
Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), da Câmara de Ve-
readores de Sinop estiveram reunidos da Justiça Federal para debater em 
audiência os impactos ambientais causados pela Usina Hidrelétrica de Sinop 
(UHE), ocasionando impactos negativos no rio Teles Pires.    Página -3

CRIME AMBIENTAL

Vereadores da CPI apertam UHE 
em audiência judicial em Sinop

Parceria
reafirmada
com a 
Refeccs
A prefeita Rosana Martinelli 
participou da inauguração de 
mais uma importante obra em 
prol da saúde no município: 
a nova sede da Rede Femini-
na de Combate ao Câncer de 
Sinop (Refeccs). Com estrutura 
ampla, moderna e confortável, 
dará suporte às pessoas em 
tratamento de câncer e seus 
acompanhantes.
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RONEIR CORRÊA

AdEmIR SpECht

ENADE 2018

Em 2018, 492 cursos superiores tiraram a nota máxima no Enade, de acordo com dados divulga-
dos ontem (4) pelo Inep. Esses cursos correspondem a cerca de 5,8% do total de 8.520 que tive-
ram o desempenho divulgado.                                   Página- 7

6% dos cursos tiraram nota máxima

FÚRIA X PAZ

RONDONÓPOLIS

Botafogo e
Fluminense
invertem
os papéis

Tráfego no
Trevão terá
alteração

Fluminense e Botafogo 
se enfrentam no domingo, 
pela 23ª rodada do Brasileirão. 
Recentemente, as duas equipes 
passaram por uma situação se-
melhante: tiveram seus treinos 
invadidos por torcedores para 
cobrar jogadores. Porém, che-
gam com climas diferentes para 
o clássico do fim de semana.
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O tráfego foi alterado 
desde quinta-feira, no entron-
camento da BR-163 com a BR-
364, conhecido como ‘Trevão’, 
em Rondonópolis. No local, o 
fluxo de veículos é intenso e 
resulta em congestionamentos.
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toda boa construção precisa de bases 
sólidas, use o paralelo da matéria-prima 
sendo um tijolo

O tijolo é um produto extremamente útil 
para uma construção civil, originada da pa-
lavra em espanhol tejuelo, diminutivo de 
tejo, quer dizer: caco de telha. Artesanal ou 
industrial, normalmente ele é feito de ce-
râmica e de cor avermelhada, podendo ser 
encontrado em diversas formas e cores.

Relatos históricos revelam que os tijolos 
foram uma inovação tecnológica impor-
tante nos tempos antigos, pois permitiu o 
erguimento de edifícios resistentes à tem-
peratura e à umidade, numa época em que 
o homem deixava de ser nômade, passando 
a ter a necessidade de possuir construções 
resistentes e duráveis.

Os tijolos, por óbvio, não tem capacidade 
alguma de discernir para que, ou para onde 
serão úteis, entretanto, se bem utilizados, 
são capazes de erguer as mais altas torres e 
edifícios, que poderão ter duração de déca-
das. Fazendo um paralelo com a nossa vida 
comportamental, podemos notar algumas 
semelhanças do “tijolo” com a propositura 
que cada um de nós temos enquanto indi-
víduos. A ideia da utilidade é a principal 
delas, pois todos nós temos uma tendência 
natural para algo. Alguns indivíduos são 
voltados para áreas onde existe a neces-
sidade de um olhar criativo, já outros, nas 
áreas que exigem extrema racionalidade e 
atenção, o fato é que cada indivíduo possui 
algo intrínseco e que se torna especial na 
medida em que se permite a devida cons-
trução e aperfeiçoamento, logo podemos 
ser tijolos, se assim quisermos.

Existem, também, algumas diferenças 
interessantes nesse paralelo com “tijolos”: 
1º Temos o poder de fazer de nossas tendên-
cias e aptidões algo positivo e agregador. 2º 
Não necessitamos que alguém promova a 
nossa utilidade, como é o caso dos enge-
nheiros, pedreiros e serventes que decidem 
como será empregado os tijolos em uma 
construção.

No contexto de atuação de Deus em nos-

Se não é o combinado, volta...
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dutos mudam (e muito) a cara do carro, 
e em alguns casos faço a troca. Esco-
lhi o produto que me agradava e fiz a 
compra.

Quando o volante chegou passava 
longe de ser igual ao anunciado. Com 
peças que não pareciam ser dele soava 

como um “Frankens-
tein” automotivo, feito 
de qualquer jeito sem 
qualquer preocupação 
com a qualidade final.

Informei ao vende-
dor, aguardei algumas 
horas e, na ausência da 
manifestação, iniciei 

uma reclamação solicitando a devo-
lução. Anexei fotos, mostrei os proble-
mas, e agora preciso aguardar o aceite 
dele ou o prazo para que o Mercado Li-
vre o faça automaticamente. Para não 
perder tempo já comprei outro produto, 
que está a caminho.

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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A derrubada de um veto presidencial pelo Con-
gresso é evento raro na maior parte do período pos-
terior à redemocratização do país, mas que se tornou 
mais comum desde o inconcluso segundo mandato de 
Dilma Rousseff (PT).

Um estudo de Marcos Aurélio Pereira, da Câmara 
dos Deputados, concluiu que, de 1.185 vetos aplicados 
de 1988 a 2014, apenas 27, ou 2%, acabaram rejeitados 
pelos parlamentares. A cifra vai aos 7% (24 rejeições) 
no período 2015-2018, segundo levantamento do pes-
quisador Gustavo Guimarães noticiado pelo jornal O 
Estado de S. Paulo.

Os números podem variar conforme o critério de 
contagem, decerto. Também devem ter sido afetados 
pela norma de 2013 que redefiniu prazos para o exame 
dos vetos. Fato é que esse indicador dos desencontros 
entre Planalto e Legislativo já mostra resultados ex-
pressivos neste primeiro ano do mandato de Jair Bol-
sonaro (PSL).

Na terça-feira (24), deputados e senadores derru-
baram 18 dos 33 vetos do presidente na lei dos crimes 
de abuso de autoridade (nº 13.869, de 2019). Foi sem 
dúvida o episódio mais marcante do gênero até aqui, 
mas não o primeiro. Em agosto, caiu o veto a um texto 
que endureceu penas para a propagação de fake news; 
numa única sessão, em junho, outros três vetos foram 
rejeitados.

Mais que de inabilidade e inexperiência, a ten-
são com o mundo parlamentar decorre de escolhas de 
Bolsonaro —que, de público ao menos, renega práticas 
associadas por suas hostes à “velha política”. Nesse con-
texto, a lei relativa ao abuso de autoridade se tornou 
motivo óbvio de conflito.

Desde a origem, o debate em torno do tema este-
ve contaminado por casuísmo, de um lado, corporati-
vismo, de outro, e paixões ideológicas de lado a lado.

O projeto ganhou força no Congresso como rea-
ção às investigações da Lava Jato e seu efeito devasta-
dor sobre líderes e partidos tradicionais. Em resposta, 
o aparato jurídico-policial —que de fato incorreu em 
excessos visíveis nos últimos anos— procurou estig-
matizar as propostas como ameaça ao combate à cor-
rupção.

O padrão visceral prosseguiu na derrubada dos 
vetos, em votação antecipada por um Congresso exas-
perado devido a uma ação da Polícia Federal que mi-
rou o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra 
Coelho (MDB-PE).

Perdeu-se mais uma chance de examinar com 
maior racionalidade um texto que é correto em seus 
objetivos e diretrizes gerais, pois a legislação anterior 
datava da ditadura militar, mas de fato contém trechos 
de aplicação duvidosa. Resta esperar que a prática con-
firme um avanço no regramento que não se confunda 
com mais impunidade.

Editorial

Vetos que caem

Ranking dos Políticos - Facebook

sa vida vemos nas escrituras sagra-
das, a dádiva do livre-arbítrio que nos 
permite ter a opção de escolha e na 

medida em que elevamos a Ele nosso valor, 
tudo se aperfeiçoa.

Você pode estar na base. Por ocorrências 
adversas desta vida não temos o controle 
absoluto do que pode nos acontecer. Em al-
gumas fases ruins, podemos estar por baixo, 
tristes, envergonhados, desanimados, depri-
midos, mas a verdade é que qualquer fase 
difícil, é a “lapidação” e a construção neces-
sária, para nos fazer chegar ao topo.

Às vezes Deus permite que estejamos 
na “lama” desta vida para nos ensinar algo 
e para que voltemos a ser humildes de co-
ração, solícitos à sua vontade, entretanto, 
temos a tendência de questionar essas cir-
cunstâncias negativas e por algum momen-
to não compreende-las, entretanto podemos 
também pensar de outra maneira, isto é, que 
Deus permite dias ruins, para que possamos 
ser um suporte forte e preparado para aju-
dar na construção de pessoas que estão ao 
nosso redor. Deus pode nos colocar onde Ele 
deseja, para que possamos cumprir algumas 
missões, que algumas vezes não compreen-
demos, todavia, temos que crer que Ele nos 
auxiliará dando forças necessárias para 
aguentarmos firmes e nos usar da melhor 
maneira possível para que sejamos bênçãos 
na vida de muitas pessoas. Lembre-se: toda 
boa construção precisa de bases sólidas, use 
o paralelo da matéria-prima sendo um tijolo.

Todo tijolo tem utilidade. O mais impor-
tante de tudo que foi exposto, é que somos 
úteis, temos um valor ímpar quando es-
tamos submissos nas mãos do Criador, e 
não importa se nos encontramos em cima, 
no meio ou em baixo de uma estrutura em 
construção, o notável é saber que estamos 
sendo utilizados para boa e perfeita obra do 
Salvador.

FRANCISNEY SIQUEIRA É SECRETÁRIO 
DE CONTROLE EXTERNO, AUDITOR PÚBLI-
CO EXTERNO DO TCE-MT

Seja um tijolo em construção

DANÇA DAS CADEIRAS
O projeto de minirreforma administra-

tiva encaminhado pelo prefeito Emanuel 
Pinheiro à Câmara de Cuiabá traz algumas 
mudanças na estrutura das secretarias e, 
consequentemente, no comando delas. É o 
caso do secretário José Roberto Stopa, por 
exemplo, que ganhará um novo “status”. Se-
gundo Emanuel, no lugar da Secretaria de 
Serviços Urbanos, será fortalecida a Empre-
sa Cuiabana de Limpeza Urbana (Limpurb), 
que já existe e será vinculada à Secretaria de 
Obras. Desta forma, Stopa - atual secretário 
de Serviços Urbanos – passa a ser diretor-
-geral da empresa pública.

INTEGRIDADE
O secretário controlador-geral do Estado, 

Emerson Hayashida, determinou que todos 
os servidores públicos, estagiários e demais 
pessoas que circularem pelas dependências 
da Controladoria estão obrigado ao uso de 
crachás de identificação. Segundo ele, a me-
dida se deve a necessidade de “garantir a in-
tegridade” de seus funcionários e zelar pelos 
bens patrimoniais do órgão. “Considerando a 
necessidade de instituir protocolo de medi-
das de segurança no âmbito da Controladoria 
Geral do Estado, a fim de garantir a integrida-
de dos servidores”, disse na publicação.

POST NAS REDES
Em uma postagem no Instagram, o ex-

-ministro da Agricultura Blairo Maggi exi-
biu um encontro seu com um xará indígena. 
Ele contou que seu xará foi batizado com seu 
nome como uma forma de homenagear seu 
pai, André Antônio Maggi. No entanto, como 
já havia um “André” e um “Antônio” na al-
deia, os pais decidiram dar à criança o nome 
do filho de André. O xará do ex-ministro, um 
pouco tímido, falou da homenagem. “Na ver-
dade, sempre quando vou para cidade e falo 
o nome para outras pessoas, eles perguntam: 
‘Mas não é Maggi, não, né?’. Eu digo: ‘não. É 
só uma homenagem, mesmo”, brinca.

É sempre importante comprar utilizando os mecanismos 
de segurança disponíveis nos sites de venda. Não são 
raros os casos em que o vendedor oferece produtos por 
preços atraentes, mas condiciona o valor ao pagamento 
via depósito em outra ou outra modalidade que não per-
mita intervenção do site. Fuja disso pois, na esmagadora 
maioria dos casos, é fria!

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

FRANCISNEY SIQUEIRA
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“Em agosto, caiu o veto a um texto que 
endureceu penas para a propagação de 
fake news; numa única sessão, em junho, 
outros três vetos foram rejeitados

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Compro por meios eletrônicos há 
quase vinte e cinco anos e, durante todo 
esse tempo, praticamente nunca tive 
problemas. Mesmo comprando no Mer-
cado Livre (e, em outros tempos, no Ar-
remate e Ibazar, além de outros serviços 
do gênero) sempre consegui fazer boas 
compras. O “segre-
do”? Ter paciência 
e não se deixar le-
var por nada que 
seja “bom demais 
para ser verdade”.

Hoje em dia 
tudo é mais fácil. 
Serviços de prote-
ção estão disponíveis em todos os sites 
e serviços de renome e ter qualquer tipo 
de prejuízo, quando se utiliza tal prote-
ção, é bem improvável.

Passei, recentemente, por uma situa-
ção em que um produto se degradou de 
forma incompatível com a matéria pri-
ma e fiz a devolução por meio do serviço 
de proteção do próprio Mercado Livre. 
Já havia acontecido em outras oportu-
nidades, como no caso em que comprei 
um kit de borrachas para portas de um 
carro e as mesmas tinham baixa quali-
dade, além, é claro, de outras ocasiões.

O item da vez é um volante que com-
prei para um dos meus carros. Baratos e 
com bastante personalidade esses pro-

O Tribunal de Contas do Estado (TCE) solicitou ao governador Mauro Men-
des informações sobre irregularidades identificadas na Reserva Extrativista 
Guariba-Roosevelt, localizada entre Colniza e Aripuanã. O relator das contas 
do governo, conselheiro Guilherme Maluf, deu o prazo de cinco dias para que 
o governo envie as explicações sobre o caso e determinou a elaboração de um 
Plano de Ações para a regularização da unidade.
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CPI pressionou UHE em audiência judicial 

CPI da UHE participa de audiência 
judicial que debateu morte de peixes 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde do último dia 
01, os vereadores Lindomar 
Guida (MDB) e Leonardo 
Visera (PP), membros da 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI), da Câma-
ra de Vereadores de Sinop 
estiveram reunidos da Jus-
tiça Federal para debater 
em audiência os impactos 
ambientais causados pela 
Usina Hidrelétrica de Sinop 
(UHE), desde que as com-
portas foram abertas em 
2018 causando impactos 
negativos no rio Teles Pires. 
Desde esse fato já foram re-
gistrados a morte de 13 to-
neladas de peixes. Segundo 
as peritas contratadas para 
análise do local, apontaram 
que a mata submergida tem 
alterado a qualidade da água 
do reservatório, o que aca-
bou por ocasionar a mortes 
dos peixes.

Este fato em especial, já 
havia sido ressaltado em 
juízo pelo vereador e pre-
sidente da CPI, Lindomar 
Guida. “Com documentos 
e gravações alertamos a se-
cretária de Meio Ambiente e 
membros da Sema que a li-
beração para o enchimento 
do reservatório causaria os 
danos que estamos tratan-
do aqui hoje e que poderia 
sim ter visto a questão da 
supressão ainda com o re-
servatório vazio para que 
esses danos não viessem 
acontecer. Na oportunida-
de questionei se ela tinha 
o conhecimento dos danos 

que viria acontecer. Fize-
mos esse mesmo posiciona-
mento para os membros da 
usina. Praticamente implo-
ramos, porque é a Sema que 
tem o poder da caneta para 
impedir a liberação para o 
funcionamento”, declarou.

A Sinop Energia, empresa 
controladora da UHE, pos-
suía uma Licença de Ope-
ração que foi suspensa pela 
Justiça Federal após um pe-
dido do Ministério Público 
Federal (MPF).  

O MPF propôs então que 
que a empresa fizesse o re-
povoamento in natura dos 
peixes mortos, mas as peri-
tas judiciais declararam que 
tal medida se torna impossí-
vel, uma vez que o estado de 
Mato Grosso não possui um 
estudo de estoque pesquei-
ro para identificar a espécie 
de peixe nativa nesta região 
do rio Teles Pires, e que tal 
medida também poderia 
causar futuros problemas 
ambientais para o local.

Dentro da audiência judi-
cial ficou determinado que a 
Sinop Energia está obrigada 
a criar um Sistema de Re-
pulsão de Peixes, para im-
pedir o acesso das espécies 
à bacia de dissipação. Para 
isso, a empresa tem que co-
meçar a obra em 120 dias, 
com um prazo de um ano 
para sua conclusão.

Além de outras obriga-
ções, a empresa terá de pa-
gar R$ 4 milhões como for-
ma de compensação pelos 
negativos impactos socio-
ambientais causados pelo 
empreendimento.

RIO TELES PIRES | Após abertura das comportas em 2018, vários incidentes ocorreram no rio Teles Pires
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É NECESSÁRIO?

Emenda altera número de vereadores
nos seis maiores municípios de MT 

SEGURANÇA

Prefeitura e Rota do Oeste 
discutem melhorias na BR-163

EXPANSÃO DA MALHA

Mato Grosso terá 
mais três terminais
de ferrovia

Os trilhos da ferrovia vão passar por Cuiabá, 
Lucas e Mutum 

Deputado se baseia em aumento populacional 

Reunião teve objetivo de tratar de segurança na rodovoia

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Uma Proposta de 
Emenda Constitucional 
(PEC), encaminhada pelo de-
putado estadual Wilson San-
tos (PSDB), sugere que se faça 
uma adequação da Constitui-
ção de Mato Grosso ao texto 
da Constituição Federal para 
aumentar o número de vere-
adores nos seis maiores mu-
nicípios do estado.

Uma emenda federal, 
58/2009 sincronizou a quan-
tidade de parlamentares aos 
municípios de acordo com 
o seu índice populacional. 
Com isso, de acordo com o 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), o 
censo de 2019 aponta Cuia-
bá como 612.547 habitantes. 
De acordo com o dispositivo 
federal, a capital mato-gros-
sense pode subir de 25 para 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana 
Martinelli (PR) recebeu na 
quinta-feira (03) o gerente 
de Relações Institucionais 
da concessionária Rota do 
Oeste, Roberto Madureira, 
acompanhado de uma equi-
pe técnica, para avaliar um 
pacote de medidas que pre-
vê alguns paliativos na BR-
163, no perímetro urbano 
de Sinop. Os projetos apre-
sentados pela concessionária 
contêm, pelo menos, oito 
lombadas nas vias margi-
nais, reforço de sinalização, 
nove agulhas de entrada e 
saída da pista principal, dois 
retornos e uma passarela de 
pedestres. “É a continuidade 
de uma discussão que temos 
com a Prefeitura já há algum 
tempo de sempre trazer me-
lhorias para travessia urbana 
de Sinop, que é a maior no 
trecho sob concessão nossa e 
que mais inspira cuidados na 
questão de segurança. Então, 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), se reuniu, 
nesta quinta-feira (3), com 
a diretoria da Rumo, con-
cessionária responsável pela 
ferrovia em Mato Grosso. 
Os diretores confirmaram 
ao governador que o estado 
será beneficiado diretamen-
te com aumento no investi-
mento e expansão da malha, 
assim que for autorizada a 
renovação da “Rumo Malha 
Paulista”.

A Malha Paulista é a 
concessionária que adminis-
tra a malha ferroviária em 
São Paulo, por onde se escoa 
a produção agrícola e indus-
trial de Mato Grosso. O con-
trato se encerra no ano de 
2028. A concessionária tenta 
a renovação antecipada do 
contrato por mais 30 anos.

“Se fechar essa renova-
ção, nós teremos muitas coi-
sas boas para Mato Grosso”, 
destacou o diretor da Rumo, 
Guilherme Penin. Ele ex-
plicou ao governador que a 
previsão da empresa é, para 
os próximos 5 anos, com a 
renovação da “Malha Pau-
lista”, investir R$ 15 bilhões 
com ampliação e melhorias 
na malha ferroviária.

Parte desse investi-
mento, segundo o diretor, 
será destinado para o Estado 

de Mato Grosso. O planeja-
mento da empresa é de levar 
os trilhos da ferrovia para as 
cidades de Cuiabá, Lucas do 
Rio Verde e Nova Mutum. 
Ao todo, o projeto prevê a 
construção de três novos 
terminais para o transporte 
da produção agrícola e in-
dustrial.

Na reunião, os dire-
tores atualizaram o gover-
nador de todo o trabalho 
em andamento, pois Mau-
ro Mendes tem lutado em 
Brasília pela renovação da 
Malha Paulista. “Essa é uma 
defesa de Mato Grosso, pela 
nossa competitividade nos 
mercados internacionais, já 
que a ferrovia escoa a nos-
sa produção até o porto de 
Santos”, ressaltou.

O governador já parti-
cipou na capital federal de 
três reuniões nas quais fo-
ram debatidas a importân-
cia da renovação. Inclusive, 
uma das reuniões foi com o 
relator do processo no Tri-
bunal de Contas da União, 
ministro Augusto Nardes. 

“Essa antecipação da 
prorrogação dá segurança 
jurídica para que a conces-
sionária possa investir nas 
nossas ferrovias, trazendo os 
trilhos até a nossa Capital e 
também para as cidades de 
Lucas do Rio Verde e Nova 
Mutum”, disse.

27 vereadores já nas eleições 
do ano que vem.

Já a cidade de Sinop, 
atualmente no quarto lugar 
no ranking das cidades mais 
povoadas do estado, com 
142.996, o número de vere-
adores pularia dos 15 atu-
ais para 19. O mesmo pode 
ocorrer com Tangará da Ser-
ra, atualmente com 103.750 
habitantes de acordo com o 
último censo, poderia subir 
das atuais 14 cadeiras para 17.

Classificada como sé-
tima maior cidade de Mato 
Grosso, Lucas do Rio Verde 
pode ter um dos maiores au-
mentos de representantes em 
seu Legislativo local. Com 
65.534 habitantes, a Câmara 
Municipal pode ter um salto 
dos 9 atuais para 17 cadeiras 
em 2021. A capital do agrone-
gócio, Sorriso, também pode 
ter um aumento considerá-
vel. Atualmente com 90.313 

hoje, conseguimos avançar 
trazendo um ante-projeto, 
uma proposta do que a gente 
entende ser uma melhoria aí 
com a criação de alguns re-
tornos, algumas agulhas, que 
vão melhorar a mobilidade 
dos sinopenses”, explicou o 
gerente de Relações Insti-
tucionais da concessionária, 
Roberto Madureira. 

Conforme o gerente da 
concessionária, o próximo 
passo será a etapa de levan-
tamento de custos e orça-
mentos para a execução do 
pacote de ações, que, segun-
do ele, não estavam previstos 
no contrato de concessão da 
rodovia. “A gente ainda está 
discutindo e pode ser que 
sejam feitas algumas mu-
danças para atender o mu-
nicípio, mas, basicamente, é 
um pacote de lombadas nas 
vias marginais, principal-
mente em trechos de escolas, 
reforço de sinalização, nove 
agulhas de entrada e saída da 
pista principal, dois retornos 
e uma passarela de pedes-

tres que seria na região da 
escola no Alto da Glória. Da 
concessionária, a parte que 
estaria mais adiantada é a da 
passarela que devem iniciar 
ainda em novembro as obras 
de fundação para aproveitar 
o período antes das chuvas”. 

Desde setembro a pre-
feita Rosana Martinelli tem 
feito reiteradas cobranças 
à Concessionária e já havia 
solicitado a implantação de 
dispositivos de segurança vi-
ária na passagem urbana de 

Sinop. O objetivo é assegu-
rar maior fluidez ao tráfego 
em pontos que, hoje, apre-
sentam congestionamento e 
acidentes. O trecho urbano 
da rodovia federal em Sinop 
registra um dos maiores ín-
dices de acidentes no trecho 
sob responsabilidade da ini-
ciativa privada. “O que não 
podemos deixar é essa BR da 
forma como está. Precisando 
dar segurança e vidas estão 
sendo ceifadas na BR-163”, 
afirma Rosana Martinelli. 

habitantes o legislativo pode 
saltar das atuais 11 cadeiras 
para 17 no próximo pleito.

As duas mais cidades 
do estado depois da capital 
Cuiabá, pela emenda federal 
não teriam direito ao aumen-
to de cadeiras. Portanto, Vár-
zea Grande e Rondonópolis 

permaneceriam com os atu-
ais 21 vereadores.

O autor da PEC, depu-
tado Wilson Santos busca co-
lher oito assinaturas entre os 
atuais 24 deputados estaduais 
para dar prosseguimento de 
adequação ao texto da Cons-
tituição Federal.
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TV  e Entretenimento

Pavão de Luciano Huck 
some e causa confusão 
na vizinhança

Por essa ninguém esperava! O pavão de Lu-
ciano Huck tem atordoado os vizinhos do apre-
sentador. É que o bicho fugiu da mansão do 
famoso e deixou todos preocupados. Segundo 
a colunista Fábia Oliveira, do jornal “O Dia”, o 
animal está em época de acasalamento. Antes 
de desaparecer, ele teria gritado para todos os 
cantos. O jardineiro de Huck, então, saiu para 
procurá-lo pelo condomínio dele. Ao que pare-
ce, estão todos muito apreensivos com o destino 
da ave de estimação do comunicador. Até o mo-
mento, o pavão ainda não foi encontrado.

CHARGE DO DIACRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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‘Já não tenho mais esperanças pra perder 
em homens héteros’, declara Marquezine

Bruna Marquezine mostrou insatis-
fação ao descobrir possível traição de 
Travis Scott com relação a ex-namorada, 
Kylie Jenner. Nesta semana, os fãs do ca-
sal ficaram chocados com o anúncio do 
fim do namoro. Em comentário no Twitter, 
a atriz brasileira revelou que torcia pelo 
sucesso do relacionamento entre o rapper 
e a empresária, pais da pequena Stormi, 
e mostrou indignação ao ler provas sobre 
possível traição do cantor. “Ai, não! Eu já 
não tenho nem mais esperanças para per-
der em homens héteros”, criticou a artista 
no microblog. As imagens comentadas 
pela fashionista foram compartilhadas 
pela escritora e influencer Isabela Freitas, 
que afirmou que o cantor já estaria em um 
novo relacionamento. 

“Não está fácil, Bru. Dia péssimo para 
quem acredita no amor”, lamentou Isabe-
la. Bruna Marquezine mostrou a indigna-
ção ao ler provas levantadas pela escri-
tora do livro “Não Se Apega, Não”, Isabela 
Freitas. Em publicação no Twitter, a in-
fluencer comentou sobre os boatos envol-
vendo o fim do relacionamento de Kylie 
Jenner e Travis Scott. De acordo com ela, 
o rapper americano já estaria namorado 
outra mulher. “Simplesmente chocada 
com esse bafo que o Travis sempre teve 
uma outra garota antes mesmo da Kylie. 
Tá, deixa eu explicar o que entendi. Pelo 
visto, o Travis namora uma menina que 
foi namoradinha dele desde de colégio. 
Tem fotos deles de 2011 juntos e ela está 
sempre acompanhando ele em tudo, até 
hoje. Vamos as provas!”, anunciou a in-
fluenciadora. Nas redes sociais, Travis 
Scott sempre exaltou a mulher e a filha, 
porém, segundo provas, ele continuou se 
relacionando com namorada de infância. 

No Twitter, Isabela Freitas mostrou fo-
tos dos dois juntos como ela sentada na 
cama com o tênis do rapper ao fundo; no 
Sunday Service; em uma festa que a Kylie 
promoveu para o Travis; posando nos car-
ros do cantor; no backstage do show dele; 
e muito mais. “É isso, gente. Se eu souber 
mais informações conto para vocês, mas 
se tudo isso for verdade, essa garota veio 

antes da Kylie na vida do Travis”, lamen-
tou a escritora. Kylie Jenner, fashionista 
que inspira o público ao redor do mundo, 
falou pela primeira vez sobre o fim do 
namoro nesta quinta-feira (03). “Travis e 
eu estamos super bem e o nosso foco é a 
Stormi. Nossa amizade e a nossa filha são 
as nossas prioridades”, escreveu a empre-
sária no Twitter.



PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Processo Licitatório Nº 032/2019, Tendo Em Vista O Que Consta Dos Autos 
Do Processo De Licitação Realizado Na Modalidade De Tomada De Preços Nº 
003/2019, E Resultados Apresentados Pela Comissão Permanente De Licita-
ção, Homologo O Presente Certame Para Todos Os Efeitos Previstos Em Lei. 
O Objeto Do Processo Licitatório É: Reforma Predial, Construção De Garagem 
E Calçamento Da Unidade Básica De Saúde Dorico Pereira De Araújo. 

Novo Mundo – Mt, Em 04 De Outubro De 2019.
Antonio Mafini

Prefeito Municipal

Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 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

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

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. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 ANTONIO LUACS ROMAN EIRELI, CNPJ: 
34.532.031/0001-05, torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“Reparo e manutenção de veículos automotores – funilaria 
e pintura”, situado à Av. 1, nº 905, Bairro ZI003, Matupá-MT.

 LUCIANO AQUINO DE FARIA & CIA LTDA – EPP (CI-
MED), CNPJ 18.495.980/0001-06, localizada na Avenida 
das Embaúbas, n° 1.608, Sala A, bairro Setor Comercial, 
torna público que requereu a SECRETARIA DE ESTADO 
DO MEIO AMBIENTE - SEMA, Licença Prévia, Instalação 
e Operação (LP, LI e LO) para atividades de Clínica Médica 
(Clínicas, Consultórios e Ambulatórios), instalada em Sinop 
- MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 

 SARIEDAM MADEIRAS E ARTEFATOS LTDA - EPP, CNPJ 
n° 08.383.510/0001-05, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente- SEMA/MT a Re-
novação da Licença de Operação (LO) para a atividade de 
Serrarias com desdobramento de madeira. Localizado na 
Estrada Nova Maringá a Brianorte, s/n, Zona Rural, Distrito 
de Brianorte, Município de Nova Maringá/MT. Não foi deter-
minado o EIA-RIMA.

  2D COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, CNPJ 
31.090.080/0001-47, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rodovia BR 163, S/Nº., km 818, barracão 
A, Setor Industrial, Sinop/MT, torna público que requereu 
da Prefeitura Municipal de Sinop a Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para o desenvolvi-
mento de atividades de Comércio Atacadista de Defensivos 
Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos do solo. Não 
foi determinado estudos de Impacto Ambiental. Sinop-MT, 
03/10/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 24/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 24/2019, cujo 
objeto é a: Seleção de melhor Proposta objetivando o Registro de Preço 
para Aquisição de Materiais para uso nas construções e reformas em geral 
de todas as Secretarias do Município de Nova Guarita - MT, tudo em 
conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em 
Edital. Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data 
prevista para abertura no dia 17/10/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital 
e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 08:30 hs às 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e 
encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente 
preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 04 de Outubro de 2019. 
Yana Maria Marcon 

 Pregoeira Oficial 

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

507m² a.t.,
 R. das Margaridas, 
Lot. Bandeirantes II.

Inicial
R$ 410.858,00

(PARCELÁVEL) 

02 CASAS 360M² 
EM LUCAS DO RIO

 VERDE/MT 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER o notificado CARMELO GILDETE FERNANDO, ora 
apontado como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta 
serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 15966, em que se 
requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFE-
RENCIAMENTO do imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã, com 
área total de 1.881,4073 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, 
matrícula nº 234, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade 
de Agropecuário Rovaris Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de 
propriedade do já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIEN-
TIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, peran-
te este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, 
nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 
min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas proprie-
dades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 24 de setembro de 2019.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis 05,08/10/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribui-
ções e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, 
com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei 
nº 6.015/73, FAZ SABER o notificado OTAVIANO RODRIGUES, ora apontado 
como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 15966, em que se requer 
a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIA-
MENTO do imóvel rural situado no Município de Nova Ubiratã, com área total 
de 1.881,4073 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 
234, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agropecu-
ário Rovaris Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do 
já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do 
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório 
de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, 
em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, 
IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, confor-
me lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 24 de setembro de 2019. 

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

05,08/10/2019

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 014/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizou no dia 03 de outubro de 2019, às 08:00 
horas, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 017/2018, com objeto de 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES 
MÉDICAS, EM ATENDIMENTO AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO”, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizado na Travessa 
Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro Alvorada, Cep: 78.530-000, na Cidade de Peixoto de 
Azevedo/MT, conforme EDITAL do pregão presencial Nº 014/2019, onde sagrou-se vencedora 
A empresa KRAUSE COM. DE ART. ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA, inscrita no CNPJ 
n° 03.219.062.0001.87, sagrou se vencedora para os itens conforme Termo de Referencia, valor 
global de R$ 203.508,39 (Duzentos e Três Mil e Quinhentos e Oito Reais e Trinta e Nove 
Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas diretamente na sede do Consórcio de 
segunda-feira a sexta-feira em horário comercial, ou pelo Fone: (66) 3575-2489 ou pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Peixoto de Azevedo MT, 04 de outubro de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP

 

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto aquisição de eletroeletrônicos, 
relógio ponto, acionadores de torneira e carteiras escolares para atender 
as secretarias municipais. Da qual foram vencedoras as empresas: Itens 
189798, 189801, 190115, 820421, 821514, 833830, OLMIR IORIS & CIA 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 70.429.956/0001-99 no valor 
de R$ 226.016,00; Itens 189800, 833831, STILUS MÁQUINAS E EQUIP. 
PARA ESCRITORIO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o número 
05.870.717/0001-08 no valor de R$ 187.031,00; Itens 213955, 213956, 
820726, MILANFLEX IND. E COM. DE MOVEIS E EQUIP. LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 86.729.324/0002-61 no valor de R$ 233.260,00; 
Itens 196151, 219480, 220767, 227140, 819401, 819640, 825494, 
833800, 833801, 833833, 833837, 833841, L F COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA-ME 
inscrita no CNPJ sob o número 22.328.534/0001-84 no valor de R$ 
79.283,00. Foram fracassados os itens: 229438, 833854. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 4 de Outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 110/2019

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 106/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto registro de preços para futura 
aquisição de camisetas de uniforme escolar, camisetas esportivas e 
uniforme para merendeiras para atender a demanda das secretarias 
municipais. Da qual foram vencedoras as empresas: Itens 824518, LEIDE 
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 12.309.536/0001-72 no valor de R$ 8.082,00; Itens 827885, 
ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA-ME inscrita no CNPJ sob o número 
23.603.476/0001-12 no valor de R$ 7.199,00; Itens 824517, 826788, 
826789, 827886, 830620, IMPACTO INDUSTRIA E COM. DE 
CONFECCOES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 08.952.092/0001-
11 no valor de R$ 142.918,00. Os representantes assinaram a ata 
renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 4 de Outubro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 126/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de diesel S-
10. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 17 de outubro de 2019. 
Horário: 14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, 
N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado pelo site 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo email 
caqrmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou no telefone **65-
3308.5400-HORÁRIO DE ATENDIMENTO: Das 07h00min às 11h00min e 
das 13h00min às 17h00min. Nova Mutum – MT, 04 de outubro de 2019.

VENDAS
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Ganso, Dodi, Nenê, Nino, Yony e Marcos Paulo em treino

Botafogo e Fluminense invertem
papéis às vésperas de clássico
DA REPORTAGEM

Fluminense e Botafogo 
se enfrentam no domingo 
(6), às 15h, no Nilton Santos, 
pela 23ª rodada do Brasilei-
rão. Recentemente, as duas 
equipes passaram por uma 
situação semelhante: tive-
ram seus treinos invadidos 
por torcedores para cobrar 
jogadores. Porém, chegam 
com climas diferentes para 
o clássico do fim de semana.

Apesar da posição in-
ferior na classificação - é 16º 
com 22 pontos -, o Tricolor 
vive dias mais tranquilos que 
o rival. A calmaria, no entan-
to, veio após a semana mais 
turbulenta do ano, que con-
tou com a discussão entre 
Ganso e Oswaldo de Oliveira 
na quinta-feira, a demissão 
do treinador na sexta e a in-
vasão ao CT no sábado.

A vitória sobre o Grê-
mio no domingo sob o co-
mando do interino Marcão, 
o respiro na tabela da com-
petição (não entra no Z-4 
mesmo em caso de derrota) 
e a semana cheia para traba-
lhar deram uma paz que há 
tempos o Flu não vivia.

“Temos que estar foca-
dos para continuar fazendo 
um bom trabalho e dar con-
tinuidade, uma sequência 
boa, que é o que não estava 
acontecendo. Estávamos os-
cilando muito. Fazíamos um 

jogo bom e perdíamos o ou-
tro. Conseguimos fazer dois 
jogos bons, contra Santos e 
Grêmio. Que possamos con-
tinuar mantendo essa dinâ-
mica para conseguirmos os 
três pontos, que são muito 
importantes”.

Enquanto o Tricolor 
conseguiu respirar, o Bota-
fogo vive seu momento mais 
conturbado no Brasileirão. 
Depois de terminar o pri-
meiro turno com 27 pontos 
e até sonhando com o G-6, o 
Alvinegro emendou uma sé-
rie de três derrotas seguidas. 
Foi o suficiente para aumen-
tar a pressão sob o técnico 
Eduardo Barroca e a torcida, 
assim como aconteceu com 
o rival, invadir o Nilton San-
tos durante o treino da últi-
ma terça-feira. Na segunda, 
já havia ocorrido protesto de 
torcedores na sede de Gene-
ral Severiano.

O Botafogo não vence 
há quatro jogos na compe-
tição. São três derrotas e um 
empate. Conquistou apenas 
um ponto dos últimos 12 
jogos. No mesmo período, 
o Fluminense venceu duas 
partidas e empatou uma, di-
minuindo a distância para o 
Alvinegro de 12 para cinco 
pontos (27 x 22). Em caso de 
derrota no clássico, a dife-
rença cai para apenas dois.

“Não podemos escon-
der que é um momento que 

FÚRIA X PAZ | Após momento mais conturbado do ano, Tricolor experimenta semana tranquila
Foto: Lucas Merçon

Foto: Lucas uebeL

Foto: sergio barzaghi

David Braz falou em “virar a chavinha” 

Santos venceu o Vasco no Brasileirão e na Copa do Brasil

FLAMENGO

Arrascaeta é operado, recebe
alta e inicia fisioterapia

BRASILEIRÃO

Santos e Vasco se enfrentam pela
4ª vez no ano com vantagem do Peixe

ATÉ DECISÃO

Grêmio tem cinco 
jogos para
buscar “plano B” 
no nacional

Foto: DivuLgação

Uruguaio tem reapresentação no Ninho do Urubu marcada para a próxima segunda 

DA REPORTAGEM

Em boletim enviado à 
imprensa, o médico Márcio 
Tannure informou que o 
meia Arrascaeta foi operado 
com êxito na manhã desta 
sexta-feira (4). O uruguaio, 
dúvida para a partida de vol-
ta com o Grêmio pela semi-
final da Libertadores, rece-
berá alta ainda na tarde desta 
sexta e inicia fisioterapia jun-
to aos profissionais do Fla-
mengo no sábado. “O atleta 
Arrascaeta terminou agora o 
procedimento cirúrgico para 
fazer o reparo do menisco 
do joelho esquerdo e do li-
gamento colateral medial. 
A cirurgia foi realizada com 
êxito, dentro do esperado”.“A 
partir de amanhã (sábado) 
já inicia processo de fisiote-
rapia acompanhado pelos 
fisioterapeutas do Clube de 
Regatas do Flamengo. A par-
tir de segunda-feira se apre-
senta no Ninho do Urubu 
para dar seguimento a esse 
processo de fisioterapia jun-
to aos fisioterapeutas do clu-
be”, resumiu Tannure.

DA REPORTAGEM

Neste sábado (5), às 
16h, o Santos visita o Vas-
co em São Januário, no Rio 
de Janeiro, pela 23ª rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Será o quarto confronto en-
tre as duas equipes em 2019, 
já que elas se enfrentaram 
pela Copa do Brasil e pelo 
primeiro turno do Brasilei-
rão. E o Peixe leva vantagem 
sobre o adversário.

Em 17 de abril, o Alvi-
negro Praiano derrotou o 
Cruz-maltino por 2 a 0 na 
Vila Belmiro, no jogo de ida 
da quarta fase do torneio na-
cional. Jean Mota e Rodrygo, 
hoje no Real Madrid, marca-
ram os gols que deixaram o 
time comandado por Jorge 
Sampaoli com a vaga nas oi-
tavas de final encaminhada.

Contudo, a partida de 
volta, disputada em São Ja-
nuário, foi dramática. No 
primeiro tempo, Ricardo e 
Raul abriram 2 a 0 para os 

DA REPORTAGEM

A semifinal da Liberta-
dores certamente ficará ali, 
permeando a memória de 
torcedores e até mesmo jo-
gadores. Mas o Grêmio volta 
a atenção para o Campeona-
to Brasileiro. Até o segundo 
jogo contra o Flamengo, no 
Maracanã, serão cinco jogos 
em 20 dias e a necessidade de 
manter a batida de antes da 
derrota para o Fluminense, 
no último fim de semana.

Depois de se aproximar 
da briga pelas vagas à Liber-
tadores de 2020, o Grêmio 
viu alguns rivais voltarem 
a ter vantagem na tabela. 
Está com 34 pontos, na oita-
va colocação. No momento, 
são três pontos de diferença 
para o G-6 e sete para o G-4. 
Mas há pelo menos dois con-
frontos diretos no período, 
a começar pelo Corinthians, 
em quarto com 41 pontos, e 
Bahia, sexto com 37. O duelo 
com o Timão é neste sábado, 
às 18h, na Arena.

“A gente tem nosso ob-
jetivo no meio disso tudo, 
que é o Brasileiro. Temos que 
pensar nesses jogos” (David 

Braz)
Uma declaração do téc-

nico do Flamengo, Jorge Je-
sus, após o empate de quarta-
-feira não foi bem digerida 
pelos tricolores. Ele afirmou 
que até o jogo da volta, pela 
Libertadores, o Rubro-Negro 
teria obrigação de continuar 
a disputar o título brasilei-
ro. Enquanto isso, o Grêmio 
“descansaria”, sem objetivos 
no campeonato nacional.

Tudo isso porque não 
há garantia alguma de pre-
sença na Libertadores do ano 
que vem. A única saída, sem o 
Brasileirão, é conquistar o tí-
tulo em 2019. Assim, os titula-
res terão nova sequência para 
o Grêmio se firmar na briga 
pelo G-6, em caso de elimi-
nação na semifinal.

“Temos que virar a cha-
vinha, tem jogo importante 
no sábado e temos objetivo 
no Brasileiro. A gente pega a 
lição que não podemos dei-
xar de criar. Podemos até 
sofrer com a qualidade do 
adversário, sabíamos que o 
Flamengo poderia nos trazer 
problemas, mas não pode-
mos deixar de criar”, comple-
ta David Braz.

O Flamengo não dá 
previsões para os retornos 
dos atletas, mas o uruguaio 
não estará em campo no jogo 
de volta contra o Grêmio, no 
dia 23 de outubro. Em casos 

cariocas, placar necessário 
para levar a decisão para os 
pênaltis. Na etapa final, po-
rém, Jorge descontou para 
o Santos. O Vasco chegou a 
fazer o terceiro nos minutos 
finais, mas o tento foi anula-
do por impedimento, garan-
tindo a classificação santista.

Pelo Brasileiro, os dois 
times se encararam no dia 12 
de maio, no Pacaembu. Com 
um gol e duas assistências, 
Rodrygo foi o nome do jogo. 
Soteldo e Pituca completa-
ram o placar, que terminou 
em 3 a 0 para o Peixe. O jogo 
foi o último antes da entrada 
de Vanderlei Luxemburgo 
no comando da equipe cruz-
-maltina.

Agora, Santos e Vasco 
se enfrentam com objeti-
vos distintos na competição 
nacional. No momento, o 
Alvinegro Praiano ocupa a 
terceira colocação com 41 
pontos e tenta se manter no 
grupo de postulantes ao tí-
tulo. Já o clube carioca está 

similares, os atletas ficam 
fora de combate por pelo 
menos um mês. Foi o tem-
po que Vitinho levou para se 
recuperar, por exemplo. O 
camisa 11 sofreu lesão seme-

na 13ª posição com 27 pon-
tos, buscando se afastar cada 
vez mais da zona do rebai-

incomoda, mas somos pro-
fissionais. Temos total cons-
ciência do nosso trabalho e 
da nossa dedicação. Vários 
clubes já oscilaram no cam-
peonato, ficaram mais de 
cinco jogos sem vencer, com 
sequências de derrota e tro-

ca de treinadores. É natural 
a torcida cobrar resultados 
melhores”, frisou o lateral 
Marcinho.

O resultado do clássico 
pode ser o suficiente para al-
terar os rumos dos dois rivais 
na temporada. Técnico do 

Botafogo, Eduardo Barroca 
sabe que se perder dificil-
mente continuará no cargo. 
Uma vitória, por outro lado, 
traz alívio e sobrevida ao 
treinador. Já no Fluminense, 
um triunfo afasta ainda mais 
o time da zona de rebaixa-

mento e consolida o interino 
Marcão no comando. Um re-
vés, por sua vez, pode voltar 
a lançar incerteza na direto-
ria sobre quem deve estar à 
frente da equipe restando 15 
rodadas para o fim do Brasi-
leirão.

lhante, em 21 julho, contra o 
Corinthians. Exatamente um 
mês depois, em 21 de agosto, 
ele ficou no banco à disposi-
ção de Jorge Jesus contra o 
Inter.

xamento para, assim, traçar 
novas metas no campeona-
to.
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DA REPORTAGEM

Agência Brasil

Em 2018, 492 cursos su-
periores tiraram a nota má-
xima no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudan-
tes (Enade), de acordo com 
dados divulgados ontem (4) 
pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais Anísio Teixeira 
(Inep). Esses cursos corres-
pondem a cerca de 5,8% do 
total de 8.520 que tiveram o 
desempenho divulgado.

A maior parte desses cur-
sos é ofertada por institui-
ções públicas federais (199), 
seguida por instituições 
privadas sem fins lucrati-
vos, que ofertam 123; priva-
das com fins lucrativos, que 
ofertam 117; públicas estadu-
ais, 52; e um deles é ofertado 
por instituição pública mu-
nicipal. Ao todo, foram ava-
liados nesses cursos 25,2 mil 
estudantes.

Os resultados são referen-
tes ao Conceito Enade, indi-
cador calculado com base no 
desempenho dos estudantes 
no Enade 2018.

O Enade é um exame fei-
to por estudantes - ao final 
dos cursos de graduação - 
para avaliar conhecimentos, 
competências e habilidades 
desenvolvidas ao longo do 
curso. Levando em consi-
deração o desempenho dos 
estudantes nas provas, os 

cursos são classificados se-
guindo uma escala de 1 a 5.

O conceito 3 reúne a maior 
parte dos cursos. Aqueles que 
tiveram um desempenho 
menor que a maioria recebe 
conceitos 1 ou 2. Já os que ti-
veram desempenho superior 
à maioria recebem 4 ou 5. 
De acordo com os resulta-
dos divulgados, 1.689 cursos 
obtiveram conceito 4 e 3.830 
obtiveram conceito 3.

ABAIXO
DA MÉDIA
Na outra ponta, mais de 

um quarto dos cursos avalia-
dos no Enade do ano passa-
do obtiveram desempenho 
“abaixo da média” na avalia-
ção - ao todo, 2.509, ou seja, 
cerca de 29% obtiveram con-
ceitos 1 e 2.

A maior parte desses cur-
sos, 1.397, é ofertada por ins-
tituições privadas de ensino 
superior com fins lucrativos; 
864 são ofertados por ins-
tituições privadas sem fins 
lucrativos; 76 por institui-
ções públicas federais; 90 
por públicas estaduais; 73 
por públicas municipais; e 
9 por instituições especiais. 
Ao todo, 149.209 estudan-
tes são atendidos por essas 
instituições de ensino. Eles 
representam um terço, 34%, 
dos 439.044 estudantes que 
participaram do Enade e ti-
veram notas divulgadas.

A PROVA
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REFECCS

Rosana reafirma parceria durante
inauguração de sede da entidade

CUIABÁ

Empresário baleado ao reagir
a assalto em banco morre

ATÉ DEZEMBRO

Projeto levará 
estudantes a conhecerem 
aparelhos culturais

Inauguração foi realizada na noite de quinta 

Estudantes da rede pública de ensino visitarão teatro, galeria e 
museus 

Carlos Lock era dono de um posto de combustível 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Mar-
tinelli participou, na noite de 
quinta (3), da inauguração de 
mais uma importante obra 
em prol da saúde no municí-
pio: a nova sede da Rede Fe-
minina de Combate ao Cân-
cer de Sinop (Refeccs). Com 
estrutura ampla, moderna e 
confortável, dará suporte às 
pessoas em tratamento de 
câncer e seus acompanhan-
tes, além de auxiliar no tra-
balho de logística destes pa-
cientes, que, em sua maioria, 
descolam-se de cidades vizi-
nhas ou bairros distantes do 
hospital e não têm onde ficar 
enquanto realizam o trata-
mento.

Emocionada ao lem-
brar do apoio recebido por 
sua mãe, vítima do câncer, 
Rosana Martinelli expres-
sou seus agradecimentos e 
reforçou a importância do 
trabalho realizado pela en-
tidade em parceria com a 
Prefeitura.“Uma importante 
obra que vem auxiliar a to-
dos que precisam e não aten-
dem, apenas, aos sinopenses, 

DA REPORTAGEM

O empresário que rea-
giu a um assalto e foi balea-
do em uma agência bancária, 
em Cuiabá, morreu na ma-
drugada desta sexta-feira (4) 
enquanto estava internado 
em um hospital participar, 
na capital. O crime ocorreu 
na manhã de terça (1º).

Carlos Lock, 62 anos, 
era dono de um posto de 
combustível e depositaria o 
dinheiro na agência quan-
do foi alvo do roubo. Ele foi 
transferido do Pronto-So-
corro Municipal de Cuiabá 
(PSMC) na quarta (2) para o 
hospital particular. O cor-
po dele foi liberado pela 
Delegacia de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) e 
encaminhado ao Instituto 
Médico Legal (IML) por vol-
ta de 6h.

DA REPORTAGEM

A superintendência de 
Patrimônio Histórico da Se-
cretaria de Cultura, Esporte 
e Lazer de Mato Grosso em 
parceria com a Secretaria 
de Educação, Associação 
Mato-grossense dos Trans-
portadores Urbanos - MTU 
e a Viação Novo Horizonte 
lança no próximo dia 10 de 
outubro o projeto Caminhos 
da Cultura. Trata-se de um 
projeto itinerante de visita-
ção aos aparelhos culturais 
do Estado de Mato Grosso. 
Os roteiros contemplarão os 
equipamentos culturais sob 
a tutela da Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer.

“Um projeto muito in-
teressante, com foco na valo-
rização dos nossos aparelhos 
culturais. Muitas das pessoas 
que farão os ‘Caminhos da 
Cultura’, visitarão museus 
e galerias de arte pela pri-
meira vez na vida”, observa o 
secretário de Cultura, Allan 
Kardec.

Estão no roteiro a Gale-
ria Lava Pés, o Museu de Arte 
Sacra de Mato Grosso, Mu-
seu Residência dos Gover-
nadores, Casa Dom Aquino, 

Casa Cuiabana, Cine Teatro 
Cuiabá e Palácio da Instru-
ção. Além desses, dois apare-
lhos municipais, em parceria 
com a Prefeitura de Cuiabá, 
o Museu da Imagem e do 
Som de Cuiabá - Misc e Mu-
seu da Caixa D’água Velha, 
também estão no roteiro.

De acordo com Vicente 
Paulo, superintendente de 
Patrimônio da Secel, serão 
dois roteiros por dia, um 
pela manhã e outro no pe-
ríodo da tarde. Em média, 
dois ou três aparelhos serão 
visitados a cada turno. As ati-
vidades ocorrerão de segun-
da-feira à sábado e seguem 
até dia 15 de dezembro. “Em 
2020 as atividades serão re-
tomadas e ampliadas para 
outros municípios da baixa-
da cuiabana. Mas no primei-
ro momento, o projeto foca-
rá nos estudantes do ensino 
médio da rede pública de 
ensino de Cuiabá. Entre 45 
e 50 estudantes contempla-
dos por turno, média de 100 
estudantes por dia. Depois, 
viagens intermunicipais, tra-
zendo visitantes de toda a 
baixada cuiabana: Chapada, 
Santo Antônio, Barão, Poco-
né, Livramento”, adianta.

Ainda não há informa-
ções sobre local de velório. 
Um assaltante suspeito de 
participar do crime foi de-
tido pela Polícia Militar na 
quinta-feira (3).

ASSALTO
Lock foi ao banco para 

depositar uma mala de di-
nheiro, foi abordado por la-
drões, reagiu e foi atingido 
por um tiro. A tentativa de 
assalto ocorreu em um banco 
na Avenida Fernando Corrêa 
da Costa, na frente de uma 
concessionária de veículos. 
Não há informações do valor 
que estava na maleta.

De acordo com a PM, 
a vítima entrava na agência 
quando foi abordada por um 
assaltante armado. O clien-
te resistiu e não quis entre-
gar o dinheiro, quando foi 
atingido e baleado na altura 

mas a toda a toda região. É 
um presente para a cidade e 
quero parabenizar toda dire-
toria. 

Ao longo desse cami-
nho, o poder público sempre 
esteve junto com a Refeccs, 
fazendo a doação deste ter-
reno e contribuindo todo 
ano com convênios para que 
eles, voluntários dessa linda 
causa, possam atender com 
maior qualidade os pacien-
tes”, afirmou Rosana.

O terreno onde a nova 
sede da Rede Feminina foi 
edificada localiza-se no Jar-
dim Belo Horizonte e foi do-
ado pela Prefeitura de Sinop, 
mediante aprovação de Lei 
na Câmara. São mil m². Além 
disso, o apoio do poder pú-
blico municipal se dá sob a 
forma de termos de fomento 
e emendas impositivas que, 
somados, ultrapassaram R$ 
370 mil em 2019.

De acordo com a presi-
dente da entidade, Albertina 
Pamsch, além do suporte fí-
sico, no espaço são ofertados 
serviços de nutrição, psico-
logia e fisioterapia. “Estamos 
felizes demais, nos faltam 
palavras ao olhar para este 

492 cursos superiores tiraram a nota máxima no Enade 

Cerca de 6% dos cursos avaliados
no Enade 2018 tiraram nota máxima
ENSINO SUPERIOR | A maior parte é ofertada por instituições públicas federais

espaço. Agora poderemos 
atender mais e melhor, já 
que a Refeccs não atende só 
mulheres, mas todo paciente 
com câncer. Temos uma mé-

dia de 500 atendimentos por 
ano, somos uma grande rede 
de suporte e me sinto orgu-
lhosa em fazer parte disso”, 
declara.

O Enade, para todas as áre-
as, é composto de 40 ques-
tões. Elas são divididas em 
formação geral, que abrange 
aspectos da formação profis-
sional do estudante; e com-
ponente específico, elabora-
do para cada uma das áreas 
avaliadas. A parte específica 
corresponde a 75% da nota e 
a geral, a 25%.

Em 2018, cerca de 462,2 
mil estudantes de 10,6 mil 
cursos de aproximadamente 
1,8 mil instituições de ensino 
participaram do Enade. Nem 
todos os cursos atenderam a 
todos os quesitos para o cál-
culo do Conceito Enade.

Foram avaliadas as seguin-
tes áreas com cursos de ba-
charelado: administração; 
administração pública; ci-
ências contábeis; ciências 
econômicas; comunicação 
social – jornalismo; comuni-
cação social - publicidade e 
propaganda; design; direito; 
psicologia; relações interna-
cionais; secretariado execu-
tivo; serviço social; teologia; 
e turismo.

Foram avaliados também 
os cursos superiores de tec-
nologia em comércio exte-
rior; em design de interiores; 
design de moda; design grá-
fico; gastronomia; gestão co-
mercial; gestão da qualidade; 
gestão de recursos humanos; 
gestão financeira; gestão pú-
blica; logística; marketing; e 
processos gerenciais.

do peito. A princípio ele não 
levou nenhum dinheiro ou 
pertence do cliente. Ainda 
conforme a PM, um carro e 

uma motocicleta davam su-
porte ao assaltante. Outros 
três assaltantes também esta-
riam na ação.
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Motoristas deverão seguir 900 metros pela pista nova da BR-163 

BR-163: tráfego no ‘Trevão’ terá
alteração para melhora na fluidez
DA REPORTAGEM

O tráfego foi alterado 
desde quinta-feira, no en-
troncamento da BR-163 
com a BR-364, conhecido 
como ‘Trevão’, em Ron-
donópolis. No local, o flu-
xo de veículos é intenso e 
resulta em congestiona-
mentos. Com a conclu-
são da primeira etapa de 
obras de duplicação na re-
gião e a liberação da pis-
ta nova para passagem de 
veículos, a Concessionária 
Rota do Oeste e a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
iniciam as adaptações 
para garantir a fluidez vi-
ária. As mudanças serão 
monitoradas e os resulta-
dos analisados.

Como parte das medidas 
está o novo trajeto a ser 
percorrido pelos motoris-
tas que viajam sentido sul 
da BR-163 com destino a 
Goiás, via BR-364. Nesta 
fase de testes, haverá in-
terdição da pista do con-
torno que dá acesso direto 
à rodovia e desligamento 
dos semáforos. Os moto-
ristas deverão seguir 900 
metros pela pista nova da 
BR-163 (sentido sul), onde 
farão o retorno com desti-
no à BR-364.

O percurso foi sinaliza-
do com placas e Painéis 
de Mensagens Variáveis 
(PMVs), indicando aos 
motoristas as manobras 
necessárias.

O gerente de Obras e 
Conserva da Rota do Oes-
te, Jorge Raffide, esclarece 

RONDONÓPOLIS | Conclusão da primeira etapa de obras de duplicação obriga adaptações para garantir 
fluidez viária

Foto: Divulgação

que a alteração visa mini-
mizar o ‘travamento’ do 
fluxo de veículos no en-
contro das duas rodovias 
federais. “Entendemos 
que a mudança é neces-
sária e importante para 
a fluidez. Com o ordena-
mento do tráfego e o des-
ligamento do semáforo, a 
tendência é a eliminação 
do conflito que existe atu-
almente”.

O superintendente da 
PRF, Francisco Élcio, des-
taca que a pista recém 
entregue pela Concessio-
nária representa um ga-
nho para todos usuários 
do trecho. “A ampliação 
da pista e as alterações 
que vamos promover tra-
rá economia, agilidade e 
qualidade de vida a quem 
precisa passar pela região. 
Estamos fazendo história. 
Mato Grosso é carente de 
obras de infraestrutura. 
Esta demanda foi requi-
sitada pela PRF e pronta-
mente atendida pela Rota 
do Oeste, contemplando o 
anseio da população”.

A região contará ainda 
com a construção de um 
viaduto que está na fase de 
elaboração de projeto.  O 
assunto é tratado em con-
junto com a Prefeitura de 
Rondonópolis e Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).

ENTREGAS
No último domingo, a 

Concessionária finalizou 
a primeira etapa da obra 
de duplicação do km 117,6 

ao km 119,4 da BR-163 e 
liberou a pista nova para 
tráfego de veículos leves 
e pesados. Agora, a Rota 
do Oeste inicia uma nova 
frente de trabalho: a re-
cuperação da pista antiga, 

que conta com três faixas 
de rolagem e será parcial-
mente interditada.

No sul do estado, o tre-
cho da BR-163 já contava 
com a duplicação de 117,6 
quilômetros, entregues 

em 2016. Desde o início 
da concessão, a região 
de Rondonópolis é con-
templada com obras de 
melhorias realizadas pela 
Rota do Oeste. Em 2018, 
foi inaugurado o primei-

ro posto de pesagem da 
BR-163, no km 108, onde 
a fiscalização dos veículos 
pesados é realizada em 
parceria com a Agência 
Nacional de Transportes 
Terrestres (ANTT).


