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CUIABÁ

Ferrugem
retoma
projetos de
ressocialização

Recuperação
de nascente
e plantio
de mudas

Depois de um hiato de dois 
anos, a Penitenciária Osval-
do Florentino Leite Ferreira, o 
“Ferrugem”, em Sinop, retoma 
projetos de ressocialização. 
Na última sexta (20), 18 reedu-
candos receberam certificados 
de conclusão do projeto Sinop 
Bolas.                                     Página  - 7

Em comemoração ao Dia 
da Árvore (21 de setem-
bro), a Sema-MT iniciou 
a recuperação de nas-
cente localizada na área 
da EMEB 12 de Outubro, 
no Jardim Itamarati, em 
Cuiabá. No local também 
foram plantadas mudas 
de espécies nativas do 
cerrado.
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Divulgação
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EM NOVA IORQUE

CRISE

Mauro Mendes 
defende 
compensação 
por preservação

Fluminense
perde força
ofensiva

Em seu discurso na Se-
mana do Clima, Mauro Mendes 
defendeu a ideia de que os 
países mais ricos devem com-
pensar países e estados pela 
conservação que fazem do meio 
ambiente. Mendes fez questão 
de enaltecer os esforços de 
Mato Grosso na preservação 
ambiental.                   Página - 3

O Fluminense vive uma 
crise de identidade. É um time 
que para corrigir uma defici-
ência, piora uma virtude. Na 
derrota por 3 a 0 para o Goiás, 
domingo, com futebol vexatório, 
o Tricolor criou apenas uma 
chance de gol em pouco mais de 
90 minutos.                Página - 6
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Um grave acidente foi registrado no trecho da MT-222, em Sinop, próximo ao 
aeroporto, no domingo. A colisão frontal envolveu um Astra e uma Strada. 
Segundo informações do Corpo de Bombeiros, duas pessoas morreram (um 
homem e um bebê) ainda no local, enquanto oito ficaram feridas         Página 7

SINOP

Batida frontal deixa 2 mortos
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Há menos de três anos o Brasil se dividiu, 
os mais de 50 milhões de eleitores que reelege-
ram Dilma Roussef (PT) para a presidência em 
2014 denunciavam que estava em marcha um 
golpe contra a presidenta, e que isso maculava 
a nossa democracia. 

De outro lado os eleitores do candidato der-
rotado Aécio Neves (PSDB) - que logo em se-
guida seria desnudado perante a opinião pú-
blica como um farsante nato -, que tratavam o 
impeachment como sendo algo necessário, em 
razão das tais “pedaladas fiscais”.

Pois bem, no último final de semana a de-
putada estadual Janaina Paschoal (PSL), que 
subscreveu a petição que gerou o impeach-
ment de Dilma Rousseff, admitiu que não fo-
ram as tais pedaladas fiscais a causa para a 
cassação do mandato presidencial. Igualmen-
te o ex vice-presidente Michel Temer (MDB), 
alçado ao cargo principal graças à queda de 
Dilma com a simulação de impeachment, ad-
mitiu em entrevista ao vivo no programa Roda 
Viva, da TV Cultura (edição de 16/09), que o Gol-
pe de fato ocorreu e que ele foi contra.

Mas a verdade é que o Golpe de 2016 foi um 
dos primeiros de uma série de fatos crimino-
sos, praticados por gente “de bem”, contra a 
nossa população, ferindo o Brasil e sua auto-
nomia. Setores da mídia corporativa, do sis-
tema financeiro e da maçonaria, unidos com 
alguns servidores públicos de alto escalão, 
tiveram funções específicas e decisivas para 
o esfacelamento da soberania do Brasil. O re-
sultado são o empobrecimento galopante e o 
desemprego de milhões de irmãos brasileiros, 
a destruição da indústria nacional, da nossa 
construção civil e as graves ameaças contra 
as universidades.

Cada um dos atores teve uma função defi-
nida no Golpe. Os rapazes elegantes da cha-
mada Lava Jato tratavam de violar o devido 
processo, ridicularizar pessoas, destruir a 
crença no processo democrático, faturar di-
nheiro com palestras e com a criação de um 
fundo bilionário com dinheiro da Petrobrás. 

No último final de semana a deputada es-
tadual Janaina Paschoal (admitiu que não 
foram as tais pedaladas fiscais a causa 
para a cassação do mandato presidencial

Pena que não funciona
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você vai ter a impressão de estar usando 
um aparelho antigo e com recursos grá-
ficos limitados.

A situação pode se tornar ainda pior: 
o vídeo ensina o usuário a entrar em 
uma área onde qualquer ação indevida 
pode gerar sérios problemas, sem fazer 
qualquer alerta sobre isso.

Em outras palavras esses vídeos, 
geralmente, prometem o 
“paraíso”, mas te deixam 
caminhando por sua conta 
e risco à um deslize do “in-
ferno”. Quer notícia ainda 
pior? A maioria dos tuto-
riais que garantem “mila-
gres” faz exatamente isso.

Se o seu dispositivo é 
obsoleto ou com hardware 

modesto você pode, sim, adotar algumas 
medidas que ajudam a melhorar a velo-
cidade, como desinstalar o que não usa 
e formatar, caso a instalação atual esteja 
antiga e comprometida, mas nada que 
faça diferenças absurdas.

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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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) e o ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo Salles (Novo), precisam 
atentar para o que se passou na sexta-feira (20). Cen-
tenas de milhares, talvez milhões de pessoas foram 
às ruas no mundo todo para protestar contra a crise 
do clima.

O movimento inspirado pela adolescente sueca 
Greta Thunberg se espalhou. Estudantes faltam às au-
las às sextas para demandar que adultos, em especial 
governantes e empresários, ouçam cientistas sobre 
impactos do aquecimento global que serão sofridos 
por eles, jovens, não tanto pelos mais velhos.

O governo brasileiro flerta com teses pueris de 
céticos do clima e de militares que enxergam aí uma 
conspiração globalista contra a soberania nacional. 
Aumenta seu descrédito ao negar o óbvio —seja que 
a atmosfera se aquece com a queima de combustíveis 
fósseis e florestas, seja que a destruição da Amazônia 
recrudesceu.

Não haveria grande prejuízo se a querela ficasse 
restrita às guerras culturais e ideológicas. Mas, não, 
essa miopia ambiental tem consequências concretas: 
físicas, para o clima do planeta, além de econômicas 
e diplomáticas, para o país em isolamento crescente. 
Neste fim de semana, a ONU realiza em Nova York 
reunião de alto nível sobre a questão climática. Sal-
les está na cidade, mas não para reeditar nesse foro 
o papel de liderança que o Brasil sempre teve, pois a 
administração que integra foi excluída do rol de dis-
cursos por não apresentar propostas para expandir as 
metas do Acordo de Paris.

O ministro tenta alinhavar nos EUA, por um 
lado, nebuloso esquema financeiro para fomentar a 
exploração privada de nossa floresta equatorial. De 
outro, em seu país, desvirtua e ameaça de morte um 
recurso que já existe há uma década —o bilionário 
Fundo Amazônia liderado pela Noruega.

Bolsonaro deve cumprir a praxe de presidentes 
brasileiros abrirem os discursos de chefes de Estado 
na Assembleia Geral das Nações Unidas. Desta vez, 
haverá interesse atípico no pronunciamento —mas 
nem de longe no bom sentido.

Pouco se sabe sobre que tom adotará o presi-
dente no evento. “Ninguém vai brigar com ninguém 
lá”, foi o máximo que adiantou. Apesar da previsão, 
ele retomou o argumento segundo o qual estrangei-
ros fazem da questão ambiental um pretexto para 
desgastar a imagem do Brasil e obter vantagens no 
comércio agrícola. Mesmo que deixe de lado as para-
noias e conspirações, Bolsonaro tem escassas chances 
de reverter o desgaste de sua imagem em boa parte 
do mundo. Suas declarações e atos pregressos mi-
nam a credibilidade de uma eventual demonstração 
de sensatez.

Editorial

Sinuca ambiental

Ranking dos Políticos - Facebook

Ao mesmo tempo que “investigavam” os 
crimes contra a maior empresa do Brasil, 
ajudaram o Departamento de Justiça dos 
Estados Unidos e acionistas locais com 

informações vitais. Isso alterou a situação da 
Petrobrás, que foi condenada a pagar indeniza-
ções bilionárias “nas gringas”, saiu da posição 
de vítima da corrupção para ser condenada em 
gigantescos processos indenizatórios.

A série de fatos noticiados pela investigação 
“Vaza Jato” e divulgados pelo site Intercept Bra-
sil bem demonstra o volume de crimes que fo-
ram cometidos nas entranhas da tal Lava Jato.

Com o esquartejamento do estado democrá-
tico de direitos a população se revolta contra a 
política, e acaba elegendo uma fauna exótica 
para o governo e congresso, criando um retro-
cesso destruidor de qualquer política social. Os 
programas de habitação popular recebem 5% 
do orçamento que Dilma destinava ao mesmo 
setor, não há nenhum programa de fomento 
ao crescimento do país, fim de programas so-
ciais como o “Mais Médicos”, Farmácia Popular 
e completa paralisia de políticas de fomento à 
agricultura familiar.

Paralelo ao fim das leis trabalhistas e do Mi-
nistério do Trabalho, e do esgarçamento da jus-
tiça trabalhista, o governo liberou mais de 300 
tipos de veneno somente em 2019. Essas armas 
químicas serão jogadas ao vento, se fixarão nos 
alimentos, e já se transformam uma das causas 
da diminuição dos negócios com países euro-
peus. Teremos uma população doente, sem em-
prego, sem remédio, perambulando pelas ruas 
como se vê nos filmes de zumbis.

As notícias diárias são cada vez piores e de-
monstram que o presidente eleito intervém na 
polícia e na receita federal como forma de pro-
teger familiares, amigos e milicianos de inves-
tigações criminais que estão em curso. Fim das 
aposentadorias, dos empregos formais, e amea-
ça à lei do salário mínimo, somados às altas dos 
preços dos combustíveis, da cesta básica e do 
custo de vida se somam ao cardápio de malda-
des. E tudo isso tem a ver com o Golpe!

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁ-
RIO E ESCRITOR

Foi golpe!

JBS E INCENTIVOS
A deputada estadual Janaína Riva afir-

mou que o doleiro Lúcio Funaro, delator que 
entregou vários esquemas da JBS, envolveu 
o nome do ex-governador Pedro Taques em 
suposto esquema de propina. O doleiro es-
teve em Cuiabá para um depoimento à CPI 
dos Incentivos Fiscais, da AL. A sessão foi 
secreta. “Eu perguntei para o doleiro Lúcio 
Funaro se, além do Silval Barbosa, o Taques 
também tinha envolvimento de recurso fi-
nanceiro de propina pra campanha em troca 
de incentivo fiscal. Ele disse que sim. Eu não 
queria expor isso publicamente”, disse, logo 
após a sessão.

FEX PARA MT
O governador em exercício Otaviano Pi-

vetta tem pouca esperança de que Mato Gros-
so receba este ano recursos extras do Gover-
no Federal, como o famigerado FEX, que é a 
compensação pelas perdas relativas à deso-
neração das exportações. Segundo Pivetta, 
a situação está ruim para todos os níveis da 
federação, o que vai dificultar qualquer tipo 
de ajuda para os estados. “Não sou crente em 
transferência de recursos com facilidade. A 
situação está muito difícil, apesar do esfor-
ço do governador Mauro Mendes, do Rogério 
Gallo e da bancada. Só acredito vendo”.

SOLIDARIEDADE
Amigos e colaboradores de uma faculda-

de particular em Sinop estão mobilizados 
para ajudar uma funcionária a realizar um 
procedimento cirúrgico. A funcionária So-
lange Bosch, conhecida por Sol, precisa rea-
lizar uma angioplastia com colocação de um 
stent. A cirurgia tem custo elevado – acima 
dos R$ 55 mil – e a família está realizando 
uma rifa para arrecadar o dinheiro. O sorteio 
será realizado no próximo dia 1º de outubro. 
Quem quiser ajudar, o valor é de R$ 10. Te-
lefone para contato com a filha Gabriela (66) 
99611-1000. Prêmios vide foto.

Sempre que resolver seguir algum tutorial na internet 
tenha em mente que não existem “milagres” nem infor-
mações “secretas” que possam estar sob o domínio de 
poucas pessoas. Se algo parecer estranho, prometer mu-
danças muito expressivas ou não for encontrado em sites 
de renome para “conferência”, você tem sérias chances de 
se meter em uma “enrascada”. Todo o cuidado é pouco.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

VILSON NERY
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“Desta vez, haverá interesse atípico no 
pronunciamento —mas nem de longe no 
bom sentido

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Na internet você encontra uma infi-
nidade de dicas pra fazer com que seus 
dispositivos tecnológicos, como compu-
tadores, notebooks, smartphones e afins, 
funcionem com mais velocidade. Isso, cla-
ro, seria muito interessante, se não fosse o 
fato da maioria das tais “dicas” não servir 
para nada e uma parcela delas ainda surtir 
efeito contrário.

Hoje, por aca-
so, “esbarrei” em 
um desses vídeos 
enquanto navega-
va pela internet. O 
título era atraente: 
“Se você não quer 
bastar um absurdo 
para comprar seu 
Galaxy S10 veja 
aqui como fazer, em poucos passos, o seu 
aparelho atual ficar mais rápido que ele”. 
Com meus vinte e tantos anos de internet 
eu já sabia, mesmo antes de acabar de ler 
o título, que a coisa não iria funcionar, mas 
a curiosidade me levou a ver o tal vídeo.

Durante poucos minutos e com quali-
dade de imagem para lá de questionável 
o apresentador mostrou como ativar as 
funções de desenvolvedor no Android e 
reduzir seus recursos de animação. Sim, 
apenas isso: segundo a “dica”, fazendo 
isso você passaria a ter a impressão de es-
tar usando um telefone top de linha, mas, 
claro, não é o que acontece, e fazendo isso 

Colisão frontal envolvendo um Astra e um Strada deixou oito pessoas fe-
ridas e outras duas morreram ainda no local, nas proximidades do aeroporto, 
no domingo. Um dos mortos é um homem que estava no Strada. Uma fonte de 
Polícia Civil informou que a outra vítima é uma criança.



DIVULGAÇÃO

PSL 
ENCOLHENDO...
O Portal UOL repercutiu a migração da se-

nadora Selma Arruda do PSL para o Podemos. 
Segundo a publicação, a saída de Selma expõe as 
fissuras no partido, que corre o risco de perder ain-
da, o também senador Major Olímpio.O Uol citou 
que já deixaram a sigla nomes como o empresário 
Paulo Marinho - primeiro suplente de Flávio; o ex-
-ministro Gustavo Bebianno e o deputado Alexan-
dre Frota, que forçou sua expulsão. “Diante disso, a 
previsão é que o partido de Jair Bolsonaro encolha 
ainda mais. Há rumores, inclusive, de que o pró-
prio presidente estaria disposto a se mudar para o 
partido Patriota se não tiver poder total de indica-
ção de candidatos nas eleições municipais do ano 
que vem”, diz trecho da reportagem.

R$ 1 BI EM 
INVESTIMENTOS...
O Governo do Estado projeta investimentos 
na ordem de R$ 1.094.561.787,00 nas áreas 
prioritárias em 2020. O montante consta no 
projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), 
que estima as receitas e autoriza a despesa 
para o próximo exercício. Segundo o secre-
tário de Estado de Fazenda (Sefaz), Rogério 
Gallo, do valor total anunciado, 62,12% serão 
provenientes de recursos próprios, 24,63% 
de transferências da União e de outras enti-
dades e 13,25% de operações de créditos. Os 
recursos devem ser usados em ações de polí-
ticas públicas das áreas de educação, saúde, 
segurança, infraestrutura e assistência so-
cial e cidadania.

JAYME NO 
CONSELHO DE ÉTICA...

o senador Jayme Campos (DEM) vai re-
fletir profundamente sobre o convite do pre-
sidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-
-AP), para assumir a presidência do Conselho 
de Ética da Casa. A escolha do nome de JC 
faz parte de um projeto político da cúpula do 
DEM. Ontem, a informação que correu era de 
que o senador mato-grossense teria o apoio 
do petista Humberto Costa e do emedebista 
Renan Calheiros. Costa e Calheiros já teriam 
tentado convencer Jayme a aceitar o convite 
feito por Alcolumbre. O senador teria ava-
liado que a missão é “espinhosa”, por julgar 
seus colegas, mas teria observado que é “um 
soldado de partido”.
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Nos Estados Unidos, Mendes mostra a força de MT

Mendes defende que países ricos 
compensem esforço por conservação
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em seu discurso na Sema-
na do Clima, em Nova Ior-
que, o governador Mauro 
Mendes (DEM), defendeu 
a ideia de que as grandes 
empresas e os países mais 
ricos, compensem países e 
estados pela conservação 
que fazem do meio am-
biente.

Por lá, Mendes fez ques-
tão de enaltecer os esforços 
de Mato Grosso no combate 
às queimadas e à preserva-
ção ambiental, destacan-
do a capacidade do estado, 
como também mostrando 
que a preservação do terri-
tório mato-grossense está 
em 63%. 

“O Estado de Mato Grosso 
é hoje o maior produtor de 
proteínas animais e vegetais, 
e tem hoje a capacidade de 
produzir alimentos ao mes-
mo tempo em que preserva 
seus ativos ambientais. Nós 
temos hoje essa grande pro-
dução que poderá ser dupli-
cada nos próximos 10 anos, 
mantendo 63% do nosso 
território preservado. Eu 

gostaria que outras partes 
do planeta, como é o caso 
dos Estados Unidos, que é 
o maior player mundial em 
produção de alimentos, ti-
vesse esse mesmo nível de 
produção com o mesmo ní-
vel de preservação que nós 
temos”, defendeu.

O governador também 
fez questão de deixar cla-
ro aos principais líderes 
do mundo que o povo de 
Mato Grosso está conscien-
te sobre os riscos do aqueci-
mento global.“Nós estamos 
dispostos a fazer a nossa 
parte. O Estado tem esse 
grande compromisso, que 
é importante, de produzir 
alimentos com sustentabi-
lidade. Estamos aqui para 
ratificar isso, o nosso com-
promisso de caminhar na 
preservação e estamos to-
mando medidas importan-
tes para que isso aconteça. 
Estamos trabalhando com 
mecanismos para combater 
primeiro todo e qualquer 
desmatamento ilegal que 
possa acontecer em nosso 
Estado”, disse.

O governador explicou 
nos eventos que Mato Gros-

EM NOVA IORQUE | O governador destacou que Mato Grosso mantém preservação de 63% do território
FOTO: SECOM/MT
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FOI PARA O ATAQUE

No Podemos, Selma classifica 
“bolsonaristas” como “seita”

FIM DO DISCURSO

Governo usa “toma lá dá cá” para 
aprovar seus projetos no Congresso

SEM GARANTIA LEGAL

Pivetta está 
cético quanto ao 
pagamento do FEX

Pivetta defende legislação que obrigue pagamento

Senadora confessa estar recebendo ataques dos radicais 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de deixar o PSL, 
a senadora mato-grossense, 
Selma Arruda (Podemos), 
resolveu partir para cima do 
clã Bolsonaro que tanto de-
fendeu até outrora.

Após se sentir ofendi-
da pelo filho do presidente, 
o senador Flávio Bolsona-
ro (PSL-RJ), a ex-juiza virou 
destaque nos principais ve-
ículos de imprensa do país. 
A entrevista mais recente foi 
dada à revista Época neste 
fim de semana. Perguntada 
se Flávio Bolsonaro já havia 
pedido desculpas pela forma 
como a tratou, Selma res-
pondeu que não, mas que es-
pera uma retratação do filho 
do presidente Jair Bolsonaro.

“Ele se desculpou com a 
Soraya Thronicke [senadora 
do PSL por Mato Grosso do 
Sul]. Comigo e com o Major 
Olimpio [senador do PSL por 
São Paulo], não. Flávio me 
deve desculpas. É o mínimo”, 

DA REPORTAGEM

Depois de angariar der-
rotas tanto na Câmara dos 
Deputados, quanto no Se-
nado, o presidente Jair Bol-
sonaro (PSL), foi convencido 
por ministros da área polí-
tica a abandonar o discur-
so tão combativo durante a 
campanha eleitoral, do toma 
lá dá cá para que pautas im-
portantes do Governo Fede-
ral sejam aprovadas.

As duas estratégias em 
estudo para o governo são da 
liberação de emendas par-
lamentares, asseguradas por 
lei, e favorecimento aos par-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em exercício no co-
mando do Estado, o go-
vernador Otaviano Pivetta 
(PDT), diferente do titular 
Mauro Mendes (DEM), não 
está confiante que a União 
faça o repasse dos R$ mi-
lhões referentes ao Auxílio 
Financeiro para Fomento 
das Exportações (FEX).

Para Pivetta, a falta de 
uma garantia constitucional 
deixa os estados em situa-
ção de aguardo, sem maiores 
expectativas. “Eu sou cético 
nessa relação de Governo 
Federal com Estadual e Mu-
nicipal. Todos os entes fe-
derativos estão em situação 
muito difícil. A crise fiscal 
é federal, estadual e muni-
cipal. Então, não sou crente 
em transferência de recur-
sos com facilidade. A situa-
ção está muito difícil, apesar 
do esforço do governador 
Mauro Mendes, do Rogério 
Gallo [Fazenda] e da banca-
da. Só acredito vendo. Não 
existe uma garantia legal 

para esse pagamento. Esse 
negócio tem várias versões. 
Vai depender muito da sen-
sibilidade política do Gover-
no Federal, o que me parece 
que não é forte do ministro 
Paulo Guedes. Então só vou 
acreditar na hora que acon-
tecer”, disse.O governador 
em exercício, apesar de reco-
nhecer os esforços dos mem-
bros do governo estadual, e 
da bancada mato-grossense 
no Congresso, vê como úni-
ca solução que o repasse seja 
homologado via legislação, 
para evitar que os estados 
precisem se humilhar ao Go-
verno Federal para terem a 
compensação.  Eu defendo 
a criação de um mecanismo 
de compensação, para que 
não precise essa humilhação, 
essa incerteza, esse drama 
que vivemos todo ano. De-
fendo mais que isso: que o 
Estado faça o dever de casa, 
que é o que estamos fazen-
do, de conserto da situação 
fiscal do Estado. Precisamos 
corrigir distorções e austeri-
dade é a palavra”, completou 
Pivetta.

disse. Por parte de Selma, 
não faltou também ataques 
ao bolsonarismo, declarando 
estar recebendo fortes ata-
ques dos radicais apoiadores 
do presidente, que classificou 
como uma “seita”. 

“Recebi ataques dos ra-
dicais. Tem uma ala do bol-
sonarismo que, se você não 
for um robô que concorde 
com tudo... É como se fosse 
um time de futebol... Im-
pressionante. Como se fosse 
uma seita. Agora, quero ver o 
que vão dizer do presidente 
quando o presidente tam-
bém mudar de partido”, de-
sabafou.

Claramente, o Palácio 
do Planalto não quer que a 
CPI da Lava Toga vingue no 
senado. A bandeira do com-
bate à corrupção entoada du-
rante a campanha, agora pa-
rece ter sido deixada de lado 
e a senadora mato-grossense 
considerada uma apoiadora 
incondicional da Lava Jato 
diz que os “lavajadistas” estão 
decepcionados com a postura 

tidos aliados com cargos na 
administração federal.

Como o presidente 
Bolsonaro não abre mão da 
indicação ministerial. O lo-
teamento de cargos se dará 
em posições do Governo Fe-
deral situados nos estados. 
Com isso, os parlamentares 
passam a fortalecer suas ba-
ses eleitorais.

Em um levantamento 
feito pelo jornal O Estado de 
São Paulo, mostra que de um 
total de 102 nomeações para 
superintendências estaduais 
feitas entre janeiro e 15 de 
setembro, 50 já foram fruto 
de indicações políticas - en-

volvendo, em grande parte, 
os partidos que compõem 
o Centrão, que ganharam 
postos com influência e or-
çamentos robustos. Do res-
tante dos cargos, 22 foram 
ocupados por militares e 30 
por servidores de carreira. 

Os pedidos de cargos 
têm sido direcionados para 
a equipe do ministro Luiz 
Eduardo Ramos, da Secreta-
ria de Governo, responsável 
pela articulação com o Con-
gresso.

“Após seis meses, o pre-
sidente identificou que havia 
muitas pessoas nomeadas 
que não estavam alinhadas 

com governo”, disse Ramos, 
acrescentando que “(a distri-
buição de cargo é uma polí-
tica republicana”.

Ao consultar um políti-
co que ocupou várias pastas 
na Esplanada no passado, 
um ministro ouviu um con-
selho que mudou de vez a 
orientação do governo. 

O diagnóstico foi o de 
que a chamada “velha políti-
ca” vive hoje o “melhor dos 
mundos”, porque manteve 
os cargos com poder de co-
mando nos Estados, não é 
cobrada a dar resultados em 
votações e ainda pode falar 
mal do governo.

do governo. “Sim. Isso tam-
bém vai precisar de um ajus-
te. Não é difícil as coisas se 
resolverem. Precisa de mais 
diálogo e menos truculên-
cia. Não sei o que aconteceu 
que, de pouco tempo para cá, 
espalharam uma fake news, 
por robô ou sei lá o quê, de 

que a CPI da Lava Toga teria 
sido bolada por uma esquer-
da golpista que queria deses-
tabilizar o Brasil. Uma coisa 
absurda. Esses radicais engo-
lem isso sem mastigar, saem 
repetindo isso, e agora há um 
mantra de que a CPI não tem 
utilidade”, apontou.

so já adquiriu um sistema 
moderno de monitoramen-
to, em parceria com o ban-
co alemão KFW, que per-
mite que todo e qualquer 
desmatamento superior a 
meio hectare seja detecta-
do em tempo real. “Temos 
condições de detectar e de 
punir”, destacou.

Contudo, na avaliação de 
Mauro Mendes, só isso não 
é suficiente para proteger o 
meio ambiente. 

“Uma estratégia de de-
senvolvimento não pode 
estar alicerçada apenas na 
repressão. Temos que criar 
mecanismos para que o de-
senvolvimento sustentável 
tão pregado no mundo de 
hoje realmente aconteça, 
como forma de proteger as 
nossas florestas. Precisamos 
que o mundo e os países ri-
cos compareçam, não ape-
nas em nosso Estado, mas 
em toda região de floresta 
tropical, fazendo a sua par-
te. Dando as contrapartidas 
financeiras já pactuadas e 
que até o momento não 
foram realizadas. Nós gos-
taríamos que isso também 
acontecesse”, ressaltou.
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TV  e Entretenimento

Ícone do cinema de terror, 
Sid Haig morre aos 80 anos

O ator Sid Haig, conhecido principalmente 
por seu papel no filme A Casa dos Mil Corpos, 
morreu no último sábado, dia 21, aos 80 anos. 
A notícia foi confirmada por sua esposa, Susan 
Oberg, no Instagram. “No sábado, 21 de setembro 
de 2019, minha luz, meu coração, meu verdadei-
ro amor, meu rei, a outra metade da minha alma, 
Sidney, passou deste reino para o próximo”, es-
creveu na rede social. “Ele voltou ao universo, 
uma estrela brilhante no céu. Ele era meu anjo, 
meu marido, meu melhor amigo e sempre será”, 
complementou. A causa da morte ainda não foi 
oficialmente confirmada, mas Sid estava inter-
nado na UTI de um hospital há três semanas. 
O ator havia sofrido um acidente. Com carrei-
ra extensa – foram 60 anos e mais de 70 filmes 
– Sid Haig tinha uma predileção pelo terror. O 
americano atuou em títulos como Rejeitados 
pelo Diabo (2005), A Casa dos Mortos 2 (2005), 
Noite dos Mortos-Vivos 3D (2007), e Halloween: 
O Início (2007). Haig também atuou em dois fil-
mes do diretor Quentin Tarantino: Jackie Bro-
wn, de 1997, e Kill Bill 2, de 2004.
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Sylvester Stallone rebate críticas 
negativas sobre ‘Rambo: Até o Fim’

As críticas negativas da imprensa 
atribuídas ao novo filme do Rambo fize-
ram com que Sylvester Stallone elabo-
rasse uma “declaração oficial”. O ator fez 
uma publicação no Instagram em defesa 
à nova aparição do seu personagem no 
cinema. O post inclui uma montagem de 

avaliações negativas feitas ao primeiro 
longa do soldado norte-americano, “Ram-
bo: Programa Para Matar”, que acabou 
por se tornar um clássico. Há também 
trechos de “Até o Fim” – a produção mais 
recente – e dois comentários: “Você não 
aguenta o Rambo?” e “Não é (um filme) 

para todos”. A violência e o retrato do 
México são os dois fatores mais questio-
nados sobre a obra. David Morrell, autor 
do livro que inspirou à franquia, também 
não aprovou “Até o Fim”, apesar de não ter 
especificado os motivos. A direção do fil-
me é de Adrian Grunberg.



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. 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 CONSÓRCIO CIDADE ALTA SINOP CNPJ: 
24.646.474/0001-73, Localizada Avenida das Figueiras, 
531, Setor Comercial, Sinop-MT, solicita o comparecimento 
da funcionária GABRIELLI BANDEIRA, CTPS 46707 SÉ-
RIE 00027/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” 
do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de Empre-
go. Sinop/MT 24 de Setembro de 2019.

24,25,26/09/2019.

 JOSÉ MARIO SAURA RODRIGUES, CPF: 353.774.688-
13, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: as Licen-
ças: Prévia (LP), de Instalação (LI) e de Operação (LO), da 
atividade de: 4110-7/00 INCORPORAÇÃO DE EMPREEN-
DIMENTOS IMOBILIÁRIOS (EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL  
MULTIFAMILIAR EM ALVENARIA). Endereço: Rua Paris, 
nº 307, Bairro Vila Rica. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

 SORRICLIMA CLIMATIZAÇÃO LTDA, CNPJ: 
11.729.094/0001-50  torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO) da 
atividade de: 43.22-3-02 - Instalação e manutenção de sis-
temas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrige-
ração. Endereço: Av. Perimetral Sudoeste, Bairro Residen-
cial Colinas. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli (66)9.99766751).

 OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- ME CNPJ nº 20.063.284/0001-72, torna público que re-
quereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de 
Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de: Condomí-
nio Residencial, o empreendimento está localizado na Rua 
Turim, nº 656, Quadra 63 Lote 06 – Residencial Florença 
- CEP 78.555-399– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

 OUROBENS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA 
- ME CNPJ nº 20.063.284/0001-72, torna público que re-
quereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de 
Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de: Condomí-
nio Residencial, o empreendimento está localizado na Rua 
Turim, nº 648, Quadra 58 Lote 07 – Residencial Florença 
- CEP 78.555-399– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

 ALDEMAR MEAZZA CPF nº 727.858.459-00, torna público 
que requereu junto à Secretaria de Meio Ambiente Munici-
pal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTA-
LAÇÃO, para a atividade de: Condomínio Residencial, o 
empreendimento está localizado na Rua 07, esq. com es-
trada Cláudia, Quadra 08 Lote 24 – Jardim Califórnia - CEP 
78.554-118 – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 LANI TURISMO LTDA - ME, CNPJ 08.913.227/0001-30, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Renovação da Licença de Operação (LO) para atividade 
de Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veí-
culos automotores / Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, localizada na Rua Las 
Vegas, N 208, Sala 02, Área de Expansão Urbana, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo nº 005/2019, 
instaurado pela Portaria nº 417/2019, de 31 de julho de 2019, em 
cumprimento a determinação do Excelentíssimo Prefeito Municipal, Sr. 
Rafael Machado, publicada no Jornal Oficial Eletrônico dos Municípios do 
Estado de Mato Grosso, Ano XIV, nº 3.286, página 113, datado de 7 de 
agosto de 2019, no uso de suas atribuições e nos termos do disposto no 
artigo 26 § 4º da Lei 1.458/2011, CITA, pelo presente edital, a Empresa 
MS Hospitalar LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 15.224.444/0001-88, 
estabelecida na Av. São Luiz, Qd. 04, Lt. 13, Setor Moinho dos Ventos, na 
cidade de Goiânia/GO, através do seu representante legal, Srº Antônio 
Venerando da Silva, brasileiro, divorciado, portador do RG nº 814212 – 2ª 
via DGPC/GO e CPF nº 166.501.741-49, residente e domiciliado na Av. 
São Luiz, Qd. 04, Lt. 13, Setor Moinho dos Ventos, na cidade de 
Goiânia/GO, sendo que, atualmente encontra-se em local incerto e não 
sabido, para apresentar defesa escrita, no prazo de 15 (quinze) dias, a 
partir da data da última publicação do Edital, na sede deste órgão (sito á 
Av. Mato Grosso, nº 66 NE, Bairro Centro, Campo Novo do Parecis/MT), 
sob pena de revelia, sendo-lhe assegurado vista dos autos neste local, 
em dias úteis, no horário das 07h00min ás 11h00min e das 13h00min às 
17h00min. A Comissão processante encontra-se instalada no endereço 
acima mencionado, podendo ser contatada no telefone: (65)3382-5100.
Campo Novo do Parecis, 17 de setembro de 2019.

Eleni Teixeira Belai

EDITAL DE CITAÇÃO

Presidente da Comissão de Processo Administrativo

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Portaria nº 417/2019

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
AVISO DE SUSPENSÃO - TOMADA DE PREÇOS N. º 002/2019 

A Câmara Municipal de Nova Ubiratã – MT, torna público para conhecimento dos 
interessados que foi detectado um erro na planilha quantitativa orçamentaria, e que a 
arquiteta responsável por sua elaboração procederá a revisão e readequação da referida 
planilha orçamentaria, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AMPLIAÇÃO E REFORMA DO PREDIO DA CÂMARA 
MUNICIPAL”. Mediante a necessidade de correção/revisão da planilha orçamentaria 
DECIDE-SE SUSPENDER o julgamento do referido procedimento licitatório supracitado 
marcado para o dia 26 de setembro de 2019 as 14h30min. Tão Logo que o departamento 
de engenharia efetuar a correção, uma nova data será divulgada para o certame através 
de publicação no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, Jornal e site da Câmara 
Municipal de Nova Ubiratã-MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Câmara Municipal de Nova Ubiratã – MT, em 
horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3579-
1425. Nova Ubiratã-MT, 23 de setembro de 2019.  

ADILSON LUIS DA SILVA 
Presidente da Câmara  

 

DR 07-08/02/2019 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000490-31.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: EDEGAR ANDRE CELLA, ZILMARA BARBOSA 
SOBRINHO 
ADV POLO PASSIVO 

 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel área de 1,1607ha, parte de um todo maior de 96,8000ha, conhecido 
como “FAZENDA NASCENTE”, localizada no Município de Sinop, objeto da matrícula n. 
10.639 do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 5.575,85. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 
10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para 
OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU 
CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que 
este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 
78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a 
sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
 FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. 
Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – 
email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da Subseção de 
Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. Sinop, datado eletronicamente. 
 
 

MURILO MENDES  
JUIZ FEDERAL 

 

 
Num. 40906468 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 12:42:27 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1903181440
2894600000040607076 
Número do documento: 19031814402894600000040607076 

DR 07-08/02/2019 

 

 
 
 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000538-87.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA 
DURIGON 

 

 

 

 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE 
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA SUPRAMENCIONADA, de área de terras de 1.5639ha, 
parte de um todo maior denominado "Fazenda Água Clara", situada no lugar denominado 
Gleba Atlântica, Município de Sinop/MT, objeto da matrícula n. 20.357, livro 02, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) 
pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor 
de R$ 7.512,77 (sete mil, quinhentos e doze reais e setenta e sete centavos). Ficam 
CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os 
TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, 
Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.  
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no 
átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. SINOP, 1 de 
março de 2019. 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara de Sinop/MT 

 
Num. 38092956 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 07/03/2019 
14:52:33 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1903011750
3778500000037839059 
Número do documento: 19030117503778500000037839059 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Objeto:  Registro de preços para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de grades e portas metálicas, vidros, 
películas, forro em gesso e divisórias para atender as Secretarias 
Municipais. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 04 de outubro 
de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo 
site: http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 23 de setembro de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019
O Município de Nova Mutum - MT, torna público que foi retificado o objeto 
do aviso de resultado do Pregão Presencial n. 100/2019,  publicado no 
Diário Oficial dia 23.09.2019, Diário de Cuiabá dia 21.09.19 e Diário 
Oficial de Contas dia 23.09.19,  onde se lê : 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, deve-
se ler :  “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,  limpeza de fossas, caixas de 
gordura e controle de acesso de eventos realizados pelo município”.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 23 de Setembro de 2019.

RETIFICAÇÃO DO “OBJETO” DO AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
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Yony passou em branco mais uma vez contra o Goiás 

Flu perde força ofensiva, e
Oswaldo não encontra soluções
DA REPORTAGEM

O Fluminense vive uma 
crise de identidade. É um 
time que para corrigir uma 
deficiência, piora uma virtu-
de. 

Tem sido assim com 
Oswaldo de Oliveira, o ho-
mem escolhido pela direção 
para substituir o demitido 
Fernando Diniz. Na derrota 
por 3 a 0 para o Goiás, do-
mingo, com futebol vexató-
rio, o Tricolor criou apenas 
uma chance de gol em pouco 
mais de 90 minutos.

Com nove finalizações 
na partida (apenas duas cer-
tas), o Tricolor alcançou 300 
no campeonato. Uma média 
de 15 a cada rodada. O que 
mostra a piora em algo que 
a equipe fazia em abundân-
cia na época do antigo trei-
nador.

Detalhe: o Goiás era 
o time com pior aprovei-
tamento desde a volta do 
futebol brasileiro após a pa-
rada para a Copa América. 
Tinha vivido uma semana 
com protestos de torcedores. 
Como venceu, se distanciou 
do Tricolor, que voltou a 
amargar a zona do rebaixa-
mento. O time carioca é o 
17º, com 18 pontos - um atrás 
do CSA, até então saco de 
pancadas do torneio.

Oswaldo chegou com o 
discurso de melhorar o siste-

ma defensivo. Mudou a ma-
neira de o time jogar: escalou 
dois volantes, sacou o tercei-
ro atacante e montou um 
meio com Ganso e Nenê. As 
vitórias sobre Fortaleza (Mu-
riel foi destaque com ótimas 
defesas) e Corinthians (gol 
em falha de Cássio e sem ser 
ameaçado) deram a falsa im-
pressão de que a equipe se 
defendia melhor.

Verdade que melhorou 
a relação quantidade de fina-
lizações para cada gol sofri-
do. Mas marca mal. Diante 
do Goiás, por exemplo, Gil-
berto atuou dando amplitu-
de pelo lado direito. Só que 
não foi acompanhado, não 
teve cobertura correta. Jus-
tamente onde Michael, um 
atacante veloz, se postava.

Aliado a isso, o time 
voltou a ter erros individu-
ais. No primeiro gol sofrido, 
Digão e Frazan falharam. No 
terceiro, Nenê errou passe e, 
com o time todo fora de po-
sição, Muriel não conseguiu 
evitar a bola na rede de Yago 
Felipe.

“Cometemos erro no 
primeiro gol e isso acabou 
tirando a concentração do 
time. A equipe não conse-
guiu se encontrou mais. 

Tentamos revitalizar 
no intervalo. Em outros dois 
erros, acabamos dando a 
chance para o Goiás vencer a 
partida. Foi o nosso melhor 

CRISE DE IDENTIDADE | Tricolor perder por 3 a 0 para o Goiás e volta a figurar na zona do rebaixamento
Foto: Lucas Merçon

NÚMEROS EM EVOLUÇÃO 

Linha de zaga do Fla cria
ritual antes das partidas

QUEDA LIVRE

Santos terá menos descanso
antes de enfrentar o Flu

MELHORAR EM CASA

São Paulo se firma 
entre os melhores 
visitantesFoto: DougLas Magno

Foto: Ivan stortI

Foto: reproDução

R. Caio e Rafinha reclamam com o árbitro durante partida 
contra o Cruzeiro 

Jogadores do Santos terão três treinos para duelo contra o 
Fluminense 

Hernanes e Cuca: meta do São Paulo é melhorar 
como mandante

DA REPORTAGEM

Virou ritual. No térmi-
no do aquecimento pré-jogo, 
enquanto os outros atletas 
estão a caminho do vestiário, 
a linha de defesa (Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo Marí 
e Filipe Luís) se abraça no 
meio do campo e conversa. 
Um momento para repassar 
o que foi treinado e combi-
nar detalhes de qual será a 
estratégia para tentar anular 
o ataque adversário. Tem 
dado certo.

A evolução defensiva 
do Flamengo pode ser medi-
da pelos números. Nos últi-
mos cinco jogos, incluindo a 
partida de volta com o Inter-
nacional, pela Libertadores, 
a equipe levou apenas dois 
gols. Rodrigo Caio, convo-
cado para seleção brasileira, 
contou que o ritual antes das 
partidas serve também para 
que eles entrem em campo 
mais atentos.

“É uma coisa natural 
que nasceu de nós quatro. 

DA REPORTAGEM

Depois de perder por 3 
a 0 para o Grêmio, os joga-
dores do Santos terão me-
nos tempo de preparação 
para o próximo desafio pelo 
Campeonato Brasileiro. Pela 
primeira vez após a pausa 
da Copa América, o Santos 
entra em campo no meio 
da semana: na quinta-feira 
(26), enfrenta o Fluminense, 
às 19h, no Maracanã, pela 21ª 
rodada.

Dessa forma, em vez 
de ter a semana livre de pre-
paração, como ocorreu nas 
últimas nove rodadas, os 
atletas do Peixe terão menos 
dias de trabalho, e o técnico 
Jorge Sampaoli menos tem-
po para preparar mudanças 
em sua equipe.

Para o duelo contra o 
Fluminense, por exemplo, 
Sampaoli terá o elenco com-
pleto em campo em três dias 
de treino (segunda, terça e 
quarta-feira) no CT Rei Pelé 

DA REPORTAGEM

O São Paulo fez valer o 
rótulo de visitante indigesto 
na abertura do segundo tur-
no do Campeonato Brasilei-
ro e chegou ao seu quinto 
triunfo fora de casa ao ba-
ter o Botafogo por 2 a 1 no 
Nilton Santos. A equipe, que 
conquistou praticamente a 
metade dos pontos fora de 
seus domínios (17 de 35), se 
firma como uma das melho-
res visitantes e agora tem um 
foco importante para a sequ-
ência da competição: conse-
guir repetir o desempenho e 
os resultados no Morumbi.

Se entre os visitantes o 
Tricolor é o terceiro melhor 
em pontos, atrás apenas do 
líder Flamengo e do vice-lí-
der Palmeiras (em aproveita-
mento, só está atrás do Pal-
meiras), como mandante a 
equipe é apenas a nona me-
lhor do Brasileiro em pontos 
– e a décima em aproveita-
mento.

Apesar de ainda não ter 
sido derrotado no Morum-
bi, o número em excesso de 
empates em casa e os pontos 
perdidos recentemente con-
tra o CSA e os reservas do 
Grêmio, nas últimas rodadas, 

são lamentados. Mas Cuca e 
o elenco projetam mudan-
ça de panorama na segunda 
parte do campeonato.

“Nós jogamos o se-
gundo tempo de maneira a 
vencer, nos posicionamos 
no campo de ataque, demos 
pouquíssimas oportunida-
des ao Botafogo, criamos 
chances e finalizamos mais 
do que o adversário, mesmo 
jogando fora de casa. Hoje 
nos tornamos o melhor vi-
sitante (até a vitória do Fla-
mengo sobre o Cruzeiro no 
Mineirão), então nossa equi-
pe fora de casa tem tido os 
resultados esperados. Falta 
uma melhora nos resultados 
em casa”, analisou o treina-
dor.

Para Hernanes, o que 
pode explicar os diferentes 
desempenhos é a postura 
com a qual os adversários 
jogam. “São as curiosidades 
que às vezes acontecem num 
campeonato. Quando a gen-
te joga em casa, as equipes 
vêm fechadas, e você não 
consegue furar o bloqueio. 
Fora de casa é o contrário, 
estamos conseguindo, com 
garra e qualidade, conquistar 
as vitórias”. Na quarta, o ad-
versário será o Goiás.

Tem dado certo. É uma for-
ma de mentalizarmos coi-
sas positivas, conversarmos 
sobre alguns detalhes que 
treinamos, sobre o que pre-
cisamos fazer. A gente entra 
mais ligado. Queremos dar 
consistência ao time. A co-
brança em cima dessa linha 
da defesa vai ser sempre 
maior, não só dos dois za-
gueiros. Quando time não 
está bem, sobrecarrega”, dis-
se o zagueiro.

Antes da parada da 
Copa América, o Flamengo 
levou nove gols em nove ro-
dadas do Brasileiro. Na era 
Jorge Jesus, são 10 gols sofri-
dos em 11 partidas e o time 
dá sinais de que conseguiu 
equilibrar seu potente ata-
que, o melhor da competi-
ção, com um sistema defen-
sivo mais sólido.

A vitória por 2 a 1 so-
bre o Cruzeiro, no último 
sábado, marca o início de 
uma maratona de jogos do 
Flamengo, que na quarta 
enfrenta o Internacional, no 

– os titulares fizeram traba-
lhos regenerativos no último 
domingo, na reapresentação 
do elenco, enquanto os re-
servas venceram jogo-treino 
contra o time sub-20. Ainda 
na quarta, a delegação san-
tista embarca para o Rio de 
Janeiro para o confronto de 
quinta à noite.

Com apenas o Brasilei-
rão em disputa até o fim da 
temporada, Sampaoli utili-
zava as semanas livres para 
descansar ao máximo seus 
comandados e fazia traba-
lhos mais elaborados para as 
partidas. 

Agora, com o curto 
tempo de preparação, os 
rodízios no time podem ser 
mais frequentes, como nos 
primeiros meses do ano. O 
Peixe está na terceira colo-
cação do Brasileirão, com 
37 pontos, oito atrás do líder 
Flamengo. Nas últimas 7 par-
tidas, somou apenas 5 pon-
tos, sendo uma vitória, dois 
empates e quatro derrotas.

Maracanã. Domingo, tam-
bém em casa, o adversário 
é o São Paulo. Na quarta da 
próxima semana, dia 2 de 
outubro, o esperado due-
lo com o Grêmio, em Porto 

Alegre, pela partida de ida 
da semifinal da Libertadores. 
O Fla é o líder do Brasileiro 
com três pontos de vanta-
gem sobre o Palmeiras, se-
gundo colocado.

início de partida e, por mais 
irônico que possa parecer, 
foi a pior forma de terminar. 
Nosso time não se encon-
trou, não se organizou”, co-
mentou Oswaldo.

A piora na produção 
ofensiva passa por Oswal-

do não conseguir achar so-
luções para Ganso e Nenê 
conseguirem dar ritmo ao 
time juntos. E olha que, com 
a expulsão de Breno aos 35 
minutos do segundo tempo, 
o Tricolor teve um jogador a 
mais em parte da partida.

Se deu dois passes para 
gol diante do Palmeiras (não 
convertidos) e marcou con-
tra o Corinthians, Ganso 
pouco fez diante do Goiás. 
Desde que Nenê entrou no 
time, atua mais recuado. E 
Nenê parece sem função de-

finida, afinal, sai do centro e 
vai para o lado, sai do lado e 
vai para o centro a toda hora. 
Vive de jogada individual. 
Yony, artilheiro do ano com 
15 gols, caiu de rendimento e 
não marca há nove partidas 
– 923 minutos no total.
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DA REPORTAGEM

Depois de um hiato de dois 
anos, a Penitenciária Osval-
do Florentino Leite Ferreira, 
o “Ferrugem”, em Sinop, re-
toma projetos de ressociali-
zação. Na última sexta (20), 
18 reeducandos receberam 
certificados de conclusão do 
projeto Sinop Bolas. O curso 
foi iniciado há 45 dias e teve 
80 horas de duração. Orien-
tados pelo instrutor Paulo 
Pacheco, os presos aprende-
ram a costurar diversos ti-
pos de bolas, sacos de boxe, 
redes, dentre outros apetre-
chos esportivos.

Os projetos são todos de-
senvolvidos pelo Conselho 
da Comunidade, em parce-
ria com a Secretaria de Es-
tado de Segurança Pública e 
a Vara de Execuções Penais 
da comarca. O projeto de 
Corte e Costura também foi 
lançado e vai utilizar a mão 
de obra de 20 presos do regi-
me fechado na confecção de 
uniformes prisionais e uni-
formes da rede municipal de 
ensino.

No mês de agosto foi reto-
mado o projeto Semear, com 
a participação de 10 recupe-
randos do regime fechado 
na produção de 10 mil mu-
das de abacaxi pérola, além 

de outros hortifurti como 
pimentão, jiló, quiabo, ba-
tata doce. A comercialização 
será por meio do Conselho 
da Comunidade e parceria 
firmada com cooperativa do 
município.

PRODUTOS DE
CONCRETO
Outra ação que deve fazer 

a diferença é a fábrica de ar-
tefatos de concreto que deve 
ser implantada na Penitenci-
ária de Ferrugem, por meio 
de uma parceria com uma 
indústria local. Os produ-
tos serão fabricados dentro 
da unidade pelos presos. As 
prefeituras da região pode-
rão comprar manilhas, meio 
fio, vasos de concreto, ban-
cos de praça, dentre outros.

Parte dos recursos arreca-
dados com a venda dos pro-
dutos será aplicada no pró-
prio projeto, na manutenção 
da penitenciária. Os presos 
participantes serão remune-
rados conforme a produtivi-
dade. Contudo, o maior be-
nefício será a remição, pois 
a cada três dias trabalhados 
um é reduzido na pena.

ESCOLHA
CRITERIOSA
O diretor do Ferrugem, 

João Batista Alves Borba, in-

Foto: Drielkson ribeiro

Foto: tchelo FigueireDo

Foto: Divulgação

SINOP

Violenta colisão entre veículos
deixa dois mortos e oito feridos

COMUNICAÇÃO

PM forma 56 policiais em curso de
Media Training e Mídias Sociais

TAPURAH

Duas pessoas morrem 
carbonizadas em 
incêndio em residência

Batida frontal foi entre um Astra e uma Strada 

Incêndio foi registrado no bairro Cristo Rei 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Um grave acidente foi 
registrado no trecho da MT-
222, em Sinop, próximo ao 
aeroporto, por volta das 18h 
de domingo (22). A colisão 
frontal envolveu um GM As-
tra, prata, e uma Fiat Strada, 
branca. Segundo informa-
ções do Corpo de Bombei-
ros, duas pessoas morreram 
ainda no local, enquanto oito 
ficaram feridas. O homem 
foi identificado por André 
Pereira Canguçú, que ficou 
preso às ferragens. O bebê, 
de nove meses, foi arremes-
sado e colidiu contra o muro 
de uma empresa.

As equipes de resgate 
fizeram os atendimentos ne-
cessários e encaminharam os 
feridos ao Hospital Regio-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cinquenta e seis poli-
ciais militares concluíram o 
1º Curso de Media Training 
e Mídias Sociais oferecido 
pela Polícia Militar por meio 
do 1º Comando Regional, no 
auditório Licínio Monteiro, 
na Assembleia Legislativa, 
em Cuiabá. Durante uma se-
mana, policiais de mais de 12 
Comandos Regionais da PM 
no estado, puderam apren-
der sobre mídias sociais, 
propaganda e publicidade, 
relações públicas, cerimonial 

DA REPORTAGEM

Pelo menos duas pesso-
as morreram em um incên-
dio que destruiu uma resi-
dência na noite de domingo 
(22) em Tapurah. Informa-
ções repassadas pelo Tenen-
te BM Gustavo Corrêa, da 13ª 
Cia de Bombeiros de Lucas 
do Rio Verde, que foi aciona-
da para ajudar a combater as 
chamas, ao menos dois cor-
pos foram encontrados car-
bonizados.

As vítimas seriam mãe 
e filha, que moravam na casa 
juntamente com duas crian-
ças. Os menores, de acordo 
com os bombeiros, saíram 
correndo da casa quando as 

chamas iniciaram e pediram 
por socorro. A tragédia acon-
teceu na Rua Pinhais, bairro 
Cristo Rei.

Antes mesmo da che-
gada da guarnição dos Bom-
beiros, a população se mo-
bilizou para tentar controlar 
as chamas na casa que era 
de madeira, mas pouco pu-
deram fazer. A equipe fez o 
rescaldo. Toda a estrutura 
da casa foi danificada, com 
o teto vindo abaixo. Um ani-
mal de estimação também 
morreu no incêndio.

Ainda não se sabe o que 
provocou o fogo. Equipe 
da Politec deverá ir ao local 
para fazer a perícia e auxiliar 
nas investigações.

e protocolo militar, práti-
cas de entrevistas, seja TV, 
rádio ou impresso. O curso 
também apresentou o fun-
cionamento dos veículos de 
comunicação e o relaciona-
mento com a imprensa.

A coordenadora do cur-
so, tenente-coronel Emirella 
Martins conta que a iniciati-
va é inédita na instituição e 
que o objetivo é dar trans-
parência as ações da Polícia 
Militar pelas ferramentas di-
gitais e da imprensa.

“O curso permitiu um 
treinamento muito impor-
tante e útil, no dia-a-dia do 

nal. Alguns ficaram presos 
às ferragens e os bombeiros 
precisaram usar o desencar-
cerador.

A Polícia Militar fez o 
isolamento do local e tam-
bém ajudou no atendimen-
to. Uma equipe da Perícia 
Oficial e Identificação Técni-
ca (Politec) analisou as possí-
veis circunstâncias de como 
ocorreu a colisão e vai apon-
tar, em um laudo, as respon-
sabilidades. 

O Astra ficou com a 
frente completamente des-
truída. A Strada também 
ficou com a parte frontal 
muito danificada. Com o 
impacto, os dois saíram da 
via, que também dá acesso 
ao Rio Teles Pires. A Polí-
cia Civil também abrirá um 
inquérito para investigar as 
causas do acidente.

TENTATIVA 
FRUSTRADA...
Cinco visitantes foram presos ao 

tentarem entrar na Penitenciária Major 
Eldo Sá Corrêa (conhecida como Mata 
Grande), em Rondonópolis. Segundo a 
Secretaria de Segurança Pública (Sesp), 
as ocorrências envolveram três mulhe-
res e um homem. Além disso, os agen-
tes evitaram a entrada de uma outra 
visitante com um pedaço de cola adesi-
va. Uma das mulheres foi flagrada pelo 
aparelho de escâner, que constatou 
algo de anormal durante a revista. Ela 
foi indagada pela agente, que a infor-
mou que seria encaminhada ao Pronto 
Atendimento para checagem.

A CHUVA CHEGOU...
Os moradores de Alta floresta, Parana-

íta, Nova Bandeirantes, Guarantã do Norte e 
Lucas do Rio Verde comemoram a chegada 
da chuva, nessa quarta-feira (18), após me-
ses de estiagem. Em Guarantã do Norte, 
por exemplo, moradores relataram que não 
havia registro de chuvas com grandes volu-
mes há quase um ano. Em Alta Floresta, não 
chovia há mais de quatro meses. Segundo 
a prefeitura, na tarde de quarta-feira, houve 
chuva com vento por cerca de 30 minutos, 
mas sem estragos. A prefeitura afirmou que 
também choveu nos municípios vizinhos, 
Paranaíta e Nova Bandeirantes. Outra cida-
de em que não chovia há meses e choveu na 
tarde de ontem é Lucas do Rio Verde.

SITUAÇÃO DE 
EMERGÊNCIA...
Em razão dos prejuízos ocasionados 

pelos focos de calor, o prefeito Valdenir José 
dos Santos (PSDB), de Nova Ubiratã, decretou 
situação de emergência no município, no dia 
19 deste mês. De acordo com o documento, já 
foram registrados quase mil pontos de incên-
dio somente este ano. As áreas mais atingi-
das ficam na zona rural, onde estão localiza-
dos assentamentos e distritos. Mais de 6 mil 
hectares devastados pelas chamas. De acor-
do com a Secretaria Municipal de Meio Am-
biente, o assentamento Boa Esperança 1,2,3, 
onde vivem mais de 2 mil famílias é uma das 
regiões mais atingidas. Lá, parte da produção 
foi perdida e vários animais morreram.

Inspeção no presídio Ferrugem, em Sinop 

Após 2 anos, Ferrugem retoma
projetos de ressocialização
SINOP | Parte dos recursos arrecadados com a venda dos produtos será aplicado no próprio projeto

policial, como conceder en-
trevistas. Fizemos exercícios 
sobre isso. Como explicar 
uma ocorrência de forma 
que o cidadão possa com-
preender que estamos nas 
ruas combatendo o crime, 
promovendo a segurança de 
todos. Queremos melhorar 
sempre nosso desempenho, 
seja por entrevistas, declara-
ções a mídia, para nos certifi-
carmos que a nossa comuni-
cação com a sociedade esteja 
ocorrendo de forma asser-
tiva”, explicou. Para tenente 
Paulo Jatobá, do 6° Coman-
do Regional em Cáceres, a 

forma que após a rebelião 
ocorrida na unidade em abril 
de 2017, os projetos foram 
interrompidos. Outro moti-
vo foi uma decisão judicial 
que proibia que os presos 
trabalhassem em atividades 
apenas com o uso de tor-
nozeleira eletrônica, como 
ocorre em cidades como 
Cuiabá, Rondonópolis, Cá-
ceres e Água Boa.

“Primeiro que o preso pre-
cisa ter interesse de mudar 
de vida, deixar o crime. Te-
mos realizado uma seleção 
rigorosa, passa por análise 
laboral, psicológica, antes de 
ser autorizado a trabalhar. 
Não basta só querer, tem que 
fazer a diferença. O conse-
lho da comunidade também 
acompanha esse processo”, 
explicou.

MANUTENÇÃO E
INVESTIMENTOS
Cerca de R$ 100 mil são 

arrecadados mensalmente 
por meio da cantina instala-
da na Penitenciária de Sinop 
– com previsão legal por 
meio da Lei de Execução Pe-
nal – e os recursos são inves-
tidos na manutenção da uni-
dade prisional e nos projetos 
sociais em prol dos presos, 
compra de passagens para 
retorno do egresso do siste-

oportunidade contribui para 
a boa comunicação e ajuda 
a mostrar para a população 
como os policiais combatem 
a criminalidade no estado, 
por meio de notícias na im-
prensa e postagens nas redes 
sociais.  “Essa capacitação 
veio na hora certa, e só me-
lhora o nosso trabalho nos 
141 municípios do estado de 
MT. No interior, a imprensa 
nos dá visibilidade para re-
forçar para àqueles que insis-
tem em cometer crimes, que 
a PM é atuante e está traba-
lhando em prol do cidadão 
de bem”, contou o tenente.

ma penitenciário para a fa-
mília, medicamentos, dentre 
outras ações. O diretor exe-
cutivo do Conselho da Co-
munidade, José Magalhães, 
explica que desde 2010, a 

cantina é administrada pelo 
Conselho e não há circulação 
de dinheiro entre os reedu-
candos. A família deposita o 
dinheiro na conta indicada 
pelo conselho e o valor fica 

vinculado à matrícula do 
preso, que utiliza do crédito 
para a compra dos produtos 
no mercado. Os valores são 
definidos pelo magistrado da 
Execução Penal.
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Plantio de mudas de espécies arbóreas do cerrado 

Recuperação de nascente e plantio
de mudas celebram dia da Árvore
DA REPORTAGEM

Alunos da rede municipal de ensino de 
CEm comemoração ao Dia da Árvore, cele-
brado dia 21 de setembro, a secretaria de Es-
tado de Meio Ambiente (Sema-MT) iniciou 
na sexta-feira (20) a recuperação de nascen-
te localizada na área da Escola Municipal de 
Educação Básica 12 de Outubro, no Jardim 
Itamarati, em Cuiabá. No local também fo-
ram plantadas mudas de espécies nativas do 
cerrado.

A recuperação da nascente é um trabalho 
de extrema importância. “Temos aqui uma 
nascente que está bastante degradada e com 
a ação de diversos parceiros vamos conseguir 
recuperar. Nós, como cidadãos, temos que 
buscar a preservação da natureza. A escola 
está de parabéns por abrir as portas e buscar 
recuperar esta nascente tão necessária para a 
comunidade. Não adianta fazermos as me-
lhores políticas públicas e a sociedade não 
participar”, destacou a Secretária Adjunta de 
Gestão Ambiental, Luciane Bertinatto.

Dezenas de alunos participaram do evento, 
com apresentações culturais, pondo a mão na 
terra para realizar o plantio e, claro, exaltan-
do a importância das árvores. “A árvore é im-
portante porque a semente fica no meio en-
tão tem água dentro dela, por isso ela cresce 
e fica linda”. “ A árvore é nosso oxigênio”. “A 
árvore faz a gente respirar, se não molhar ou 
se cortar a gente fica sem ar”, são algumas das 
frases ditas pelos pequenos estudantes entre 
6 e 8 anos.

A participação dos estudantes em uma ação 
que parece ser pequena, como o plantio de 
uma árvore e a recuperação de uma nascente, 
trará lembranças para a vida toda, exaltaram 
os participantes. “No futuro estas crianças po-
derão olhar as árvores e a nascente e entender 
a importância desta participação delas aqui 
hoje. É gratificante ver os órgãos ambientais 
se juntarem a sociedade para esta realização”, 
disse o representante do Projeto Verde Novo, 
do Juizado Volante Ambiental, Sérgio Savioli.

Entre os parceiros da Sema na ação está o 
Ministério Público de Mato Grosso, prefeitu-
ra de Cuiabá, 44º Batalhão de Infantaria Mo-
torizado, Batalhão de Polícia Militar de Pro-
teção Ambiental, Juizado Volante Ambiental 
( Juvam) e Instituto Ação Verde.

CUIABÁ | Ação foi realizada por Sema e parceiros na escola municipal 12 de Outubro
Foto: Marcos Vergueiro


