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INQUÉRITO CONCLUÍDO

BRASILEIRÃO

Diminui
número de
ocorrências
com pesados
Embora representem 70% do 
fluxo de veículos que percor-
rem o trecho sob concessão 
da BR-163, as carretas e ca-
minhões ocupam a terceira 
posição quando o assunto é 
envolvimento em acidentes 
com vítimas. Em seguida, 
estão os veículos de passeio e 
as motocicletas, que estão no 
topo do ranking.              Página   8

As convocações de Gabigol e Rodrigo Caio para a Seleção Brasileira, junto com as de Arrascaeta 
no Uruguai e Berrío (pré-lista) na Colômbia, caíram como uma bomba no Flamengo. 
                              Página  -6

Mengão tem testes de fogo

SINOP

BONS NÚMEROS

Racha entre
motos pode
ter gerado
acidente

Desmatamento
em MT cai
87,4% em
15 anos

Um racha entre duas mo-
tocicletas pode ter sido a causa 
do acidente entre um GM Astra 
e uma Fiat Strada, que deixou 
duas pessoas mortas e pelo 
menos oito feridas, na noite de 
domingo, no trecho da MT-222, 
próximo ao aeroporto. A hipóte-
se está sendo investigada pela 
Polícia Civil.                      Página -7

Mato Grosso é o Estado 
brasileiro que mais se destaca 
por sua produção agropecuária e 
dados da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embra-
pa) apontam ser uma produção 
sustentável e que preserva o 
meio ambiente. Houve um de-
créscimo vertiginoso nas últimas 
duas décadas. Em 2004 eram 
11,8 mil km² desmatados e, no 
ano passado, era 1,4 mil km². 

            Página - 3

AssessoriA

DivulgAção

DivulgAção

Polícia indicia 
motorista e
sobrevivente de 
atropelamento
A Polícia Civil concluiu o inquérito sobre o 
acidente ocorrido na Avenida Isaac Póvoas, em 
23 dezembro de 2018, em Cuiabá, quando três jo-
vens foram atropelados e dois deles morreram. 
Foram indiciadas a condutora Rafaela Screnci 
da Costa Ribeiro, 33 anos, que estaria embria-
gada, e Hya Giroto Santos, que sobreviveu ao 
acidente.     Página - 7



Diversos imóveis são colocados à venda ou 
locação no mercado imobiliário todos os dias. 
Para a boa administração do imóvel é neces-
sário ter cuidado com uma série de questões 
que envolvem a proteção jurídica do seu pa-
trimônio, bem como os cuidados na hora de 
selecionar qual a empresa ou profissional irá 
administrar seu imóvel.

Cuidados específicos devem ser observa-
dos pelos proprietários que estão em busca de 
vender ou alugar seu imóvel. A seguir vamos 
abordar alguns dos requisitos que devem ser 
observados pelo bom administrador, e que de-
vem ser motivo de atenção pelo proprietário, 
antes de entregar seu imóvel sob administra-
ção. O primeiro passo é certificar-se que a em-
presa (pessoa jurídica) ou o gestor imobiliário 
(pessoa física) possui inscrição no órgão de 
classe (CRECI), requisito essencial por lei, para 
o exercício da atividade.  Outro fator importan-
te é fazer uma pesquisa de mercado. Inúmeros 
são os profissionais que estão estabelecidos a 
longa data no ramo, e, outros, que embora jo-
vens prestam um excelente trabalho. Pesquise 
referências sobre a empresa e/ou profissional 
antes de fechar seu contrato de administração.

A empresa demonstra interessa pelo seu 
imóvel? A exigência de documentos como cer-
tidão atualizada do imóvel, quitação de débitos 
fiscais, condominiais e outros, demonstram 
a preocupação em receber um imóvel apto a 
ser comercializado. Haverá investimento em 
publicidade? Com a existência de redes so-
ciais, sites e jornais, a previsão de divulgação 
do imóvel nas mídias favorece as chances de 
negociação. Existe suporte jurídico acessí-
vel? Possuir um corpo jurídico apto a resolver 
eventuais demandas jurídicas, bem como dar 
suporte ao cliente é uma demonstração de zelo 
do administrador imobiliário, que tem conhe-
cimento que não atua sozinho no mercado.

Outros detalhes devem ser observados com 
cautela, tais como o contrato de prestação de 
serviços de administração, que delimita os 
deveres do administrador, sua remuneração, o 

Na condição de proprietário do imóvel, 
faça uma boa pesquisa prévia, leia o 
contrato com calma, verifique os serviços 
oferecidos

Melhorando a velocidade
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Guarde o que você “pode precisar” em 
outro local, como um pendrive ou disco 
virtual, mantendo no dispositivo apenas 
o que for realmente necessário.

Instale programas compatíveis com 
a idade do aparelho, sem querer colo-
car coisas que vão “pesar” muito. Essa 
“escolha”, bem como o trabalho em si, 

exige intervenção 
profissional para 
que tudo fique di-
mensionado corre-
tamente.

Com isso você 
vai ter seu dispo-
sitivo com o me-
lhor desempenho 
possível. Fica mais 
lento do que quan-
do era novo? Pro-
vavelmente, pois os 

aplicativos, o sistema operacional e tudo 
mais tendem a ficar mais “pesados” com 
o tempo. Mas, com certeza, melhora bas-
tante.

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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Peça essencial para o combate ao crime or-
ganizado, a agência responsável pelo monitora-
mento de transações financeiras atípicas vive dias 
atribulados desde a chegada de Jair Bolsonaro 
(PSL) ao poder.

Originalmente um apêndice da área econô-
mica, o antigo Coaf (Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras) já mudou de endereço 
três vezes neste ano e ainda funciona em caráter 
precário.

Bolsonaro transferiu o órgão para a pasta 
da Justiça ao assumir, mas o Congresso barrou a 
mudança; o presidente desistiu da ideia e encar-
regou o Ministério da Economia de redesenhar a 
instituição. Medida provisória rebatizou o órgão 
como UIF (Unidade de Inteligência Financeira) 
há um mês e o alojou no Banco Central. A mu-
dança ainda depende do aval do Congresso para 
se tornar definitiva.

O vaivém teve forte impacto no trabalho da 
repartição. Como esta Folha noticiou, foram pro-
duzidos apenas 136 relatórios de inteligência em 
agosto, bem abaixo da média observada no pri-
meiro semestre do ano, de 741 por mês.

Decerto a queda de produtividade é reflexo 
também de uma decisão tomada em julho pelo 
ministro Dias Toffoli, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, que estreitou sobremaneira os 
limites estabelecidos para a atuação da agência. 
A pedido do senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ), 
filho mais velho do presidente e alvo de inqué-
rito com origem num relatório do Coaf, o mi-
nistro suspendeu todas as investigações baseadas 
em dados compartilhados por órgãos de controle 
sem autorização judicial.

Ao justificar a iniciativa, o presidente do Su-
premo defendeu a necessidade de estabelecer 
limites mais precisos para o trabalho de institui-
ções como o Coaf e evitar que sejam usados para 
promover devassas sem a devida supervisão. A 
indefinição sobre essas balizas permaneceu, po-
rém, gerando enorme incerteza. Informações re-
cebidas do sistema financeiro têm sido represa-
das pelo órgão, que não sabe como processá-las 
sem desrespeitar a decisão de Toffoli.

Conforme o calendário do Supremo, o ple-
nário do tribunal se reunirá para deliberar sobre 
o assunto somente no fim de novembro. Cabe ao 
STF e ao Congresso remover logo as incertezas 
que travaram o Coaf, fixando seus limites com 
rigor para proteger os cidadãos contra abusos da 
máquina estatal —e evitando que a paralisação 
das investigações sirva apenas para beneficiar 
malfeitores.

Editorial

Aposta na confusão

Ranking dos Políticos - Facebook

prazo de duração do contrato, e a previ-
são de exclusividade, a periodicidade de 
prestação de contas perante o proprietá-
rio do imóvel, dentre outros itens.

A vistoria do imóvel também traz segurança 
jurídica. A vistoria não deve ser feita de forma 
exclusiva no momento da venda ou locação, 
mas deve tomar lugar no momento da contrata-
ção da administração do imóvel, assim ambos 
estarão seguros acerca das condições iniciais 
do imóvel. Para imóveis em condomínio é im-
portante que o administrador tenha acesso a 
convenção e regimento interno do condomínio, 
como forma de anunciar corretamente o imó-
vel, nos limites de uso estabelecidos pelo con-
domínio, evitando futuros conflitos.

E a exclusividade sobre a venda/locação? Al-
guns proprietários temem a cláusula de exclu-
sividade, com medo que o imóvel fique estagna-
do. Alguns administradores preocupam-se que 
colocar a cláusula possa afastar o cliente, tendo 
em vista a concorrência comercial. É importan-
te mensurar que a existência de exclusividade 
quando bem contratada e por prazo determina-
do pode favorecer ambos. A exclusividade per-
mite maior empenho para venda/locação, bem 
como investimento em gastos com publicidade, 
eis que o administrador tem interesse em fi-
delizar o cliente/proprietário. Ademais afasta 
riscos com várias cópias de chave circulando, o 
que dificultaria identificar eventuais danos no 
imóvel. Além de evitar imbróglios jurídicos em 
caso de contratos firmados de forma simultâ-
nea por empresas diferentes.

Por fim, resta atenção a ambos os contratan-
tes. Na condição de proprietário do imóvel, faça 
uma boa pesquisa prévia, leia o contrato com 
calma, verifique os serviços oferecidos e pes-
quise a concorrência antes de fechar negócio. 
Como administrador imobiliário confira a do-
cumentação do imóvel e do proprietário, tenha 
uma assessoria jurídica apta a sanar suas dúvi-
das e que te auxilie a redigir bons contratos de 
administração, locação e compra e venda. Em 
caso de dúvidas, procure sempre um profissio-
nal habilitado para supri-las.

KEIT DIOGO GOMES É ADVOGADA E PRO-
FESSORA DE DIREITO NA UFMT

Administração imobiliária

CADEIRA
Assessor do deputado Lúdio Cabral, Elis-

valdo Almeida, conhecido como Bob, foi 
eleito, no último final de semana, o novo 
presidente do diretório do PT de Cuiabá. Ele 
superou o atual presidente, que tentava a re-
eleição, jornalista Volney Albano. O manda-
to é de quatro anos e se inicia em janeiro de 
2020. A vitória abre espaço para que o gru-
po de Lúdio escolha o nome que disputará a 
eleição em 2020 para Prefeitura de Cuiabá. O 
parlamentar já defendeu publicamente que o 
PT se alinhe com outras siglas de esquerda e 
abra a mão de ser o cabeça de chapa.

“ÍNDIO PELE-VERMELHA”
Mesmo sem Emanuel Pinheiro confirmar 

que sairá à reeleição, o deputado Carlos Be-
zerra já dá como certa uma nova candida-
tura. Ele preside o MDB em MT há anos vai 
além e já está “convocando” a militância para 
reunir forças para a disputa eleitoral. “O que 
peço aos amigos que são simpáticos ao nos-
so amigo Emanuel é que tenham cautela. Te-
mos que ir à luta como ‘índio pele-vermelha’. 
Antes da guerra eles ficam dias afastados de 
tudo, nem com a mulher eles dormem, para 
não perder energia. Eles ficam ganhando for-
ça para ir para a guerra”, disse o deputado.

NOVELA DO COT
O Governo prorrogou o prazo para que o 

Consórcio Campus Universitário entregue a 
obra do Centro Oficial de Treinamento (COT) 
da UFMT, em Cuiabá. Agora, a construtora 
ganhou mais 120 dias para finalizar a obra, 
que tem data de entrega prevista para 19 de 
dezembro e cujo contrato deve expirar em 18 
de março de 2020. O COT da UFMT é mais 
uma “herança” do pacote de obras visando a 
Copa de 2014 e, inicialmente, deveria ter sido 
concluído em junho de 2013, a fim de atender 
a uma exigência da FIFA. É uma vergonha...

Se você fizer tudo isso que falei no texto de hoje e a ve-
locidade do seu dispositivo ainda não ficar satisfatória é 
hora de pensar em trocar o aparelho. É sempre possível 
vender o usado por um preço legal e usar o valor como 
parte do pagamento do novo. Anunciar por um preço jus-
to e ter tempo para fazer a venda são fatores que ajudam 
(muito) a fazer bons negócios. E, mais uma vez, se essa 
não for sua “praia”, peça ajuda para quem está acostuma-
do com esse tipo de negociação.
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“Informações recebidas do sistema finan-
ceiro têm sido represadas pelo órgão, que 
não sabe como processá-las sem desres-
peitar a decisão de Toffoli

“
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Falei na edição anterior sobre tutoriais 
que supostamente ajudariam o usuário a 
aumentar a velocidade de seus dispositi-
vos sendo que, no fim das contas, além de 
não ajudarem com tal tarefa ainda deixam 
o dispositivo em situação de vulnerabili-
dade, possibilitando que o usuário mexa 
onde não deve e cause problemas ainda 
maiores.

Mas, claro, 
nem tudo está 
perdido caso 
seu dispositivo 
esteja “lento”. 
Uma boa par-
te da perda de 
desempenho 
se deve ao ins-
talar e desins-
talar aplicati-
vos, programas 
deixando “lixo” no aparelho, atualizações 
sobrepostas sem que muitas vezes sejam 
corretamente instaladas, erros de registro 
e por aí vai. A melhor forma de resolver 
isso é formatando o dispositivo (ou res-
taurando ao seu estado original, depen-
dendo do aparelho). Com isso você se livra 
de tudo que se “formou” com o tempo e 
volta à instalação “limpa”. Feito isso é só 
instalar apenas o que você precisa e evitar 
começar novamente o “processo”.

Quando fizer isso aproveite, também, 
para eliminar arquivos desnecessários. 

Essas bolinhas parecem de isopor, não é? Mas trata-se de granizo que caiu 
em parte da cidade de Sinop na segunda-feira. Por volta das 17h30, ventos for-
tes destelharam casas e comércios, derrubaram o pórtico de uma universi-
dade e até um poste na região central. Após longo tempo de estiagem, as tão 
aguardadas chuvas começam a chegar. Com mais intensidade que o normal.



DIVULGAÇÃO

LOBBY PARA O SENADO...
Neurilan Fraga usando-se da condição de 

presidente da AMM, passou a fazer lobby jun-
to a alguns prefeitos para estes, em nome da 
tal pauta municipalista, defenderem-no como 
pré-candidato a senador na possível eleição 
suplementar que deve ocorrer até o próximo 
ano. O intrigante é que ainda há prefeitos que 
entram na manobra do Neurilan, um político 
inexpressivo que só comanda a entidade, mes-
mo sem ser prefeito, porque mudou as regras 
do estatuto. Neurilan fez o mesmo movimento 
em 2018 para deputado federal. Percebeu que 
a votação seria pífia e desistiu. Agora, fala-se 
na disputa ao Senado, tudo para criar animo-
sidade com o presidente do seu partido, o PSD, 
Carlos Fávaro, que foi o 3º colocado nas urnas.

REI DO NEPOTISMO...
Em Poconé, o prefeito Tatá Amaral, já 
chamado por muitos de “rei do nepotis-
mo”, não será investigado pelos verea-
dores por essa prática. A proposta de se 
criar a CPI do Nepotismo foi rejeitada em 
plenário na sessão desta terça. Votaram 
a favor do prefeito, portanto, para enter-
rar de vez a Comissão, seis vereadores: Zé 
Correia (PR), Ageane Barros, Raonny Fal-
cão (PSDB), Antônio Edson, o Ball (DEM), 
Joarez da Silva (PV) e Marcinho Pereira 
(MDB). E votaram pela CPI Ademir Zulli 
(PTB), Camila da Silva (PSC) e Neya do 
Professor Francionei (MDB). Duas não 
compareceram à sessão, sendo elas Sil-
bene e Meyrinalva Furtado (PSDB).

DISCURSO NA ONU...
O discurso do presidente Jair 

Bolsonaro (PSL), na abertura da As-
sembleia Geral das Nações Unidas, 
teve disparos para todos os lados: 
Cuba, Venezuela, França e mídia 
internacional. Sobrou até para o ca-
cique Raoni Metuktire, a principal 
liderança do Parque Indígena do 
Xingu, em Mato Grosso, que neste 
ano esteve na Europa denunciando 
a ameaça às reservas no Brasil. No 
discurso, Bolsonaro falou da presen-
ça em sua comitiva da indígena Ysa-
ni Kalapalo, e afirmou que ela será 
uma liderança da questão indígena 
no Brasil a partir de agora.
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Mendes pede comprometimento e efetividade 

Governador cobra ações objetivas para 
proteger florestas e defende agronegócio 
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), defendeu 
em Nova Iorque, que o 
mundo precisa agir de for-
ma mais objetiva na prote-
ção das florestas tropicais, a 
exemplo da região amazô-
nica. 

Em apresentação na Rain-
forest Alliance, Mendes 
destacou a importância das 
parcerias entre governos, 
sociedade civil e empresas 
para o desenvolvimento 
sustentável.

O chefe do Executivo co-
brou um maior comprome-
timento e efetividade, com 
compensações financeiras, 
para a manutenção dos ati-
vos ambientais do Estado. 
Ele destacou que, atual-
mente, o estado tem 1 mi-
lhão de toneladas de crédito 
de carbono para ser comer-
cializado com o mundo.

Mato Grosso mantém 
uma parceria com o pro-
grama REM, no qual apenas 
2% do que é reduzido do 
desmatamento é contabili-
zado em redução de emis-

sões, que é financeiramente 
compensado.

“É importante saber o pa-
pel que as florestas têm e 
agirmos de maneira mais 
objetiva para fazer a sua 
proteção. Nos últimos 10 
anos, aquilo que nós rece-
bemos pelos ativos ambien-
tais que nós temos é muito 
aquém do esforço que nós 
estamos fazendo. E, acima 
de tudo, muito aquém do 
que ainda podemos fazer 
recuperando muitas áreas 
que no passado foram de-
vastadas”, destacou.

O governador fez questão 
de ponderar que o Estado 
tem 63% da sua extensão 
territorial preservada. De 
acordo com Mendes, a le-
gislação brasileira é uma 
das mais severas do mundo 
e só permite que novas áre-
as sejam abertas quando são 
observadas todas as normas 
legais.

Mauro Mendes destacou 
que mesmo nas áreas per-
mitidas há produtores e 
proprietários de terras que 
estão dispostos a abrir mão 
do espaço permitido para 

DISCURSO FORTE | Mauro Mendes cobrou mais comprometimento com as compensações financeiras
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PRODUÇÃO SUSTENTÁVEL

Desmatamento teve redução de 87,4% 
nos últimos 15 anos em Mato Grosso

CULPA DO NARCOTRÁFICO

Mourão questiona versão da família 
em morte da menina Ágatha Félix

RENÚNCIA E SONEGAÇÃO

CPI aprova pedido de 
compartilhamento 
de quatro delações 
premiadas

Material deverá ser fornecido pelo Poder Judiciário aos 
parlamentares 

Estudo foi compilado pelo Observatório do Agronegócio 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o Estado 
brasileiro que mais se desta-
ca por sua produção agrope-
cuária e dados da Empresa 
Brasileira de Pesquisa Agro-
pecuária (Embrapa) apontam 
ser uma produção susten-
tável e que preserva o meio 
ambiente. O Grupo de Inte-
ligência Territorial da Em-
brapa realizou a extração de 
dados do Sistema do Cadas-
tro Ambiental Rural (Sicar) 
de 2018 para analisar as áreas 
destinadas à preservação das 
propriedades rurais.

Mais de 35,4 milhões 
de hectares são áreas preser-
vadas dentro das proprieda-
des rurais, um percentual de 
39,2% do total do território 
de Mato Grosso. Áreas pro-
tegidas em terras indígenas e 
unidades de conservação so-
mam 17 milhões de hectares 
e representam 18,9% do que 
está preservado – ou seja, a 
área preservada nas proprie-
dades rurais é 108,2% maior 

DA REPORTAGEM

O presidente em exer-
cício, Hamilton Mourão 
(PRTB), defendeu a atuação 
de policiais no caso que re-
sultou na morte da menina 
Ágatha Félix, de 8 anos, alvo 
de um tiro de fuzil no Com-
plexo do Alemão. Mourão 
disse que o Rio de Janeiro 
vive em guerra e colocou em 
dúvida a versão da família de 
que ela foi atingida por dis-
paro feito por policiais. “É 
aquela história, é a palavra 
de um contra o outro. E você 
sabem muito bem que nessas 
regiões aí de favela se o cara 

DA REPORTAGEM

A Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI) que 
investiga a suspeita de so-
negação de impostos e re-
núncias fiscais indevidas em 
Mato Grosso aprovou na tar-
de desta segunda-feira (23) 
requerimentos para que o 
Poder Judiciário faça o com-
partilhamento de provas in-
clusas em processos crimi-
nais que estão em segredo de 
justiça.

Foi solicitado à 7ª Vara 
Criminal da Comarca de 
Cuiabá a íntegra dos termos 
de colaboração premiada 
do empresário do ramo de 
combustíveis Gércio Marce-
lino Mendonça Júnior, co-
nhecido como Júnior Men-
donça, bem como da delação 
do ex-governador Silval Bar-
bosa e do ex-secretário de 
estado, Pedro Nadaf.

Também foi aprovado 
requerimento solicitando da 
Justiça Federal a cópia inte-
gral do termo de colabora-

ção premiada do ex-diretor 
do Bic Banco Luiz Carlos 
Cuzziol.

O pedido de comparti-
lhamento de provas se deve 
à suspeita de que muitas re-
velações estão vinculadas a 
práticas de crimes contra a 
ordem tributária de Mato 
Grosso, envolvendo sonega-
ção de impostos, renúncias 
fiscais e pagamento de pro-
pina a servidores públicos e 
agentes políticos para favo-
recimentos indevidos.

O presidente da CPI, 
deputado estadual Wilson 
Santos (PSDB), afirmou que 
os documentos comparti-
lhados irão nortear o rumo 
das investigações. “A CPI está 
apenas começando. Se for 
necessário, faremos a pror-
rogação do prazo pelo perío-
do de 180 dias. Mato Grosso 
precisa de uma correção no 
plano tributário para coibir 
crimes e garantir ao estado 
uma arrecadação mais efi-
ciente que se reverta em ser-
viços à população”, disse.

que nas unidades de conser-
vação e terras indígenas so-
madas.

Em relação ao desma-
tamento, os dados da Em-
brapa mostram que houve 
um decréscimo vertiginoso 
nas últimas duas décadas. Na 
Amazônia Legal, em 2004 
eram 27 mil km² desmatados 
e, em 2018, eram 7,5 mil km². 
Em Mato Grosso, em 2004 
eram 11,8 mil km² desmata-
dos e, no ano passado, era 1,4 
mil km². A produção agrícola 
em Mato Grosso vem se tor-
nando cada vez mais eficien-
te, não havendo necessidade 
de abertura de novas áreas. 
Os dados comprovam isto: 
em 2004, a área plantada de 
grãos era de 7,6 milhões de 
hectares e o desmatamento 
foi de 1,18 milhão de hecta-
res. Já em 2018, a área colhi-
da aumentou em 98,4%, indo 
para 15,1 milhões de hectares 
e o desmatamento despen-
cou para 149 mil hectares – 
redução de 87,4% no desma-
tamento no estado.

disser que foi traficante que 
atirou (contra a criança), no 
dia seguinte ele está morto”, 
disse Mourão em conversa 
com jornalistas.

Para o presidente in-
terino, a morte de Ágatha é 
culpa do narcotráfico. Se-
gundo ele, pessoas ligadas ao 
tráfico de drogas colocam a 
população nas ruas das co-
munidades e depois atiram 
contra as tropas policiais.

“O Estado tem que fa-
zer as suas operações e pro-
curar de todas as formas 
possíveis a segurança da po-
pulação. Eu comandei tropa 
que operou no (Complexo 

do) Alemão e na Maré, e o 
narcotráfico coloca a popu-
lação na rua e atira contra a 
tropa. Então, ele (narcotráfi-
co) coloca em risco a própria 
gente que habita aquela re-
gião”, afirmou.

Mourão reforçou que 
há atuação de narcoquadri-
lhas em comunidades do Rio 
que estão estruturadas como 
as guerrilhas colombianas. 
E disse, ainda, que elas pos-
suem uma “força de apoio” 
que poderia até responsabili-
zar policiais por confrontos. 
“Elas (narcoquadrilhas) têm 
força de apoio... Aquela que 
varre a rua depois do con-

fronto, aquela que diz que 
quem atirou foi a polícia, in-
dependente da investigação 
que tenha sido feita, é aquela 
que dá sustentação logística, 
é o fogueteiro que avisa que 
a polícia chegou”, disse. “In-
felizmente, a gente tem que 
reconhecer que determina-
dos lugares do Brasil se vive 
uma guerra. E aí acontecem 
tragédias dessa natureza.”

Sobre o fato do episó-
dio ter intensificado o debate 
sobre excludente de ilicitu-
de, Mourão afirmou que a 
“emoção” em torno da morte 
da Ágatha pode prejudicar o 
debate no Congresso.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Econô-
mico, César Miranda, ressalta 
que Mato Grosso é um exem-
plo de produção com sus-
tentabilidade e um exemplo 
para o País e o mundo. “Há 
muitos anos estamos cons-
truindo uma agricultura sus-
tentável. Tanto o pecuarista 
como o agricultor são hoje 

grandes preservadores do 
meio ambiente por questões 
comerciais e por consciência 
ambiental. Eles sabem que é 
da terra que tiram seu sus-
tento. E o Governo do Esta-
do tem políticas ambientais 
sérias e rígidas, com contro-
les severos e não vai permitir 
que se cometam ilegalida-
des”, afirma.

desmatamento, desde que 
sejam compensados por 
isso.

“Mas, para isso, é necessá-
rio que sejam criados me-

canismos de compensação, 
porque no discurso existem 
muitas pessoas falando so-
bre isso no mundo intei-
ro. O que queremos fazer, 

como cidadãos de um país, 
cidadãos do mundo, é com-
partilhar esse esforço com 
muitas pessoas ao redor 
de todo o planeta. Estamos 

em Mato Grosso fazendo 
aquilo que muitos estão co-
brando e muitas regiões do 
planeta não estão fazendo”, 
apontou.
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TV  e Entretenimento

Caio Castro para de se-
guir Bifão após revelação 
em “A Fazenda”

Caio Castro deixou de seguir Jhenyfer Dulz, 
a Bifão, nas redes sociais. Isso porque a loira fez 
revelações sobre a vida pessoal do ator em “A 
Fazenda”, da Record. Na última festa, visivel-
mente embriagada, a antiga participante do “De 
Férias Com o Ex”, da MTV, contou o motivo de 
sua briga com Tati Dias: as duas já ficaram com 
Caio. Porém, Bifão deu a entender que mantém 
um relacionamento com o famoso. Como era de 
se esperar, Tati deu risada da cara da rival, que 
ainda falou que vive na residência dele

Entretanto, a história é outra. O artista possui 
alguns imóveis alugados e a beldade é apenas 
inquilina de um deles. Aliás, ele estaria vivendo 
um romance atualmente com Grazi Massafera.
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Wesley Safadão recusa acordo proposto 
por Mileide Mihaile em processo. Entenda!

Wesley Safadão encontrou Mileide 
Mihaile no tribunal nesta terça-feira (24). 
O processo movido inicialmente pela in-
fluencer ainda não teve definição. Isso 
porque o cantor recusou as exigências 
feitas pela ex para o acordo. Segundo a 
assessoria de imprensa do músico, ele 
chegou ao Fórum de Fortaleza acom-
panhado da mãe, dona Bil, e da mulher, 
Thyane Dantas. A família foi disposta a 
conciliar, no entanto, os termos do acordo 
proposto não foram possíveis de ser aten-
didos. O processo segue o seu curso em 
Justiça. Recentemente, a empresária co-
locou um fim em polêmicas com Safadão. 
“Se depender de mim iremos colocar um 
ponto final, um prego martelado e a ponta 
virada”, declarou Mileide na ocasião.

Processo contra a família do cantor 
segue sem acordo

Wesley explicou os motivos de ter ne-
gado o acordo proposto por Mileide. “Ela 
fez três pedidos. O primeiro era que um 
não falasse mais do outro. Isso é tudo o 
que mais queremos, viver em paz. O se-
gundo ponto não tivemos como atender, 
pois, ela pede que a gente faça uma nota 
pública afirmando que ela não chefiou ou 
incentivou grupos de perfis fakes a ata-
carem minha família nas redes sociais, e 
isso não podemos fazer, pois, existe uma 
investigação na Justiça sobre isso e só a 
Justiça vai poder afirmar se ela tem ou 
não os perfis fakes. O terceiro ponto era 
que nós pagássemos os advogados dela, 
o que também não achamos correto, pois, 
ela que entrou contra a gente na Justiça, 
então cada um deve pagar o seu”, falou 
o artista, movendo investigação contra 
fakes nas redes sociais, por meio de co-
municado.

Forrozeiro explica ausência em audi-
ência com ex-mulher

Em julho, Safadão não compareceu a 
uma audiência no Fórum de Fortaleza. 
Mileide processou o cearense, Thyane e a 
Dona Bil por calúnia, injúria e difamação. 
Em outra ação, ela pediu uma indeniza-
ção de R$ 900 mil por danos morais. “Não 
houve notificação oficial de nenhuma das 
partes, então, sem conhecimento oficial, 
não terão como comparecer e aguardarão 
novos andamentos do processo e a en-

trega efetiva da notificação”, esclareceu 
o representante do forrozeiro, que já co-
mentou sobre as polêmicas em que este-
ve envolvido: 

“A maior decepção que eu tive foi ela 
ter ligado a minha paternidade e mesqui-
nharia. Não justifica o que foi feito. Não 
quero o mal dela e espero que ela não 
queira o meu mal. O que a gente tem que 
ter é um respeito. Acho que quem errou, 
tem que pagar. Ela já está perdoada, mas 
tem que parar”.





(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 

Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de farmácia, com experiência;
2-Vigilante, com experiência e curso atualizado;
3-Auxiliar de higienização, para área hospitalar;
4-Estoquista, com experiência em peças agrícolas;
5-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
6-Motorista, com CNH D, com experiência com-
provada;
7-Operador de trator, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência, para 
gráfica;
9-Designer gráfico, com experiência;
10-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
11-Supervisor administrativo, com experiência;
12-Vendas, com experiência, para loja infantil;
13-Eletricista automotivo, com experiência;
14-Auxiliar de mecânico, com experiência;
15-Mecânico, com experiência;
16-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com experi-
ência;
22-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
23-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
24-Auxiliar de cozinha, com experiência;
25-Cozinheira, com experiência;
26-Serrador, com experiência em fita deitada;
27-Técnico em enfermagem, com COREN;
28-Enfermeiro (a), com COREN;
29-Vendas para ótica, com experiência;
30-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
31-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
32-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e referência;
34-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

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 

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
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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.

 METRIN MOVEIS SOB MEDIDA LTDA, CNPJ 
33.865.096/0001-00, torna público que requereu junto a 
SMADS – Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, o pedido das Licenças Ambientais 
LP (licença prévia), LI (licença de instalação) e LO (Licença 
de Operação), para a atividade principal 31.01-2-00 - Fa-
bricação de móveis com predominância de madeira, sito 
a Rua Valdir Doerner, nº 3390, CEP: 78.557-063, bairro 
Residencial Brasília no município de Sinop/MT. (FACILITA 
MT (66) 99971-1848)

 NATANAEL OLIVEIRA DE ANDRADE – REAL PAX, CNPJ 
nº 25.027.369/0001-19, torna público que requeu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, o li-
cenciamento ambiental, Licença Prévia - LP e Licença de 
Instalação - LI, referente a Serviços de funerárias, Loca-
lizados na Rua Esmeralda, Setor Sul, s/n, Município de 
Confresa-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.  ZÊNITE 
Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT 
(66) 98443-7109/98409-9243

 ADENIR RODRIGUES AUGUSTO E CIA LTDA, CNPJ: 
05.271.593/0001-44, TORNA PUBLICO QUE REQUEREU 
A SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE SEMA 
A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), PARA 
ATIVIDADE DE SERRARIA COM DESDOBRAMENTO E 
BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS, NO MUNICÍPIO DE 
TABAPORÃ/MT. NÃO EIA/RIMA.

 O Empreendimento VITORIA PERFILADOS DE ACO 
LTDA, CNPJ 10.384.450/0001-89 MATRIZ, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Ambien-
te – SEMA/MT a Licença Prévia de Ampliação e Licença de 
Instalação de Ampliação para a atividade de Fabricação de 
telhas de aluzinco termoacusticas na AVENIDA ADAIR LEO 
DALL AGNOL, Nº 525, LOTE 01 AO 05, LOTEAMENTO IN-
DUSTRIAL E COMERCIAL – LIC NORTE, SINOP/MT. Não 
foi determinado estudo de EIA/RIMA.

 JOSIELLY CRISTINE PETERS, CPF Nº 007.796.851-48, 
torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, a 
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), para a 
atividade de 5510-8/01 HOTÉIS, localizada na Rua 22 (Rua 
das Goiabeiras), Quadra 10-B, Lote 13, Distrito de Boa Es-
perança – Sorriso/MT. Não foi determinado EIA-RIMA.

 O Empreendimento VITORIA PERFILADOS DE ACO 
LTDA, CNPJ 10.384.450/0001-89 MATRIZ, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Estado de Meio Am-
biente – SEMA/MT a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO para a atividade de Fabricação de Outros Produtos 
Elaborados de Metal; Serviço de Corte e Dobra de Metais; 
Fabricação de telhas de aluzinco termoacusticas; Fabrica-
ção de telhas onduladas e trapezoidais na AVENIDA ADAIR 
LEO DALL AGNOL, Nº 525, LOTE 01 AO 05, LOTEAMEN-
TO INDUSTRIAL E COMERCIAL – LIC NORTE, SINOP/
MT. Não foi determinado estudo de EIA/RIMA

 CARROCERIAS NOVA PRATA LTDA - ME, CNPJ 
18.988.888/0001-88, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a LP/LI/LO da área ampliada, para 
atividades de Serviços de manutenção e reparação me-
cânica de veículos automotores / Serviços de alinhamento 
e balanceamento de veículos automotores, localizada na 
Rua Ulisses Guimaraes, S/N, Q 11A – L 12, Industrial Nova 
Prata, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)
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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 
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Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 12:42:27 
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Número do documento: 19031814402894600000040607076 
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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 
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Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 
043/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Equipamentos de Som, Comunicação e Instrumentos 
Musicais para Uso das Secretarias do Município de Ipiranga do Norte”. As 
seguintes Empresas: 1) SETE COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA – ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 04.578.067/0001-69, localizada na 
Avenida Mario Correa, n.° 246, Bairro Porto, na cidade de Cuiabá – MT, 
CEP: 78.025-140, vencedora dos itens n.° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 47 e 48 dos lotes n.° 001 e 002 com valor 
global de R$ 122.963,10 (Cento e Vinte e Dois Mil, Novecentos e 
Sessenta e Três Reais e Dez Centavos). Os itens n.° 23, 31, 34, 42 e 43 
do lote n.º 001 e do lote n.º 002 restaram-se frustrados.
Ipiranga do Norte – MT, 24 de Setembro de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019

Nova Mutum - MT, 24 de Setembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação supra 

mencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 

construção de reforço estrutural para torres metálicas e execução de 

iluminação do estádio municipal Valdir Doilho Wons, conforme planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 

compõe o projeto básico da qual foi vencedora a empresa: Item 833552, 

ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ 

sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 424.667,17.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 09 DE OUTUBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 083/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, VASILHAMES, REFRIGERANTES, 
GELO, LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS, MESAS E CADEIRAS, 
DESTINADOS A EXECUÇÃO DE ATIVIDADES NAS SECRETARIAS 
MUNICIAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 10 DE OUTUBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O  
FORNECIMENTO DE PASSAGENS TERRESTRES (TERRITÓRIO 
NACIONAL), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).  O 
julgamento da referida licitação será através do MAIOR PERCENTUAL 
DE DESCONTO. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal 
de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do EDITAL de PREGÃO PRESENCIAL 
Nº. 082/2019, tendo como objeto o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUINICIPAL DE 
SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE SORRISO – MT, PARTINDO DAS 
INFORMAÇÕES COMPILADAS NO MUNICÍPIO EM 2015, DE FORMA A 
POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE MECANISMOS ATUALIZADOS PARA 
2019, DE GESTÃO PÚBLICA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO 
RELACIONADA AOS QUATRO EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO: 
ABASTECIMETNO DE ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO 
DE RESÍDUOS SÓLIDOS E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM 
ATENDIMENTO A LEI 11.445/2007, E TAMBÉM A ATUALIZAÇÃO DO 
PLANO DE GETÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS), 
EM ATENDIMENTO A LEI 12.305/2010. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

AVISO DE PRORROGAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2019, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 08 DE OUTUBRO DE 2019, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATUALIZAÇÃO 
DO PLANO MUINICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO (PMSB) DE 
SORRISO – MT, PARTINDO DAS INFORMAÇÕES COMPILADAS NO 
MUNICÍPIO EM 2015, DE FORMA A POSSIBILITAR A CRIAÇÃO DE 
MECANISMOS ATUALIZADOS PARA 2019, DE GESTÃO PÚBLICA DA 
INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELACIONADA AOS QUATRO 
EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO: ABASTECIMETNO DE ÁGUA, 
ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E 
MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO A LEI 11.445/2007, 
E TAMBÉM A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GETÃO INTEGRADA DE 
RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS), EM ATENDIMENTO A LEI 12.305/2010. 
O julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO 
GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2019
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Convocados, Arrascaeta e Gabigol são dois dos destaques do Flamengo 

Flamengo tem 2 testes de fogo
contra times do G-6 no Maracanã
DA REPORTAGEM

As convocações de Ga-
bigol e Rodrigo Caio para 
a Seleção Brasileira, jun-
to com as de Arrascaeta no 
Uruguai e Berrío (pré-lista) 
na Colômbia, caíram como 
uma bomba no Flamengo. 
Tanto que, ciente do prejuí-
zo para defender a liderança 
do Campeonato Brasileiro, 
o clube decidiu peitar a CBF 
para não ceder Reinier para o 
Mundial Sub-17 e ter o garo-
to como opção nas rodadas 
em que estiver desfalcado.

No profissional, o clube 
é obrigado a liberar os joga-
dores por se tratar de data 
Fifa. Com isso, o quarteto 
estará fora dos jogos contra 
Atlético-MG e Athletico-PR 
nos dias 10 e 13 de outubro. 
Até lá, porém, o Flamengo 
ainda terá mais três jogos 
para tentar aumentar sua 
gordura na liderança do Bra-
sileiro. Atualmente a vanta-
gem sobre o Palmeiras, se-
gundo colocado, é de apenas 
três pontos.

Para isso, o time de 
Jorge Jesus terá na sequên-
cia uma “rodada dupla” no 
Maracanã, onde foi empur-
rado pela torcida e venceu 
todos os seus jogos até aqui 
no Campeonato Brasileiro. 
Mas agora vai encarar dois 
testes de fogo contra times 
do G-6: o Inter, quarto colo-

cado, nesta quarta-feira (25) 
às 20h30; e o São Paulo, sex-
to lugar, às 18h do próximo 
sábado. Os rubro-negros já 
compraram cerca de 50 mil 
ingressos para cada uma das 
duas partidas.

Depois, no último jogo 
antes da data Fifa, o Flamen-
go vai até a Arena Condá 
visitar a Chapecoense, atu-
al lanterna do campeonato. 
Nas mesmas três rodadas, 
o vice-líder Palmeiras en-
frenta CSA e Atlético-MG 
em casa e vai a Porto Alegre 
encarar o Inter; enquanto o 
Santos, terceiro colocado, 
visita Fluminense e Vasco 
no Rio de Janeiro e recebe o 
CSA na Vila Belmiro.

Melhor mandante do 
Brasileirão, o Flamengo só 
não jogou no Maracanã com 
o mando de campo uma vez, 
na vitória sobre o Fortale-
za por 2 a 0 no Estádio Nil-
ton Santos. Contando toda a 
temporada, o desempenho 
rubro-negro em casa este 
ano é de 79,3%: em 29 par-
tidas, foram 21 triunfos, seis 
empates e só duas derrotas, 
com 64 gols marcados e ape-
nas 22 sofridos.

Para dificultar ainda 
mais a tarefa, o Flamengo 
está na semana de véspera 
de começar a decidir contra 
o Grêmio uma vaga na final 
da Libertadores: o primeiro 
jogo já é na quarta-feira que 

GORDURA NA LIDERANÇA | Melhor mandante, Rubro-Negro encara Inter e São Paulo antes de perder atletas para seleções
Foto: Marcelo cortes

COM ALTITUDE

Ralf admite dificuldade, mas 
não quer saber de desculpa

BRASILEIRÃO

São Paulo jamais teve o
elenco todo à disposição

GRÊMIO

Luan crê em 
sequência para 
retomar nível

Foto: Daniel augusto Jr.

Foto: Divulgação

Foto: Diego guicharD

Ralf não quer saber de desculpa em relação à altitude

Suspenso, Hernanes é o desfalque da vez 
Luan começou no banco contra o Botafogo, e só entrou por 

insistência 

DA REPORTAGEM

Não bastasse a necessi-
dade em vencer por três gols 
e diferença, ou então repetir 
o placar de 2 a 0 para levar 
o jogo aos pênaltis contra o 
Independiente del Valle, pela 
semifinal da Copa Sul-Ame-
ricana, o Corinthians tam-
bém terá de superar os 2.850 
metros de altitude da cidade 
que será palco do confronto.

Jogar acima do nível 
do mar acarreta em compli-
cações, como a dificuldade 
em respirar e a velocidade 
da bola, que aumenta em 
relação ao que se tem sem a 
altitude. O obstáculo existe, 
isso é indiscutível, mas os jo-
gadores do Corinthians não 
querem saber de “desculpa”.

“É difícil, você ten-
ta puxar a respiração, acho 
que joguei em Oruro assim 
também, e não vem (o ar). 
Tem esse ponto positivo 
de ir antes para se prepa-
rar, eles estão acostumados, 
mas a gente vai se adaptar o 
mais rápido para fazer um 

DA REPORTAGEM

Em 20 rodadas do 
Campeonato Brasileiro, o 
São Paulo não conseguiu 
ter o elenco completo em 
nenhuma delas. No último 
sábado, contra o Botafogo, 
quando teria essa chance 
pela primeira vez, Alexandre 
Pato foi desfalque por conta 
de nova lesão na coxa direita.

Também não será con-
tra o Goiás, na quarta-feira, 
no Morumbi, pela 21ª roda-
da, que o técnico Cuca terá 
essa chance. Além de Pato 
continuar fora (o atacante 
pode perder até sete jogos), 
Hernanes está suspenso 
pelo terceiro cartão amare-
lo. Além dos problemas de 
lesão e suspensões, o São 
Paulo tem sofrido desfalques 
por conta das seguidas con-
vocações dos seus jogadores 
para seleções (profissionais e 
de base).

Na partida contra o In-

DA REPORTAGEM

A cada jogo pelo Grê-
mio, Luan retoma confian-
ça e melhora o rendimento. 
Para chegar novamente ao 
ápice de sua performance, o 
jogador vislumbra uma se-
quência de partidas – decisi-
vas – no lugar de Jean Pyer-
re, pronto para dar conta do 
recado. E tudo passa por uma 
declaração de amor ao clube 
que o revelou para o futebol.

A atual temporada não 
começou da melhor maneira 
para o camisa 7. Com condi-
ções físicas abaixo do que a 
comissão técnica entendia 
como ideal, perdeu espaço 
para Jean Pyerre, que cres-
ceu e manteve a titularidade 
até dias atrás. Entretanto, o 
jovem de 21 anos desfalca o 
time durante um mês devido 
a uma lesão na coxa direita.

O momento se apresen-
tou como a brecha perfeita 
para Luan. Ele correspondeu 
já no último sábado, quan-
do marcou um dos três gols 
na vitória sobre o Santos, na 
Vila Belmiro. Agora, tem os 
jogos contra Avaí e Flumi-
nense, pelo Brasileirão, antes 
das decisões na semifinal da 
Libertadores, diante do Fla-
mengo.

“Muito importante ( jo-
gar). Acho que com isso re-
tomo a confiança, de ter uma 

sequência. Com a ajuda dos 
meus companheiros e do 
Renato (Gaúcho, técnico), a 
confiança volta naturalmen-
te. Preparado, vou conseguir 
ajudar o Grêmio”, diz.

O meia-atacante inclu-
sive lembra que teve con-
tusão semelhante à de Jean 
em 2017, quando o Grêmio 
duelou com o Botafogo nas 
quartas de final da Liberta-
dores. Ficou fora da primeira 
partida e só entrou no segun-
do tempo do jogo de volta 
após incomodar (e muito) 
Renato Gaúcho à beira do 
campo, na Arena.

Àquela época, retornou 
para marcar dois gols no 
3 a 0 sobre o Barcelona de 
Guayaquil, no Equador, na 
ida da semifinal. Levou o Tri-
color ao título, com direito a 
golaço na final, em Lanús, e 
de quebra ganhou o prêmio 
de “Rei da América”. É neste 
contexto que Luan promete 
dar conta do recado nova-
mente.

“Em 2017, também ti-
nha sofrido uma lesão, a 
mesma do Jean (Pyerre). Es-
tou muito bem preparado. 
Se o Renato me colocar, vou 
dar conta do recado. Agrade-
ço muito aos torcedores, que 
sempre me apoiaram. Não é 
à toa que amo esse clube e 
vou fazer o máximo para po-
der ajudá-lo”, emociona-se.

bom jogo”, comentou Ralf. 
“A gente não pode usar isso 
como pretexto para nada”, 
completou.

“A gente vai ter de usar 
um pouco de experiência de 
se poupar um pouco para 

ternacional, pela 18ª rodada, 
por exemplo, o São Paulo 
teve oito desfalques – quatro 
por lesões e quatro por con-
vocações. No jogo seguinte, 
contra o CSA, tinha o depar-
tamento médico em dia, mas 
teve as ausências de Igor Vi-
nicius e Hudson, suspensos.

O levantamento não 
leva em consideração Joao 
Rojas, Gonzalo Carneiro, Ju-
cilei e Bruno Peres. Rojas se 
recupera de lesão desde o 
ano passado e sequer entrou 
em campo em 2019; Carnei-
ro está suspenso por conta 
de doping e também não 
disputou o Brasileirão; Bru-
no Peres e Jucilei estão afas-
tados por opção da comissão 
técnica.

Para o jogo contra o 
Goiás, as opções para o lugar 
de Hernanes, suspenso, são 
Antony, Igor Gomes e Ever-
ton. Com 35 pontos, o São 
Paulo permanece na sexta 
colocação do Brasileirão.

vem, às 20h30 (de Brasília), 
na Arena do Grêmio. Como 
Jesus não é de poupar o time 
todo de uma vez, a tendên-
cia é que o técnico português 
faça um revezamento nas 
duas partidas antes da se-
mifinal. A ideia é preservar 
quem estiver mais desgasta-

do, e é aí que o Flamengo vai 
ter que provar a força de seu 
elenco. Na última segunda-
-feira, por exemplo, Gerson 
sequer foi a campo durante o 
treino, ficou fazendo um tra-
balho regenerativo na acade-
mia e é um dos que podem 
ser poupados. Mais velhos 

entre os jogadores de linha, 
Filipe Luís e Rafinha tam-
bém dificilmente jogarão os 
dois jogos.

Desde que estreou na 
vitória por 3 a 2 sobre o Bo-
tafogo, Pablo Marí disputou 
todas as últimas 12 partidas 
e é outro que talvez precise 

ser preservado diante da se-
quência. Além disso, Everton 
Ribeiro se recupera de um 
problema no calcanhar do 
pé direito e ainda não tem 
retorno garantido contra o 
Inter. Os departamentos mé-
dico e fisiológico serão de-
terminantes nas escalações.

guardar o gás para um mo-
mento certo”, opinou Clay-
son. Previamente garantido 
como titular na vaga de Ga-
briel, suspenso, Ralf tam-
bém fez seu alerta sobre qual 
deve ser a postura do Timão 

no estádio Olímpico de Qui-
to depois de levar 2 a 0 em 
Itaquera. “Antes de buscar o 
segundo tem que fazer o pri-
meiro. A gente não pode se 
atirar de uma vez, tem que 
ter equilíbrio e sabedoria”.
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DA REPORTAGEM

A Polícia Civil concluiu o 
inquérito sobre o acidente 
ocorrido na Avenida Isaac 
Póvoas, em dezembro do ano 
passado, em Cuiabá, quando 
três jovens foram atropela-
dos e dois deles morreram. 
A conclusão do inquérito foi 
divulgada nesta semana.

Foram indiciadas a pro-
fessora universitária Rafaela 
Screnci da Costa Ribeiro, 33 
anos, que conduzia o veícu-
lo e que estaria embriagada, 
e Hya Giroto Santos, 21, que 
sobreviveu ao acidente. Elas 
serão interrogadas nova-
mente, agora como indicia-
das.

O delegado titular da De-
legacia Especializada em De-
litos de Trânsito (Deletran), 
Christian Cabral, afirmou 
que os dois laudos produ-
zidos durante o inquérito 
apontam que a motorista do 
carro que atropelou os jo-
vens tinha plena visibilidade 
da presença das vítimas Myl-
lena de Lacerda Inocêncio, 
que morreu no local do aci-
dente, e Ramon Alcides Vi-
veiros, que morreu após ficar 
internado em um hospital 
de Cuiabá, já parados sobre 
a faixa de rolamento na qual 
seguia.

Além disso, Rafaela não 
teria reduzido a velocidade 
de seu veículo, como outros 
que passaram pelo local an-
teriormente teriam feito, e 
nem teria realizado qualquer 
manobra para evitar o atro-
pelamento.

Já Hya Giroto foi indicia-
da porque após Myllena e 
Ramon estarem a dois me-
tros de concluírem com se-
gurança a travessia da pista, 
ela teria voltado para a faixa 
central para dançar, quando 
Myllena e Ramon viraram 
de costas aparentemente 
para ver o que Hya estava fa-
zendo.

Eles teriam permanecido 

nesta posição, sem condições 
de perceberem a aproxima-
ção do veículo conduzido 
por Rafaela e consequente-
mente de terem condições 
de esboçarem qualquer rea-
ção, até o momento do aci-
dente.

LAUDOS
A Perícia de Trânsito, rea-

lizada no local no acidente, 
logo após a ocorrência do 
fato levou em consideração 
os vestígios encontrados na 
ocasião. Como, as medições 
da posição do local do atro-
pelamento e a posição de 
repouso das pessoas atingi-
das, as trajetórias dos corpos 
pós-colisão, e a projeção das 
vítimas com o impacto do 
veículo.

O resultado obtido, atra-
vés do cálculo de velocidade 
com base nesses elementos, 
foi que o veículo estava a 54 
km/h, com margem de erro 
de 4 km/h para mais ou para 
menos, no momento em que 
atingiu as vítimas.

O laudo pericial eviden-
ciou que o fator humano, 
relacionado aos comporta-
mentos do condutor do ve-
ículo atropelador e das pes-
soas atropeladas, contribuiu 
para o acidente. O diretor 
metropolitano de Crimi-
nalística, Emivan Batista de 
Oliveira, avalia que os resul-
tados das perícias demons-
tram a autonomia entre 
as gerências de perícias de 
trânsito e de áudio e vídeo, 
que trabalham com base em 
diferentes vestígios e tecno-
logias.

ACIDENTE
O acidente que deixou um 

morto no local e dois grave-
mente feridos encaminha-
dos ao hospital ocorreu por 
volta às 5h50, do domingo, 
23 de dezembro passado, em 
frente a uma casa noturna de 
Cuiabá.

Rafaela Screnci da Costa 

Foto: Arquivo pessoAl

Foto: FAcebook/reprodução

Foto: divulgAção

Foto: divulgAção

CUIABÁ

Violenta colisão entre veículos
deixa dois mortos e oito feridos

SINOP

Racha entre 
motocicletas pode 
ter gerado acidente

MATUPÁ

Vento arranca 
cobertura de posto 
de combustíveis

Cuiabá registrou chuva com vento e granizo no início da 
semana 

Destroços foram parar do outro lado da rua, 
nos fundos do posto 

Calheiro morreu em acidente; causas são investigadas 

DA REPORTAGEM

O temporal que atingiu 
Cuiabá na segunda-feira (23), 
que veio com granizo, ventos 
fortes e provocou estragos 
na capital, afetou a rede elé-
trica de cerca de 50 bairros. 
A estimativa é da Energisa, 
concessionária de energia do 
estado. A chuva atingiu a ca-
pital após 120 dias de tempo 
seco, estiagem e altas tem-
peraturas. Moradores rela-
taram queda de árvores, os-
cilações de energia, estragos 
causados pelo vento forte e 
granizo.

Em nota, a Energisa 
informou que os ventos for-
tes e granizo que atingiram 
Cuiabá causaram danos à 
rede elétrica, como objetos 
lançados na rede, deixan-

DA REPORTAGEM

Um racha entre duas 
motocicletas pode ter sido a 
causa do acidente entre um 
GM Astra e uma Fiat Stra-
da, que deixou duas pessoas 
mortas e pelo menos oito 
feridas, na noite de domingo 
(22), no trecho da MT-222, 
nas proximidades do aero-
porto, em Sinop. A hipótese 
está sendo investigada pela 
Polícia Civil.

A Polícia Civil abrirá 
inquérito para investigar as 

DA REPORTAGEM

Uma forte chuva acom-
panhada de rajadas de ven-
to também atingiu Matupá 
na segunda (23), causando 
sérios prejuízos ao proprie-
tário de um posto de com-
bustíveis. Toda a estrutura 
metálica foi destruída ao ser 
atingida pelo forte vento.

Os destroços foram pa-
rar do outro lado da rua, nos 
fundos do posto. Alguns ve-
ículos que estavam no pátio 
do posto foram atingidos por 
ferragens e pedaços de con-
creto de uma parede que foi 
danificada. Apesar da gravi-
dade do ocorrido, ninguém 
ficou ferido. O prejuízo ain-
da não foi contabilizado.

responsabilidades pela coli-
são. No boletim de ocorrên-
cia que foi registrado pela 
Polícia Militar, testemunhas 
apontaram que duas moto-
cicletas poderiam estar en-
volvidas no acidente, já que 
estariam fazendo ‘racha’ na 
rodovia. Consta nesta versão 
que os motociclistas ultra-
passaram a Strada e o con-
dutor do Astra tentou desviar 
das motos, ocasionando a 
colisão frontal. A versão ain-
da será apurada pela Polícia 
Civil. Morreram no aciden-

do moradores sem energia 
elétrica em diversos pontos 
da cidade. Cerca de 50 bair-
ros tiveram ocorrências por 
causa do temporal, atingin-
do aproximadamente 30 mil 
unidades consumidoras, que 
é 11% do total de clientes em 
Cuiabá.

A concessionária disse 
que a empresa está traba-
lhando em ‘regime de con-
tingência’ na capital, quando 
há um reforço imediato de 
equipes de campo e de ope-
ração do sistema elétrico em 
Mato Grosso para a priori-
zação do atendimento aos 
clientes.

Vale lembrar que, no 
último final de semana, o 
Diário do Estado MT havia 
destacado os 120 dias de es-
tiagem na capital.

Hya Girotto, de 21 anos, foi a única sobrevivente do acidente 

Polícia indicia motorista e
sobrevivente de atropelamento
INQUÉRITO CONCLUÍDO | Foram indiciadas Rafaela Ribeiro, que conduzia o veículo, e Hya Santos, sobrevivente

te Ander Cleves Canguçu, 
31 anos, que dirigia o Stra-
da e ficou preso às ferragens 
e uma criança de um ano e 
seis meses que estava no As-

Ribeiro, na ocasião, foi pre-
sa em flagrante e autuada no 
plantão da Polícia Civil nos 
crimes de homicídio culposo 
na direção de veículo e lesão 
corporal culposa na direção 
de veículo. 

Ela foi conduzida para au-

tra. Esta última chegou a ser 
socorrida, mas não resistiu 
aos ferimentos. Ander era 
calheiro e residia no Jardim 
Violetas em Sinop.

diência de custódia, onde fo-
ram adotadas medidas cau-
telares e aplicada fiança pelo 
juiz. 

A motorista pagou o valor 
da fiança e foi posta em li-
berdade no dia seguinte, 24 
de dezembro.

O acidente vitimou no 
momento da colisão a uni-
versitária Myllena de La-
cerda Inocêncio, 22 anos, 
deixou gravemente feridos 
Ramon Alcides Viveiros, 25, 
que morreu após ficar 5 dias 
internado, e Hya Giroto San-

tos, 21, única sobrevivente do 
atropelamento.

A motorista trafegava sen-
tido bairro/centro pela faixa 
de rolamento da esquerda, 
quando nas proximidades 
da casa noturna atropelou o 
trio.
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Dados são referentes apenas ao trecho sob concessão da BR-163 

Diminui número de ocorrências com
‘pesados’ no trecho sob concessão
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Embora representem 
70% do fluxo de veículos 
que percorrem o trecho 
sob concessão da BR-163, 
as carretas e caminhões 
ocupam a terceira po-
sição quando o assunto 
é envolvimento em aci-
dentes com vítimas. Em 
seguida, estão os veículos 
de passeio e as motoci-
cletas, que estão no topo 
do ranking. 

O cenário é demons-
trado no relatório de 
acompanhamento de 
ocorrências da Rota do 
Oeste, que aponta ainda 
uma queda no envolvi-
mento dos ‘pesados’ nos 
casos com vítimas entre 
2018 e 2019.

De acordo com o levan-
tamento da Concessio-
nária, de janeiro a agos-
to, os veículos de carga 
tiveram participação em 
24% das ocorrências. 

Em 2018, no mesmo 
período, o envolvimen-
to deste tipo de veículo 
foi de 28%. Em 2019, as 
colisões traseiras foram 
os acidentes mais regis-
trados entre as carretas 
e caminhões, com 46 ca-
sos. 

Na sequência estão os 
tombamentos (37 regis-
tros), colisões laterais 
(33) e transversais (29).  
No ano passado, os tom-
bamentos ficaram em 
primeiro lugar com 62 
registros, seguidos das 
colisões transversais (50), 
traseiras (48) e laterais 

BR-163 | Ação foi realizada por Sema e parceiros na escola municipal 12 de Outubro
Foto: Divulgação

(33).
O gerente de Opera-

ções da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, avalia 
que uma soma de fatores 
reflete no atual cenário, 
como a conduta mais 
consciente por parte dos 
motoristas, reforço na 
sinalização, atuação da 
Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF), intervenções 
por parte da Concessio-
nária e o envolvimento 
dos veículos de comu-
nicação na divulgação 
de informações sobre as 
condições de tráfego e na 
propagação de campa-
nhas voltada à segurança 
viária.

Como parte das ações 
da Rota do Oeste está 
o Comitê de Segurança 
Viária formado por in-
tegrantes de vários seto-
res, que avaliam os locais 
apontados como ‘zonas 
quentes’, onde há inci-
dência de ocorrências. 
Ao identificar os proble-
mas e os meios para re-
solver a situação, as equi-
pes são encaminhadas ao 
local para adotar as pro-
vidências cabíveis de for-
ma mais célere possível. 
“É realizado um esforço 
conjunto, com a visão de 
vários setores para sanar 
eventuais problemas. Os 
números nos mostram 
que a medida vem apre-
sentando resultado”.

O fechamento de aces-
sos irregulares ao longo 
do trecho sob conces-
são e o ordenamento de 
fluxo nas travessias ur-
banas também refletem 

na queda do número de 
ocorrências. Um exem-
plo é a travessia urbana 
de Sorriso, onde a Rota 
do Oeste identificou uma 
queda de até 75% nos re-

gistros gerais.

ALERTA - Embora os 
dados demonstrem que-
da, o gerente de Opera-
ções segue reforçando a 

importância de se pra-
ticar a direção defen-
siva nas rodovias, com 
atenção redobrada nas 
travessias urbanas, onde 
o tráfego de veículos se 

mistura. Entre as reco-
mendações, Ferreira des-
taca que é fundamental 
respeitar as leis de trânsi-
to e a sinalização existen-
te ao longo da rodovia.
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