
PERÍODO CHUVOSO

LIBERTADORES

Órgãos são
captados e
encaminhados 
a transplante
A terceira captação de órgãos 
para o transplante foi feita no 
último fim de semana, no Pron-
to Socorro de Cuiabá, depois 
do retorno das atividades pela 
Central Estadual de Transplan-
tes da Secretaria Estadual de 
Saúde (SES), depois de 10 anos 
de interrupção. O serviço foi 
retomado em junho deste ano.
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A semifinal da Libertadores terá frente a frente dois dos principais atacantes do Brasil e que 
costumam colocar as defesas para correr. Velozes e dribladores, Everton Cebolinha e Bruno 
Henrique têm características parecidas.                                           Página  -6

Everton ou BH: quem é o mais veloz?

METRALHADORA

NOVIDADE

STF na
mira de 
Selma

Diário
traz o
“Boleiros
no Zap”

Usando de seu tempo 
no Plenário, a senadora Selma 
Arruda (Podemos-MT), alertou a 
população contra uma movi-
mentação no STF, que pode 
colocar em risco as condenações 
da Operação Lava Jato. Segunda 
a senadora a decisão do STF 
pode definir o Brasil como “um 
país da impunidade”. Ela criticou 
também a Lei de Abuso de Auto-
ridade.                          Página -3

O Diário do Estado MT traz 
uma novidade. A partir de hoje, 
os jornalistas José Roberto Gon-
çalves e Clemerson Mendes vão 
divulgar suas conversas sobre 
o que pensam dos jogos mais 
importantes que vão acontecer 
com o quadro “Boleiros no Zap”.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

MT: taxa de óbito 
por dengue é
duas vezes maior 
que a nacional
No período de 2003 a 2019, o Brasil apresentou 
uma média do coeficiente de mortalidade por 
dengue de 3,05 por 100 mil habitantes. Em Mato 
Grosso, essa taxa de óbitos é de 6,19/100 mil 
indivíduos, nível duas vezes maior que o nacio-
nal. Com a volta da época de chuvas, aumenta o 
risco de contágio.       Página - 7
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Queima controlada ou queima prescrita não 
é crime, é fogo prescrito e autorizado legalmente 
pelo órgão ambiental competente. E isso se faz 
no mundo inteiro. Já o incêndio florestal é crime 
e é de responsabilidade do poder público preve-
nir e controlar e manejá-lo especialmente dentro 
das unidades de conservação.

As legislações brasileiras vêm pontuando 
isso a tempo, Lei Federal n. 4771/65 = código flo-
restal brasileiro; Lei federal 6938/81 = política na-
cional do meio ambiente, e a nova Lei Federal n. 
12.651/12 = código florestal brasileiro atualizado, 
chega ainda mais explícito e sustentável com re-
lação ao uso e manejo de fogo nos ecossistemas 
brasileiros.

Por este viés é fundamentar entender, com-
preender e literalmente saber a diferença entre 
“Queima prescrita”, “incêndio florestal” e “foco 
de calor”. Uma das questões ambientais que ain-
da gera confusão em meio a população humana 
brasileira. E deslizes primários entre governes 
e gestores públicos e até mesmo entre técnicos 
ambientais no que se refere ler e interpretar e en-
tender as legislações na sua plenitude.

Queima controlada ou prescrita, “É a apli-
cação legal do fogo com objetivos, econômicos 
sobre vegetação exótica ou nativa sobre deter-
minadas condições ambientais que permitam 
ao fogo manter-se confinado em área restrita e 
ao mesmo tempo produzir intensidade de calor 
e velocidade de espalhamento desejável aos ob-
jetivos do manejo”. Isso é legal e é censo comum 
no mundo inteiro.

Incêndio florestal?  É “fogo sem controle e 
sem autorização legal, sobre qualquer tipo de 
vegetação. Pode ser por causas naturais, como 
raios, faíscas, rolagem de rochas...”. Ou de ori-
gem antropogênica provocado pelo ser humano 
intencionalmente ou por negligência. É também 
um fato de censo comum no mundo inteiro.

A expressão focos de calor vem sendo utiliza-
da para interpretar o registro de calor captado na 
superfície do solo por sensores termais compo-
nente nos sistemas de satélites meteorológicos 
que monitoram o globo terrestre.

O sensor AVHRR = advanced very high re-
solution radiometer = capta e registra qualquer 
temperatura acima de 47 °C emitida da superfí-
cie da terra e a interpreta como sendo um foco 
de calor, no caso da Amazônia legal brasileira 
99% dessa informações captadas são confirmado 
como fogo florestal.

Mirar e interpretar as legislações lei n. 
6938/81; lei n. 9605/98; lei n.12.651/12; Decreto 
Federal n.2661/98; Portaria Federal n. 94/98, e 
adotar medidas de “Teoria da Responsabilidade 

Batendo um “papo” com a Joice
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que iria interagir com um recurso bastante 
“inteligente”, mas minha surpresa foi bas-
tante negativa: o atendimento foi, basica-
mente, a virtualização de alguns menus 
oferecidos no atendimento telefônico.

Para iniciar a, digamos, “conversa”, ela 
pergunta se o atendimento seria referente 
à suporte ou aquisição. Quando informei 
que era suporte me perguntou se era para 

linha fixa ou móvel 
e, após informar 
que era móvel, per-
guntou se seria pós, 
pré ou controle. In-
formei se tratar de 
pós. Pediu, então, 
meu CPF e, ao infor-
mar, simplesmente 
a “cria” me falou 
que estaria encami-
nhando meu con-
tato para o atendi-

mento normal, informando um link para 
o chat da operadora, que eu poderia muito 
bem ter acessado sem precisar da Joice.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são muito 
importantes, e você pode entrar em con-
tato pelo fone (66) 99971-6500, pelo e-mail, 
lsmussi@hotmail.com ou visitar nosso 
perfil em facebook.com/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a próxima, 
se Deus quiser!
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Beira o inverossímil a confissão tornada pública 
por Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, 
de que em 2017 teria comparecido armado ao Supremo 
Tribunal Federal (STF) com o intuito de assassinar o 
ministro Gilmar Mendes e se suicidar em seguida.

Dificilmente se compreende a motivação do rela-
to tardio e aterrador, seja ele real, exagerado ou falso. 
Fato é que o episódio abala a credibilidade de toda a 
conduta passada do homem que comandou o Minis-
tério Público Federal durante quatro dos mais cruciais 
anos de existência da instituição.

A partir do estabelecimento da Operação Lava 
Jato em 2014, no segundo ano de sua gestão, Janot pas-
sou a ser uma peça-chave da intrincada máquina de 
apuração daquilo que se considera o maior esquema de 
corrupção descoberto na história do país. Se os suces-
sos da empreitada são evidentes pelo alcance de suas 
revelações, cada vez mais também o são os limites e os 
efeitos colaterais de seu modus operandi.

Retrospectivamente, o espírito irascível autoatri-
buído pelo ex-procurador-geral parece legitimar a vi-
são daqueles que enxergavam nas edições da “lista do 
Janot” não só um índex de corruptos em potencial, mas 
também uma forma de intimidação da classe política. 
À luz da confissão concomitante ao lançamento de um 
livro sobre sua gestão, as rusgas com Gilmar Mendes 
e outros personagens ganham conotação persecutória.

Ela já havia se insinuado em episódios como o 
da prisão do banqueiro André Esteves, em 2015, num 
investigação que envolvia o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva (PT) e terminou em absolvições.  O ápice 
do questionamento do então procurador-geral deu-se 
em 2017, quando começou a ser desmantelada a gene-
rosa delação dos irmãos Batista. A revelação de conduta 
imprópria do então presidente Michel Temer (MDB) 
acabou tisnada pela condescendência com que os dela-
tores foram tratados.

Mesmo a terminologia empregada por Janot, 
como quando prometia flechadas “enquanto houver 
bambu” contra Temer, sugere algo mais do que joco-
sidade —a quebra de impessoalidade essencial para o 
exercício da função.

Perde assim o Ministério Público, já desgasta-
do pela exposição dos diálogos entre procuradores e 
o então juiz Sergio Moro, em momento de escrutínio 
institucional da Lava Jato. O Supremo, afinal, acaba de 
formar maioria sobre o papel da delação em processos, 
que pode ter efeito sobre condenações no âmbito da 
operação.

O destempero de Janot suscitou enérgica reação 
do STF, já na berlinda devido à revisão de sentenças. 
Acirraram-se tensões em momento que demanda ra-
cionalidade.

Editorial

Tiros e flechas

Ranking dos Políticos - Facebook

Objetiva”, focando causa e efeito entre o serviço 
público e existência do danos causados ao meio 
ambiente é o primeiro passo para os governan-
tes e gestores públicos mudar essa realidade que 
anualmente destroem o estado brasileiro.

Para tanto é fundamental que gestores pú-
blicos, atente-se e entenda a aplicação da nova 
legislação em vigor no país e faça a coisa certa. 
Vistoriar a área a ser autorizada para a queima 
prescrita! Fiscalizar área sinistrada, emitir laudos 
periciais comprovando nexo causal, são de cunho 
exclusivo das instituições ambientais oficiais 
mais elas literalmente não fazem.

A lei federal n. 12.651/12, art. 38, exigirá a par-
tir de agora atuação presencial de um profissional 
habilitado perito ambiental e não perito criminal 
detentor de ART, CREA, para periciar sinistros ou 
autorizar área para queima prescrita. Caso con-
trário o gestor público permissionário responderá 
por crime ambiental. Para os gestores que vivem 
olhando pra lua é bom lembra-los, que essa legis-
lação está em vigor no Brasil, é o novo código flo-
restal brasileiro.

Desde 1940 maneja-se fogo florestal sob a for-
ma de queima prescrita no mundo inteiro. No Bra-
sil desde 1965 permite-se essa prática, conforme 
pontua o artigo 27 da lei federal n. 4771/65. Em 
mato grosso, iniciamos legalmente a autorizar 
a queima prescrita a partir de 1996, para os três 
ecossistemas que compõe o território mato-gros-
sense. Ao focar a legislação ambiental brasileira 
denota-se clara viabilidade de um novo norte ao 
uso sustentável dos recursos naturais, aliando-se 
a isto a continuidade da vida.

A eficiência em planejamentos ambientais 
sustentáveis visando à prevenção, controle e ma-
nejo de fogo florestal, seguramente minimizarão 
prejuízos ambientais, econômicos e sociais secu-
larmente recorrentes, porém previsíveis e evitá-
veis no estado de mato grosso e no país de modo 
geral.

Como dizia o cientista, Albert Einstein, “pena 
que ainda não aprendemos a sermos racionais e 
utilizar o bom senso como premissa”. Temos que 
aprender para saber viver com melhor qualidade 
de vida, grande cientista!

ROMILDO GONÇALVES É BIÓLOGO E PROFES-
SOR PESQUISADOR EM CIÊNCIAS NATURAIS DA 
UFMT/SEDUC

Queimada não é crime

NAMORO
Havia uma certa tensão no ar instan-

tes antes da solenidade da reinauguração 
do Complexo Esportivo Júlio Domingos de 
Campos, o Fiotão, na última sexta (27) à noi-
te. Isso porque o governador Mauro Mendes 
e o prefeito Emanuel Pinheiro estariam lado 
a lado no palanque. Ambos vinham trocan-
do “gentilezas” pela imprensa, nas últimas 
semanas, e o tom chegou a ultrapassar a li-
nha da boa convivência. No evento, porém, a 
expectativa de mais um round foi quebrada. 
Os dois se cumprimentaram e Mendes dis-
cursou, colocando-se à disposição da gestão 
de Várzea Grande, “assim como ajudar o pre-
feito de Cuiabá”.

DESAPEGA
Enquanto a maioria dos conselheiros 

substitutos do TCE-MT se digladiam para 
tentar se manter no poder, um deles tomou 
uma atitude inusitada. João Batista Júnior 
desapegou e deixou o gabinete que ocupava, 
do titular Valdir Teis. Na semana passada, ele 
decidiu retirar todos os seus pertences, do-
cumentos, processos etc, e voltou para o seu 
gabinete, que fica em um prédio anexo. Nos 
bastidores, no entanto, um clima de guerra 
continua no Tribunal, diante da possibilida-
de dos cinco titulares, afastados há quase 
dois anos pelo STF, retornarem em breve aos 
cargos.

OPERAÇÃO DA PF
O site G1 Paraná apurou que a União Aví-

cola, empresa do ex-senador Cidinho Santos 
(foto), seria um dos alvos da nova fase da 
Operação Carne Fraca, da Polícia Federal. 
Segundo o site, a empresa, que fica em Nova 
Marilândia, era usada pela BRF para repas-
sar propina para fiscais agropecuários fede-
rais. Buscas também são feitas no escritório 
da empresa, em Cuiabá. No total, 68 manda-
dos de busca e apreensão foram cumpridos, 
na apuração de crimes de corrupção passiva 
praticados por auditores fiscais federais em 
vários Estados.

Os serviços de interação por inteligência artificial de 
alguns outros serviços estão anos luz à frente da Joice. 
O marketing feito pela Oi acerca da “novidade” é comple-
tamente incompatível com o que é, de fato, oferecido aos 
usuários. Mas, sinceramente, vindo de uma operadora de 
telefonia, nada me surpreende.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

ROMILDO GONÇALVES

Crédito: Polícia Federal
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“Dificilmente se compreende a motivação 
do relato tardio e aterrador, seja ele real, 
exagerado ou falso

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Atualmente todas as minhas linhas 
de telefonia móvel (cinco no total, em dois 
DDD´s diferentes) são da Oi. Com vantagens 
e desvantagens como todas as operadoras, 
acabei escolhendo por conta de um plano 
e não saí mais. Poucas vezes preciso falar 
com eles e quando isso acontece é aquele 
“baile” característico.

Recentemente, testando um rastreador, 
descobri que ha-
via sido habili-
tado, sabe-se lá 
deus o motivo, a 
caixa postal de 
voz em minhas 
linhas, algo que, 
cá entre nós, é 
uma das coisas 
que mais odeio 
no mundo das te-
lecomunicações.

Fui, então, ve-
rificar tais configurações no site da Oi, onde 
é possível ativar e desativar recursos, e per-
cebi que o servido não está funcionando.

Antes de encarar o telefone e uma cha-
mada interminável para tentar resolver o 
problema resolvi conversar com a Joice, 
atende virtual da operadora que responde 
aos usuários via WhatsApp e que a Oi faz 
questão de divulgar, em publicidades, como 
algo espetacular, afinal, inteligência artifi-
cial é evolução.

Quando comecei a conversar imaginava 

A Polícia Federal cumpriu 68 mandados de busca e apreensão na manhã 
desta terça (1º), na 4ª fase da Operação Carne Fraca em nove estados do país. 
Esta fase investiga o pagamento de vantagens pela BRF a auditores fiscais 
agropecuários de vários estados para que atuassem em benefício da compa-
nhia. De acordo com a decisão da Justiça que autorizou a operação, as investi-
gações contaram com a colaboração da BRF, que prestou informações sobre o 
pagamento das vantagens aos servidores públicos.



DIVULGAÇÃO

TCE ALERTA 
6 CIDADES...
O conselheiro interino do Tribu-

nal de Contas de Mato Grosso, João Ba-
tista Camargo, emitiu Termos de Aler-
ta de LRF (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) a gestores de seis municípios 
cujas contas estão sob a sua relatoria e 
que ultrapassaram os limites previstos 
na lei com despesa de pessoal. Recebe-
ram alerta os gestores de Colíder, No-
boru Tomiyoshi; Guiratinga, Humberto 
Domingues Ferreira; Itiquira, Humber-
to Bortolini; Tesouro, Antonio Leite 
Barbosa; Nova Monte Verde, Beatriz de 
Fátima Sueck Lemes; e Comodoro, Je-
ferson Ferreira Gomes.

EX-SENADOR 
ALVO DE OPERAÇÃO...
O ex-senador Cidinho Santos (PR) é alvo de 
mandado de busca e apreensão na 4ª fase da 
Operação Carne Fraca, denominada Roma-
nos, deflagrada nesta terça-feira pela Polícia 
Federal. Segundo informações, o mandado é 
cumprido num escritório do ex-parlamentar. 
Ex-senador e ex-prefeito de Nova Marilândia, 
Cidinho é empresário do ramo de frigoríficos 
no Estado. A 4ª fase da operação Carne Fraca 
apura crimes de corrupção passiva praticados 
por Auditores Fiscais Agropecuários Federais 
em diversos Estados, em benefício de grupo 
empresarial do ramo alimentício, que passou 
a atuar em colaboração espontânea com as 
autoridades públicas na investigação.

SUPLENTE CONFIANTE...
O primeiro suplente de senador, Gilberto 

Possamai (PSL), dá como certo que irá assu-
mir a cadeira no Congresso Nacional a partir 
de novembro. Segundo ele, a titular da vaga, 
Selma Arruda (Podemos), garantiu que se li-
cencia no próximo mês, dando cumprimento 
a um acordo que teria sido firmado ainda na 
campanha eleitoral. Possamai foi o principal 
financiados da campanha de Selma. Inclusive, 
uma “doação” - ainda na pré-campanha - foi 
classificada como “caixa 2” e um dos motivos 
para a cassação do mandato de toda a chapa 
pelo Tribunal Regional Eleitoral. Selma per-
manece no cargo até a conclusão do julga-
mento pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Possamai é produtor rural no Estado. Na polí-
tica, já foi vereador em Sorriso.
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Brasil está ‘à beira de uma crise institucional’

Selma teme que Brasil entre 
em uma crise institucional
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

com Agência Senado

Usando de seu tempo no 
Plenário, a senadora Sel-
ma Arruda (Podemos-MT), 
para alertar à população 
contra uma movimentação 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF), que pode colocar 
em risco as condenações da 
Operação Lava Jato.

Segunda a senadora mato-
-grossense, a decisão do STF 
pode definir o Brasil como 
“um país da impunidade”.

Na semana passada, seis 
dos 11 ministros do Supremo 
votaram favoráveis a uma 
tese de que os réus delato-
res deverão apresentar suas 
alegações finais, dentro dos 
processos judiciais, sempre 
antes dos réus que não fi-
zeram o acordo. Para que a 
decisão se torne válida é ne-
cessário que oito dos 11 mi-
nistros votem favoráveis. A 
discussão vai continuar esta 
semana no STF. 

De acordo com um levan-
tamento feito pela força-ta-
refa da Lava Jato, caso o en-
tendimento do STF seja esse, 
32 sentenças da Operação 
podem ser anuladas e bene-
ficiar 143 condenados. 

A senadora Selma Arruda, 
criticou também os esforços 
do Supremo na busca pela 
suspeição do ex-juiz e atual 
ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sérgio Moro. 
Mas a metralhadora de Sel-
ma não parou por aí, ela mi-
rou também na “lei de Abuso 
de Autoridade, a qual classi-
ficou como uma “abrreação”.  

“Quando você é juiz, pro-
motor, delegado você se vê 
com as mãos amarradas por 
uma legislação que é feita 
para que as coisas não deem 
certo. Então, aí nós nos depa-
ramos num momento pior 
ainda do que quando nós 
estávamos em atividade, que 
é essa Lei de Abuso de Auto-
ridade, que está levando inú-
meros juízes e promotores 
a tomarem decisões agora 

DISPAROU | ”Mãos amarradas por uma legislação feita para que as coisas não deem certo”, disse a senadora
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DEU O RECADO

Mendes diz que DEM não apoiará 
envolvidos em corrupção

LIBEROU

Reitores das federais comemoram 
desbloqueio de verbas do MEC

EM DIA

Secretaria de Saúde 
destina R$ 6,9 milhões 
para as cidades de MT

Transferências são relativas à agosto de 2019 

Anúncio foi feito no dia 30

Governador dá a letra sobre as eleições de 2020 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes 
(DEM), falou grosso e pro-
meteu que o seu partido, De-
mocratas, não vai apoiar nas 
eleições municipais de 2020, 
nenhum candidato que este-
ja envolvido em esquemas de 
corrupção.

“O senador Jaime tem 
razão. O DEM não vai apoiar 
aqui na Capital, não vão 
apoiar em Várzea Grande, e 
em nenhum dos municípios 
de Mato Grosso, ‘malas sem 
alça’. Também não vai apoiar 
nenhum candidato envolvi-
do em esquema de corrup-
ção”, afirmou.

As declarações fazem 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O desbloqueio parcial 
do orçamento do Ministério 
da Educação (MEC) permi-
tirá que universidades fede-
rais paguem as contas de se-
tembro e outubro, segundo 
a Associação Nacional dos 
Dirigentes das Instituições 
Federais de Ensino Superior 
(Andifes).

Nota divulgada por rei-
tores informa que a libera-
ção é uma boa notícia, mas as 
instituições ainda precisarão 
de mais recursos para fechar 
o ano com as contas em dia.

“É uma boa notícia. 
Ainda estamos identificando 
qual parcela desse valor é das 
universidades federais e qual 
é a dos institutos. Significa 
que as contas de setembro e 
outubro poderão ser pagas”, 
disse, em nota divulgada 
pela entidade, o presidente 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secre-
taria de Estado de Saúde 
(SES-MT), repassou R$ 6,9 
milhões aos Fundos Muni-
cipais de Saúde. O valor é 
referente a cinco programas 
vigentes no Estado. Com a 
transferência dos recursos, 
a gestão estadual segue ri-
gorosamente em dia com os 
municípios.

“A Secretaria estadual 
de Saúde está absolutamen-
te adimplente em 2019. Isto 
é, todos os 141 munícipios 
de Mato Grosso estão rece-
bendo mensalmente do Go-
verno do Estado”, ressaltou o 
secretário de Estado de Saú-
de, Gilberto Figueiredo.

De acordo com infor-
mações da Secretaria Adjun-
ta de Aquisições e Finanças, 
as transferências foram efe-
tivadas na última sexta-feira 
(27.09) e são relativas à com-
petência de agosto de 2019.

Do total repassado, R$ 
4,8 milhões foram destina-
dos exclusivamente ao cus-
teio dos Serviços da Atenção 
Primária de 141 municípios 
mato-grossenses. O repasse 
auxiliará na atividade das 

Unidades de Pronto-Atendi-
mento e Postos de Saúde das 
cidades contempladas.

Também foi efetiva-
do o pagamento de R$ 811,5 
mil, dividido entre 123 mu-
nicípios e destinado para o 
desenvolvimento e imple-
mentação dos Consórcios 
Intermunicipais de Saúde. 
Já no que se refere ao Pro-
grama de Incentivo à Regio-
nalização das Unidades de 
Reabilitação, Hemoterapia e 
Saúde Mental, foi repassado 
um valor na ordem de R$ 
377 mil, dividido entre 113 
cidades.

OUTROS 
REPASSES
A SES-MT ainda trans-

feriu o montante de R$ 
808,6 mil para os serviços 
de assistência farmacêutica 
dos 141 municípios.VCon-
forme previsto no Plano 
Estadual Estratégico de En-
frentamento da Hanseníase 
(PEHAN), os municípios de 
Alta Floresta, Barra do Gar-
ças, Juara, Juína, Tangará da 
Serra e Várzea Grande rece-
beram R$ 10 mil, cada, para 
manutenção das atividades 
dos Ambulatórios de Aten-
ção Especializada Regionali-
zados (AAER).

parte de mais uma batalha 
interna da sigla que está com 
um pé na canoa (do prefei-
to de Cuiabá, o emedebista 
Emanuel Pinheiro, que busca 
a reeleição) e outro fora.

Para Mendes, esse será 
um dos principais critérios 
para a escolha dos candida-
tos, seja do próprio partido 
ou apoio a outras siglas. “As-
sim espero e, no que depen-
der de mim, nenhum candi-
dato envolvido em esquema 
de corrupção”, disse.

Ao ser questionado pe-
los jornalistas sobre esse for-
te posicionamento, e se elas 
eram direcionadas ao desa-
feto político, Emanuel Pi-
nheiro, o governador conti-
nuou taxativo, mas sem citar 
nomes. “Nenhum candidato 

da Andifes, João Carlos Sal-
les.

O MEC anunciou que 
destinará às universidades e 
institutos federais R$ 1,156 
bilhão, o equivalente a 58% 
do total de R$ 1,99 bilhão 
da pasta desbloqueados pelo 
Ministério da Economia. 
Com o desbloqueio, essas 
instituições, que tiveram, em 
média, 30% dos recursos dis-
cricionários bloqueados no 
início do ano, seguirão com 
cerca de 15% dessas verbas 
contingenciadas.

Os recursos liberados 
serão usados, de acordo com 
a Andifes, nas despesas de 
custeio para funcionamento 
das universidades federais, 
como energia, limpeza, vi-
gilância, combustíveis, insu-
mos para os laboratórios de 
ensino e pesquisa e a manu-
tenção dos restaurantes uni-
versitários, que atendem os 
alunos carentes.

“Continuaremos a dia-
logar com o Congresso Na-
cional e o Governo Federal. 
Para completar o ano, as 
universidades federais preci-
sam da liberação de 100% do 
orçamento previsto na LOA 
[Lei Orçamentária Anual] e, 
em alguns casos, de suple-

mentação, pois existem dívi-
das de anos anteriores”, afir-
mou Salles.

A Andifes irá realizar, 
nos próximos dias, um le-
vantamento preciso da situa-
ção de cada universidade. Ao 
todo, seguem bloqueados no 
MEC R$ 3,8 bilhões.

envolvido em esquema da 
corrupção”, reiterou.

O atual prefeito de 
Cuiabá, Emanuel Pinheiro é 
alvo de investigações, onde 
através de um vídeo, ele apa-

rece recebendo maços de 
dinheiro do então chefe de 
gabinete do ex-governador 
Silval Barbosa. As imagens 
estão na delação premiada 
do ex-governador.

já em detrimento da prisão 
de pessoas culpadas, mui-
tas violentos, muitas, enfim, 
que cometem crimes graves, 
simplesmente porque não 
querem sofrer acusação de 
crime”, disse.

Durante o discurso no Se-
nado, sobrou também para o 
ex-procurador-geral da Re-
pública, Rodrigo Janot, que 
na semana passada admitiu 
ter criado um plano para 
matar o ministro do STF, 
Gilmar Mendes. “Não pos-
so deixar de registrar aqui 
também o meu apelo para 
que a Suprema Corte ouça 
as vozes do povo, da Consti-
tuição, ouça a voz do povo, a 
voz do Ministério Público, a 
voz deste Brasil, que precisa 
mudar e se renovar, porque 
não é possível que você vá às 
redes sociais, depois de uma 
notícia dessas e veja a maio-
ria das pessoas dizendo: “Ô, 
Janot, por que você não ter-
minou de fazer o serviço”? 
“Ô, Janot, você deveria ter 
feito” — alertou.
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TV  e Entretenimento

Sérgio Chapelin recusa 
homenagem e cria climão 
na Globo

érgio Chapelin aposentou-se oficialmente 
na última sexta-feira (27), quando se despediu 
do Globo Repórter. Apesar disso, o que também 
chamou atenção foi o fato dele ter recusado re-
ceber uma homenagem em entrevista a Pedro 
Bial, e que teria participações de Cid Moreira 
e William Bonner. A recusa intrigou os basti-
dores da emissora, criando um climão. As in-
formações são de Daniel Castro, do Notícias 
da TV, que diz também que Chapelin não quis 
a homenagem por ser “avesso a entrevistas”. A 
Globo afirma que pretendia realizar uma edição 
especial do ‘Conversa com Bial’ para marcar a 
trajetória do jornalista na emissora, e também 
os 50 anos do Jornal Nacional, comemorados 
em setembro, e que também já teve Chapelin 
como âncora. Ainda segundo o colunista, uma 
pessoa próxima a Chapelin revelou que, se fosse 
ao programa de Bial, o jornalista também teria 
que ir em outras atrações da casa. Diante disso, 
ele preferia receber uma homenagem voltando 
a apresentar o Jornal Nacional ao lado de Cid 
Moreira, como foi feito em 2015, dando um úl-
timo “boa noite” ao público. Além disso, o colu-
nista ainda informa que ventila-se os rumores 
de que Chapelin não nutre muita simpatia por 
Bonner, e tudo teria começado em 1996, quando 
a Globo tirou ele e Cid Moreira para colocar Bon-
ner e Lillian Witte Fibe como âncoras do jornal.
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Frozen 2: trilha sonora terá Weezer, 
Panic! at the Disco e Kacey Musgraves

A trilha sonora da sequência de Fro-
zen – Uma Aventura Congelante terá par-
ticipações inusitadas de Kacey Musgra-
ves, Panic! at The Disco e Weezer. Os três 
farão versões de novas músicas, cantadas 
ao longo do filme pelo elenco original; es-
tas tocarão durante os créditos finais.

Além destes convidados, retornam 
para dar voz aos personagens Kristen 
Bell, Idina Menzal, Jonathan Groff, Evan 
Rachel-Wood e Josh Gad. A trilha sonora 
terá sete novas canções originais, cujos 

títulos em inglês já foram revelados.
Elas são: “All is Found,” “Some Thin-

gs Never Change,” “Into the Unknown,” 
“When I Am Older,” “Lost in the Woods,” 
“Show Yourself” and “The Next Right 
Thing”. 

Todas elas foram escritas por Kristen 
Anderson-Lopez e Robert Lopez, casal 
que levou um Oscar de Melhor Canção 
Original e múltiplos Grammys pela can-
ção mais famosa do primeiro Frozen, “Let 
It Go”.

Kacey Musgraves, cantora coun-
try norte-americana, performará “All is 
Found”. A banda de rock alternativo Pa-
nic! at the Disco, encabeçada por Brendon 
Urie, cantará “Into the Unknown”, e os 
americanos da banda Weezer, que esteve 
no primeiro final de semana do Rock in 
Rio, fará uma versão de “Lost in the Woo-
ds”.

A trilha sonora de Frozen 2 será lan-
çada em 15 de novembro, dias antes da 
estreia do filme, em 22 de novembro.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701022100  048207811
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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 
comprovada;
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 
certificado, 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 
hidráulicas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com 
experiência;
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 pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
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

98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 MADEIREIRA JARAGUA LTDA - EPP CNPJ: 
15.362.601/0001-11. Torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, a Ampliação de 
Atividade e Área Construída no Licenciamento Ambiental 
(LP e LI), de uma Serraria com Desdobramento de Madeira 
em Bruto no Distrito de Gleba São João, Município de Porto 
dos Gaúchos – MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO D´ 
MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

 PARQUE DAS EMAS GÁS COMERCIAL EIRELI – CNPJ: 
28.551.229/0001-33 localizada na Av. das Acácias, 2770w, 
Parque das Emas, Lucas do Rio Verde/MT torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a 
Licença Prévia-LP, Licença de Instalação-LI e Licença de 
Operação-LO para a atividade de “Comércio varejista de 
GLP – capacidade de armazenamento inferior a 6.240Kg”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

 LAURENA MARIA SMANIOTTO, CPF 630.587.581-20, tor-
na público que requereu à Secretaria Municipal de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso/MT, renovação da Licença 
de Operação (LO) para atividade Secagem e Armazena-
mento de Grãos, localizada na Fazenda Gaspar, município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 PERCI SMANIOTTO, CPF 098.075.519-00, torna público 
que requereu à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso/MT, renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade Secagem e Armazenamento de 
Grãos, localizada na Fazenda São José, município de Sor-
riso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 YASAI ALIMENTOS LTDA. Torna público que requere a Se-
cret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI)) para ampliação de área 
e Renovação da Licença de Operação, atividade fabrica-
ção de conservas de frutas, Estrada Dalva, Chácara 492-
B, GL Celeste, 3 Parte, Chácara Sinop, Sinop/MT. CNPJ: 
08.703.968/0001-96. Não EIA/RIMA.

 LUIZÃO TRR E TRANSPORTES LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Li-
cença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO), atividade com. varejista de comb. p/ veic. 
automotivo, Rua Carlos Roberto Platero, Centro, Tabaporã/
MT. CNPJ: 31.513.399/0001-38. Não EIA/RIMA.

 AUTO POSTO CASTANHAL LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Renovação Licença de Operação (LO), atividade com. va-
rejista de comb. p/ veic. automotivo, Rod. BR 163 – Km 
917, Castanhal, Itaúba/MT. CNPJ: 26.610.287/0001-65. 
Não EIA/RIMA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: SUELI BARBOSA DOS SANTOS – CPF: 011.839.981-04 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, 
sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: 
Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 25/06/2012, na qualidade de 
compromissária compradora do LOTE 24 da QUADRA 07 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia 
Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/09/2018, 15/03/2019, 15/04/2019, 15/06/2019 e 
15/07/2019 até a presente data. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o 
respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, 
estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento 
parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o 
prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas 
contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a 
resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, 
bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de 
Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para 
que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia 
para notificar. SINOP/MT, 06 DE AGOSTO DE 2019. 

 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

 Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

01-02-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza

AVISO DE RESULTADO
TOMADA PREÇO N° 007/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente 
de Licitação, torna público o resultado da TOMADA DE PREÇOS Nº 
007/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PRESTADORA DE SERVIÇOS TÉCNICOS E 
SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, PARA 
ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL 
(PTS) E PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL 
(PDST) NO RESIDENCIAL MARIO RAITER NO MUNICÍPIO DE 
SORRISO/MT”, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. Mediante pontuação estabelecida 
pela Comissão Julgadora nomeada através da Portaria nº 417/2018, bem 
como, mediante proposta de preços apresentas e termos estabelecidos 
no edital de licitação SAGRA-SE VENCEDORA do certame a empresa V 
F BEREGULA, CNPJ Nº 11.180.588/0001-29, total 83,15 pontos.

Presidente C.P.L

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 088/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 15 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. 088/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA CAP 50/70 PARA DRENAGEM 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, 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.
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Mendes e Gonçalves revelarão os papos de boleiro do WhatsAPp

Diário do Estado agora traz
o quadro “Boleiros no Zap”
DA REPORTAGEM

O aplicativo de mensa-
gens WhatsApp facilita – e 
muito – a vida dos usuários, 
não é? Você consegue con-
versar com várias pessoas 
ao mesmo tempo, seja a 
trabalho ou lazer. E mui-
tas discussões interessantes 
acabam não ganhando no-
toriedade por não serem 
divulgadas.

Mas nós, do Diário do 
Estado MT, trazemos uma 
novidade. A partir de hoje, 
especialmente às quartas-
-feiras, os jornalistas José 
Roberto Gonçalves (diretor 
de redação) e Clemerson 
Mendes (do caderno de Po-
lítica) vão divulgar suas con-
versas sobre o que pensam 
dos jogos mais importantes 
que vão acontecer com o 
quadro “Boleiros no Zap”.

“Eu e o Clemerson so-
mos amigos de longa data 
e conversamos quase que 
o dia todo sobre diferentes 
assuntos, desde jornalismo, 
à comunicação como um 
todo, passando por assuntos 
importantes ligados à po-
lítica e que são publicados 
aqui neste Diário, e nos mo-
mentos de lazer tem muita 
resenha sobre o futebol bra-
sileiro. E é justamente esse 
empoderamento que as re-
des sociais proporcionam 
que nós também queremos 
explorar, mostrando de for-
ma diferente nossas opini-
ões a respeito das partidas”, 
destaca Gonçalves.

Para você, leitor assí-
duo do caderno de Esportes, 
fique tranquilo, a novidade 
não irá tirar as tradicionais 
notícias dos clubes, que se-
guirão sendo publicadas 
normal e diariamente. “Vá-
rios grupos de Whats em 

que estamos falam apenas 
sobre futebol, praticamen-
te o dia todo tem gente co-
mentando, e muitas vezes 
as notícias aparecem ali 
quase que de primeira mão, 
algo que acabou de aconte-
cer e ser publicado aparece 
ali para a gente, então vai 
ser uma experiência diver-
tida e tenho certeza que o 
leitor vai gostar”, emenda o 
diretor de redação.

LONGA DATA - A du-

NOVIDADE | Em dias de jogos importantes, jornalistas revelam suas conversas no aplicativo de mensagensturna
Foto: AssessoriA

LIBERTADORES

Everton ou B. Henrique: quem é o mais veloz?
Foto: DivulgAção

Everton e Bruno Henrique são referências de velocidade nos 
ataques 

DA REPORTAGEM

A semifinal da Liber-
tadores terá frente a frente 
dois dos principais atacantes 
do Brasil e que costumam 
colocar as defesas para cor-
rer. Velozes e dribladores, 
Everton Cebolinha e Bruno 
Henrique têm características 
parecidas e são referências 
de puxada de contra-ataque 
de Grêmio e Flamengo, que 
se enfrentam nesta quarta-
-feira (2), às 20h30, de Brasí-
lia, em Porto Alegre. Quando 
o jogo aperta, é bola neles.

Depois que estes ata-
cantes se livram da marcação 
e colocam a bola na frente, 
fica difícil alcançar. O Cen-
tro de Excelência em Perfor-
mance (CEP) do Flamengo 
registrou o recorde de 35,6 
km/h de Bruno Henrique até 
agora, em Fla-Flu do Cam-
peonato Carioca. Everton 
não fica muito atrás. A maior 
velocidade registrada pela 
fisiologia gremista durante 
um jogo foi de 34 km/h.

Xodó do Brasil na Copa 
América, o Cebolinha já ul-
trapassou esse ano o número 
de gols marcados em todo 
2018. Fez 19 ao total contra 
20 nesta temporada – 17 pelo 
Tricolor e três pela Seleção. 

Ainda persegue a marca com 
a camisa do Grêmio, mas es-
tes já são seus melhores nú-
meros na carreira. É o maior 
driblador da Libertadores, 
com 51 dribles, com sobras 
sobre Nacho Fernández, do 
River Plate, segundo coloca-
do na lista com 26 lances. É o 
artilheiro gremista na com-
petição, com quatro gols, e 
também o líder de chutes, 
com 25. Todos esses núme-
ros servem para deixar cla-
ra a importância de Everton 
para o Grêmio.

“Do meu lado só caem 
os mais rápidos, mas estou 
preparado. Joguei na Alema-
nha 15 anos, eu marquei oito 
anos todo dia o Robben e o 
Ribéry. Acho que prova me-
lhor que essa não tem como 
(risos). Era todo dia treino 
contra os dois, então estou 
vacinado, não tem escolha 
para ninguém”, disse o late-
ral Rafinha, que será um dos 
principais responsáveis por 
marcar Everton. Bruno Hen-
rique vive seu melhor ano na 
carreira. Ao marcar seu 19º 
gol na temporada, contra o 
Internacional, no Brasileiro, 
o atacante estabeleceu sua 
melhor marca, que havia 
sido em 2017, pelo Santos. E 
tem muitos jogos pela fren-

pla de jornalistas do Diário 
do Estado MT é formada 
em Jornalismo, no Cen-
tro Universitário Toledo, 
em Araçatuba-SP. Clemer-
son é da primeira turma 
(2001-2004), enquanto José 
Roberto é da sexta (2006-
2009). Após experiências 
em impresso e rádio, a dupla 
veio para Sinop nesta déca-
da. O primeiro a ‘desbravar’ 
o Nortão foi Clemerson, em 
maio de 2011. Vendo o po-
tencial da região, convidou 

o amigo para vir, em feve-
reiro de 2012.

“Nosso entrosamento é 
bem melhor do que de Be-
beto e Romário (risos)! Vim 
para Sinop para ser pro-
fessor universitário, e hoje, 
oito anos depois, acumulo 
também as funções dentro 
do DEMT e como apre-
sentador no programa Top 
Sports, da Top Cabo (canal 
fechado). E em todos esses 
espaços o Zé Roberto está 
comigo”, explica Mendes.

“Primeiramente é uma semi-
final de Libertadores, não vai ser 

um jogo fácil para ambos os times, 
mas acredito que o Flamengo como 
está vindo de uma boa fase seguida 

de vitórias, jogar da mesma forma 
que joga sempre, sem ter medo do 

adversário, ir pra cima. Como é um 
jogo fora de casa não ir para jogar 

recuado. E respirar também quando 
estiver com a bola no pé. Nos últimos 

jogos, o Bruno Henrique está muito 
afobado, a bola chega no pé dele e ele nem observa se 

tem alguém do lado e já chuta pro gol”.

KALINE REGAUER 
FLAMENGUISTA

“O fute-
bol é 11 contra 
11, mas a força 

da torcida é 
essencial. Se 

o Grêmio apre-
sentar o bom 

futebol que 
vem apresen-
tando, neutra-
lizar o ataque 
do adversário 

e jogar com a bola no pé, a chance 
de sair vitorioso é grande. Todos 

sabem da tradição copeira do Grêmio 
e o treinador Renato tem o grupo na 
mão. Mas, independente do resulta-
do, do time que um ou outro torce, o 
brasileiro deve prestigiar os primei-
ros 90 minutos do que chamam de ‘o 

jogo mais esperado do ano’.

ANDRÉ PISSAIA 
GREMISTA

“Flamen-
go tem um ex-

celente elenco. 
Mister Jesus 

precisa colocar 
o time pra 

frente e atacar 
o time do 

Grêmio e tomar 
cuidado com o 
Everton Cebo-

linha. Acredito 
na superioridade do Flamengo”.

MARCOS SILVA
FLAMENGUISTA

“Para o 
Grêmio nada 
é impossível, 
pode até per-

der em casa e 
ir lá e reverter 
o placar, como 
aconteceu nas 

quartas de 
finais. Mas um 
bom resultado 
seria um 2x0, 

porque o apoio da torcida em jogos 
assim faz toda a diferença, realmente 
é o 12º jogador. Acredito que o Renato 

deva começar com o Everton, Diego 
Tardelli e o Luan, jogar na frente em 

busca da vitória, jogar confiante. É 
um jogo com muita pressão e disso o 

grêmio entende. E o que preocupa em 
jogos assim é a arbitragem”.

TAÍS PELISSARI
GREMISTA

Grêmio e Flamengo começam o duelo das semifinais da Copa 
Libertadores nesta quarta, em Porto Alegre. E como será que está o 
otimismo dos torcedores. Perguntamos a tricolores e rubro-negros 
como está o coração antes da primeira decisão, na Arena.

te para melhorar estes nú-
meros. Ele tem se mostrado 
decisivo principalmente nos 
jogos mais importantes. Foi 
assim também na Libertado-
res. Nas quartas de final, fez 
os dois gols da vitória por 2 
a 0 sobre o Inter, no Maraca-
nã, e deu uma assistência no 
empate por 1 a 1, no Beira-
-Rio. Bruno Henrique fica 
atrás apenas de Gabigol (32) 
em número de gols no elen-
co rubro-negro. O bom de-
sempenho fez com o técnico 

Boleiros no Zap

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10118792705, no qual figuram como Fiduciantes ROSÂNGELA RIBEIRO PINTO, 
brasileira, solteira, representante comercial, RG nº 12441481 – SSP/MT, CPF/MF nº 970.183.841-68 e GYORDANNI 
KARLYE MOTA MENDES, brasileiro, solteiro, auxiliar de piloto agrícola, RG nº 11287276 – SSP/MT, CPF/MF nº 
033.993.444-14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 16/10/2019, às 15h40min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 213.270,39 (Duzentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Setenta Reais e 
Trinta e Nove Centavos), o Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com 
a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Um imóvel residencial em alvenaria com 80,09m² 
de área construída (Av.06) e seu respectivo terreno, lote urbano sob o nº 06, da quadra nº 26, situado no Loteamento Jardim 
Tropical, na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 450,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
frente para a Rua Minesota, medindo 15,00m; fundos para o lote nº 11, medindo 15,00m; lado direito para o lote nº 05, 
medindo 30,00m; lado esquerdo para parte dos lotes nº 07 e 08, medindo 30,00m”. Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24/10/2019, às 15h40min, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 115.656,14 (Cento e 
Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes 
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessa dos já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão da 
leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado 
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.

Tite o convocasse para Sele-
ção para os amistosos contra 
Colômbia e Peru, no início 
de setembro. “Como vamos 
parar o ataque do Flamengo? 
Eles também precisam se 
preocupar em como parar o 
nosso. Temos Everton, Luan, 
Tardelli, Pepê... Vamos fazer 
nosso trabalho e respeitar 
quem está do outro lado, e 
tenho certeza que eles res-
peitam quem está desse lado 
também”, disse o lateral Cor-
tez.
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DA REPORTAGEM

No período de 2003 a 
2019, o Brasil apresentou 
uma média do coeficiente de 
mortalidade por dengue de 
3,05 por 100 mil habitantes. 
Em Mato Grosso, essa taxa 
de óbitos é de 6,19/100 mil 
indivíduos, nível duas vezes 
maior que o nacional. Os da-
dos são da edição especial do 
Boletim Epidemiológico da 
Secretaria de Vigilância em 
Saúde (SVS) - 16 anos, di-
vulgado pelo Ministério da 
Saúde (MS). Com a volta da 
época de chuvas, aumenta o 
risco de contágio da dengue, 
zika e chikungunya.

Além de Mato Grosso, a 
publicação destaca ainda 
Goiás, Ceará, Mato Gros-
so do Sul e Espírito Santo, 
com médias do coeficiente 
de mortalidade até três ve-
zes maior que o nacional. 
Segundo o MS, o documento 
tem como objetivo mostrar à 
população como a vigilância 
em saúde está presente no 
dia a dia das pessoas, extra-
polando temas como dengue 
e sarampo.

A edição especial também 
busca trazer, pela primeira 
vez, desde 2012, quando en-
trou em vigor a Lei de Acesso 
a Informação, em publica-
ção única, dados e análises 

dos principais agravos que 
atingiu o país nos últimos 16 
anos. Entre eles, coqueluche, 
tuberculose, malária, Doen-
ça de Chagas, febre maculo-
sa, influenza, doenças trans-
mitidas por alimentos, febre 
amarela, leishmaniose tegu-
mentar e visceral.

Neste ano, conforme úl-
timos dados Secretaria de 
Estado de Saúde (Ses), hou-
ve um aumento de 87,5% 
das notificações de dengue, 
em Mato Grosso. Até o úl-
timo dia 17 de agosto passa-
do, foram 12.878 casos con-
tra 6.868, em 2018.O estado 
conta com uma taxa de inci-
dência de 385 casos por 100 
mil habitantes, o que o deixa 
com alto risco para a doen-
ça. No mesmo período, três 
óbitos passaram a ser inves-
tigados e o município com 
maior registro é Sinop (516 
quilômetros de Cuiabá), com 
taxa de 1070,1/100 mil pesso-
as. Já em Cuiabá, os casos de 
dengue reduziram de 1.283, 
em 2018, para 404 (-68,5%), 
neste ano. Em Várzea Gran-
de também houve queda de 
1.480 para 76 no mesmo pe-
ríodo.

No país, no período de 
2003 a maio de 2019, foram 
notificados 11.137.664 casos 
prováveis de dengue. Os óbi-
tos confirmados foram 6.234. 
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SINOP

Ações educativas reforçam a
importância da base florestal

PIRACEMA

Pesca fica proibida até
31 de janeiro de 2020

CHEGOU OUTUBRO!

O que concluir 
até o fim do ano?

Setembro foi marcado por ações que destacaram importância do setor de base 

Correu bastante este ano? 

Transporte e comercialização proveniente da pesca 
de subsistência fica proibido 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em virtude do Dia 
Mundial da Amazônia e do 
Dia da Árvore, comemora-
dos, respectivamente, nos 
dias 5 e 21 de setembro, o 
mês foi marcado com di-
versas ações que reforçaram 
a importância do setor ma-
deireiro frente ao desenvol-
vimento econômico com a 
sustentabilidade da ativida-
de.

Escolas da Rede Muni-
cipal de Ensino e particula-
res, durante o mês de setem-
bro, realizaram atividades 
educativas em parceria com 
o Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte do Es-
tado de Mato Grosso (Sin-
dusmad), com o objetivo de 
unir o ensino – aprendiza-
gem com a prática através do 
plantio de árvores e a distri-
buição de mudas.

O diretor Diogo Paludo 
e colaboradores do Sindus-
mad estiveram presentes nas 
escolas municipais Tatiana 
Belinky e Profª. Leni Tere-
sinha Benedetti e nos colé-
gios Albert Sabin e CAD para 

DA REPORTAGEM

A piracema, período de 
reprodução dos peixes, co-
meçou ontem (1º) e segue até 
31 de janeiro de 2020. Previs-
ta em resolução do Conselho 
Estadual de Pesca (Cepesca), 
a proibição da pesca abrange 
os rios das bacias hidrográfi-
cas do Paraguai, Amazonas e 
do Araguaia-Tocantins. Tam-
bém segue em tramitação 
na Assembleia Legislativa 
projeto de lei 669/2019, que 
proíbe o transporte e comer-
cialização do pescado por 
um período de cinco anos.

Durante a piracema, é 
permitida apenas a pesca de 
subsistência, desembarcada, 
que é aquela praticada arte-
sanalmente por populações 
ribeirinhas ou tradicionais 
para garantir a alimentação 
familiar, sem fins comer-
ciais. Porém, é permitida 
apenas uma cota diária de 
três quilos e um exemplar de 

DA REPORTAGEM

Na edição de ontem 
(1º) do Diário do Estado MT, 
perguntamos a algumas pes-
soas o que elas gostariam 
de fazer até o fim do ano, já 
que se trata do último quar-
to de 2019 e logo logo esta-
remos pensando em Natal, 
réveillon, novas promessas...

Como conversamos 
com muita gente, e muitos 
nos responderam após o fe-
chamento da edição, decidi-
mos fazer hoje uma segunda 
edição para ouvir (ops, ler) o 
que essas pessoas querem fa-
zer de outubro a dezembro. 
E você, já parou para refletir 
a respeito?

FRANCIELE PELISSARI – 
ACADÊMICA DE JORNALISMO

“Primeiro de tudo, só 
não quero surtar!! (risos) Mas 
falando sério, quero finalizar 
o 6º semestre da faculdade 
tranquilamente, conseguir 
conciliar o trabalho, mes-
trado e faculdade, não fazer 
mais dívidas. Esses são os 
principais objetivos até o fim 
do ano”.

BARBARA MUCHIUTTI – 
ENFERMEIRA

“Para mim, é um mo-
mento de reflexão, de re-
almente parar e colocar no 
papel o que foi realizado e o 
que não foi, estamos na reta 
final, mas tem muitos dias 
pela frente para que pos-
samos deixá-los bem pro-
dutivos. Nesse período, da-
mos muito enfoque para os 
planos de carreira, às vezes 
até deixando de lado o que 
planejamos para o lado pes-
soal. Dar um enfoque para 
a saúde, para uma alimen-

tação mais saudável, fazer 
coisas para a saúde mental. 
Não precisa desmerecer e 
deixar de lado os planos pro-
fissionais que estão em an-
damento, mas também fazer 
alguma coisa por você. O ano 
está no finalzinho, mas são 
dias em que podemos con-
quistar muita coisa ainda, e 
tem muitos planos na listi-
nha para realizarmos”.

 
KARINE CARVALHO – 

ADMINISTRADORA
“Este ano tivemos nos-

sa segunda filhinha, a Maria 
Alice, que iluminou a nossa 
vida. Começamos morando 
aqui no Brasil, e algo que 
não estava previsto foi a mu-
dança para os Estados Uni-
dos em virtude do serviço 
do meu marido. O que nós 
havíamos planejado em ja-
neiro modificou totalmente 
em três meses, então a úni-
ca coisa que eu não consigo 
projetar hoje é meu futuro, 
porque a gente nunca sabe 
ao certo como será o dia de 
amanhã!”.

VANI OLIVEIRA – 
APOSENTADA
“A vida de aposentada 

está sendo boa porque eu 
não paro. Faço natação, aca-
demia, corro bastante, par-
ticipo de corridas com fre-
quência, então meus planos 
para estes últimos meses na 
verdade são semelhantes ao 
que planejei para o ano todo 
e tenho conseguido cumprir. 
Também quero visitar meu 
filho, que mora longe, ma-
tar um pouco da saudade, já 
são nove meses sem vê-lo, e 
coração de mãe fica apertado 
com a distância do filho úni-
co”.

qualquer peso por pescador, 
respeitando os tamanhos 
mínimos de captura, estabe-
lecidos pela legislação para 
cada espécie. O transporte e 
comercialização provenien-
te da pesca de subsistência 
também fica proibido.

De acordo com infor-
mações da Secretaria de 
Meio Ambiente (Sema), a 
decisão dos membros do 
Cepesca foi baseada nos re-
sultados oferecidos pelo 
monitoramento reproduti-
vo dos peixes de interesse 
pesqueiro no estado. Ficam 
excluídas das proibições pre-
vistas nesta resolução a pesca 
de caráter científica, previa-
mente autorizada por órgão 
ambiental competente.

Quem desrespeitar a 
legislação poderá ter o pes-
cado e os equipamentos 
apreendidos, além de levar 
multa que varia de R$ 1 mil 
a R$ 100 mil, com acréscimo 
de R$ 20, por quilo de peixe 

apresentar sobre a impor-
tância de plantar, preservar e 
cuidar das riquezas naturais. 
Os alunos também recebe-
ram a equipe do sindicato 
com apresentações de teatro 
e outras atividades alusivas 
ao “Setembro Verde”, refe-
rente às comemorações do 
Dia da Árvore.

O Sindusmad também 
recebeu uma homenagem 
no desfile cívico, em come-

Volta das chuvas faz atenção redobrar para risco de contágio 

Taxa de óbito por dengue é
2 vezes maior que a nacional
MATO GROSSO | Com a volta da época de chuvas, aumenta o risco de contágio da dengue, zika e chikungunya

moração ao aniversário da 
cidade, no dia 14. A Escola 
Municipal de Ensino Infan-
til Tatiana Belinky trouxe a 
temática “o manejo florestal 
sustentável é a garantia da 
nossa floresta viva” estam-
pada nas camisetas que uni-
formizaram os professores e 
alunos. Esta iniciativa refor-
ça a importância da preser-
vação das florestas. Segundo 
a diretora da unidade Angela 

Maria da Silva de Melo en-
sinar desde cedo, a impor-
tância da preservação é a ga-
rantia de um futuro melhor. 
“A nossa floresta viva é a ga-
rantia de um futuro melhor. 
Precisamos trabalhar com as 
crianças para entenderem 
sobre isso, sobre o plantio, 
o cuidar, e não desmatar, as-
sim, eles crescem sabendo da 
importância de um manejo 
sustentável”, ressaltou.

O boletim do MS revela ain-
da que a primeira epidemia 
de dengue aconteceu na dé-
cada de 1980, em Boa Vista 
(RR), causada pelos sorotipos 
1 e 4. Posteriormente, em 
1986, ocorreram epidemias 
no estado do Rio de Janeiro 
e em algumas capitais da re-
gião nordeste. 

A partir de então, a dengue 
é caracterizada por transmis-
são endêmica e epidêmica 
determinada, principalmen-
te, pela circulação simultâ-
nea dos quatros sorotipos 
virais (1, 2, 3 e 4).

“A dengue contribui com 
significativa carga de doen-
ça, com importante impacto 
econômico e social nas po-
pulações de áreas endêmi-
cas. É uma doença que afeta 
todos os níveis sociais, no 
entanto, o impacto pode ser 
maior nas populações mais 
pobres que vivem em áreas 
com abastecimento de água 
inadequado, infraestrutura 
precária e onde as condições 
de saúde são mais favorá-
veis para a multiplicação do 
seu principal vetor”, aponta 
o documento. Para conter o 
avanço, em 2002, foi insti-
tuído o Programa Nacional 
de Controle da Dengue, para 
apoio aos estados e municí-
pios nas ações de prevenção 
e controle da doença.

encontrado. Neste período, 
as ações de fiscalização serão 
intensificadas com parceria 
entre fiscais da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente 
(Sema), Batalhão da Polícia 

Militar e Proteção Ambien-
tal (BPMPA), Juizado Volante 
Ambiental ( Juvam), Delega-
cia Especializada do Meio 
Ambiente (Dema), Ibama e 
ICMBio.
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Realização do procedimento de retirada dos órgãos de um doador

Órgãos de paciente são captados e
encaminhados para transplante em MT
DA REPORTAGEM

A terceira captação de 
órgãos para o transplan-
te foi feita no último fim 
de semana, no Pronto So-
corro de Cuiabá, depois 
do retorno das atividades 
pela Central Estadual de 
Transplantes da Secretaria 
Estadual de Saúde (SES), 
depois de 10 anos de inter-
rupção. O serviço foi reto-
mado em junho deste ano.

O processo para retirada 
e doação dos órgãos ini-
ciou na quinta-feira (26), 
quando a equipe médica 
do Pronto Socorro noti-
ficou a Central de Trans-
plantes sobre um caso de 
suspeita de morte ence-
fálica. A morte encefálica 
foi confirmada e a família 
autorizou a doação de ór-
gãos.

Todo o processo, desde 
a notificação de uma pos-
sível morte encefálica até 
a efetivação da doação, en-
volve, em média, mais de 
100 profissionais da rede 
da Central Nacional. Após 
a retirada dos órgãos equi-
pe de retirada de trans-
plantes saiu de Cuiabá, 
com destino a São Paulo, 
onde foram transplanta-
dos o fígado e os rins do 
doador.

Segundo a SES, também 
será retomado o transplan-
te de rim no estado. Os 
documentos já foram pro-
tocolados no Ministério 
da Saúde para a liberação 
necessária para reiniciar os 
trabalhos ainda este ano.

DOAÇÃO DE
ÓRGÃOS

MORTE CEREBRAL | Família autorizou a doação de órgãos após a confirmação de morte encefálica
Foto: Ministério da saúde

Doação de órgãos é um 
ato nobre que pode sal-
var vidas. Muitas vezes, o 
transplante de órgãos pode 
ser única esperança de vida 
ou a oportunidade de um 
recomeço para pessoas 
que precisam de doação. 
É preciso que a população 
se conscientize da impor-
tância do ato de doar um 
órgão. 

Hoje é com um des-
conhecido, mas amanhã 
pode ser com algum ami-
go, parente próximo ou até 
mesmo você. Doar órgãos 
é doar vida.

O transplante de órgãos é 
um procedimento cirúrgi-
co que consiste na reposi-
ção de um órgão (coração, 
fígado, pâncreas, pulmão, 
rim) ou tecido (medula ós-
sea, ossos, córneas) de uma 
pessoa doente (receptor) 
por outro órgão ou teci-
do normal de um doador, 
vivo ou morto.

REFERÊNCIA
O Brasil é referência 

mundial na área de trans-
plantes e possui o maior 
sistema público de trans-
plantes do mundo. Atual-
mente, cerca de 96% dos 
procedimentos de todo o 
País são financiados pelo 
Sistema Único de Saúde 
(SUS). Em números abso-
lutos, o Brasil é o 2º maior 
transplantador do mundo, 
atrás apenas dos EUA. Os 
pacientes recebem assis-
tência integral e gratuita, 
incluindo exames prepa-
ratórios, cirurgia, acompa-
nhamento e medicamen-
tos pós-transplante, pela 
rede pública de saúde.


