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EM 24 HORAS

MT estado
rico para 
o turismo

Rodada 21 
causou a
queda de 
4 técnicos

Importante via de acesso 
Pesquisa sobre intenção de 
viagem do MTur mostrou 
que 80,3% dos futuros viajan-
tes ouvidos querem desbra-
var os destinos nacionais e 
desfrutar de belos cenários 
naturais, rica gastronomia 
e manifestações culturais. 
Mato Grosso está divido em 
quatro polos turísticos, Ama-
zônia, Araguaia, Cerrado e 
Pantanal.                 Página  - 7

A rodada de número 21 do 
Campeonato Brasileiro foi 
avassaladora para os trei-
nadores que não vinham 
tendo um bom desempenho 
em seus times, em 24 horas, 
quatro treinadores perde-
ram o emprego. Cuca no São 
Paulo, Rogério Ceni no Cru-
zeiro, Oswaldo de Oliveira no 
Fluminense e Zé Ricardo no 
Fortaleza. São Paulo, Cruzei-
ro e  Fortaleza já têm novos 
técnicos.                   Página  - 6
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monTaGem/GaZeTa espoRTiva

EVENTO ABORDA

REVELAÇÃO

Inclusão de 
pessoas com 
deficiência

Janot
pensou
em matar
Gilmar

O objetivo foi esclarecer e 
informar as mudanças ocorridas 
nas legislações que regulamen-
tam o programa de Benefício 
de Prestação Continuada e os 
demais voltados as pessoas 
com deficiência (PCD), além de 
sensibilizar sobre a importância 
da participação da sociedade 
civil no controle social das polí-
ticas públicas destinadas a esse 
público.                           Página - 8

O ex-procurador-geral da 
República disse em entrevista 
que chegou a ir armado com um 
revólver ao STF com a intenção 
de matar o ministro Gilmar Men-
des e depois se suicidar. Mendes 
se diz surpreso.               Página - 3

chRisTiano anTonucci

 Época

Gilson caRlos

Agora de acordo com o que foi apresentado pelo secretário de Finanças e pelo procurador jurídico 
da prefeitura, a venda passa a ser total da área e agora qualquer segmento pode se habilitar a parti-
cipar da disputa. Sobre o local da construção da nova arena, a definição acontecerá após aprovação 
do projeto pelos parlamentares. Eles responderam os questionamentos feitos.                            Página 3

GIGANTE DO NORTE

Audiência pública discutiu
mudanças no projeto de venda 
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O mais novo tema em voga é a reforma 
tributária, mas, efetivamente, o que ela sig-
nifica? A reforma tributária pode ser con-
ceituada como uma reforma político-ad-
ministrativa-econômica que tem o fito de 
reestruturar os impostos, as taxas e outras 
contribuições em um país, de modo que o 
sistema de tributação da nação se moderni-
ze e o modo de tributação se torne mais efi-
caz e igualitário.

Atualmente, existem duas propostas de 
emenda à Constituição sobre a reforma tri-
butária em tramitação no Congresso: uma 
no Senado Federal – PEC 110/2019 e outra na 
Câmara dos Deputados – PEC 45/2019. Am-
bas propostas convergem na simplificação 
na cobrança dos tributos com a unificação 
de vários impostos, contudo a carga tribu-
tária de aproximadamente 33% do PIB seria 
mantida.

O senador Roberto Rocha (PSDB-MA), 
atual relator da proposta de emenda à Cons-
tituição, apresentará o relatório da refor-
ma tributária (PEC 110/2019) à Comissão 
de Constituição e Justiça. De modo geral, 
a proposta prevê a extinção e a unificação 
de tributos. A PEC 110/2019 extingue os se-
guintes tributos: imposto sobre produtos 
industrializados, imposto sobre operações 
financeiras, programa de integral social e de 
formação do patrimônio do servidor público, 
contribuição de financiamento da segurida-
de social, salário-educação, contribuição de 
intervenção do domínio econômico, contri-
buição social sobre o lucro líquido, imposto 
sobre circulação de mercadorias e serviços, 
imposto sobre serviços e imposto. No lugar 
deles, será criado o IBS denominado imposto 
sobre o valor agregado sobre bens e serviços 
de competência estadual e o Imposto Seleti-
vo, imposto sobre bens e serviços específi-
cos de competência federal.

A PEC 45/2019 que tramita na Câmara 

O governo ainda não encaminhou ao Con-
gresso a sua proposta de reforma tributá-
ria, entretanto, para Bolsonaro, o projeto 
incluirá apenas impostos federais e não 
estaduais e municipais

Localizando via satélite
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sistema elétrico de um veículo. Tudo 
usando, basicamente, recursos de lo-
calização via satélite agregados a ou-
tros recursos.

No que diz respeito aos smar-
tphones a tecnologia de localização 
via satélite é praticamente “padrão” 
nos modelos atuais. Isso permite, por 
exemplo, o compartilhamento de loca-

lização com seus 
contatos, de forma 
simples, o rastreio 
de outros disposi-
tivos, monitoran-
do, por exemplo, 
filhos e pessoas 
idosas, e muito, 
mas muito mais. 
São possibilida-
des praticamente 
infinitas que pas-

sam a ser exploradas cada vez mais 
por novos recursos, tornando nossas 
vidas mais “simples”.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Com o mais recente corte, de 6% para 5,5% ao 
ano, a taxa de juros do Banco Central atingiu novo 
marco histórico de baixa —o que não é propria-
mente motivo de celebração. A medida, afinal, de-
corre da persistente letargia da atividade econô-
mica, além de um quadro inflacionário benigno. 
Nesse contexto, e apesar de riscos consideráveis, 
há espaço inédito para explorar os limites da polí-
tica monetária de forma consistente. Formalmen-
te, os modelos do BC prescrevem reduções adi-
cionais. 

No cenário que supõe cotação do dólar a R$ 
4,05 e juros de 5% ao ano até o final de 2020, a pro-
jeção para a inflação do próximo ano fica em 3,8%, 
abaixo da meta de 4%. A maior parte dos analistas 
já considera que o ponto de parada da Selic ficará 
perto de 4,5% até dezembro.

Trata-se de um estímulo necessário para a 
economia. Apesar da surpresa algo positiva com 
o crescimento de 0,4% observado no Produto In-
terno Bruto do segundo semestre, a cifra esperada 
para o ano não chega a 1% —e, o que é pior, estão 
em queda as expectativas para 2020, na casa dos 
2%. Nem tudo são más notícias, contudo. Uma sé-
rie de choques afetou os resultados do PIB desde 
meados do ano passado: greve dos caminhonei-
ros, incerteza eleitoral, dúvidas quanto à reforma 
da Previdência e a crise na Argentina.

Embora seguidas decepções recentes reco-
mendem cautela, há sinais de que os efeitos de 
todos esses reveses começam a se dissipar. Os pri-
meiros dados conhecidos do terceiro trimestre 
sugerem melhora, ainda que tímida. As vendas no 
varejo e indicadores de serviços mostraram bom 
desempenho. A confiança vem subindo em todos 
os setores, até na depauperada construção civil. Os 
investimentos privados em infraestrutura podem 
aumentar. O crédito para pessoas físicas e jurídi-
cas também mostra reação, embora haja muito a 
avançar na redução dos juros bancários. O custo 
financeiro em queda, de todo modo, permite re-
dução do endividamento das empresas. Há tempo 
para viabilizar alguma aceleração da economia no 
próximo ano. Para tanto, será fundamental perse-
verar em reformas e na austeridade orçamentária. 

O país conviveu por décadas com a nefasta 
combinação de gastos públicos em disparada e a 
contrapartida dos juros mais altos do mundo para 
controlar a inflação. Pela primeira vez, vive-se o 
oposto. Por difícil que se apresente a travessia, 
esse é o caminho mais promissor.

Editorial

Juros rumo ao piso

Ranking dos Políticos - Facebook

dos Deputados e tem como autores o 
deputado Baleia Rossi (MDB-SP) e o 
Centro de cidadania fiscal (CCiF) rece-
beu 114 emendas. Apesar do presidente 
Jair Bolsonaro ter descartado a volta da 

CPMF, o tributo sobre movimentações é pro-
posto por quatro parlamentares. O texto da 
PEC unifica cinco tributos sobre bens e servi-
ços, criando uma tributação igual para todos 
os setores da economia com uma alíquota de 
aproximadamente 20%.

Os secretários estaduais de Fazenda en-
caminharam, no dia 11 de setembro, aos pre-
sidentes da Câmara e do Senado proposta que 
prevê a manutenção da carga tributária (33%), 
mas com redução da parcela do governo na 
arrecadação sob o consumo e aumento da 
parcela dos Estados.

Os Estados avaliam a promoção de uma 
desconcentração da participação da União 
no total da arrecadação do país de forma a 
proporcionar maior parcela da receita a eles.

O governo ainda não encaminhou ao Con-
gresso a sua proposta de reforma tributária, 
entretanto, para o Presidente Jair Bolsonaro, 
o projeto incluirá apenas impostos federais 
e não estaduais e municipais. O ministro da 
economia, Paulo Guedes sinaliza que pode-
ria até abrir mão da proposta de unificação 
de impostos federais defendida pelo governo, 
como a criação de uma contribuição sobre 
bens e serviços (CBS) da fusão do Pis e Cofins.

Importante estarmos atentos para as no-
vidades e informações que surgirão durante 
o debate deste tema nas instituições e órgãos 
deste país, devendo ser debatido amplamente 
com todo o grupo empresarial quanto a ne-
cessidade da reforma e/ou adequação destes 
consectários tributos, como forma de vermos 
o Brasil avançar no mercado financeiro, sem 
que as empresas sofram (e ainda mais), com 
os gastos excessivos desta.

LUIZ ANTONIO GIROLDO FILHO É ADVO-
GADO E MEMBRO DA COMISSÃO DE DIREITO 
DO TRABALHO DA OAB-MT

Reforma tributária

REPROVAÇÃO
Nos corredores da poderosa Famato (Fe-

deração dos Agricultores de Mato Grosso), 
após o explosivo discurso do presidente 
Jair Bolsonaro (PSL), na assembleia-geral 
da ONU, o clima era de desolação. O agrone-
gócio moderno, que cresceu com os investi-
mentos em ciência e tecnologia, precisava 
de uma ajuda no esforço para evitar o fecha-
mento dos mercados. A impressão era de que 
Bolsonaro fez exatamente o contrário. Para o 
povo do agro, o discurso do presidente brasi-
leiro foi, por assim dizer, surpreendente, não 
pelo que ele falou, pois não há novidade no 
seu discurso, nada que não seja conhecido 
por todos, aqui e no exterior.

PODE RESPINGAR
O gabinete do senador Jayme Campos em 

Brasília está em apuros. Teme que o escân-
dalo sobre possível compra de votos que teria 
sido praticada por Baiano possa respingar 
no senador. É que Baiano, ex-deputado, hoje 
integra os quadros de assessores de Jayme 
com a missão de ajudar nas atividades políti-
cas na região do Araguaia. A Polícia Federal 
investiga se um cartão corporativo da AL te-
ria sido utilizado para cometer crime eleito-
ral nas eleições do ano passado. O esquema 
envolve suposto abastecimento fictício na 
Rede Posto Amigo, em Barra do Garças.

SELMA NO ATAQUE
Após deixar o PSL, a senadora Selma Ar-

ruda começa a gerar desentendimentos com 
ex-correligionários. Desta vez, a parlamen-
tar desagradou o ex-deputado federal Victo-
rio Galli, ao dizer que ele usou a imagem de 
Jair Bolsonaro para tentar se reeleger, mas 
não conseguiu por lhe ‘faltar conteúdo’. A 
declaração foi dada em entrevista ao jornal 
espanhol El País. Selma disse que, se já es-
tivesse no Podemos na época da campanha 
política, poderia também ter sido eleita, ain-
da que não usasse a marca ‘senadora do Bol-
sonaro’. A resposta de Galli foi contundente, 
bem ao seu estilo. Em nota, ele afirmou que 
os responsáveis por elegerem Selma Arruda 
foram ‘os militantes leais’ bolsonaristas e 
hoje ela ataca e ridiculariza a militância do 
presidente e a mim’.

As possibilidades utilizando os recursos de localização 
via satélite são praticamente infinitas e a cada dia novas 
aplicações utilizam tal recurso. É sempre importante 
estar atento à evolução tecnológica, pois com novas pos-
sibilidades surgindo todo dia é bem provável que, entre 
elas, alguma coisa sirva para facilitar seu dia a dia.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

LUIZ ANTONIO GIROLDO 
FILHO
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“Embora seguidas decepções recentes 
recomendem cautela, há sinais de que os 
efeitos de todos esses reveses começam a 
se dissipar

“
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A localização via satélite se tornou 
extremamente popular nos últimos 
anos. Mesmo ainda existindo serviços 
profissionais expressivamente caros, 
como o monitoramento e rastreio de veí-
culos e cargas, existem opções com cus-
to zero (ou próximo de zero) disponíveis 
para os usuários “comuns”.

Um grande exemplo está nos servi-
ços de navega-
ção, onde um 
sistema auto-
matizado traça 
rotas e guia por 
caminhos pelo 
mundo afora, 
utilizando, ba-
sicamente, a 
tecnologia GPS. 
Tal serviço é 
encontrado em 
uma infinidade de aplicativos gratuitos, 
disponíveis nas mais diversas platafor-
mas tecnológicas.

É possível, também, localizar dis-
positivos unindo a tecnologia GPS e a 
comunicação celular. Com isso temos 
diversos equipamentos com tal finali-
dade disponíveis no mercado, onde você 
pode, em incontáveis padrões, interagir 
de diversas formas com tais disposi-
tivos e fazer desde uma simples loca-
lização até, por exemplo, o bloqueio do 

Moradores do Assentamento Antônio Conselheiro denunciam que estão 
ilhados depois que a ponte de madeira na MT-339, que fica sobre o Rio Tarumã, 
foi incendiada. A ponte tem cerca de 30 metros e fica no limite dos municípios 
de Tangará da Serra e Nova Olímpia. Segundo os moradores, vândalos passa-
ram durante a noite e atearam fogo na estrutura de madeira. 
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Audiência Pública debateu venda do estádio 

Novo projeto da venda do estádio é 
apresentado à sociedade de Sinop
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Câmara de Vereadores 
de Sinop recebeu na noite 
de quinta-feira (26), nova 
audiência pública para apre-
sentar à sociedade as mu-
danças no projeto de lei de 
visa a venda do estádio Gi-
gante do Norte.

Anteriormente a ideia era 
a venda parcial, com a cons-
trução da nova arena no 
mesmo terreno. Mas após 
ouvir os anseios da popula-
ção e de vereadores, a pre-
feitura de Sinop optou por 
refazer a proposta.

Agora de acordo com o 
que foi apresentado pelo se-
cretário de Finanças, Astério 
Gomes e pelo procurador 
jurídico da prefeitura, Ivan 
Schneider, a venda passar a 
ser total da área em questão 
e diferentemente de antes, 
quando o processo licitató-
rio estava aberto para em-
presas do ramo alimentício, 
agora qualquer segmento 
pode se habilitar a participar 
da disputa. Sobre o local da 
construção da nova arena, 
Gomes disse que a definição 
acontecerá após aprovação 
do projeto pelos parlamen-
tares. “Foi feita mudança 
de objeto e, agora, qualquer 
segmento pode se habilitar. 
Aumentou-se o prazo para 
o empreendimento, de 120 
para 180 (dias). Aumentou-
-se o prazo para constru-
ção do estádio, de 180 para 
240 (dias). A prefeitura já 

tem uma área própria nas 
proximidades do centro de 
eventos Dante de Oliveira e 
temos também uma inten-
ção de doação de área por 
um particular perto do ae-
roporto de Sinop”, declarou 
Gomes.

A prefeitura de Sinop, 
pensa também, na possibi-
lidade de terceirizar a ges-
tão da nova arena que terá 
capacidade para 5 mil pes-
soas. “Nenhuma prefeitura, 
no Brasil inteiro, consegue 
manter estádio. As prefei-
turas estão deste jeito. E a 
prefeitura de Sinop, vendo 
os exemplos que estão acon-
tecendo, com certeza, toma-
rá uma decisão diferente. 
Todas as arenas do Brasil 
não conseguem sobreviver 
do poder público. Cuiabá é 
o maior exemplo. Eviden-
temente, que acontecendo 
o novo estádio, o Executi-
vo municipal deverá tomar 
uma decisão para que não fi-
que com este encargo. Com 
certeza, será partir para que 
alguma empresa terceirize o 
estádio e explore da melhor 
forma possível”, afirmou 
Gomes.

O procurador jurídico do 
município, Ivan Schneider 
em sua explanação, reve-
lou que a prefeita Rosana 
Martinelli (PL), deve buscar 
junto à empresa vencedo-
ra da licitação que, além da 
construção da nova arena, 
possa também contemplar 
o Sinop Futebol Clube com 
algum tipo de incentivo. 

AUDIÊNCIA PÚBLICA | Mudanças importantes foram feitas no projeto e agora aguarda votação na Câmara
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ESTRUTURA DAS ESCOLAS

Comissão convoca secretária de Educação 
para prestar esclarecimentos na ALMT

OLHOS ABERTOS

Forças de Segurança  intensificam 
vigilância em rodovias e divisa 

CONFLITO NA JUSTIÇA

Janot diz que 
foi armado ao  
STF para matar 
Gilmar Mendes

Janot e Mendes protagonizaram fortes embates 
Após o lançamento da operação uma das equipes seguiu 

até a MT-130 

O requerimento de convocação foi aprovado durante sessão 
plenária 

DA REPORTAGEM

A secretária de Estado 
de Educação de Mato Grosso, 
Marioneide Angélica Klie-
maschewsk, foi convocada 
pela Comissão de Educação, 
Ciência, Tecnologia, Cultu-
ra e Desporto da Assembleia 
Legislativa para prestar es-
clarecimentos sobre a estru-
tura física das escolas da rede 
pública estadual e receber os 
relatórios das visitas técnicas 
realizadas pela comissão em 
unidades escolares.

O requerimento solici-
tando a convocação da secre-
tária foi aprovado em Plená-
rio, durante sessão matutina 
de quinta-feira (26). Confor-
me estabelece o documento, 
ela deverá comparecer na 
próxima reunião ordinária 
do grupo, que acontecerá no 
dia 02 de outubro, às 14h.

O presidente da Comis-
são de Educação, deputado 
estadual Thiago Silva (MDB), 

DA RERPORTAGEM

A Operação Salutem, 
desencadeada na quinta-fei-
ra (26.09) em Rondonópolis, 
visa combater ilícitos nas ro-
dovias estaduais e federais. 
A ação, que conta com a 
Polícia Militar, Polícia Judi-
ciária Civil, Corpo de Bom-
beiros, Centro Integrado de 
Operações Aéreas (Ciopaer), 
Politec, Detran, Instituto de 
Defesa Agropecuária (Indea), 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) e a Secretaria de Esta-
do de Fazenda (Sefaz), deve 
prosseguir até o fim de se-
mana. 

“A Região Sul compre-
ende 18 municípios e tem 
duas faixas de divisa com 
Goiás e Mato Grosso do 
Sul, além de uma extensa 
área rural, o que facilita cri-
mes, como o tráfico de dro-
gas, roubo e furto de cargas, 
gado, defensivos agrícolas. 
Essa operação é importante 
e necessária para fortalecer 
ações ostensivas nessas divi-
sas e na área rural, levando 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O ex-procurador-geral 
da República Rodrigo Janot 
disse na noite de quinta-feira 
(26), em entrevista a diver-
sos veículos de comunica-
ção, que chegou a ir armado 
com um revólver ao Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
com a intenção de matar o 
ministro Gilmar Mendes e 
depois se suicidar. Ontem 
(27), Mendes divulgou uma 
nota em que se diz surpreso 
e recomenda que o ex-PGR 
“procure ajuda psiquiátrica”.

Os dois protagoniza-
ram um longo embate en-
quanto Janot ocupou o car-
go, entre 2013 e 2017, com 
trocas constantes de críticas 
públicas. O ex-PGR disse ter, 
porém, chegado a um limite 
em 2017 quando o ministro 
envolveu sua filha em uma 
das pendengas.

O episódio é narrado 
por Janot no livro que lança 
esta semana, “Nada Menos 
que Tudo”, porém sem citar 
o nome de Gilmar Mendes. 
O ex-PGR, entretanto, resol-
veu agora revelar a quem se 
referia. “Num dos momen-
tos de dor aguda, de ira cega, 
botei uma pistola carregada 
na cintura e por muito pou-
co não descarreguei na ca-
beça de uma autoridade de 
língua ferina que, em meio 
àquela algaravia orquestrada 
pelos investigados, resolvera 

fazer graça com minha filha”, 
escreve Janot no livro.

Segundo o ex-PGR, ao 
encontrar o ministro sozi-
nho na antessala do plenário 
do Supremo, antes de uma 
das sessões, chegou a sacar 
uma pistola, mas não puxou 
o gatilho somente porque “a 
mão invisível do bom senso 
tocou no meu ombro e disse: 
não”.

O episódio ocorreu em 
2017, depois de Janot ter pe-
dido ao Supremo que con-
siderasse Mendes suspeito 
para julgar um habeas cor-
pus de Eike Batista. O argu-
mento era que a esposa do 
ministro, Guiomar Mendes, 
trabalhava em um escritório 
de advocacia que prestava 
serviços ao empresário. O 
ministro lamentou que “por 
um bom tempo, uma parte 
do devido processo legal no 
país ficou refém de quem 
confessa ter impulsos homi-
cidas”.

“Se a divergência com 
um ministro do Supremo o 
expôs a tais tentações tres-
loucadas, imagino como 
conduziu ações penais de 
pessoas que ministros do Su-
premo não eram. Afinal, cer-
tamente não tem medo de 
assassinar reputações quem 
confessa a intenção de assas-
sinar um membro da Cor-
te Constitucional do País”, 
acrescentou o ministro. “Re-
comendo que procure ajuda 
psiquiátrica”, concluiu.

ressaltou a necessidade de 
prestação de contas por parte 
do governo do estado. “Essa 
convocação é importante 
para que a secretária possa 
se manifestar sobre o cro-
nograma definido para a re-
cuperação e reforma dessas 
unidades escolares”, disse, 
durante a última reunião da 
comissão, realizada em 04 de 
setembro.

Na oportunidade, o 
vice-presidente da comis-
são, deputado Valdir Barran-
co (PT), também defendeu 
a convocação para que seja 
dada uma resposta à comu-
nidade das escolas visitadas, 
uma vez que foi gerada ex-
pectativa.  “Nós temos de 
tomar uma medida de pulso 
mais firme”.

A Comissão de Educa-
ção é composta ainda pelos 
deputados estaduais Sebas-
tião Rezende (PSC), Dr. João 
José (MDB) e Wilson Santos 
(PSDB).

levar mais segurança para 
essa região”, explicou o co-
mandante do Comando Re-
gional 4 (Rondonópolis), co-
ronel PM Wilker Sodré.

Após o lançamento da 
operação na Praça Brasil, 
uma das equipes seguiu até a 
MT-130, na região conhecida 
como Chapéu de Palha, onde 
fiscais do Indea e da Sefaz 
fiscalizaram as notas fiscais 
dos caminhões que lá pas-
saram. O responsável pela 
barreira volante móvel do 
Indea, Átila Ocampos, avalia 
que a parceria entre o Insti-
tuto de Defesa Agropecuária 
e a Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) é 
importante por trazer mais 
segurança aos fiscais, pois a 
Polícia Militar é quem inicia 
a abordagem nos veículos. 
“As barreiras móveis otimi-
zam os trabalhos nos postos 
e essa ação integrada é neces-
sária. A gente ainda sempre 
pega muita irregularidade 
na questão dos agrotóxicos, 
parte de animais, muita ma-
deira irregular”, disse.

“Existe um debate interno, 
que não adentra no projeto 
de lei, de incentivar a fu-
tura empresa que ganhar 
o processo licitatório para 
que ela contemple o Sinop 
Futebol Clube sem que isso 
esteja previsto no certame 

licitatório porque é (o clube) 
uma entidade privada. Mas 
a prefeita Rosana Martinelli 
trata isso com bastante cari-
nho e vem fomentando isso. 
É uma perspectiva, mas não 
será colocada no contrato”, 
declarou o procurador.

A sessão durou mais de 
três horas e teve a condu-
ção do vereador Joacir Testa 
(PDT), presidente da Comis-
são de Finanças, Orçamento 
e Fiscalização da Câmara. 
Os dois representantes da 
prefeitura de Sinop, além 

de esclarecerem as mudan-
ças no projeto, responderam 
aos questionamentos feitos 
pela população, pelos vere-
adores e pela sociedade ci-
vil organizada representada 
pela União das Entidades de 
Sinop (Unesin). 
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TV  e Entretenimento

Simone, irmã de Simaria, 
sofre acidente no trânsito 
e motorista foge

Simone, dupla deSimaria, assustou seus fãs 
nesta quarta-feira(25). A cantora compartilhou 
em sua conta do Instagram que se envolveu em 
um acidente de trânsito. A confusão começou 
quando um motorista bateu em seu carro, dis-
cutiu e fugiu em seguida. a publicação, a cantora 
explicou a situação: “Estava vindo pra reunião 
e um cara bateu no meu carro. Aí eu buzinei e 
ele parou. Daí ele veio gritando comigo. Eu falei: 
‘então você me fecha, bate no meu carro e ain-
da quer brigar comigo?’ Aí ele fez o que? Entrou 
dentro do carro e fugiu. Aí eu fiquei triste, mas 
o importante é que eu estou bem e Deus está no 
controle”, disse ela, ainda nervosa com tudo o 
que aconteceu. Apesar do susto, Simone seguiu 
com a sua agenda do dia e não sofreu nenhuma 
lesão.
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Com disputa de empreendedorismo, 
‘Planeta Startup’ estreia na Band

É possível convencer alguém a inves-
tir na sua ideia enquanto o elevador sobe 
pelos andares de um edifício, durante 1 
minuto? Esta é uma das provas que serão 
enfrentadas pelas equipes que disputa-
rão R$ 2 milhões em prêmios e a atenção 
de investidores no programa “Planeta 
Startup”, que estreia nesta quinta-feira 
(26), às 22h45, na Band. A atração tem 

apresentação da jornalista Ana Luísa Me-
dici, que também participou de sua cria-
ção. Os jurados que examinarão as ideias 
inovadoras apresentadas pelas startups 
são os especialistas Amure Pinho, Dani 
Arruda e Tallis Gomes. Fernando Seabra, 
também um personagem célebre na área 
do empreendedorismo, fará a mentoria 
dos participantes. Ao todo serão 13 episó-

dios, sempre às quintas, para os partici-
pantes exporem seus projetos e também 
despertar a atenção de investidores que 
poderão assistir o nascimento de gran-
des negócios.“São ideias voltadas para a 
terceira idade, para cadeirantes, público 
LGBT, saúde…”, explica Ana Luísa. “Vamos 
pegar esses diamantes brutos e levá-los 
ao próximo nível”, complementa Seabra.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279981300000800  345580631
279002800371700  142525268
279002800415100  021174891
279002800899700  045182641
279059800000500  951994541
279030300108400  383626512
279002701310200  012914291
279002701467400  371608342
279002701512400  075530391
279342300                    026126250001
279002800815800  042672871
279750100025900  039252211
279002701389200  037015011
279002800228500  971837331
279002800272000  107126997
279030300174900  621939531

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

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de 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

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 

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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 CONSTRUTORA TRIUNFO S.A CNPJ: 77955532/0001-
07, Localizada BR 163 km 894 Norte - Estrada Municipal 
Guaxupé km 15, Fazenda Josephina – UHE SINOP - Mu-
nicípio de Claudia-MT, convidamos o Sr. MIZAEL DIEGO 
SERAFIM ROBERTO, portador da CTPS 71786, série 26 
MT, tendo sido esgotados todos os recursos de localização, 
inclusive por correspondência, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, a comparecer em nosso escritório, 
a fim de retornar ao emprego, ou justificar as faltas desde 
12/2018, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publi-
cação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do artigo 482, i, da CLT. 

26,27,28/09/2019.

Sítio, Alto Boa Vista/MT, 31ha, 
Rod. BR-242. Inicial R$ 655.941,00

 (PARCELÁVEL) 

LEILÃO DE IMÓVEIS - MT

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

Fazenda, São Félix do Araguaia/MT, 
9.895ha. Inicial 

R$ 11.082.580,00 (PARCELÁVEL) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019
O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
14/10/2019, às 07:30h., na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Óleos Lubrificantes para atender a frota Municipal 
de Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte-MT, 27 de Setembro de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 005/2019 
 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica 
a contratação direta das empresas CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME, (CNPJ - 
023.141.314/0001-00) no valor global de R$ 1.453,60 (Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três 
Reais e Sessenta Centavos), MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
(CNPJ – 028.418.133/0001-00) no valor global de R$ 3.300,40 (Três Mil e Trezentos Reais e 
Quarenta Centavos), PRODETER MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, 
(CNPJ – 009.089.367/0001-06) no valor global de R$ 5.081,76 (Cinco Mil e Oitenta e Um Reais 
e Setenta e Seis Centavos), VALE DO TAPAJOS DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 
HOSPITALAR- (CNPJ – 36.960.961/0001-95) no valor de R$ 7.869,00 (Sete Mil, Oitocentos e 
Sessenta e Nove Reais), HR COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - (CNPJ – 29.106.687/0001-26) 
no valor de R$ 15.490,00 (Quinze Mil e Quatrocentos e Noventa Reais) e MOCA COMERCIO 
DE MEDICAMENTOS EIRELI- - (CNPJ – 03.233.805/0001-73) no valor de R$ 8.372,41 (Oito Mil, 
Trezentos e Setenta e Dois Reais e Quarenta e Um Centavos) 
Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto o 
fornecimento emergencial de medicamentos e insumos hospitalares para atender o Hospital 
Regional de Peixoto de Azevedo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 27 de setembro  de 2019. 
 

Mauricio Ferreira de Souza 
Presidente CISRVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº 014/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 006/2019 

Inscrição n° 077/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa LANZIERI & AMORIN LTDA-ME (CNPJ nº 10.687.654/0001-99), fora julgada 
APTA ao Edital N° 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019 para os serviços médicos, no 
segmento ESPECIALIZADO EM CARDIOLOGIA do respectivo chamamento público, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de setembro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 035/2019

Fabrício Luiz Gonçalves

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

Fabrício Luiz Gonçalves

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 
para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 
questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 
trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 01.10.2019 às 
08:00 horas. Nova Mutum - MT, 27 de setembro de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 036/2019
Objeto: Contratação de empresa para construção de acesso principal, 
cruzeiro novo e covas em alvenaria no cemitério da Comunidade 
Ranchão, conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 15 de 
outubro de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital 
e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 27 de setembro de 2019.

Presidente da CPL

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 

Termo de Referência vem por meio deste CANCELAR o procedimento 

licitatório de Pregão Presencial nº 008/2019, tendo como objeto o 

“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 

DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO DISTRITO DE BOA 

ESPERANÇA DO NORTE”. 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 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE CANCELAMENTO

TOMADA DE PREÇOS N° 017/2019
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Ganso xinga Oswaldo ao ser substituído contra o Santos

Rodada 21 provoca dança das 
cadeiras entre os treinadores
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A rodada de número 
21 do Campeonato Brasi-
leiro foi avassaladora para 
os treinadores que não vi-
nham tendo um bom de-
sempenho em seus times, 
em 24 horas, quatro treina-
dores perderam o emprego.

O primeiro a cair foi o 
técnico Cuca, do São Paulo, 
na tarde de quinta-feira (26). 
Após a derrota para o Goiás 
no Morumbi, em entrevista 
coletiva, questionado pelos 
jornalistas sobre os xinga-
mentos na saída do campo, 
de forma bem abatida, con-
cordou com a postura dos 
torcedores e chegou a dizer 
que se estivesse no lugar de-
les, faria o mesmo.

Horas depois do anún-
cio da queda de Cuca, o Cru-
zeiro oficializou a demissão 
do técnico Rogério Ceni 
que na última rodada em-
patou com o Ceará no Cas-
telão. Desde que chegou ao 
clube, Ceni bateu de frente 
com os principais nomes do 
elenco, como Thiago Neves 
e Fred. Ambos pressionan-
do o treinador a escalar “os 
parças” e Rogério não con-
cordou com as atitudes.

Na manhã de ontem 
(27), O Fluminense anun-
ciou a demissão do recém-
-chegado Oswaldo de Oli-
veira que veio substituir o 
demitido Fernando Diniz. 

O clima de Oswaldo no Tri-
color Carioca acabou após a 
briga com o meia P.H Gan-
so no empate de 1 a 1 com 
o Santos no Maracanã. Am-
bos trocamos ofensas no 
segundo tempo, quando o 
treinador substituiu o meia. 
Oswaldo foi chamado de 
“burro pra c*** pelo joga-
dor” e respondeu chaman-
do o meia de “vagabundo”.

Outro que caiu foi Zé 
Ricardo, no comando o 
Fortaleza desde a saída de 
Rogério Ceni o treinador 
não aguentou mais uma 
derrota, de goleada e de vi-
rada, na última rodada para 
o Athletico na Arena da Bai-
xada.

REPOSIÇÕES
No mesmo dia em que 

demitiu o treinador Cuca, 
o São Paulo anunciou Fer-
nando Diniz como seu novo 
comandante. Anteriormen-
te Diniz treinou o Flumi-
nense e já teve passagem 
pelo Athletico. Seu retros-
pecto na Série A não é nada 
favorável. Até aqui foram 27 
jogos, com 5 vitórias, 6 em-
pates e 16 derrotas. 

Outro clube que já 
anunciou seu novo técni-
co é o Fortaleza, que re-
patriou Rogério Ceni. Ele 
havia deixado o clube após 
convite do Cruzeiro. Ceni 
foi o responsável em 2018 
por recolocar o Fortaleza na 
primeira divisão do futebol 

DEMISSÕES | Em 24 horas, quatro treinadores foram demitidos por brigas e resultados ruins
FOTO: Ide GOmes / AGêncIA esTAdO

SÉRIE B

CBF libera Arena Pantanal para
partida entre Cuiabá e Londrina

PALMEIRAS

Mano fala em recuperar referência e 
quer ver o ‘Lucas Lima do Santos’

TÊNIS DE MESA

Menina de 10 anos
conquista primeiro
ouro para Mato Grosso

FOTO: AsscOm dOurAdO

FOTO: dIvulGAçãO

FOTO: JunIOr mArTIns

Secel garantiu troca do gramado até o dia 4 

A nova meta de Mano Menezes 

Julia conquistou o ouro na Super Copa Brasil 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de ter seu jogo 
contra o Coritiba adiado pela 
CBF por conta das péssimas 
condições do gramado na 
Arena Pantanal, a entidade 
máxima do futebol brasileiro 
confirmou que está mantido 
o jogo contra o Londrina no 
dia 5 de outubro, às 18h, em 
jogo válido pela 26ª rodada 
da Série B do Brasileirão.

Neste período foi soli-
citada a troca do gramado no 
setor norte do campo, local 
mais castigado do campo.

A Secretaria estadual 
de Cultura, Esporte e Lazer 
de Mato Grosso (Secel-MT), 
em nota oficial enviada à im-
prensa disse que os trabalhos 
de recuperação do gramado 
da Arena Pantanal começam 
neste domingo (29), logo 
após a realização da partida 
entre Dom Bosco e Sinop 
pela Copa Federação.

A Secel-MT, garantiu à 
CBF que até o dia 4, um dia 
antes da partida entre Cuia-

DA REPORTAGEM

Apagado no final da pas-
sagem de Luiz Felipe Scolari, 
Lucas Lima vem recebendo 
chances de Mano Menezes. 
Após utilizar o meia na gole-
ada sobre o CSA, aplicada na 
quinta-feira, o novo treina-
dor falou sobre o desejo de 
vê-lo reeditar o futebol exi-
bido no Santos.

“O que busco recupe-
rar quando chego para um 
trabalho é a referência que, 
às vezes, determinados joga-
dores perdem de si mesmos 
com o tempo. Fui buscar a 
característica do Lucas Lima 
do Santos, que enfrentei vá-
rias vezes e tive muitas di-
ficuldades”, lembrou Mano 
Menezes.

Lucas Lima brilhou 
com a camisa do time praia-
no, a ponto de ser convoca-
do para defender a Seleção 
Brasileira. Jogando como 

DA REPORTAGEM

Julia Hatakeyama con-
quistou a primeira medalha 
de ouro do estado de Mato 
Grosso na Super Copa Bra-
sil Centro-Norte-Nordeste 
II, que ocorre de 26 a 29 de 
setembro, no Ginásio Aecim 
Tocantins, em Cuiabá-MT, 
ao superar Sofia Kano, por 
placar de três sets a um, na 
final do Rating E Feminino. 
E abriu o primeiro bom re-
sultado da delegação de 27 
mesa-tenistas do estado an-
fitrião.

“Achei que minha ad-
versária estava mais passan-
do bola para poder me des-
locar da mesa. Daí comecei 
a passar a bola também e a 
garantir os pontos quando 
ela levantava a bola. Essa vi-
tória está ótima pra mim e 
fiquei feliz de ver que meu 
rendimento está funcionan-
do bem”, disse a atleta, Julia 
Hatakeyama, de 10 anos de 
idade, da AABB Cuiabá, após 
vencer Sofia Kano por 11/8, 
7/11, 11/9 e 11/8. 

De acordo com o trei-
nador da Associação Atléti-
ca Banco do Brasil - AABB 

Cuiabá-MT, Sandro José 
Abrão, o centro de treina-
mento da instituição parti-
cipa com treze mesa-tenistas 
na Super Copa Brasil. E, se-
gundo ele, uma medalha de 
ouro já no início do primeiro 
dia inspira e motiva todos os 
demais membros da delega-
ção, que acreditam em novas 
medalhas nos quatro dias de 
disputas.

“A Julia começou a pra-
ticar tênis de mesa com oito 
anos. A família dela leva o 
tênis de mesa como uma tra-
dição familiar. Atualmente, 
ela está numa fase de aper-
feiçoamento técnico, mas já 
começou a atingir um alto 
nível técnico e tem conquis-
tado grandes resultados. Ela 
competirá nesse primeiro 
dia da Super Copa e depois 
embarca para treinamento 
em Porto Rico”, conta San-
dro Abrão.

A delegação mato-gros-
sense é formada por 27 atle-
tas, sendo 21 do masculino e 
seis do feminino, com idades 
que vão do mirim ao vete-
rano, e que representam a 
AABB Cuiabá, a Nipo Cuiabá 
e o CT Morimoto. 

bá e Londrina, os reparos 
estarão feitos. “O início das 
obras de recuperação do 
gramado da Arena Pantanal 
já foi iniciado, com compro-
misso de entrega em tempo 
para a realização da parti-
da. A data e o horário foram 
mantidos”, diz trecho do co-
municado. 

NA BRIGA
Enquanto o Governo do 

Estado corre contra o tem-
po para deixar o gramado 
da Arena Pantanal em boas 
condições, o Cuiabá Esporte 
Clube continua sua jornada 
na Série B do Campeonato 
Brasileiro. A equipe já está 
em Campinas-SP, para o 
duelo de hoje às 15h30 con-
tra a Ponte Preta.

O técnico Itamar Schül-
le não poderá contar com al-
guns titulares, como são os 
casos do lateral-direito Jo-
nas, e os meias Alê, Jean Pa-
trick e o recém-chegado, Re-
nan Bressan, todos entregues 
ao departamento médico. O 
atacante Rodolfo também é 

meia articulador, conquistou 
as edições de 2015 e 2016 do 
Campeonato Paulista e che-
gou a ser cotado para defen-
der grandes times da Europa.

“É um jogador que 
gosta da bola, do jogo de 
aproximação mais curto. É 
a característica dele. Então, 
a conversa é no sentido de 
recuperar a referência, por-
que, às vezes, pedem para jo-
gar de outra forma. Estamos 
tentando recuperar a condi-
ção do Lucas Lima que fez o 
Palmeiras contratá-lo”, disse 
Mano Menezes.

Colocado no lugar de 
Gustavo Scarpa durante o 
segundo tempo, Lucas Lima 
fez uma boa exibição diante 
do frágil CSA e cruzou para 
o segundo gol de Luiz Adria-
no. Na saída do gramado, o 
meia falou sobre o recome-
ço desde a chegada de Mano 
Menezes.Com 45 pontos ga-
nhos, três a menos do que o 

dúvida depois de fortes do-
res no jogo contra o Oeste.

A boa notícia é que o 
treinador poderá contar com 
a volta do atacante Gilmar, 
recuperado de lesão. O pro-
vável time titular para en-
frentar a Ponte Preta deve 
ser: Victor Souza; Toty, Ed-
nei, Anderson Conceição e 
Paulinho; Escobar, Moisés 

e Felipe Marques; Mateus 
Anderson, Júnior Todinho e 
Gilmar(Lucas Braga).

No momento, o Cuiabá 
ocupa a 7ª colocação da Série 
B, com 35 pontos, já a Pon-
te Preta, vem na 11ª posição, 
com 32 pontos. No primei-
ro turno, o time campineiro 
venceu o Dourado por 3 a 1, 
na Arena Pantanal.

Flamengo, o Palmeiras per-
manece na vice-liderança do 
Campeonato Brasileiro. Pela 
22ª rodada, o time alviverde 

volta a campo para enfrentar 
o Internacional às 15 horas 
deste domingo, no Estádio 
Beira-Rio.

brasileiro.
No final da tarde de 

ontem (27), a diretoria do 
Cruzeiro anunciou a con-

tratação de Abel Braga que 
estava desempregado desde 
a sua demissão do Flamen-
go. 

Com a demissão de 
Oswaldo de Oliveira a di-
retoria já entrou em con-
tato com Cuca. Caso no 

ex-sãopaulino não aceite o 
convite, Maurício Barbieri, 
ex-Flamengo pode ser con-
vidado.
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DA REPORTAGEM

O projeto ‘Poço de Carbo-
no Juruena’, desenvolvido 
pela Associação de Desen-
volvimento Rural de Jurue-
na – Aderjur, com patrocí-
nio da Petrobrás, por meio 
do Programa Petrobras So-
cioambiental, prova, há al-
guns anos, que é possível re-
cuperar as áreas de Floresta 
Amazônica por meio de Sis-
temas Agroflorestais (Saf).

Para se ter uma ideia, após 
anos de projeto, um levan-
tamento amostral das pro-
priedades que recuperaram 
as áreas, realizado pelo Ins-
tituto de Manejo e Certifi-
cação Florestal e Agrícola 
(Imaflora), mostrou que atu-
almente o estoque médio é 
de 58 toneladas de carbono 
por hectare da região, que 
foram absorvidos da atmos-
fera.

A região amazônica se tor-
nou manchete recentemen-
te em todo o mundo devido 
à quantidade de incêndios 
florestais. Enquanto isso, 
em Juruena, agricultores 
familiares fazem a restau-
ração das áreas desmatadas 
por meio deste projeto.

“Ao todo, 52% da área de 
Juruena está com cobertura 
de vegetação primária, si-
tuação muito diferente dos 
municípios vizinhos”, afir-
ma Paulo Nunes, coorde-

nador do Poço de Carbono 
Juruena. Os agricultores po-
dem escolher entre quatro 
tipos de restauração:

- Quintais agroflorestais: 
intercalam espécies frutí-
feras, árvores e palmeiras. 
Nesta modalidade, o solo é 
enriquecido pelos diferen-
tes nutrientes das plantas, 
além de diversificar a fonte 
de renda do produtor;

- Cafezais sombreados: 
café é intercalado com plan-
tio de espécies nativas arbó-
reas. Além de permitir me-
lhor produtividade ao café, 
as árvores geram diversos 
serviços ambientais, como a 
manutenção de um micro-
clima mais equilibrado ao 
longo do ano, conservando 
a fertilidade do solo, maior 
umidade no ambiente, pos-
sibilitando a conservação 
de maior biodiversidade de 
insetos polinizadores e de 
inimigos naturais que pode-
riam prejudicar outras espé-
cies do arranjo agroflorestal, 
oportunizando maior pro-
dutividade e consequente 
receita financeira às famílias 
envolvidas;

- Sistemas agroflorestais 
com palmeiras: privilegiam 
o plantio de espécies como 
pupunheira e açaí, estimu-
lando a colheita do palmito, 
ou polpa de frutas a partir 
do segundo ano;

- Sistema silvipastoril: ár-
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INCENTIVO AO TURISMO

MT é um estado rico para prática do Turismo

ESTÁ VALENDO!

Fiscalização eletrônica começou ontem em Sinop

EM SORRISO

Mudanças no 
zoneamento 
urbano em estudo

Pantanal mato-grossense, um dos pontos turísticos do estado 

Empresários, vereadores e representantes da Administração 
Municipal Propósito de construir um trânsito mais seguro 

DA REPORTAGEM

Viajar é renovar o olhar, 
aprender coisas novas e, cla-
ro, descansar e se divertir. O 
turista é quem movimenta 
a engrenagem desta cadeia 
que cada vez mais vem ge-
rando emprego e renda no 
país. De acordo com dados 
do Ministério do Turismo 
(MTur), somente em 2018 
foram movimentados mais 
de R$ 6 milhões em todo o 
Brasil. E a pesquisa sobre in-
tenção de viagem do MTur 
mostrou que 80,3% dos fu-
turos viajantes ouvidos que-
rem desbravar os destinos 
nacionais e desfrutar de be-
los cenários naturais, rica 
gastronomia e manifesta-
ções culturais.

Mato Grosso é o local 
ideal para quem busca tudo 
isto. A secretaria adjunta de 
Turismo (Seadtur), ligada à 
Secretaria de Estado de De-
senvolvimento Econômico, 
dividiu o estado em qua-
tro pólos turísticos – Ama-
zônia, Araguaia, Cerrado 
e Pantanal, além da região 
metropolitana de Cuiabá. 
Há ainda divisão pelo Mapa 
do Turismo, do Ministério 
do Turismo, que estruturou 
14 regiões e 85 municípios. 
Nestes locais, o turista pode 
encontrar natureza, cultura, 
gastronomia e aventura com 
a infraestrutura necessária 
para o bem-estar de toda a 
família.

Há também o chama-
do Corredor do Ecoturismo, 
que são destinos que estão 
em um raio de até 200km da 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Começaram a funcio-
nar em caráter definitivo, 
desde as 5h59 de ontem (27), 
os equipamentos de fiscali-
zação eletrônica implanta-
dos pela Secretaria Munici-
pal de Trânsito e Transporte 
Urbano (STU). Os controla-
dores estão aptos a registrar 
as infrações de excesso de 
velocidade, avanço de semá-
foro e parada sobre faixa de 
pedestres.  Os equipamentos 
fazem parte de uma estraté-
gia com o propósito de cons-
truir um trânsito mais se-
guro e a implementação de 
processos sistemáticos que 
aliem medidas educativas e 
a modernização das técni-
cas de fiscalização e foram 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O zoneamento urba-
no do município foi o tema 
de uma reunião promovida 
na manhã de ontem (26), 
entre o prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, empresários, ve-
readores, secretários e técni-
cos da Prefeitura. “O rápido 
crescimento do município 
acaba trazendo demandas 
urgentes, como estas que de-
batemos hoje, ligadas ao dé-
ficit habitacional e também 
à necessidade de mais um 
cemitério em nosso muni-
cípio, por isso, estamos ou-
vindo as demandas trazidas 
por estes empreendedores, e 
respeitando todos os limites 
da legislação, buscando agi-
lizar processos para permitir 
que estes projetos possam, 
efetivamente, sair do papel”, 
destaca o gestor.

O empresário João Pau-
lo Cerutti busca uma altera-
ção no zoneamento urbano 
que prolongue a área para 
edificação de prédios com 
seis pisos na Avenida Noê-
mia Dal Molin. O projeto, 
que envolve a construção 
de apartamentos que devem 
ter um custo final de cer-
ca de R$ 250 mil, conta re-
cursos já alocados na Caixa 

Econômica Federal para o 
financiamento, no entanto, 
é preciso que toda a questão 
legal esteja finalizada até o 
fim do ano para que o mon-
tante seja liberado.  Já o em-
presário Paulo Bortolo busca 
agilidade a instalação de um 
cemitério no município, vis-
to que o empreendimento 
já conta com os estudos hi-
drogeológicos prontos, bem 
como a Licença Provisória 
(LP) emitida pela Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
(Sema).

Estes processos já estão 
sendo analisados pela Co-
missão Normativa de Legis-
lação Urbana (CNLU) e pelo 
Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social 
(Condess), bem como acom-
panhados pelas equipes da 
Secretaria Municipal da Ci-
dade (Semcid) e da Secreta-
ria Municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente (Sama). 
“Nossa intenção, ao promo-
ver esta reunião hoje, é parti-
lhar estas demandas com os 
vereadores, permitindo que 
este debate, tão necessário 
para o crescimento ordena-
do de nosso município, se 
estenda ao Legislativo, para 
que se chegue a uma solução 
em que a grande beneficiada 
seja a população sorrisense”, 
resume Ari.

instalados com base nas in-
dicações de estudos técnicos 
de engenharia preliminares 
(locais prioritários/críticos). 
As informações geradas se-
rão de grande valia para a 
segurança e o planejamento 
do tráfego na cidade.

Só no primeiro semes-
tre deste ano, mais de 1,1 mil 
acidentes foram registrados 
no município; 21 pessoas 
morreram em ocorrências 
tanto nas vias municipais 
(como ruas e avenidas) quan-
to nas rodovias dentro dos 
limites da cidade. No quesi-
to taxa de mortalidade para 
cada 100 mil habitantes, 
foram 54,81 óbitos no ano 
de 2018, número mais alta 
desde 2010, quando a STU 
começou a realizar a mensu-
ração.

capital, Cuiabá, e que podem 
ser facilmente acessados por 
turistas de fora do Estado. 
Fazem parte deste corredor 
Chapada dos Guimarães, 
Nobres e Poconé.

“Sempre buscamos de-
senvolver as regiões de for-
ma que as populações locais 
sejam as grandes beneficia-
das com o turismo. Quere-
mos gerar oportunidades, 
emprego, renda e inclusão 
social, fazer do turismo o 
grande negócio destas pes-
soas”, diz César Miranda, se-
cretário de Desenvolvimen-
to Econômico. Ações como 
sensibilização do turismo 
nos municípios, desenvolvi-
mento do etnoturismo em 

Projeto conta com patrocínio da Petrobrás 

Projeto ajuda a recuperar Floresta
Amazônica com sistemas agroflorestais
INTERIOR | Projeto ‘Poço de Carbono Juruena’ é desenvolvido pela Associação de Desenvolvimento Rural

terras indígenas e quilom-
bolas, produção associada 
ao turismo, estruturação de 
programa de capacitação e 
qualificação para serviços e 
parcerias para levantamento 
de informações e bancos de 
dados são fundamentais para 
estruturar o segmento em 
Mato Grosso e são realiza-
das pelas equipes técnicas da 
Seadtur. “O mato-grossense 
não tem hábito de usufruir 
dos nossos recursos turísti-
cos, então queremos promo-
ver essa experiência e resga-
tar o orgulho de ser morador 
daqui e exaltar as belezas do 
Estado, movimentando a ca-
deia produtiva do turismo”, 
explica Jefferson Moreno, se-

cretário adjunto de Turismo.
Entre as ações, está a 

realização de eventos para 
formadores de opinião lo-
cais, como influenciadores 
digitais e jornalistas, inter-
locução com o trade turís-
tico para formalização de 
descontos para moradores 
de Mato Grosso, avaliação 
e suporte na formatação de 
novos atrativos turísticos e 
investimento em mídia.

“Acreditamos que este 
projeto é a forma mais rá-
pida e eficaz do turismo fo-
mentar a economia do Es-
tado em todos os períodos 
do ano”, afirma Alan Barros, 
superintendente de Políticas 
do Turismo.

vores são plantadas em áre-
as de pastagem, fornecendo 
sombra para os bovinos en-
quanto as árvores estão em 
crescimento.

O arranjo produtivo que 
mais incorporou dióxido de 
carbono atmosférico foram 
os quintais produtivos devi-
do ao fato de terem maior 
biodiversidade e um ma-
nejo mais adequado nestas 
áreas plantadas.

Como consequência, o 
projeto Poço de Carbono 
Juruena demonstra que a 
restauração florestal é viável 
economicamente além de 
ter um enorme ganho am-
biental. Entre os benefícios 
estão a absorção de carbono 
da atmosfera, a conservação 
do solo, a diversificação e 
melhor distribuição da ren-
da do agricultor ao longo do 
ano, o aumento de produ-
tividade das espécies - que 
são fundamentais neste ga-
nho econômico para as fa-
mílias, como o café, cacau, 
pupunha - entre outras van-
tagens, como a conservação 
da cobertura vegetal primá-
ria e sua rica biodiversidade.

Outro resultado alcança-
do pelo projeto é a cons-
cientização dos agricultores 
de que não há necessidade 
de abertura de novas áreas 
de floresta, pois é possível 
aproveitar com eficácia as 
áreas já abertas.
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Ações são direcionadas a defesa da pessoa com deficiência

Evento aborda temas voltados ao 
Direito da Pessoa com Deficiência
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Dando continuidade a 
programação da 5ª Sema-
na Estadual da Pessoa com 
Deficiência, a Secretaria 
de Estado de Assistência 
Social e Cidadania (Se-
tasc), por meio da Secreta-
ria Adjunta de Assistência 
Social e Superintendên-
cia de Serviços Socioas-
sistenciais, promoveu na 
quarta-feira (25.09) duas 
palestras com ênfase no 
tema “Garantia de Direitos 
e Fortalecimento da Parti-
cipação Social.

O evento envolveu ges-
tores e técnicos da Política 
de Assistência Social, orga-
nizações da sociedade civil 
que atuam no segmento 
da pessoa com deficiên-
cia e o Conselho Estadual 
e os Municipais de Defesa 
dos Direitos das Pessoas 
com Deficiência (Conede). 
O objetivo foi esclarecer 
e informar às mudan-
ças ocorridas nas legisla-
ções que regulamentam 
o programa de Benefício 
de Prestação Continuada 
(BPC) e os demais voltados 
as pessoas com deficiência 
(PCD), além de sensibili-
zar sobre a importância da 
participação da sociedade 
civil no controle social das 
políticas públicas destina-
das a esse público.

Na abertura do evento, 
a secretária da Setasc, Ro-
samaria de Carvalho, fa-
lou sobre o trabalho que 
vem sendo realizado em 

INCLUSÃO | A ação faz parte do programa Ser Inclusivo idealizado pela primeira-dama, Virginia Mendes
FOTO: ChrisTianO anTOnuCCi

conjunto com a primeira-
-dama, Virginia Mendes, 
por meio do programa 
Ser Inclusivo, nas ações 
direcionadas a defesa da 
pessoa com deficiência. 
“Estamos felizes por ver o 
Estado fazendo o seu pa-
pel, que é abraçar as pes-
soas com deficiência com 
políticas públicas e ações 
que possam auxiliá-las. A 
primeira-dama tem sido 
uma parceria com o olhar 
fraterno em todas as ações 
que a Secretaria realiza e 
em especial, a essa popu-
lação que tanto precisam 
deste apoio”, destacou.

Para o presidente do Co-
nede, Luis Grassi, a inicia-
tiva fortalece toda rede de 
proteção social e garantia 
dos direitos da pessoa com 
deficiência em Mato Gros-
so. “A intenção do evento 
é mostrar que os direitos 
que serão apresentados 
estão garantidos em nossa 
legislação e que precisam 
ser efetivados nos muni-
cípios. Buscamos com a 
Setasc e o Ministério Pú-
blico, essa iniciativa para 
fortalecer o Sistema de 
Direito da Pessoa com De-
ficiência”, pontuou.

A assistente social do Ins-
tituto Nacional do Segu-
ro Social (INSS), Luciana 
Massumi Miyakawa, que 
ministrou a palestra com 
o tema“ Novas regras para 
concessão e revisão do Be-
nefício de Prestação Con-
tinuada (BPC) para pessoas 
com deficiência, explicou 
a necessidade da atualiza-

ção dos municípios. “Re-
forçamos aos gestores que 
o BPC é um direito cons-
titucional e regulado pela 
lei orgânica da assistência 
social. Apresentamos as 
novas regras, para sanar 
as dúvidas, além de outros 
critérios que continuam 

os mesmos”, disse.
Durante o evento, outro 

tema abordado foi a “Ga-
rantia de Direito da Pessoa 
com Deficiência e a Im-
portância da Participação 
Social nos Conselhos de 
Direito”. Conforme a pro-
motora de Justiça, Sase-

nazy Daufenbach, a ação 
trouxe esclarecimentos 
para os participantes e 
aos gestores, para que es-
tes possam exercer com 
mais eficácia a política de 
assistência social. “Todas 
as linhas de enfrentamen-
to da pessoa com defici-

ência estão consolidadas 
nos dispositivos. Então 
promovemos esse diálogo 
para instigar e fomentar a 
importância dos Conse-
lhos de Direitos que atu-
am como fiscalizadores 
das políticas públicas”, fi-
nalizou.


