”, frisou o 
presidente.

Por fim, o deputado 
republicano também afir-
ma que a compra de máqui-
nas leva o desenvolvimento 
aos municípios. “Vê-se que, 
diante da atual situação eco-
nômica e financeira do es-

tado de Mato Grosso, faz-se 
imprescindível a proposição, 
uma vez que a utilização do 
Fethab como garantia nas 
operações de crédito para a 
aquisição dos maquinários 
estimulará o desenvolvimen-
to dos municípios “, concluiu 
o parlamentar.

os agricultores também po-
dem contar com o atendi-
mento dos Correspondentes 
Bancários, que são empresas 
credenciadas ao Banco do 
Brasil para operacionalizar 
a contratação de operações 
rurais. A Empresa Mato-
-grossense de Pesquisa, As-
sistência e Extensão Rural 
(Empaer) é o corresponden-
te de maior abrangência no 
Estado, operando em siste-
ma online desde 2018 por 
meio do Portal de Crédito 
do BB.

Para receber os benefícios 
do Pronaf, as propriedades 
rurais precisam estar enqua-
dradas em até quatro módu-
los fiscais que correspondem 
de 120 a 400 hectares, com 
receita bruta anual de até R$ 
415 mil. Acima disso, a DAP é 
cancelada e o produtor não é 
mais cliente do Pronaf.
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TV  e Entretenimento

Patricia Poeta estaria 
namorando o milionário 
Dinho Diniz

Você deve ter visto aqui no ESTRELANDO 
que Patrícia Poeta estava aproveitando mui-
to sua fase de solteira. Mas parece que o jogo 
virou, e agora a jornalista está se relacionando 
com um novo homem. Segundo informações da 
revista Veja, o sortudo da vez é ninguém mais 
ninguém menos que o milionário Dinho Diniz, 
da família fundadora do Pão de Açúcar e dono 
da cervejaria Karavelle. De acordo com a re-
vista, o romance já tem uma duração de quatro 
meses, e as especulações cresceram ainda mais 
porque Poeta tem feito muitas viagens da ponte 
aérea Rio de Janeiro a São Paulo, onde mora Di-
nho. Apesar dos boatos, os dois são bem discre-
tos que não postam nada em suas redes sociais. 
A apresentadora já foi casada por 17 anos com o 
diretor da Globo Amauri Soares, com quem teve 
seu único filho, Felipe, de 15 anos de idade, mas 
a relação chegou ao fim em 2017. Em 2018 sur-
giram boatos de que a jornalista teria um affair 
com o endocrinologista Fabiano Sertafy.
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Felipe Neto é indicado para receber medalha 
de mérito na Câmara dos Deputados

Felipe Neto foi indicado pelo deputa-
do federal Mário Heringer (PDT-MG) para 
receber a Medalha Mérito Legislativo da 
Câmara dos Deputados. O motivo foi a 
“ação de coragem e posição de liderança” 
que o youtuber demonstrou ao distribuir 
14 mil livros com temática LGBT na Bie-
nal do Livro do Rio, uma resposta à deci-
são do prefeito Marcelo Crivella (PRB) de 
recolher exemplares que traziam perso-
nagens homossexuais se beijando.

Em ofício assinado pelo parlamentar, 
ao qual a reportagem teve acesso, o you-
tuber é parabenizado pelo “mérito de todo 
o trabalho exercido”. “Ação de coragem e 
posição de liderança num cenário con-
turbado e marcado por tentativa de calar 
a diversidade com base em censura deve 
ser reconhecida e aplaudida”, diz Herin-
ger no documento. “Seu imediato senso 
de justiça lhe fez agir em prol da demo-
cracia, do direito de ter direitos. Colocou-
-se na mira de preconceituosos irracio-
nais, ditos nacionalistas e defensores do 
bom costume – que só sabem espalhar o 
medo e o ódio. Entretanto, não o fez parar 
a luta pelo bem maior: a garantia de dias 
melhores e mais justos a todos”, comple-
tou o deputado. A cerimônia de condeco-
ração está programada para o dia 20 de 
novembro, no Plenário Ulysses Guima-
rães.

No site da Câmara dos Deputados, é 
descrito que as indicações para a Meda-
lha Mérito Legislativo podem ser feitas 
até o dia 30 de agosto. No entanto, o ofício 
que indica Felipe Neto à honraria foi as-
sinado em 18 de setembro. A reportagem 
entrou em contato com a assessoria da 
Casa Legislativa e do deputado para saber 
o motivo da indicação posterior à data li-
mite, mas não obteve resposta até a publi-

cação desta matéria.
Por meio da assessoria de imprensa, 

Felipe Neto disse que “ser agraciado com 
a medalha mais importante do poder le-
gislativo é uma honra e uma alegria in-
descritíveis” diante dos ataques que ele 
vem sofrendo. “Isso me ajuda a reunir 
mais forças e a ter cada vez mais certeza 
de que estou no caminho certo. No cami-
nho da luta pelo amor, pela união e pela 

diversidade e liberdade de expressão”, 
afirmou.

Segundo o youtuber, “não é a política 
que está contra mim. São justamente al-
guns grupos reacionários e extremistas 
que não representam a classe política do 
país em sua totalidade que vêm me ame-
açando e me atacando com mentiras des-
cabidas, no intuito de destruir a minha 
imagem”.



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, 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701434500  535738201
279052000013100  042518879
279002700567400  971285709
279002700787500  040049611
279002800065700  938681891
279002800868300  794164461
279002800823600  018974721
279002700890700  015361121
279002800113900  938061831
279698600178300  319995813
279002800661900  005920153
279002701295000  744247931
279002701043700  033963191
279002701302300  027480491
279002800401600  656648920

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

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de produção, com experiência, para 
gráfica;
2-Designer gráfico, com experiência;
3-Operador de ponte rolante, com curso e certifica-
do, com experiência comprovada;
4-Supervisor Administrativo, com experiência;
5-Eletricista Automotivo, com experiência;
6-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
7-Mecânico, com experiência;
8-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
9-Porteiro, para área hospitalar;
10-Desenhista Projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
11-Maqueiro;
12-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
13-Supervisor de Análise de crédito, com experi-
ência;
14-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
15-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
16-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
17-Serrador, com experiência em fita deitada;
18-Técnico em enfermagem, com COREN;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Vendas para ótica, com experiência;
21-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
22-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
23-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
24-Secretária do lar, com experiência e referência;
25-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

 MADEREIRA SANTA CLARA, CNPJ: 34.869.129/0001-52 
localizada na Rua Dos Cedrinhos,S/N, Bairro Bela Vista no 
município de Sinop/MT torna público que requereu junto à 
SEMA/MT a Licença Prévia – LP - Licença de Instalação – 
LI - Licença de Operação - LO. Não foi determinado EIA/
RIMA. 

 HIDRAUSERVICE SERVICOS HIDRAULICOS LTDA, 
CNPJ 34.737.947/0001-00, torna público que requereu 
junto a SAMA o pedido de Alteração De Razão Social em 
face que às Licenças, emitidas anteriormente, em nome de 
Hidráulica Sorriso Mecânica Diesel Ltda. Me. Atividades da 
empresa de Manutenção e reparação de equipamentos hi-
dráulicos e pneumáticos, exceto válvulas e Serviços de usi-
nagem, tornearia e solda localizada na Avenida Perimetral 
Sudeste, 9263, Loteamento Jardim Califórnia, Município 
De Sorriso - Mt. Não Foi Realizado o EIA/RIMA

 ANDIEGO ZONTA, CPF N° 862.545.881-53, torna público 
que requer junto a SAMA, a Renovação da LO nº 198/2018 
de um Pivô central de irrigação, com área irrigada de 
170,14 ha, no local denominado Fazenda Porta do Céu I, 
localizado no município de Sorriso-MT. Não foi realizado 
EIA/RIMA.

 DALVIR TADEU ROSSATO, CPF: 468.733.171-87, torna 
público que requereu junto à SAMA/SORRISOMT renova-
ção da Licença de Operação (LO) para atividade de arma-
zéns gerais (emissão de warrant), na Fazenda São Pedro 
Rossato, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado 
EIA/RIMA.

 LUIMAR LUIZ GEMI, CPF 473.453.229-04, torna público 
que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT a renovação da 
Licença de Operação (LO) para atividade de irrigação de 
318,09 hectares na Fazenda Santo Antônio, Zona Rural de 
Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

 CARAMURU ALIMENTOS S.A., CNPJ nº 00.080.671/0058-
45, torna público que requer junto a SAMA, a Licença Pré-
via e de Instalação de ampliação, e a Renovação da Licen-
ça de Operação para a para a atividade de Fabricação de 
Adubos e Fertilizantes, exceto organo-minerais e Comércio 
atacadista de sementes, flores, flores, plantas e gramas, 
implantada na Rua Ayrton Senna, nº 415, Bairro Industrial 
Nova Prata, no município de Sorriso - MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

 MMH MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, CNPJ 
27.080.503/0001-70, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da LO da área exis-
tente, Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) da 
área a ser construída, para atividade de comércio varejista 
de materiais de construção em geral / comércio atacadista 
de materiais de construção em geral / comércio atacadista 
de tintas, vernizes e similares / comércio varejista de tintas 
e materiais para pintura, localizada na AV. Blumenau, N 
1208, Rota do Sol, Município de Sorriso/MT, não foi deter-
minado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 W.O. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS E 
BENEFICIAMENTO EIRELI, CNPJ. 05.821.548/0001-16. 
Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Renovação da LO-Licença de 
Operação de uma Serraria com Desdobramento de Madei-
ra, localizada no município de Marcelândia/MT. Não deter-
minado EIA/RIMA.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
CONVITE AUDIÊNCIA PÚBLICA 

RREO 4º BIMESTRE/2019 - RGF 2º QUADRIMESTRE/2019 
DISCUSSÃO DO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2020 

 Convidamos a população em geral para participar da apresentação do Relatório de Gestão 
Fiscal do 2º Quadrimestre de 2019, com a Prestação de Contas dos recursos utilizados e 
atendimentos realizados pelas Secretarias de janeiro a agosto/2019, e ainda, a discussão 
com a sociedade sobre o Projeto de Lei Orçamentária para 2020 e Relatório Resumido da 
Execução Orçamentária 4º bimestre/2019. 
Local:  CRAS Centro de Referência de Assistência Social de Novo Mundo 
Data:   27 de setembro de 2019 
Horário:  18:00 horas 
Participe e conheça onde foi aplicado o recurso do seu imposto e conheça os Programas, 
Metas e Objetivos para o exercício de 2020. 

Novo Mundo MT, 20 de setembro de 2019. 
Atenciosamente 
Antônio Mafini 

Prefeito Municipal 
 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇOS N° 031/2019

AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
construção de cobertura metálica da CEII - Mãe Amiga, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa E A DE JESUS 
CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 21.832.538/0001-32 no valor de R$ 41.333,82. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 20 de Setembro de 2019.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇO N° 034/2019

AVISO DE RESULTADO

Fabrício Luiz Gonçalves

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de drenagem para transposição de talvegues (bueiro duplo 
celular de concreto corpo 2,00 x 2,00 metros e bueiro duplo tubular de 
concreto diâmetro 1,00 metros), nos córregos igarapé e quebra anzol, da 
qual foi vencedora a empresa: NEIDEMAR FELIX DA SILVA - EPP inscrita 
no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25 no valor de R$ 80.556,00. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 20 de Setembro de 2019.

Jardel Lazzarotto

Nova Mutum - MT, 20 de Setembro de 2019.

Presidente em Exercício da CPL

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresas para futura e eventual prestação de 
serviços de limpeza de caixa coletora de águas pluviais (bocas de lobo) e 
descarte dos resíduos retirados destes locais no perímetro urbano, da 
qual foram vencedoras as empresas: Itens 822436, ANDERLEY VIEIRA 
DA SILVA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 32.404.962/0001-00 no 
valor de R$ 92.500,00; Itens 828807, COOPERATIVA MUTUENSE DE 
TRABALHO - COOMUSERV inscrita no CNPJ sob o número 
19.681.701/0001-61 no valor de R$ 44.850,00. Foram fracassados os 
itens: 832345. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.

ITEM COD. 
TCE 

COD DESCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL 
EMPRESA VENCEDORA 

CNPJ VALOR 
UNITÁRIO 

2 381818-7 4978 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO. ESTRUTURA EM 
AÇO INOX ESCOVADA, DESMONTÁVEL E MODULÁVEL; PERFIL 5 
CM REFORÇADO; GRELHAS EM MATERIAL FUNDIDO 30 X 30 CM; 
QUEIMADORES SIMPLES EM MATERIAL FUNDIDO CHAMA DUPLA 
120 MM, E QUEIMADOR DUPLO 160 MM; REGISTROS DE 
ESTÁGIOS CONTÍNUOS - FOGÕES DE ENCOSTO (TUBULAÇÃO 
DE UM LADO); FORNOFSI-680NI. 

LUCAS ANTONIO 
FRANKLIN REIS EIRELI 

29.579.214/0001-46 R$1.539,00 

34 167602-4 105542 ARMARIO BAIXO 2 PORTA BAIXO EM MDF COM CHAVE  1,35M 
LARG X 45CM PROF X 74 CM ALT, COR MARFIM OU TABACO.  

MED LIFE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS 

23.191.397/0001-41 R$305,77 

ITEM COD. 
TCE 

COD DESCRIÇÃO RAZÃO SOCIAL 
EMPRESA VENCEDORA 

CNPJ VALOR 
UNITÁRIO 

2 381818-7 4978 FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS COM FORNO. ESTRUTURA EM 
AÇO INOX ESCOVADA, DESMONTÁVEL E MODULÁVEL; PERFIL 5 
CM REFORÇADO; GRELHAS EM MATERIAL FUNDIDO 30 X 30 CM; 
QUEIMADORES SIMPLES EM MATERIAL FUNDIDO CHAMA DUPLA 
120 MM, E QUEIMADOR DUPLO 160 MM; REGISTROS DE 
ESTÁGIOS CONTÍNUOS - FOGÕES DE ENCOSTO (TUBULAÇÃO 
DE UM LADO); FORNOFSI-680NI. 

POTÊNCIA COMERCIO 
PRODUTOS 

INFORMATICA 

17.874.189/0001-44 R$1.540,00 

34 167602-4 105542 ARMARIO BAIXO 2 PORTA BAIXO EM MDF COM CHAVE  1,35M 
LARG X 45CM PROF X 74 CM ALT, COR MARFIM OU TABACO.  

STILUS MÁQUINAS E 
EQUIPAMENTOS 

05.870.717/0001-08 R$ 327,00 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO ELETRONICO N° 002/2019 
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2019. TENDO COMO OBJETO REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MATERIAS, ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADOS E 
MOVEIS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO/MT E 10ª CIBM - UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE 
SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SCERETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME A SEGUIR: ONDE CONSTA: 

PASSA A CONSTAR EMPRESA VENCEDORAS: 

Miraldo Gomes de Souza 
Pregoeiro 

Informações - tel.: (11) 3845-5599 - Ronaldo Milan - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 266 - www.milanleiloes.com.br

EDITAL DE LEILÃO 
“PRESENCIAL e ON-LINE”

1º LEILÃO: 10/10/2019, ÀS 15H. - 2º LEILÃO: 14/10/2019, ÀS 15H. 

MILAN LEILÕES
LEILOEIROS OFICIAIS

(Caso não seja arrematado no 1º Leilão)

Ronaldo Milan, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP nº 266, faz saber, através do presente Edital, que devidamente 

autorizado pelo Banco Bradesco S/A, inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) 

do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos leilões 

presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Rua Quatá nº 733 - Vl. Olímpia em São Paulo-SP. Localização do 

imóvel: Várzea Grande – MT Loteamento Chapéu do Sol. Rua Pingo de Ouro, (Lt 05 da Qd 16) Casa. Áreas totais: 

terr. 360,00m² e constr. 227,49m². Matr. 99.875 do 1°RI local. Obs. Ocupada. (AF). 1º Leilão: 10/10/2019, às 15h. Lance 

mínimo: R$ 428.000,00  e  2º Leilão: 14/10/2019, às 15h. Lance mínimo: R$ 447.311,04 (caso não seja arrematado no 1º 

leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá 

efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será 

comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência 

na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do 

artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de 

pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.milanleiloes.com.br 
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Reinier será desfalque para Jorge Jesus entre outubro e novembro 

Rubro-Negro se prepara para maratona 
de 15 jogos e 11 viagens em 52 dias
DA REPORTAGEM

Depois de três sema-
nas livres de jogos nos dias 
úteis, o Flamengo embarcou 
para Belo Horizonte nesta 
sexta-feira e dá início a uma 
maratona pesada até no-
vembro: serão 15 jogos, en-
tre Campeonato Brasileiro 
e Libertadores, e 11 viagens, 
considerando ida e volta, em 
52 dias. Começando con-
tra o Cruzeiro neste sábado 
(21), às 16h, no Mineirão, e 
terminando diante do Bahia 
no Maracanã, em 9 ou 10 de 
novembro, em rodada ainda 
não desmembrada pela CBF.

Após conseguir repetir 
pela primeira vez uma esca-
lação contra o Santos, Jorge 
Jesus será forçado pelo ca-
lendário a retomar o rodízio 
com os jogadores que mais 
se desgastarem. 

O técnico ainda terá 
que lidar com desfalques da 
data Fifa entre 7 e 15 de ou-
tubro. Além das prováveis 
convocações de Arrascaeta 
pelo Uruguai e Berrío pela 
Colômbia, Bruno Henrique 
e Gabigol são nomes cotados 
para a seleção brasileira.

Arrascaeta e Berrío des-
falcariam o Flamengo contra 
Atlético-MG e Athletico-PR. 
No caso de quem for chama-
do por Tite, a diretoria calcu-
la ter a baixa ainda diante do 
Fortaleza no dia 16, devido à 
distância de Cingapura, na 
Ásia, onde serão os amisto-

sos do Brasil. 
No mesmo período, 

Reinier se apresenta à sele-
ção sub-17 para o Mundial 
da categoria. Apesar da briga 
judicial para tirar o jovem 
da convocação no início do 
mês, desta vez o clube não 
irá confrontar a CBF.

Para amenizar o des-
gaste, o Flamengo já montou 
a programação da semana da 
Libertadores para ter uma 
viagem a menos: o clube re-
petirá a estratégia utilizada 
contra o Inter e voltará a fi-
car concentrado de segunda 
a quarta-feira em Viamão. 
Após o jogo contra o Grê-
mio, seguirá na capital gaú-
cha e irá em voo fretado di-
reto para Chapecó, em Santa 
Catarina, onde enfrentará a 
Chapecoense no domingo. 
Depois de uma semana, re-
tornará ao Rio.

Líder do Brasileiro, 
com três pontos à frente do 
Palmeiras, e tentando voltar 
à final da Libertadores de-
pois de 38 anos, o Flamengo 
terá nessa maratona a sua 
prova de fogo para compro-
var a força de seu elenco. 
Para ajudar na missão, o clu-
be estuda a contratação do 
volante colombiano Fredy 
Guarín, que tem conversas 
avançadas com a diretoria. 
Outro reforço virá do de-
partamento médico: Lincoln 
se recupera de lesão na coxa 
direita e será reintegrado em 
breve.

FLAMENGO | Depois de três semanas livres nos dias úteis, Rubro-Negro inicia sequência pesada
Foto: AlexAndre VidAl

GRÊMIO

Números respaldam retorno
de Maicon após quase um mês

FIGUEIRENSE

Falta de comida, renúncias
e time no Z-4 da Série B

BRASILEIRÃO

Corinthians deve 
ter mudanças
na escalação 
diante do Bahia

Foto: lucAs uebel

Foto: diVulgAção

Foto: bruno cAssucci

Maicon treina e deve jogar hoje 

Em campo, equipe despenca na tabela e corre risco de 
rebaixamento 

Fábio Carille, durante treino do Corinthians no CT Joaquim 
Grava 

DA REPORTAGEM

Renato Gaúcho olha 
para o returno do Brasileirão 
com perspectiva de subir na 
tabela para brigar pelo topo. 
Mas o duelo com o Santos, 
neste sábado (21), às 20h, na 
Vila Belmiro, pela 20ª roda-
da, terá reflexos no Grêmio 
preparado pelo treinador 
para os confrontos decisivos 
com o Flamengo, pela semi-
final da Libertadores. E gra-
ças a Maicon.

Recuperado de lesão 
muscular, o volante afirmou 
que será relacionado para 
o duelo do fim de semana. 
E abre disputa com Michel 
para retomar sua vaga ao 
lado de Matheus Henrique 
no meio-campo gremista 
para o confronto com os ca-
riocas, em 2 de outubro, na 
Arena.

Maicon não atua desde 
a vitória por 2 a 1 sobre o Pal-
meiras no Pacaembu, pelo 

DA REPORTAGEM

Um mês após o W.O. na 
Série B do Brasileiro, em 20 
de agosto, diante do Cuiabá, 
muita coisa mudou no Fi-
gueirense. A principal delas 
é o acordo com a empresa 
Elephant para romper o con-
trato acertado em 2017. O 
documento foi assinado por 
Cláudio Honigman e Fran-
cisco de Assis Filho na noite 
da última quinta-feira. A cri-
se, no entanto, parece não ter 
fim. Em campo, o time não 
vence há 14 rodadas, despen-
cou na tabela de classificação 
e ocupa a vice-lanterna.

Fora das quatro linhas, 
o presidente do Furacão 
mantém o distanciamento 
do dia a dia do clube e fu-
tebol, além de que outros 
inúmeros problemas surgi-
ram. Entre eles, o bloqueio 
de bens, a renúncia coletiva 
de conselheiros, a falta de 
comida e transporte aos jo-
gadores da base, o corte do 
plano de saúde e a saída de 
atletas do elenco através da 
Justiça do Trabalho.

DA REPORTAGEM

O Corinthians voltou a 
treinar após a derrota sofri-
da por 2 a 0 para o Indepen-
diente del Valle, do Equador, 
pela Copa Sul-Americana, e 
iniciou a preparação para en-
frentar o Bahia, no sábado. O 
jogo é válido pela 20ª rodada 
do Brasileirão e acontece às 
18h, na arena do Timão, em 
Itaquera.

O técnico Fábio Caril-
le não mostrou a escalação 
que levará a campo, mas a 
tendência é que ele promo-
va mudanças no Corinthians 
para a partida. Uma alteração 
que já é certa é a saída de Jú-
nior Urso, que terá de cum-
prir suspensão pelo terceiro 
cartão amarelo. Matheus Je-
sus é o mais cotado para ficar 
com a vaga dele.

O zagueiro Manoel e 
o lateral-esquerdo Danilo 

Avelar também podem ficar 
fora do duelo. Eles demons-
traram desgaste físico diante 
do Independiente del Valle e 
podem ser preservados con-
tra o Bahia. 

Uma provável escala-
ção para a partida é: Cássio; 
Fagner, Bruno Méndez, Gil e 
Carlos Augusto; Gabriel, Ma-
theus Jesus, Pedrinho, Ma-
teus Vital e Clayson; Vagner 
Love.

A novidade da atividade 
ficou por conta de Everaldo. 
Em recuperação de uma pu-
balgia, ele fez trabalhos em 
campo com um fisioterapeu-
ta e ficou mais próximo de 
retornar aos treinamentos 
com o restante do elenco. 
Com exceção de Gabriel e 
Clayson, que na última quar-
ta foram substituídos no in-
tervalo, os titulares ficaram 
na academia e não aparece-
ram em campo.

jogo da volta das quartas de 
final da Libertadores, em 27 
de agosto. Na ocasião, sentiu 
o problema na panturrilha 
direita ainda no primeiro 
tempo e foi substituído por 
Rômulo.

Mas o meio-campista 
abriu a semana já de volta 
aos trabalhos, assim como 
Kannemann, e disse que vai 
para o jogo diante do Santos. 
Mesmo assim, deixou no ar 
sobre a presença como titu-
lar ou no banco de reservas.

Maicon tem os núme-
ros ao seu lado para incen-
tivar o retorno ao posto no 
meio-campo. O Grêmio tem 
66,6% de aproveitamento 
nos 29 jogos em que ele este-
ve em campo na temporada. 
O rendimento cai para 56,5% 
sem o camisa 8. Sem Pedro 
Geromel, Maicon retomará 
até a braçadeira de capitão, 
enquanto o zagueiro se re-
cupera de lesão muscular. 
Sua ausência foi sentida na 

No dia seguinte ao 
W.O., o elenco desembarcou 
em Florianópolis. A delega-
ção foi recebida por cerca de 
30 torcedores, que cantaram 
músicas de apoio. 

Capitão do time, o vo-
lante Zé Antônio atendeu 
à imprensa ao lado de ou-
tros companheiros do clu-
be. Ele falou sobre a decisão 
do elenco de não entrar em 
campo, mesmo ciente de 
que poderia acontecer de-
missão em massa como for-
ma de represália por parte 
da direção da Elephant, mas 
isso não se confirmou.

Dois dias depois do 
W.O. na Série B, o Figuei-
rense voltou a não entrar em 
campo para disputar uma 
partida. No embalo do time 
profissional, os jogadores do 
sub-23 se recusaram a en-
frentar o Santos, no estádio 
Ulrico Mursa (em Santos), 
pelo Brasileiro de Aspiran-
tes.

Em nota oficial no dia 
22, o Figueirense afirmou 
que pagou as pendências 

eliminação para o Athletico-
-PR, na semifinal da Copa do 
Brasil. “Me machuquei no 
momento que não podia, de-
cisão de Copa do Brasil. Mas 
faz parte. Estamos sujeitos a 

isso. Importante é que estou 
bem, voltei a treinar essa se-
mana. Já vou para o jogo no 
sábado. Se o professor Rena-
to precisar, estou à disposi-
ção”, afirmou.

salariais dos funcionários 
e jogadores da base sub-15 
e sub-17. Essa era uma rei-
vindicação dos atletas para 
voltarem aos treinamentos. 
Restando quitar as dívidas 
com o time sub-20 e pro-

fissional. Um trecho do co-
municado causou revolta 
do grupo, que expôs todo 
os bastidores do clube, rela-
tando atrasos inclusive com 
fornecedores e mantendo a 
greve.
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DA REPORTAGEM

G1-MT

De acordo com o pesqui-
sador e professor da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), Romildo 
Gonçalves, Cuiabá enfrenta a 
estiagem mais prolongada e 
intensa dos últimos 21 anos. 
Em 1998, segundo ele, foi re-
gistrado um período de seca 
mais forte que o deste ano.

Romildo explica que, a 
média de dias sem chuvas 
gira entre 80 e 90 dias. Este 
ano, já são mais de 120 dias 
sem ocorrência de chuva, na 
capital. 

O pesquisador afirma que 
essa situação é ocasionada 
pelo fenômeno El Niño que 
costuma atingir as regiões 
tropicais a cada 4 ou 5 anos. 
Já houve ocorrência do fe-
nômeno em menor tempo. 
Entretanto, este ano e 1998 
foram os que maior intensi-
dade.

Ainda segundo ele, os re-
flexos do El Niño têm se 
mostrado bastante presentes 
e críticos em Mato Grosso. À 
exceção destes dois anos de 
maior intensidade, o fenô-
meno também foi registado 
em 2001, 2004 e 2014, po-
rém com menor expressão.

Romildo afirma que o El 
Niño é o propulsor desse vo-
lume de queimadas, pois o 
tempo muito seco e a falta 

de chuva, somados à caracte-
rísticas da vegetação, são fa-
tores propícios à ocorrência 
de incêndios.

Diante do que já foi estudo, 
ele alerta que os governos 
precisam ter planos de ação 
para situações como esta. Ou 
seja, sabendo da ocorrência 
do fenômeno, é preciso ter 
estratégias para evitar focos 
de calor. “Se há o conhe-
cimento de que o El Niño 
pode ocorrer em média de 
4 a 5 anos, ações como aber-
tura de aceiros, suspensão de 
autorização de queimadas 
controladas em proprieda-
des rurais, formação de bri-
gadistas e monitoramento 
de áreas florestais devem 
ser tomadas desde o final do 
período chuvoso”, afirmou o 
biólogo.

Dessa forma, segundo o 
pesquisador, os impactos 
seriam menores, pois o con-
trole sobre os focos de in-
cêndios seria mais eficazes.

OCORRÊNCIAS
DE QUEIMADAS
De acordo com o relató-

rio do Centro Integrado de 
Multiagências (Ciman), de 
janeiro a setembro deste 
ano, Mato Grosso registrou 
24.039 focos de calor. O 
número corresponde a 70% 
mais que no mesmo período 
do ano passado, em que fo-
ram registrados 14.145 focos.

Foto: AssessoriA

Foto: YAgo oliveirA

Foto: DivulgAção

Foto: DivulgAção

HUMANIZAÇÃO

Ganha Tempo: parceria promove
benefícios à saúde de servidores

ENERGIA ELÉTRICA

Consumidores devem ficar atentos
às faturas que chegam por e-mail

AGÊNCIA REGULADORA

Ager executa multa 
de R$ 1,1 milhão contra 
Águas de Sinop

Parceria foi firmada entre o Sine Sinop e uma faculdade 
particular 

Multa se deve pelo não cumprimento de metas de prestação 
adequada de serviços 

Temperaturas em Rondonópolis e Cuiabá passaram dos 42º 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Parceria firmada entre 
o Sistema Nacional de Em-
pregos (Sine) de Sinop e o 
curso de Fisioterapia de uma 
faculdade particular vem 
proporcionando benefícios 
aos profissionais que atuam 
na unidade Sinop do Ganha 
Tempo. 

O trabalho consiste em 
ofertar, aos servidores do lo-
cal, avaliações ergonômicas e 
ginástica laboral. Conforme 
a coordenadora do Sine, Dé-
bora Malagutti, a ação busca 
prevenir lesões e outras do-
enças provocadas por ativi-
dades ocupacionais.

“Os atendentes pas-
sam o dia todo sentados e 
digitando. Então, diante das 
reclamações de dores nas 
costas, no pescoço e nas ar-
ticulações, fomos buscar essa 
parceria com a faculdade e, 
na mesma hora, já acorda-
mos que alguns alunos do 
curso de fisioterapia viriam 

DA REPORTAGEM

O Procon-MT alerta 
os mato-grossenses para a 
ocorrência de fraude em fa-
turas, inclusive de energia 
elétrica. Os consumidores 
devem prestar atenção aos 
dados e ao código de barras 
das faturas, antes de efetuar 
o pagamento. Ao menor si-
nal de adulteração, a orienta-
ção é entrar em contato com 
o fornecedor para checar o 
documento.

Caso o consumidor não 
consiga resolver a questão 
junto à empresa, basta regis-
trar reclamação na platafor-
ma www.consumidor.gov.
br ou ir até uma unidade do 
Procon.

O órgão de proteção ao 
consumidor registrou recla-
mação de usuário que rece-
beu por e-mail conta frau-
dada da concessionária de 
energia e buscou o Procon 
para tentar ressarcimento. 
Adriano Borges, proprietá-
rio de uma madeireira em 
Cuiabá, relatou ao Procon-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Agência Reguladora 
de Serviços Delegados de Si-
nop (Ager) publicou em Diá-
rio Oficial multa no valor de 
1,1 milhão (R$ 1.179.511,60) 
contra a concessionária 
Águas de Sinop, em decor-
rência do não cumprimento 
das metas de prestação ade-
quada dos serviços públicos 
de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário. A 
decisão consta no processo 
regulatório 07/2019 e, con-
forme a Ager, constatou-se 
descumprimento da meta de 
30% para o índice de cober-
tura dos serviços de esgota-
mento sanitário (ICSE), re-
ferente ao ano de 2017, bem 
como o descumprimento 
de 40% das metas estabele-

cidas para o ICSE referente 
ao ano de 2018, previstos no 
primeiro aditivo ao contrato 
número 096/2014. Segundo 
a Ager, embora não tenha 
cumprido as metas de 2017 
e 2018, a concessionária de 
água “auferiu lucro”. A multa 
emitida pela Ager é resultan-
te de uma determinação da 
prefeita Rosana Martinelli, 
que cobrou da Agência Re-
guladora medidas efetivas 
contra a concessionária, em 
relação à má prestação dos 
serviços. “Estamos tomando 
todas as medidas e atitudes 
cabíveis para defender a po-
pulação, pois, enquanto con-
cessionária, a empresa deve 
oferecer um serviço de qua-
lidade e cumprir com aqui-
lo que foi acordado quando 
da concessão dos serviços”, 
pontua.

-MT que há cerca de seis 
meses a empresa não recebe 
a fatura no endereço, sendo 
necessário acessar o sistema 
da Energisa para gerar 2º via.

Em junho, a empresa 
recebeu o boleto por e-mail, 
idêntico ao que estava no 
site, inclusive o valor. Por 
isso, pagou a conta. O susto 
veio quando a Energisa che-
gou na empresa para cortar 
a energia. Ao procurar a for-
necedora, Adriano desco-
briu que um outro e-mail 
estava cadastrado para rece-
ber a fatura original.

“Tudo indica que o e-
-mail foi alterado para que 
uma terceira pessoa rece-
besse a fatura original, rea-
lizasse a adulteração e, de-
pois, enviasse à empresa”, 
afirmou. Adriano precisou 
solicitar correção do e-mail 
duas vezes, porque mesmo 
depois da primeira correção 
o e-mail tornou a ser altera-
do.

O empresário afirma 
ainda ter protocolado dois 
processos junto à Energi-

uma vez por semana até o 
Ganha Tempo para realizar 
as atividades físicas com to-
dos os setores da unidade”, 
conta a coordenadora.

Segundo a professora e 
fisioterapeuta Jeane Pauline 
Chiachio Vigna, a ação é de 
suma importância para que 
os servidores eliminem do-
res e melhorem a harmonia 
no ambiente de trabalho. 

“Fizemos diversas al-
terações de acessórios para 
deixar tudo em uma zona 
confortável para eles, como a 
adequação na altura do com-
putador, da mesa e outros, 
além dos exercícios e conhe-
cimentos que estamos le-
vando para que tenham uma 
melhor percepção corporal 
e moldem a própria postura, 
diminuindo, assim, as dores 
no final do dia. Com esse 
trabalho, a empresa também 
ganha, afinal, diminuem os 
afastamentos do trabalhador 
por conta de dores ou até le-
sões musculares”, frisa.

Os acadêmicos que re-

alizam a ação são alunos do 
último semestre do curso, 
sempre com supervisão de 
um profissional formado. As 

atividades são ofertadas aos 
servidores do Ganha Tempo 
todas as sextas-feiras, das 8h 
às 11h.

Cuiabá enfrenta o segundo maior período sem chuvas desde 1998 

Cuiabá: estiagem mais prolongada
e intensa dos últimos 21 anos
AMBIENTALISTA DIZ | Em 1998, segundo ele, foi registrado um período de seca mais forte que o deste ano

sa, para não ficar no prejuí-
zo, mas foram indeferidos. 
Para não ter energia cortada, 
Adriano pagou a conta de 
junho, mas registrou bole-
tim de ocorrência e realizou 
reclamação via consumidor.
gov.br. 

ORIENTAÇÕES
Antes de pagar qualquer 

Somente de julho a se-
tembro, foram 16.589 focos 
registrados. Uma variação 
de 87% em relação ao ano 
passado. Em 2018, de julho 
a setembro, que também 
corresponde com o período 
proibitivo, foram 8.874 focos 
de queimadas.

SITUAÇÃO DE
EMERGÊNCIA
Três municípios de Mato 

Grosso estão habilitados a 
receber recursos estaduais 
após terem decretado situa-
ção de emergência devidos 
as queimadas. São eles Cha-
pada dos Guimarães, Novo 
São Joaquim e Canabrava do 
Norte.

Segundo o secretário da 
Defesa Civil Estadual, coro-
nel César Viana, outras oito 
cidades já solicitaram a ho-
mologação do decreto de 
situação de emergência, que 
depende de um parecer emi-
tido pela Defesa Civil: Porto 
Alegre do Norte, Paranatin-
ga, Juscimeira, Rondonópo-
lis, Nova Olímpia, Rosário 
Oeste, Aripuanã e União do 
Sul.

O secretário explicou que 
os prefeitos têm autonomia 
para decretar situação de 
emergência por meio de de-
creto municipal, mas nesses 
casos não estão aptos a rece-
ber ajuda financeira do esta-
do e da União.

fatura ou boleto bancário, o 
Procon-MT orienta o con-
sumidor a checar os dados 
impressos:  número e nome 
do banco, código de barra, 
CNPJ da empresa emissora, 
data de vencimento do títu-
lo, valor e se o nome da em-
presa que aparece na transa-
ção bancária confere com a 
que consta no boleto.
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Criançada assiste a palestras sobre conscientização 

Peça teatral conscientiza sobre
energia elétrica e preservação
DA REPORTAGEM

Com assessoria

Alunos da rede municipal de ensino de 
Colíder assistiram nesta semana, nas depen-
dências da Guarda Mirim, a uma peça teatral 
que integra o Programa de Educação Am-
biental desenvolvido pela Copel, em parce-
ria com a Secretaria de Educação. Através 
do teatro, as crianças do 4º ano receberam 
orientações sobre preservação do meio am-
biente e cuidados relacionados ao uso da 
energia elétrica.

A analista de gestão de meio ambiente da 
Copel, Edenilce Rugeski, diz que esta é a se-
gunda etapa desse trabalho realizado este 
ano nas escolas municipais de Colíder. “Na 
primeira etapa, realizamos palestras. Agora, 
apresentamos a peça teatral Histórias Ele-
trizantes, que trata de questões de seguran-
ça com energia elétrica e temas ligados ao 
meio ambiente”, explica.

Edenilce comenta que a dinâmica teatral 
encanta os alunos e ajuda a transmitir as 
mensagens com maior eficiência. “O conte-
údo chega melhor até eles. Todos ficam en-
cantados com a peça e acabam levando esse 
aprendizado para o dia a dia em casa. O te-
atro torna tudo mais fácil. É mágico. É um 
trabalho que já realizamos no Paraná sobre 
o uso adequado, eficiente e seguro da ener-
gia”, relata.

Para o professor Valdecir Moreira, da Es-
cola Municipal Bom Jesus, as informações 
sobre a preservação ambiental transformam 
os alunos em multiplicadores. “A preserva-
ção do meio ambiente é hoje uma questão 
bastante complicada. A gente vê muito des-
perdício. Com certeza, essa ação da Copel 
despertará nos alunos esse interesse em cui-
dar melhor do nosso meio ambiente”.

A coordenadora do Ensino Fundamental 
da Secretaria de Educação, Janaína Cantoia 
Tona Garcia, informa que a próxima etapa 
envolverá uma visita dos alunos à Usina Hi-
drelétrica de Colíder.

“Eles terão a oportunidade de conhecer 
sobre produção e consumo de energia e 
seus impactos ambientais. Será maravilho-
so. É um trabalho que está sendo excelente”, 
completa.

COLÍDER | Atividades foram organizadas pela Copel para tratar de preservação ambiental
Foto: NiNa Silva


