
Ao todo oito vereadores votaram pela reprovação do parecer, os quatro do PSDB, Dilmar Callegaro, Adenilson Rocha, Ícaro Francio Severo e 
Luciano Chitolina, além do de Joacir Testa (PDT), Leonardo Visera (PP), Lindomar Guida (MDB) e Billy Dal’Bosco que é do mesmo partido da 
prefeita Rosana Martinelli (PL).                    Página -3

ARQUIVADO

Venda do Gigante do Norte tem
derrota esmagadora na Câmara

AMISTOSOS

Pecuaristas
aumentam
produção após
interesse
dos chineses
A abertura no mercado de expor-
tações para a China e o aumento 
do preço da arroba fizeram com 
que os pecuaristas investissem 
mais em confinamento, na re-
gião norte do estado. Tem produ-
tor que aumentou o número de 
baias e de animais embarcados 
para o frigorífico.                    Página  -8

Apontado por Messi como o melhor jogador do mundo na última premiação Fifa The Best, o ata-
cante Sadio Mané será o rosto mais conhecido a enfrentar o Brasil nas próximas datas Fifa.
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SINOP

SINOP

Após polêmica, 
rosto de Greta 
é coberto por 
desenho de 
araras

Bispo é
convocado
pelo papa

O rosto da ativista sueca 
Greta Thunberg foi coberto pelo 
desenho de duas araras, uma 
vermelha e uma azul, no viaduto 
da comunidade São Cristóvão, 
em Sinop. O artista Paixão 
Oliveira, autor do novo grafite, 
publicou fotos em suas redes 
sociais. O desenho original, 
do acreano Matias Souza, foi 
apagado após reclamações dos 
vereadores e moradores.          
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O bispo Dom Canísio 
Klaus, da Paróquia de Sinop, foi 
um dos convocados do papa 
Francisco para a Assembleia 
especial do Sínodo para a região 
Pan-amazônica. O tema é 
“Novos caminhos para a Igreja e 
para uma ecologia integral”.   

       Página - 7
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É importante considerar que o policial é 
um servidor público com importantes e 
específicas atribuições

O suicídio de policiais é um problema 
que há muito incomoda a classe e exige 
providência dos governos empregadores 
e da sociedade a que esses profissionais 
servem. Enquanto na população a inci-
dência é de 5,8 casos por 100 mil habitan-
tes, o número vai a 30,7 por entre policiais 
civis e 21,7 dos militares paulistas.

Em nível nacional, o 13º Anuário de 
Segurança Pública informa que em 2018 
suicidaram-se 104 agentes policiais, 
um número maior do que os mortos em 
confronto, que somaram 87. Logo, a leta-
lidade intra-atividade é maior do que a 
decorrente do exercício profissional e de 
seu choque com criminosos e outros an-
tagônicos. O quadro pode ser mais grave, 
levando-se em consideração que parte 
das unidades federativas não produz es-
tatísticas a respeito. No seu dia a dia, o 
policial, tanto o civil quanto o militar, tem 
contato direto com as iniquidades, o so-
frimento e as angústias da população, e 
as somatiza. Também sofre, como profis-
sional, ser humano e chefe de família, as 
agruras pessoais representadas por salá-
rios incompatíveis com a função e seus 
riscos, falta de condições ideais de traba-
lho e questões paralelas.

Até o “bico” que agora é chamado fun-
ção delegada e oficializado, periclita a sua 
vida pois lhe tira a oportunidade de des-
cansar e se recuperar entre uma jornada 
e outra. Não bastasse isso, é ainda subme-
tido a um rígido controle disciplinar e, por 
outro lado, atacado pelos criminosos e 
desordeiros sociais, cada dia mais violen-
tos e determinados a subjugar os agentes 
da lei. Nisso se incluem os fatos de ter de 

Bom e barato?
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tal cabo longo para tudo. Mas aí a coisa 
começou a não ficar legal, pois mesmo 
em momentos de pressa a carga pare-
cia se “arrastar”, embora o aparelho es-
tivesse carregando no modo de maior 
velocidade.

Fui, então, em uma loja de varieda-
des e, quase que por acaso, en-
contrei cabos da marca Inova 
por apenas R$ 10,00. Pensei, 
logo de cara, que se tratava de 
um produto de má qualidade 
apenas com a “etiqueta” de 
uma marca mais conhecida, 
mas acabei comprando.

O dito cabinho de “dez 
conto” funciona muito bem, 
tem conexão suave, sem pre-

cisar forçar, carrega em modo turbo e 
me fez perceber que eu estava “dor-
mindo no ponto” usando o cabão em 
todos os momentos. Problema resolvi-
do com a surpreendente compra de um 
cabo bom e barato!

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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Realizada apenas seis vezes pelo IBGE desde os 
anos 1970, a Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) 
oferece oportunidade preciosa de identificar as condi-
ções de vida, os hábitos e necessidades dos lares bra-
sileiros.

A edição recém-divulgada, que abrange os anos 
de 2017 e 2018, retrata uma sociedade que pouco pro-
grediu em termos econômicos desde o levantamento 
anterior, de 2008-09. Em valores corrigidos, afinal, a 
renda per capita, de R$ 32,7 mil no ano passado, mal 
supera os R$ 31,8 mil de uma década antes.

A POF descreve tal cenário em detalhes do coti-
diano. Fica-se sabendo que a família média brasileira 
vive com uma renda total de R$ 5.426,70 mensais. A 
soma modesta sustenta domicílios cujos recursos se 
destinam, principalmente, às despesas com habitação, 
transporte e alimentação, que perfazem quase três 
quartos do total.

Seria tentador, ainda assim, imaginar uma popu-
lação em geral remediada que, embora sem luxos, vive 
a salvo de privações mais graves. Mas a média, nesse 
caso, é enganosa, dadas as disparidades sociais.

Um casal que cria dois filhos com uma renda 
conjunta de R$ 25 mil mensais, por exemplo, prova-
velmente se considera de classe média. Entretanto faz 
parte de um grupo seleto que dispõe do equivalente a 
mais de 25 salários mínimos e reúne 2,7% das famílias 
brasileiras.

No outro extremo da tabulação do IBGE, 23,9% 
das famílias do país vivem com dois salários mínimos 
(R$ 1.908 em 2018) ou menos. O estrato do topo res-
ponde por um quinto dos valores recebidos por todos 
os domicílios; o de baixo, por somente 5,5%.

Tamanha desigualdade representa enorme desa-
fio para as políticas públicas, dada a variedade de de-
mandas a serem atendidas. Mesmo famílias do topo 
da pirâmide têm preocupações típicas de classe média 
—educação para os filhos, saúde e segurança. Na base, 
depende-se mais da assistência direta do Estado, na 
forma de benefícios assistenciais. Se é ilusório esperar 
uma grande contribuição do gasto estatal para a redu-
ção da pobreza, resta muito a fazer do lado tributário.

A POF ajuda a entender a injustiça da excessi-
va tributação embutida nos preços de mercadorias e 
serviços: as famílias mais pobres destinam 93% de sua 
renda ao consumo; as mais ricas, 66%.

Uma redução desse gravame deveria ser compen-
sada por taxação mais progressiva de salários, lucros e 
ganhos financeiros. A questão distributiva, infelizmen-
te, ainda não está devidamente contemplada nas dis-
cussões da reforma tributária.

Editorial

Retratos de família

Ranking dos Políticos - Facebook

utilizar o mesmo transporte público 
usado pelos criminosos a que tem o 
dever de combater, ter de morar em 

regiões problemáticas e ser perseguido e 
literalmente caçado pelo crime organiza-
do. É importante considerar que o policial 
é um servidor público com importantes e 
específicas atribuições. Durante os dema-
gogos anos em que os governos, a título de 
se parecerem democráticos, enfraquece-
ram as polícias e empoderaram os crimi-
nosos, ficou mais difícil a vida no quartel 
ou no distrito policial. São Paulo, estado 
mais desenvolvido da federação tem ape-
nas duas psicólogas e duas assistentes so-
ciais para servir aos 28 mil policiais civis.

A Polícia Militar só tem atendimento do 
gênero em 35% das unidades. A Ouvidoria 
de Polícia está acompanhando e identifi-
cando o problema. É preciso, pelo menos, 
“segurar a cabeça” de quem convive com 
tantos problemas. A classe espera ser so-
corrida por quem de direito (e obrigação). 
Encarregado de proteger os cidadãos, o 
policial como profissional, contribuinte, 
chefe de família, cônjuge e filho, carece da 
assistência do Estado a que serve e ajuda a 
manter estável. Já foi muito desrespeitado 
pelos irresponsáveis governos que os dei-
xaram entregues à própria sorte.

O agente da lei é uma peça importante 
da sociedade e mantê-lo vivo constitui a 
grande obrigação de todos os que depen-
dem de seu serviço. Governantes, parla-
mentares e lideranças sociais precisam 
pensar nisso e agir. Sem demora...

DIRCEU CARDOSO GONÇALVES É DI-
RIGENTE DA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊN-
CIA SOCIAL DOS POLICIAIS MILITARES 
DE SÃO PAULO (ASPOMIL)

Pelo fim do suicídio de policiais

FORA DO PLEITO
O deputado estadual Lúdio Cabral voltou 

a dizer nesta semana que não tem a menor 
pretensão de ser candidato à Prefeitura de 
Cuiabá em 2020. Cabral, que já tentou o cargo 
em 2012, diz que pretende cumprir os quatro 
anos de mandato na Assembleia. “Vou ficar 
estes quatro anos. Ser candidato desviaria 
meu foco”, afirmou o deputado. Apesar da po-
sição de Lúdio, o PT vem se movimentando 
para convencê-lo a concorrer. O parlamentar 
é, hoje, o nome com maior capital político da 
sigla na Capital.

FANTASMA DA RGA
O projeto de Plano Plurianual (PPA) do go-

vernador Mauro Mendes, que prevê ações do 
Governo para os anos de 2020 a 2023, aponta 
que nesse período, se o Executivo conceder 
a Revisão Geral Anual (RGA), a folha de ser-
vidores irá crescer 19,89%. Segundo os dados, 
o Executivo deve gastar R$ 14,7 bilhões já em 
2020. Já a partir de 2020, com a previsão de 
pagamento da RGA, sobe para 15,5 bilhões. 
Até 2023, chegará a R$ 17,7 bilhões. Mendes 
já avisou que o pagamento da reposição só 
ocorrerá se o Executivo estiver cumprindo a 
Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).

CUTUCADA
O projeto de Plano Plurianual (PPA) do 

governador Mauro Mendes, criticou a gestão 
do ex-governador Pedro Taques. Isso porque 
o PPA do período de 2016 de 2019 trazia uma 
redução nas despesas essenciais de cerca 
de R$ 543,46 milhões. A perspectiva de redu-
ção era de 20,30%. Entretanto, o cenário não 
aconteceu. “Nesta redução já estava compu-
tada a extinção da Secopa e medidas de con-
tenção de gastos, como exemplo, a reforma 
administrativa, de modo que essa economia 
viabilizasse recursos para investimento di-
reto na política das unidades”, diz trecho do 
PPA de Mendes.

Nem sempre temos a sorte de encontrar produtos 
bons e baratos e, na maioria das vezes, o local em 
que compramos faz toda a diferença. Dê preferên-
cia para lojas conhecidas e produtos de marcas 
conceituadas, evitando maiores problemas para 
você e seus dispositivos.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

DIRCEU CARDOSO

Crédito: Divulgação
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“Tamanha desigualdade representa 
enorme desafio para as políticas públicas, 
dada a variedade de demandas a serem 
atendidas

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Alguns meses atrás precisei de um 
cabo mais longo para carregar meu ce-
lular em um dos meus locais de trabalho 
sem risco de, por um descuido, arrastar 
o infeliz da mesa e ter um baita prejuí-
zo por “besteira”. Comprei, na época, um 
cabo de dois metros de comprimento. 
Ele atendeu plena-
mente minhas ne-
cessidades, carrega 
o aparelho no modo 
turbo mas, como 
todo cabo longo, é 
mais lento durante o 
processo.

Isso não me in-
comodava, pois nor-
malmente quando 
estou carregando o aparelho nesse local 
tenho bastante tempo e o mesmo fica 
sobre minha mesa, sem maiores trans-
tornos (tirando, claro, a mobilidade re-
duzida a quase zero). Em casa utilizava 
o cabo original do aparelho para o car-
regamento.

Acontece que o tal cabo original re-
solveu dar problema. Entrava em moto 
turbo de carreamento quando bem que-
ria e, com pouca paciência e medo de vir 
a ter problemas maiores, providenciei 
seu descarte.

Por preguiça pura e aplicada acabei 
não comprando outro cabo, utilizando o 

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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Projeto nem chegou a ser levado para votação 

Prefeitura tem derrota acachapante 
em venda do Gigantão
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Câmara Municipal de 
Sinop esteve lotada na tarde 
de ontem (07), para acom-
panhar entre muitos proje-
tos, a proposta da prefeitura 
de venda total do terreno 
público onde está situado o 
estádio municipal Gigante 
do Norte.

O projeto 053/2019 de au-
toria do Executivo depois 
de algumas idas e vindas 
chegou para ser discutido 
na Câmara. Após o primeiro 
secretário da Casa, Luciano 
Chitolina (PSDB), ler o pro-
jeto e o parecer da Comis-
são de Justiça e Redação da 
Câmara que havia aprovado 
a tramitação do projeto no 
Legislativo.

Alguns vereadores foram 
contra a própria tramitação 
que já havia tido um pare-
cer favorável do Jurídico da 
Casa.

O primeiro a falar foi o 
vereador Ícaro Francio Se-
vero (PSDB), 

“Destaco um dos princi-
pais fatores para não con-
cordar com o projeto apre-
sentado. O Poder Executivo 
não justificou satisfatoria-
mente o interesse público 
com a venda do estádio mu-
nicipal. [...] Contudo não 
apresenta nenhum estudo 
a respeito da concretização 
dessas suposições [garantias 
efetivas da criação de novos 
empregos e desenvolvimen-
to da nova área], o que torna 
frágil a justificação do inte-
resse público”, justificou o 

vereador tucano.
Outro a se posicionar con-

trário do parecer dado pelo 
Departamento Jurídico da 
Câmara foi o vereador pe-
detista, Joacir Testa que se 
resumiu a pedir a todos os 
vereadores que se mani-
festassem contrários. “Eu 
venho aqui pra dizer que 
sou contrário a este parecer 
pelo fato de não encontrar 
o relatório de interesse pú-
blico. [...] Falta do projeto 
detalhado permuta. ‘Se eu 
estou fazendo uma permu-
ta eu tenho que saber pelo 
o que estou permutando’ 
com o valor do que e com 
detalhes. Então meu voto é 
contrário ao parecer da Co-
missão de Justiça e Redação 
e peço a todos os vereadores 
que votem contrários a este 
parecer”, pediu o vereador.

Logo após a vereadora 
Branca, presidente da Co-
missão de Justiça e Redação 
para defender o posiciona-
mento do Departamento 
Jurídico da Casa que deu pa-
recer favorável à tramitação. 
“Então nós estamos seguin-
do a orientação do nosso Ju-
rídico para tramitar o pro-
jeto [colocar em votação], 
aí cada vereador tem a sua 
análise e vai daqui a pouco 
dar o seu voto em relação ao 
projeto”, disse.

Depois da fala da vereado-
ra, o presidente da Câmara, 
Remídio Kuntz (PL), colo-
cou em votação a aprovação 
ou reprovação do parecer da 
Comissão.

Ao todo oito vereadores 
votaram pela reprovação do 

SUPER DERROTA | Projeto do Executivo foi rejeitado por maioria ainda no parecer e nem foi para votação 
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MENSALÃO MATO-GROSSENSE

Riva revela que deputados receberam 
R$ 175 milhões de propina em 20 anos

NA ALMT

Proposta que define novas regras 
à criação de municípios é debatida 

CPI DA ENERGISA

AL estuda CPI para
investigar aumento 
abusivo de contas 

Investigação similar já ocorre em Mato Grosso do Sul

A proposta já parecer favorável em Brasília 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O ex-presidente da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso, José Riva, encami-
nhou ao Ministério Público 
Estadual (MPE), uma pro-
posta de delação premiada. 
Nela Riva revela todo um 
esquema milionário de pa-
gamento a 38 deputados ao 
longo dos 20 anos em que 
ele comandou o Legislativo 
mato-grossense.

Uma planilha que de-
talha os pagamentos ilícitos 
que chegariam aos R% 175,7 
milhões, foi enviado em 
março, pela defesa do ex-
-parlamentar para a procura-
dora Ana Cristina Bardusco, 
chefe do Grupo de Atuação 
Especial de combate ao Cri-
me Organizado (Gaeco).

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legisla-
tiva, por intermédio do de-
putado Valdir Barranco (PT), 
realizou audiência pública 
ontem (7), para discutir o 
Projeto de Lei Complemen-
tar nº 137/2015 - que define 
novas regras para a criação 
de municípios no território 
brasileiro. A proposta já tem 
parecer favorável da Co-
missão Especial criada para 
discutir o PLC, emitido pelo 
seu relator, deputado fede-
ral Carlos Henrique Gaguim 
(DEM/TO).

Em Mato Grosso, se-
gundo Barranco, existem 
pelo menos 18 distritos ap-
tos a serem emancipados. De 
acordo com o parlamentar, a 
ideia é sair do encontro com 
uma comissão formada e, 
com isso, cobrar da bancada 
federal a aprovação da pro-
posta.

Questionado se os par-
lamentares estaduais apro-
variam à criação dos novos 
municípios, Barranco disse 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os vereadores de Cuia-
bá assinaram requerimento 
que foi entregue ao presi-
dente da Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso, de-
putado Eduardo Botelho 
(DEM), para que seja instala-
da uma CPI com objetivo de 
investigar o aumento abusi-
vo nas contas de energia elé-
trica no estado.

O vereador Dilemá-
rio Alencar (Pros), foi o 
responsável por entregar 
o documento ao presiden-
te Botelho. E ressaltou que 
a Energisa, que também é 
a concessionária do servi-
ço em Mato Grosso do Sul 
também sofre reclamações 
por lá e que a Assembleia 
Legislativa do estado vizi-
nho já tem uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito 
em funcionamento.

“É preciso uma investi-
gação nos serviços prestados 
por essa concessionária, pois 
há tempos está havendo rei-
teradas reclamações sobre 
abuso no valor cobrado na 
conta de energia e do pre-
cário atendimento feito a 
população. Portanto, vamos 

defender que a Assembleia 
Legislativa crie uma CPI 
para investigar essa situa-
ção, a exemplo do que fez 
a Assembleia Legislativa do 
Mato Grosso do Sul, onde 
criou a CPI da Energisa para 
apurar os abusos cometidos 
naquele estado”, explicou o 
vereador.

Ele fez questão de res-
saltar a necessidade da inves-
tigação mediante tamanhas 
reclamações da população. 
“O requerimento que vamos 
entregar ao presidente da 
Assembleia é uma forma de 
reforçar esse sentimento da 
população. 

Vou também solicitar 
que os vereadores de Várzea 
Grande apoiem a cobrança 
pela instalação da CPI, bem 
como os demais vereadores 
do estado através da União 
das Câmaras Municipais de 
Mato Grosso, a UCMMAT”, 
disse Dilemário.

Como o Diário do Esta-
do MT já havia noticiado se-
mana passada, o presidente 
Botelho descontente com a 
atuação da Energisa, convo-
cou os diretores da conces-
sionária para prestarem es-
clarecimentos na ALMT no 
próximo dia 15.

Segundo Riva, existem 
comprovantes bancários e 
notas promissórias que com-
provam os repasses ilícitos. 
O período de detalhamento 
das ações se dá entre os anos 
de 1955 e 2015 com o objeti-
vo de manter a governabili-
dade dos gestores no Palácio 
Paiaguás.

Na delação Riva revela 
que no primeiro ano (1995), 
apenas os deputados da opo-
sição, o presidente da Casa e 
o primeiro secretário não fa-
ziam parte do esquema.

Nos três anos seguintes, 
até 1998, R$ 15 mil mensais 
eram destinados aos depu-
tados da base do govenador 
Dante de Oliveira (PDT), 
e entre R$ 20 mil e 25 mil 
mensais aos parlamentares 
na segunda gestão de Dante 
de Oliveira (PSDB).

que o PLC corrige algumas 
distorções que as propostas 
anteriores apresentaram e, 
por isso, foram vetadas pelo 
governo federal. A nova pro-
posta, segundo ele, estabele-
ce por exemplo número mí-
nimo de seis mil habitantes.

“Para a região Centro-
-Oeste não será criado ne-
nhum município com me-
nos de seis mil habitantes. 
Acredito que na Assembleia, 
todos os distritos que rela-
tarem o que define a legis-
lação, não terão dificuldade 
de avançar e se tornar mu-
nicípios. O Brasil se formou 
dessa forma e na década de 
1950 já tinha mais de mil 
municípios. Por isso, acredi-
to que a proposta vai passar”, 
explicou Barranco.

“Depois desse período 
houve a expansão dos nú-
meros de municípios, levan-
do o poder público a ficar 
mais próximo da população. 
Isso ficou evidente quando 
da divisão de Mato Gros-
so, em 1977. A época, tínha-
mos 38 municípios, e Mato 

Grosso do Sul ficou com 55. 
Hoje temos 141 municípios e 
eles têm 79. Aqui das cidades 
criadas, nenhum andou para 
trás”, explicou Barranco.

A deputada federal 
Rosa Neide (PT) disse que a 
proposta está pronta para ser 
apreciada em Plenário, mas 
em função de as eleições 
municipais serem realizadas 
no próximo ano, a proposta 
deve ir à votação somente 
em 2021, porque a Lei Elei-
toral impede a criação de 
novos municípios em ano 

eleitoral.
“Agora é o tempo certo 

para que os distritos e os mu-
nicípios se organizem para 
atender os critérios técnicos 
definidos em lei. Mas para 
que os distritos sejam eman-
cipados, é preciso que haja 
organização da comunidade 
local que busca a emancipa-
ção da sede-mãe. Não sou 
a favor de criar municípios 
que não tenham condições 
de sobreviver economica-
mente”, disse a deputada fe-
deral.

Ainda de acordo com o 
documento enviado ao Ga-
eco, o montante ficou mais 
robusto a partir de 2003, 
com a posse do governador 
Blairo Maggi (PPS). A ideia 
era manter o esquema ini-
ciado em 1995, agora com o 
Palácio Paiaguás acrescen-
tando valores ao orçamento 
da ALMT.

Os responsáveis por 
repassar os valores aos de-
putados, além do próprio 
Riva, era o então deputado 
estadual Silval Barbosa. Nes-
te período o mensalão mato-
-grossense chegou aos R$ 30 
mil de acordo com o docu-
mento. No segundo mandato 
de Blairo os valores variavam 
e chegavam aos R$ 35 mil.

Valor esse que só au-
mento a partir de 2010 com 
a eleição de Silval Barbosa 

(MDB). Já por dentro do es-
quema, o então deputado e 
novo governador mato-gros-
sense determinou que a pro-
pina chegasse aos R$ 50 mil 
e aos 24 deputados estaduais. 

“Essa prática se perpe-
trou e adentrou ao Governo 
Silval Barbosa, sem nunca 
falhar, pois, ainda que não 
houvesse recursos e financei-
ros e orçamentário, a prática 
era a de recorrer a emprés-
timos, através de empresas 
de factorings ou até mesmo 
de agiotas, os quais, poste-
riormente, eram pagos com 
a mesma fonte de recursos 
utilizados para atender aos 
Deputados, ou seja, com a 
utilização de empresas for-
necedoras de materiais ou de 
prestação de serviço”, consta 
em trecho da proposta que o 
site MidiaNews teve acesso.

parecer, os quatro do PSDB, 
Dilmar Callegaro, Adenilson 
Rocha, Ícaro Francio Severo 
e Luciano Chitolina, além 
do pedetista Joacir Testa, o 
pepista Leonardo Visera, o 
emedebista Lindomar Gui-

da e Billy Dal’Bosco que é 
do mesmo partido da pre-
feita Rosana Martinelli (PL).

Com a maioria votando 
contra o parecer o presiden-
te Remídio enquanto a pla-
teia presente já comemora-

va a votação, anunciou que 
com a negativa do parecer, o 
projeto de lei do Executivo 
nem chegaria a ser coloca-
ção em votação, tendo assim 
seu arquivamento imediato. 
“Quando o parecer é repro-

vado, o projeto é prejudica-
do e sai da pauta o projeto 
do estádio neste momen-
to. Então o projeto perde o 
efeito legal de tramitar e ele 
será arquivado”, explicou o 
presidente.    
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TV  e Entretenimento

Jovem que ficou conhecida 
por tentar se parecer com 
Angelina Jolie é presa

A jovem de 21 anos, Sahar Tabar, que ficou 
conhecida por tentar se parecer com Angelina 
Jolie foi presa em Teerã, capital da República 
Islâmica do Irã. De acordo com o Metro Reino 
Unido, ela é acusada de “crimes culturais e cor-
rupção social e moral”, enfrentando acusações 
de blasfêmia, incitação a violência, obtenção 
de renda por meios inadequados e incentivo de 
jovens à corrupção. Tabar ganhou destaque no 
Instagram depois de postar uma série de ima-
gens de seu rosto alterados através de maquia-
gem e photoshop. Na época, o jornal holandês 
“De Telegraaf”, informou que Sahar teria feito 
mais de 50 plásticas em seu rosto, se sujeitan-
do até a uma exagerada dieta para perder 40 
quilos e mudar sua aparência. No entanto, ela 
ressaltou posteriormente que nunca passou por 
50 cirurgias e que além de maquiagem, só utili-
za lentes de contato e alguns softwares on-line 
para editar sua aparência. O Instagram é o úni-
co grande serviço de mídia social acessível no 
Irã, diferente do Facebook e Twitter.
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Vera Fischer analisa panorama cultural 
do Brasil: ‘Estão com ódio dos artistas’

Atriz, ganhadora do Miss Brasil e, ago-
ra, aspirante a cantora. Nenhum obstá-
culo é capaz de desanimar Vera Fischer, 
67 anos, de viver para a arte, nem mesmo 
os problemas com o atual panorama do 
cultural do país. Ainda que esteja afasta-
da das telonas há quase 20 anos, a prota-
gonista de “Super Fêmea” (1973) e “Amor 
Estranho Amor” (1982) foi a homenagea-
da do 26º Festival de Cinema de Vitória, 
no fim de setembro. Em conversa com ela 
prometeu novidades para 2020 e contou, 
ainda, as dificuldades que teve até virar 
artista.

Como foi a transição entre o Miss Bra-
sil e sua entrada no cinema?

Logo depois do Miss Brasil, concorri 
ao Miss Universo, em 1969. Naquele ano, 
estava acontecendo tudo em Miami: fes-
tival de Woodstock, todo mundo grudado 
na TV assistindo o homem na Lua, en-
quanto eu queria fazer compras (risos). 
Nunca quis ser atriz, só queria sair da mi-
nha cidade e trabalhar. Tudo coincidiu. 
Inclusive, viraram para mim e disseram 
“vai para casa, você nunca vai ser atriz!”.

Era difícil lidar com o rótulo de “diva”?
Quando alguns filmes meus estavam 

em cartaz, eu passava em frente aos cine-
mas e via uma fila gigantesca de homens. 
Até virava a esquina. Era difícil, pois ti-
nha uma onda machista muito forte em 
cima das mulheres, de mim… Sorte que 
eu tinha um humor ácido e conseguia me 
livrar.

Como você avalia o atual momento do 
cinema brasileiro e as políticas culturais 
do governo?

Pela primeira vez, não sei como vamos 
conseguir sair desse perrengue. Acho que 
estão com ódio e raiva dos artistas. Para 
eles, a arte é uma coisa perniciosa. Hoje, 
algumas pessoas estão tirando dinheiro 
do próprio bolso para produzir filmes… Só 
queremos fazer arte.

Por que você passou quase 20 anos 
longe do cinema?

A verdade é que eu não fui convidada 
para os papéis. O cinema tomou outros 
rumos, e neles existem turmas, “pane-
linhas”. Sempre fui muito livre, nunca 
participei de nenhuma, Então fiquei lon-
ge esse tempo todo. Recebi alguns convi-
tes, mas eles não iam me acrescentar em 
nada. Agora a indústria se voltou a filmes 
como “Tropa de Elite”, “Cidade de Deus”… 
Filmes muito masculinos, voltados a po-
liciais, bandidos, enfim, o que causou me-

nos espaço para as mulheres.

E como será essa volta às telonas?
Ano passado, fui chamada para fazer 

“Quase Alguém”, de Daniel Ghivelder. É a 
história de uma grande mulher, artista, 
da minha idade, que tem problemas com 
a filha. O filme é sobre o embate das duas. 
Acho que vai ser uma grande retomada 
desses filmes existenciais. A previsão é 
que as filmagens comecem no primeiro 
semestre de 2020.

Ficamos sabendo que você quer ser 
cantora…

Nunca me denominei só atriz. Artista 
canta, pinta, tira foto, faz colagens… Não 
quero, nem vou ficar parada. Quero cantar 
em lugares pequenos e com poucas pes-
soas. Se der certo, rodo o Brasil, em cada 
barzinho que tiver na frente (risos).



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 MOYSES ANTONIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, tor-
na público que requer junto a SAMA, a Licença Instalação 
de 25,44 hectares e Licença de Operação de 8,74, para 
atividade de piscicultura, implantada na Fazenda Berrante 
de Ouro, localizada na Rod MT 487, km 23, após a Comuni-
dade Barreiro, Zona Rural, Município de Sorriso - MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

 VALDOCIR PAULO ROVARIS, CPF nº 283.865.909-04, 
torna público que requer junto à SAMA a Licença Prévia e 
de Instalação para realização da atividade de loteamento 
de imóveis próprios (Loteamento Elias Rovaris), com área 
de 10,61 hectares, a ser implantado na Rua Dr. Ari Luiz 
Brandão, Zona Urbana de Sorriso-MT. Não foi realizado o 
EIA/RIMA.

 JOSE BAGGIO, CPF nº 372.909.429-91, torna público que 
requer junto à SAMA a Licença Prévia e de Instalação para 
realização da atividade de loteamento de imóveis próprios 
(Loteamento Vitório Baggio), com área de 18,10 hectares, 
a ser implantado na Rua Dr. Ari Luiz Brandão, Zona Urbana 
de Sorriso-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

 CD LOGISTICA LTDA, CNPJ nº 25.188.567/0001-64, tor-
na público que requer junto a SEMA, a Licença Prévia, de 
Instalação e de Operação, para a Atividade de Transporte 
Rodoviário de Produtos Perigosos, situado na Rodovia BR 
242, km 02,08, Lote Valo, Distrito Industrial de Sorriso-MT. 
Não foi realizado EIA/RIMA.

 MARCOS ANTONIO CAMARGO, CPF nº 688.161.621-04, 
torna público que requer junto à SAMA a Renovação da 
Licença de Operação nº 214/2017 para a atividade seca-
gem e armazenamento de grãos, com área de 2.122,06 
m², implantado na Fazenda Bela Vista II, Rodovia BR-242, 
Zona Urbana de Sorriso-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

 MOYSES ANTONIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, 
torna público que requer junto a SAMA, a Licença de Ope-
ração, para dois Pivôs Centrais de Irrigação, com área total 
irrigada de 190,32 ha, localizado em área denominada Fa-
zenda Berrante de Ouro, localizada na zona rural do Muni-
cípio de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

 DILCEU ROSSATO, CPF nº 389.602.220-20, torna público 
que requer junto a SAMA, a Licença de Operação, para 
um Pivô Central de Irrigação, com área total irrigada de 
120,51 ha, localizado em área denominada Fazenda Jóia, 
localizada na zona rural do Município de Sorriso/MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

 MONTE LÍBANO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 21.849.847/0001-15, torna público que requer junto a 
SAMA, a Alteração de Razão social, no âmbito do processo 
de Licença de Operação para o Loteamento Monte Líba-
no Líbano I, processo nº 2016/0329, outrora em nome de 
Quatto Empreendimentos Eireli – EPP. O loteamento está 
implantado em zona urbana de Sorriso-MT. Não foi reali-
zado EIA/RIMA.

 MONTE LÍBANO EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ 
nº 21.849.847/0001-15, torna público que requer junto a 
SAMA, a Alteração de Razão social, no âmbito do processo 
de Licença de Operação para o Loteamento Monte Líba-
no Líbano II, processo nº 2017/0055, outrora em nome de 
Quatto Empreendimentos Eireli – EPP. O loteamento está 
implantado em zona urbana de Sorriso-MT. Não foi reali-
zado EIA/RIMA.

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONCRETO CON-
FRESA LTDA - CONCRECON, Inscrita no CNPJ nº 
28.976.000/0001-40, torna público que requeu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, o li-
cenciamento ambiental, Licença Prévia- LP, Licença de 
Instalação- LI e Licença de Operação- LO referente a ati-
vidade de Preparação de massa de concreto e argamassa 
de construção, Localizados na Rod BR 158, KM 145, s/n, 
saída para Porto Alegre do Norte, Município de Confresa-
-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.  ZÊNITE Engenharia 
- Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT (66) 98443-
7109/98409-9243

 CLEBER CARDOSO SILVA ME, Inscrita no CNPJ nº 
13.694.752/0001-41, torna público que requeu junto a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, a 
renovação da Licença de Operação- LO Nº 313826/2016 
referente a atividade de Extração de areia, cascalho ou 
pedregulhos e beneficiamento associado, Localizados na 
Avenida Suia, Lotes 45 e 46, Bairro Nova República, Mu-
nicípio de São Félix do Araguaia-MT. ZÊNITE Engenharia 
- Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT (66) 98443-
7109/98409-9243

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

VENDASPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: contratação de empresa para execução de calçadas em concreto 
em passeios públicos, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Tipo: 
Menor preço por lote - Data de Abertura: 22 de outubro de 2019. 
HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no 
s i t e  d o  m u n i c í p i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone no ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 07 de outubro de 2019.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços com fornecimento de peças e materiais de parte elétrica para as 
máquinas e veículos pesados e de tacógrafo para os veículos escolares, 
da qual foram vencedoras as empresas: JONATAM WUILIAM MOCELIN 
& CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.098.079/0001-05 - Lote 
001 com desconto de 3,00% e Lote 002 com desconto de 2,00%; RADAR 
COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 70.424.452/0001-86 - Lote 003 com desconto de 1,50%. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 7 de Outubro de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2019

Pregoeiro

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 127/2019

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE PUBLICAÇÃO
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Senegal é a seleção africana melhor colocada no ranking da Fifa

O que esperar dos adversários 
da Seleção e o que Tite planeja
DA REPORTAGEM

Apontado por Messi 
como o melhor jogador do 
mundo na última premiação 
Fifa The Best, o atacante Sa-
dio Mané será o rosto mais 
conhecido a enfrentar o Bra-
sil nas próximas datas Fifa. 
Porém, além do atacante do 
Liverpool, diversos outros 
jogadores de Senegal e Ni-
géria chamam a atenção do 
técnico Tite e da comissão 
técnica da Seleção, que es-
peram por amistosos difíceis 
nos próximos dias 10 e 13, 
em Singapura.

Até então, a seleção 
brasileira enfrentou apenas 
uma seleção africana sob o 
comando de Tite: Cama-
rões, em amistoso no fim do 
ano passado - 1 a 0, gol de 
Richarlison. Além de testar 
a equipe diante de uma es-
cola de futebol que não está 
acostumada a enfrentar e au-
mentar o entrosamento en-
tre os jogadores, a comissão 
técnica canarinho pretende 
usar essa janela de amistosos 
para conhecer melhor e pas-
sar conceitos a alguns nova-
tos, como Marcinho, Renan 
Lodi e Matheus Henrique. 
Isso é feito não apenas nos 
jogos, mas também nos trei-
nos e na concentração.

POTÊNCIA
AFRICANA - Vice-

-campeã da Copa Africana 
de Nações deste ano, a sele-
ção de Senegal é a melhor 
colocada do continente no 
ranking da Fifa, ocupando o 
20º lugar. 

A força física, sempre 
destacada em times africa-
nos, é um ponto forte dos se-
negaleses, mas não o único. 
Todos os 23 convocados pelo 
técnico Aliou Cisse jogam 
na Europa, alguns ocupando 
postos de destaque.

Além do astro Mané, 
que dispensa comentários, 
há Habib Diallo, atual ar-
tilheiro do Campeonato 
Francês pelo Metz, e Niang, 
centroavante do Rennes que 
preocupa Tite por sua quali-
dade para segurar a bola no 
ataque, fazer o pivô e finali-
zar bem.

O Brasil espera en-
frentar uma seleção forte 
defensivamente e com saí-
da rápida no contra-ataque. 
Gueye, companheiro do Pa-
ris Saint-Germain, é um dos 
principais responsáveis pela 
transição, com lançamen-
tos longos buscando Mané 
e Nyang. Senegal costuma 
atuar no 4-3-3, que durante 
as partidas pode variar para 
o 4-1-4-1.

OUSADIA E
CORRERIA - A seleção 

nigeriana ocupa o 34º lugar 
do ranking da Fifa e ficou 

AMISTOSOS | Brasil enfrenta Senegal em Nigéria em Singapura; veja pontos fortes dos adversários 
Foto: RepRodução

Foto: divulgação

Foto: divulgação

Náutico empata com o Sampaio Corrêa e é campeão 
da Série CCruzeiro empatou em casa com o Inter 

CLÁSSICO

Santos encara o Palmeiras
com dúvidas e baixas

VEJA CENÁRIO

Cruzeiro perde uma posição e ficará
no Z-4 por ao menos mais uma rodada

FESTEJA!

Náutico empata 
com o Sampaio
Corrêa e é campeão 
da Série C

Foto: ivan StoRti

Treino do Santos no CT Rei Pelé 

DA REPORTAGEM

O técnico Jorge Sam-
paoli terá pouco tempo, mas 
muito trabalho para montar 
o Santos que levará a campo 
no clássico contra o Palmei-
ras, nesta quarta-feira (9), às 
20h30, na Vila Belmiro, váli-
do pela 23ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro.

Além de ter apenas dois 
dias de trabalhos em campo 
com os titulares, Sampaoli 
tem algumas baixas impor-
tantes já confirmadas, como 
Soteldo, Derlis González e 
Felipe Jonatan, por causa da 
data Fifa, além de Evandro, 
suspenso por ter sido expul-
so contra o Vasco, no último 
sábado.

O Santos trabalha para 
não estar ainda mais desfal-
cado. Isso porque Sánchez 
(dores na coxa direta) e Luiz 
Felipe (entorse no tornoze-
lo esquerdo) estão no de-
partamento médico e são 
dúvidas para o clássico. O 
clube informou que o uru-
guaio passou por exame de 
imagem, que não constatou 
lesão. Ambos serão reava-
liados antes do treino desta 
segunda-feira. A boa notícia 
é que Lucas Veríssimo, que 

DA REPORTAGEM

A situação do Cruzeiro 
em relação à fuga da zona de 
rebaixamento piora a cada 
rodada. Ao fechamento da 
23ª, o time caiu para a 18ª 
colocação, com 20 pontos - 
após o empate por 1 a 1 com 
o Inter - e não sairá do grupo 
dos quatro últimos mesmo 
que vença o Fluminense, na 
quarta (9), às 20h30, no Mi-
neirão.

Com o triunfo do Flu-
minense sobre o Botafogo, o 
primeiro time fora da zona 
de rebaixamento passou a 
ser o Ceará, que tem 23 pon-
tos. O Vozão, que perdeu em 
casa para o Goiás, tem duas 
vitórias a mais que a Rapo-
sa e, por isso, não há como 
o time mineiro sair do Z-4 
na quarta. Agora, o CSA, 

DA REPORTAGEM

O Náutico empatou em 
2 a 2 com o Sampaio Corrêa 
no domingo, no Estádio Cas-
telão, e conquistou o título da 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro. A primeira conquista 
nacional do clube de Per-
nambuco. Os gols do Timbu 
foram marcados por Álvaro e 
Matheus Carvalho. A Bolívia 
Querida fez com Everton e 
Salatiel. A vitória do Náutico 
por 3 a 1 na ida foi decisiva.

O Sampaio Corrêa lu-
tou até o fim e esteve duas ve-
zes na frente do placar, mas 
um contra-ataque no fim foi 
mortal. Náutico e Sampaio 
estão garantidos na Série B 
em 2020, ao lado de Juventu-
de e Confiança.

Com a necessidade de 
fazer pelo menos dois gols de 
diferença, o Sampaio Corrêa 
se lançou ao ataque desde o 
primeiro minuto e abriu o 
placar aos 13, quando Ever-
ton recebeu pela direita, cor-
tou para o meio e bateu de 
canhota. A bola quicou no 
gramado e enganou o goleiro 
Jefferson. 1 a 0.

No minuto 23, Esquer-
dinha cruzou na área e Paulo 
Sérgio cabeceou livre. Jeffer-
son, dessa vez, salvou o Náu-

tico. Quando o placar marca-
va 29 jogados, Eloir chutou de 
longe e o goleiro do Timbu 
espalmou. Ainda deu tempo 
de Esquerdinha driblar Here-
da e cair na área. O Sampaio 
reclamou demais de pênalti, 
mas o juiz mandou seguir.

O Sampaio Corrêa foi 
para cima em busca da rea-
ção, mas recebeu uma ducha 
d’água fria aos seis minutos. 
Jean Carlos cobrou escan-
teio e Álvaro marcou para o 
Timbu. O gol fez com que os 
donos da casa tivessem que 
marcar mais dois para levar 
aos pênaltis. 

O Sampaio Corrêa só 
assustou efetivamente no mi-
nuto 36, quando Eloir, agora 
a favor, mandou uma bomba 
na trave. Pouco tempo depois, 
Esquerdinha foi até a linha de 
fundo e cruzou para Salatiel, 
sozinho, empurrar e manter 
vivo o sonho do título. Só que 
viria outra frustração.

Com 39 jogados, o Náu-
tico se aproveitou da empol-
gação do Sampaio e marcou 
com Matheus Carvalho em 
contra-ataque, garantindo a 
taça da Série C. No fim, houve 
uma confusão generalizada e 
expulsão de Diego, dos visi-
tantes. Nada que tenha apa-
gado o título do Timbu.

cumpriu suspensão diante 
do Vasco, volta a ficar à dis-
posição de Sampaoli e será 
titular. Diante disso, a esca-

também está na frente do 
Cruzeiro na tabela. O time 
alagoano venceu o confron-
to direto diante do Avaí, em 
Maceió, e chegou aos 22 
pontos.

Em caso de derrota 
para o Fluminense, o Cru-
zeiro verá o time carioca, 
um dos adversários diretos 
na luta contra o rebaixa-
mento, abrir oito pontos de 
vantagem. Fator este que 
torna a partida do meio de 
semana ainda mais impor-
tante. O Tricolor venceu as 
duas últimas rodadas.

Pela 24ª rodada, o CSA 
recebe o Internacional, na 
quarta, às 18h15. Às 20h, o 
Ceará visita o Grêmio, em 
Porto Alegre. Abaixo do 
Cruzeiro estão Avaí e Cha-
pecoense, com 16 e 15 pon-
tos, respectivamente.

lação que Sampaoli levará a 
campo diante do Palmeiras 
ainda é uma incógnita, já que 
o argentino muda o time de 

em terceiro lugar na última 
Copa Africana de Nações. As-
sim como Senegal, os nige-
rianos contam com um dos 
artilheiros do Campeonato 
Francês: Victor Osimhen, do 

Lille.
O canhoto Chukwueze, 

ponta do Villareal, da Espa-
nha, e Iwobi, do Everton, da 
Inglaterra, também preocu-
pam. Mas a grande sensação 

do momento é Dennis, au-
tor dos dois gols do Brugge, 
da Bélgica, no empate com 
o Real Madrid em 2 a 2, na 
Liga dos Campeões, na últi-
ma semana. Diferentemen-

te de Senegal, a Nigéria tem 
uma defesa menos sólida, 
mas que ataca mais, buscan-
do triangulações e exploran-
do a velocidade de seus ho-
mens de frente.

rodada a rodada O Santos é 
o terceiro colocado do Cam-
peonato Brasileiro, com 44 
pontos.
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GARIMPO ILEGAL...
A Polícia Federal realizou ontem 

(7) a 2ª fase da ‘Operação Trype’ no 
garimpo ilegal do município de Ari-
puanã, a 976 km de Cuiabá. Cerca de 
mil a duas mil pessoas já circularam 
no garimpo, segundo autoridades. De 
acordo com a PF, a operação tem obje-
tivo de cessar as atividades no gran-
de garimpo ilegal no município. Não 
há, inicialmente, mandados de prisão 
contra garimpeiros. De acordo com 
as investigações, além do impacto 
ambiental na região, o garimpo ilegal 
estaria causando grande devastação 
social no município com aumento do 
índice de homicídios, tráfico de dro-
gas, prostituição e outros crimes.

GATO NÃO SERÁ CORTADO...
A Justiça decidiu que aqueles consumido-

res mato-grossenses que estiverem inadimplen-
tes junto à concessionária de energia (Energisa) 
devido a fraudes no equipamento de medição, 
cuja responsabilidade seja atribuída ao usuário, 
não poderá interromper o fornecimento até que 
haja o direito ao contraditório e à ampla defesa 
ao consumidor. A decisão é baseada em um jul-
gamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) 
em relação a débitos pretéritos decorrentes de 
consumo faturado a partir de fraude no equipa-
mento de medição, cuja responsabilidade seja 
atribuída ao usuário, pela possibilidade de sus-
pensão do fornecimento de energia, desde que 
assegurado o direito ao contraditório e à ampla 
defesa, limitado o faturamento ao período de 90 
dias anteriores à constatação do ilícito.

PARQUE REABERTO...
O Parque Serra Azul, em Nobres, foi reaberto 

após um incêndio que devastou cerca de um hecta-
re o atrativo turístico. O local foi atingido pelo fogo 
no dia 5 de setembro e somente três dias depois 
as chamas foram controladas. O Parque ficou fe-
chando durante quase todo o mês. Para controlar 
os focos foi necessária uma força-tarefa reuniu 30 
pessoas entre brigadistas da instituição, Corpo de 
Bombeiros Militar, Exército Brasileiro e Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente (Sema). Apesar do iní-
cio das chuvas e do controle das queimadas, briga-
distas continuam monitorando a área que, no total, 
tem 5.700 hectares e receber em média 18 mil visi-
tantes por ano. Reaberto no último final de semana, 
o parque oferece atividades como flutuação, tirole-
sa, arvorismo, cicloturismo e trilhas a pé, além da 
contemplação da cachoeira Serra Azul.

DA REPORTAGEM

O rosto da ativista sueca 
Greta Thunberg foi coberto 
pelo desenho de duas araras, 
uma vermelha e uma azul, 
no viaduto da comunidade 
São Cristóvão, em Sinop. O 
artista Paixão Oliveira, au-
tor do novo grafite, publicou 
fotos em suas redes sociais 
no domingo (6). O desenho 
original, do acreano Matias 
Souza, foi apagado após re-
clamações dos vereadores e 
moradores da cidade.

A polêmica aconteceu no 
início da semana. Logo após 
Matias terminar seu traba-
lho, o grafite foi pixado com 
a frase ‘Lula ta preso’. A ima-
gem também ganhou uma 
mancha vermelha, em alusão 
a sangue.

O caso ganhou repercussão 
nacional, foi divulgado pela 
imprensa de cidades como 
São Paulo, e tornou-se tema 
de discussão na Câmara de 
Rio Branco. Em Cuiabá, o 
promotor da 7ª Promotoria 
de Justiça Cívil, Alexandre 

de Matos Guedes, imprimiu 
a imagem e colocou em seu 
gabinete. “O bom da arte e 
isso. Você tenta apagar, mas 
ela se reproduz”, afirmou, 
em seu Facebook. Artistas de 
Mato Grosso também publi-
caram uma carta de repúdio.

A arte foi feita durante o 1º 
Encontro Internacional de 
Graffiti — Matograff, que reu-
niu artistas de toda a América 
Latina na cidade, entre 24 e 
26 de setembro.  Os vereado-
res afirmaram que o grafite 
não condizia com as regras 
do evento, pois deveriam ser 
feitos desenhos da fauna e 
flora de Mato Grosso.

Segundo o diretor de cul-
tura de Sinop, Daniel Couti-
nho, a imagem de Greta foge 
às regras do edital. “Não será 
apagado devido à censura. 
Esse é um projeto de incenti-
vo à cultura que foi feito pe-
los grafiteiros do município. 
E o tema é a fauna e a flora. 
Eles iam trabalhar elementos 
voltados à natureza, à floresta 
Amazônia, insetos, animais, 
enfim”, explicou.

Foto: Carlos santos

Foto: reprodução

Foto: seCom/mt
Foto: portal sorriso

MOTORISTAS

Multa para quem fizer transporte não
autorizado passa a ser gravíssima

SOLIDARIEDADE

Feijoada beneficente arrecada
fundos para o Hospital Regional

SINOP

Bispo é convocado 
pelo papa para evento 
no Vaticano sobre 
a Amazônia

Multa passa a ser gravíssima 

Foram convocados bispos de diversos países amazônicos 
Objetivo é comprar um respirador mecânico e 

um carro maca

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Motoristas que fizerem 
transporte escolar não auto-
rizado e transporte remune-
rado irregular de pessoas ou 
bens passam a cometer in-
fração gravíssima desde esta 
segunda (7).

Para transporte escolar 
sem licença, a infração era 
considerada grave. Agora, 
além de ser gravíssima, terá 
a multa multiplicado por 5 e 
leva 7 pontos na Carteira Na-
cional de Habilitação (CNH), 
além de prever a remoção 
do veículo. Com a mudança, 
o valor cobrado passa de R$ 
195,23 para R$ 1.467,35.

Para o transporte remu-
nerado irregular, de pessoas 
ou bens, a infração passou 
de média para gravíssima, 
também com remoção do 
veículo, e 7 pontos na CNH. 
A multa sobe de R$ 130,16 
para R$ 293,47. Atualmen-
te tramita no Congresso um 
projeto que prevê alterações 

DA REPORTAGEM

A Alliance Medical Cen-
ter, que oferece atendimento 
em diversas especialidades 
médicas em Sorriso, promo-
veu no sábado (5), o “Alliance 
do Bem – Feijoada Benefi-
cente” em comemoração a 
atuação de um ano.

O evento, que acon-
teceu no Recanto da Viola 
e reuniu centenas de parti-
cipantes, foi realizado em 
prol do Hospital Regional de 
Sorriso, com o objetivo de 
reunir recursos para aquisi-
ção de um respirador mecâ-
nico e um carro maca para o 
transporte de pacientes para 
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O bispo Dom Canísio 
Klaus, da Paróquia de Sinop, 
foi um dos convocados do 
papa Francisco para a Assem-
bleia especial do Sínodo para 
a região Pan-amazônica, que 
acontece entre os dias 6 e 27 
de outubro de 2019. Com o 
tema “Novos caminhos para 
a Igreja e para uma ecolo-
gia integral”, o encontro vai 
discutir as questões impor-
tantes para “cada pessoa que 
habita neste planeta”, como 
escreveu o Papa Francisco na 
introdução à sua Carta Encí-
clica Laudato si’ (LS).

Em entrevista ao jornal 
italiano La Stampa-Vatican 
Insider, o papa afirmou que 
o Sínodo será uma resposta 
à emergência ambiental pla-
netária, mas é um evento da 
Igreja e terá uma dimensão 
evangelizadora.

Segundo o site da Rede 
Eclesial Pan-Amazônica, o 
papa afirmou que “o objetivo 
principal desta convocação é 
identificar novos caminhos 
para a evangelização daque-
la porção do Povo de Deus, 
especialmente dos indíge-

nas, frequentemente esque-
cidos e sem perspectivas de 
um futuro sereno, também 
por causa da crise da Floresta 
Amazônica, pulmão de capi-
tal importância para nosso 
planeta. Que os novos Santos 
intercedam por este evento 
eclesial para que, no respeito 
da beleza da Criação, todos 
os povos da terra louvem a 
Deus, Senhor do universo, e 
por Ele iluminados, percor-
ram caminhos de justiça e de 
paz”.

Foram convocados bis-
pos de diversos países ama-
zônicos, como Bolívia, Co-
lômbia, Equador e o Brasil. 
Dom Canísio Klaus é bispo 
da Diocese de Sinop desde 
2016, mas já foi bispo coad-
jutor de Diamantino, coor-
denador no regional Oeste 2 
da CNBB da Comissão para a 
Vida e a Família, presidente 
do regional Oeste 2 e mem-
bro do Conselho Permanen-
te de Pastoral da CNBB de 
2003 a 2006; bispo da Dio-
cese de Santa Cruz do Sul; 
vice-presidente do Regional 
Sul-3 da CNBB e bispo refe-
rencial da Pastoral da Saúde 
no regional Sul-3 da CNBB.

cirurgias.
Durante a feijoada fo-

ram leiloados um violão au-
tografado pela dupla Zezé 
di Camargo & Luciano que 
foi arrematado por R$ 8 
mil, uma camiseta oficial do 
Grêmio autografada pelos 
jogadores, arrematada por 
R$ 2,5 mil e uma camiseta 
do Internacional, também 
autografada pelos jogadores, 
adquirida por R$ 2 mil. Con-
forme repassado pelo HRS, 
o respirador mecânico e um 
carro maca para o transporte 
de pacientes custam cerca de 
R$ 60 mil. Todo o valor ar-
recadado com o evento será 
destinado ao hospital.

profundas no Código de 
Trânsito Brasileiro, proposto 
pelo presidente Jair Bolsona-
ro. Entre as mudanças suge-
ridas está o fim da multa para 
o transporte de crianças sem 
cadeirinha.

APLICATIVOS
DE TRANSPORTE
Quando a proposta de 

lei passou pelo Senado, o 
relator do projeto, Antonio 
Anastasia (PSDB-MG), disse 
que a alteração não interfe-
re no serviço prestado por 
motoristas de aplicativo de 
transportes. “O projeto aqui 
analisado somente produzi-
ria efeitos contra os motoris-
tas que realizam transporte 
não licenciado, o que não é o 
caso dos que trabalham para 
a Uber ou outros aplicativos 
de transporte”, disse.

No ano passado, o Con-
gresso aprovou, e o então 
presidente Michel Temer 
sancionou, a regulamentação 
de aplicativos de transporte 
como Uber, 99 e Cabify.

Rosto foi coberto e desenho de araras agora ilustra espaço 

Após polêmica, rosto de Greta é
coberto por desenho de araras
SINOP | O desenho original, do acreano Matias Souza, foi apagado após reclamações dos vereadores e moradores

GRETA
Greta ganhou a mídia nos 

últimos dias, após fazer um 
discurso acalorado durante a 
Cúpula do Clima na ONU, no 
último dia 23 de setembro, 
em Nova York. Na ocasião, 
ela disse aos presentes: “Vo-
cês roubaram meus sonhos e 
minha infância com suas pa-
lavras vazias. 

E ainda assim, eu tenho 
que dizer que sou uma das 
pessoas com mais sorte (nes-
ta situação). As pessoas estão 
sofrendo e estão morrendo. 
Os nossos ecossistemas estão 
morrendo”.

Após o discurso, a garota 
virou alvo de especulações e 
‘fake news’. O próprio filho 
do presidente da república, 
Eduardo Bolsoanro, publi-
cou uma foto falsa da garota 
em sua rede social Twitter. 
““Vocês roubaram minha 
infância...” disse a garota fi-
nanciada pela Open Society 
de George Soros” ironizou o 
deputado federal. Greta é um 
dos nomes indicados ao No-
bel da Paz.
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Pecuaristas aumentam área de confinamento 

Pecuaristas aumentam produção após
interesse na carne e alta nos preços
DA REPORTAGEM

G1-MT

A abertura no mercado de exportações para a 
China e o aumento do preço da arroba fizeram 
com que os pecuaristas investissem mais em 
confinamento, na região norte do estado. Tem 
produtor que aumentou o número de baias e de 
animais embarcados para o frigorífico.

A propriedade de Eusébio Zonta, pecuaris-
ta de Sinop, conta, atualmente, com cinco mil 
animais. Ele investiu na estrutura para que pos-
sa receber mais três mil cabeças e aumentar o 
volume de animas engordados e encaminhados 
para abate.

Segundo ele, o último lote foi para o frigorífico 
no valor de aproximadamente R$ 150 a arroba. 
“Resolvi investir na estrutura porque no perío-
do de chuva ficava inviável trabalho, agora, da 
forma que fizemos, é possível manter a engorda 
mesmo com tempo chuvoso”, afirmou ele.

Vendo as vantagens, o pecuarista Rodrigo 
Prante também apostou no confinamento. Ele 
iniciou as atividades há dois anos, e conta com 
pouco mais de quatro mil cabeças atualmente. 
Entretanto, o objetivo é chegar a seis mil ani-
mais. Além do bom preço da arroba, outra no-
tícia que dá ainda mais ânimo ao pecuarista, é 
a abertura do mercado da carne bovina para a 
China. Rodrigo também percebe que o merca-
do interno se mantém aquecido.

“Primeiro esse comunicado que a China vai 
entrar comprando carne brasileira, que foi o 
que proporcionou esse superávit na carne. Além 
disso, o brasileiro tá consumindo cada vez mais 
carne, então quanto antes eu poder chegar ao 
prato, melhor”, argumentou Rodrigo.

DDG
Tem outro fator que está contribuindo com 

os pecuaristas da região: a utilização do ddg na 
alimentação do gado. O produto é um concen-
trado proteico de milho, produzido por usinas 
de etanol que usam o cereal. Ele é misturado a 
farelo de milho, capucho de algodão e outros 
produtos.

Essa possibilidade tem diminuído os custos 
de produção, além de possibilitar melhor ganho 
de peso. Segundo os pecuaristas, com esse com-
posto, em 110 dias, as fêmeas estão indo para o 
abate. No caos dos bois, o período é 95 dias.

DA CHINA | Mercado interno e composto alimentar oriundo de usinas de etanol de milho também 
estimulam produtores

Foto: RepRodução


