
O pagamento de multas e IPVA poderá ser parcelado em até 12 vezes com até três car-
tões de crédito diferentes. A informação foi divulgada no Diário Oficial, que estabelece 
os procedimentos necessários para o credenciamento de empresas destinadas ao paga-
mento e parcelamento, com uso de cartões de débito ou crédito.           Página -8

ATENÇÃO, MOTORISTA!

Multas e IPVA poderão ser
pagos no cartão de crédito

BAIXAR CUSTOS

R$ 80,5 mi
são investidos
na Educação 
pelo Governo
O Governo de Mato Grosso 
reiniciou, neste ano de 2019, 
um total de 57 obras que es-
tavam paralisadas no Estado 
somente na Educação com 
ampliações e construções de 
salas de aula e quadras, tota-
lizando R$ 80,5 milhões em 
investimentos.                 Página  - 3

Os produtores rurais Edemir Elly e sua esposa, Marlenita Terezinha Zottis Elly, pro-
prietários de uma área de 10 mil m² na Comunidade Nossa Senhora de Fátima, em 
Sinop, implantaram este ano um sistema gerador fotovoltaico para baixar o custo 
com a energia elétrica.                      Página -7

ENERGIA SOLAR EM SINOP

SANTOS
Sampaoli:
histórico
modesto em
clássicos

O Santos entra em cam-
po nesta quarta-feira, diante 
do Palmeiras, na Vila Belmiro, 
para fazer seu nono clássico na 
temporada, e tentar superar o 
único grande rival que ainda 
não conseguiu vencer no ano.
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Vírus da AIDS não se contrai com o sim-
ples contato. As formas de transmissão 
acontecem através de relações sexuais

Das muitas histórias que conheço, essa 
é especial. Maria, com grande amor, de-
sempenha a função de cuidar de bebês. Não 
possuía conhecimento de que era soro posi-
tivo. Quando descobriu, uma avalanche de 
problemas passou a enfrentar.

Todavia, consciente de que o coquetel de 
remédios seria primordial para a sua saúde, 
passou a fazer o tratamento regularmente. 
Anjos surgiram em sua vida! O primeiro foi 
o companheiro que por ela se apaixonou. 
Antes de qualquer coisa, Maria informou ao 
seu “Amor” ser soro positivo. Qual o proble-
ma? Casaram-se. Vivem felizes!

Quanto ao labor, ficou sabendo de uma 
jovem mãe que estava à procura de alguém 
para cuidar do bebê recém-nascido e se 
ofereceu para a vaga. Foi entrevistada com 
outras mulheres. A empregadora, de pronto, 
gostou do seu currículo. Foi contratada. En-
tretanto, não havia dito ser soro positivo à 
novel empregadora.

Sincera como é, jamais deixaria de men-
cionar o fato. Na primeira semana conver-
sou contando tudo. A mulher então, após se 
comover com a história de Maria também 
foi extremamente franca. Afirmou que gos-
tou muito da forma como desempenha o 
trabalho, mas, não conseguiria deixar o seu 
bebê com apenas um mês aos seus cuida-
dos, tendo em vista o vírus da AIDS.

Maria em muito tinha se identificado 
com Joana, sua empregadora. Havia ficado 
imensamente triste em ter que sair do em-
prego conquistado. Porém, entendia com-
pletamente as razões dela. Seu filho era 
totalmente desprovido de qualquer forma 
de defesa. Ademais, ninguém é obrigada a 
conviver com outra que não deseja por per-
to, seja qual for o motivo.

É sabido que o vírus da AIDS não se 
contrai com o simples contato. As formas 
de transmissão acontecem através de rela-
ções sexuais, transfusões sanguíneas, ou, 
com a exposição de feridas que possam ter 

A escolha dos acessórios
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uma boa compra, escolhendo loja 
confiável e produto de boa marca, mas 
em tempos de comércio eletrônico e 
uma infinidade de produtos com cus-
to interessante pela internet ou mes-
mo em lojas de variedades na cidade, 

acabamos nos “aventuran-
do” algumas vezes.

Seja como for é funda-
mental ter em mente que 
estamos assumindo um “ris-
co”. Se o tal “risco” compen-
sa, vá em frente. Se achar 
que não compensa, recue, o 
busque orientação profissio-
nal. Não adianta nada tentar 
economizar e acabar tendo 

um prejuízo bem mais expressivo por 
conta de suas escolhas.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!
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Em fevereiro, pouco mais de um mês depois da pos-
se de Jair Bolsonaro, uma série de reportagens publicadas 
pelo jornal Folha de S.Paulo trariam sinais de que o mi-
nistro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, envolveu-se 
em um esquema de candidaturas de fachada no PSL, par-
tido ao qual o presidente da República é filiado. 

O ministro, que na campanha comandava a sigla 
em Minas Gerais, patrocinou o repasse de R$ 279 mil a 
quatro supostas postulantes à Câmara dos Deputados e à 
Assembleia Legislativa do estado. Nenhuma delas, na re-
alidade, disputava o pleito para valer —apenas serviam 
como laranjas para o esquema de desvio de verbas eleito-
rais. Basta dizer que juntas obtiveram pouco mais de dois 
mil votos. Além disso, parte do dinheiro foi empenhada 
em serviços fictícios de empresas ligadas a Álvaro Antô-
nio e assessores seus.

Logo a seguir, o jornal revelou que uma candidata a 
deputada federal do PSL por Pernambuco havia recebido 
R$ 400 mil para sua campanha, a quatro dias da votação. 
O aparente esforço de fortalecer a postulante na última 
hora resultou em minguados 274 votos. Com o passar dos 
meses, outras informações vieram à tona e o escândalo 
acabou por derrubar o ministro Gustavo Bebbiano, da 
Secretaria-Geral da Previdência.

Não obstante, Álvaro Antônio manteve-se em seu 
cargo. Tal situação chama mais atenção por se tratar de 
um ministro político, sem maior qualificação técnica, a 
ocupar uma pasta decorativa —candidata natural à extin-
ção no processo de enxugamento administrativo promo-
vido pelo governo.

Nos últimos dias o auxiliar deu mais motivos de 
preocupação ao Planalto. Uma planilha de gráfica e um 
depoimento colhido pela Polícia Federal sugerem que di-
nheiro da fraude promovida no PSL pode ter vazado, por 
meio de caixa dois, para as campanhas de Bolsonaro e do 
próprio Álvaro Antônio.

Haissander Souza de Paula, então assessor parla-
mentar do atual ministro, disse à PF que “acha que parte 
dos valores depositados para as campanhas femininas, na 
verdade, foi usada para pagar material de campanha de 
Marcelo Álvaro Antônio e de Jair Bolsonaro”.

Sem nenhum dado objetivo para embasar suas pa-
lavras, o presidente da República reagiu ao noticiário de 
maneira destemperada. Acusou a Folha de descer “às pro-
fundezas do esgoto”. Paralelamente, a área de comunica-
ção do governo fez acusações descabidas e pregou reta-
liação à imprensa.

Já o ministro da Justiça, Sergio Moro, apressou-se 
em defender de público o chefe do Executivo, dando ra-
zão a quem vê incongruências entre sua atuação no pri-
meiro escalão e o discurso moralizador que anteriormen-
te pregava. Cabe à PF —como está fazendo— prosseguir 
nas investigações, bem como à imprensa continuar cum-
prindo seu papel de informar. Do presidente, do minis-
tro do Turismo e de outras áreas do governo esperam-se 
apenas esclarecimentos.

Editorial

Laranja indigesta

Ranking dos Políticos - Facebook

contato com o sangue da pessoa con-
taminada.

De mais a mais, aqueles e aquelas 
que fazem uso constante do coquetel de re-
médios, não transmitem a doença. Se for-
mos parar para pensar, a forma mais comum 
é a relação sexual com pessoas que não se 
encontram em tratamento. É sempre muito 
bom lembrar: abraço, compartilhamento de 
objetos pessoais, toque, aperto de mão etc., 
não conduzem ao HIV.

Passada uma semana que Maria havia 
sido dispensada do trabalho, o seu telefone 
celular toca. Era Joana. Maria imediatamen-
te atende, preocupada com o bebê. A interlo-
cutora aos prantos pede desculpas.

Maria sem nada saber, a pergunta o que 
foi, pois não estava entendendo aquela liga-
ção. Joana pedia desculpas insistentemen-
te, rogando que voltasse a trabalhar com ela 
nos cuidados com o filho recém-nascido. 
Disse que a ignorância e preconceito fala-
ram mais alto, afirmando que como a maio-
ria das pessoas foi contaminada pela falta 
de conhecimento. Maria disse que entendia 
toda a situação e que aceitaria voltar a com 
ela trabalhar.

A história narrada é real. Apenas os no-
mes das personagens foram modificados. A 
desinformação faz inúmeras vítimas diá-
rias. Antes de qualquer julgamento é muito 
importante pesquisar sobre o assunto.

Maria e Joana, além de empregada e em-
pregadora, se tornaram grandes amigas. Di-
videm os preciosos cuidados com um bebê 
que se tornou a existência das duas. Peque-
nas atitudes mudam conceitos e preconcei-
tos e podem fazer feliz inúmeras pessoas.

Joana, dias atrás, segundo Maria, com-
partilhou com ela uma colher de sorvete. E, 
dessa maneira, não pode imaginar o amor 
transmitido naquele momento... É essa soro-
ridade que o mundo está a rogar...

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS É 
DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

Importante lição

PROVAS INÉDITAS
A proposta de delação premiada do ex-

-presidente da Assembleia Legislativa, José 
Riva - que vazou nesta semana -, é na ver-
dade um aditamento de uma outra tentativa 
de colaboração que ele tentou fechar com o 
Ministério Público Estadual (MPE). No adi-
tamento, o ex-deputado prometeu trazer “do-
cumentos” e “fatos” ditos por ele como “iné-
ditos” para auxiliar o MPE na compreensão 
de algumas passagens. Entre eles, revelou 
que deputados receberam mais de R$ 175 
milhões de propina em 20 anos no Estado.

CLAREANDO
Aos poucos o governador Mauro Mendes 

vai abandonando o discurso de “terra arra-
sada”, do início do ano, para o de um cenário 
menos cinzento. Se no início do ano, falava 
em caos, hoje ele já usa outros termos. “A rea-
lidade, hoje, é que temos um Estado que está 
em franca recuperação. É um Estado que es-
tava em uma situação muito ruim. As contas 
públicas mostram isso. Os números mostram 
isso. E os resultados que vinham sendo cole-
cionados também mostram isso”, disse.

INVESTIGAÇÃO NA CÂMARA
O presidente da Câmara de Cuiabá, Mi-

sael Galvão (PSB), avisou que mesmo com a 
nomeação de dois parlamentares para com-
por a CPI que irá investigar o prefeito Ema-
nuel Pinheiro, irá continuar recorrendo na 
Justiça contra a comissão. O aviso foi feito 
na tarde de quinta (3), durante encontro dos 
parlamentares no Colégio de Líderes. Segun-
do Misael, os recursos visam manter a “in-
tegridade das decisões” tomadas dentro do 
Parlamento. A notícia não foi bem recebida 
pelos vereadores de oposição, que querem, a 
todo custo, atingir o prefeito do MDB.

Alguas vezes o “perigo” está onde menos se espera: 
um cabo de má qualidade, aparentemente “inofensi-
vo”, pode danificar o conector de carga do seu celular, 
exigindo a substituição do mesmo. é nessa hora que 
o “barato” sai “caro”, e você percebe que a tentativa de 
economizar foi um verdadeiro “tiro no pé”.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

ROSANA LEITE
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“Uma planilha de gráfica e um depoimen-
to colhido pela Polícia Federal sugerem 
que dinheiro da fraude promovida no PSL 
pode ter vazado

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Sempre que compramos um dispo-
sitivo eletrônico nos deparamos com 
a mensagem de que devemos utilizar 
apenas acessórios originais. A ideia 
seria muito interessante se tais produ-
tos não fossem absurdamente caros e, 
em alguns aspectos, 
limitados quanto à 
variedade e as op-
ções de escolha.

Comprar acessó-
rios paralelos pode 
ser uma verdadeira 
“loteria” e o resulta-
do pode não ser dos 
melhores: é possí-
vel, por exemplo, 
que um carregador de má qualidade 
danifique a bateria do seu dispositivo.

Na edição passada falei sobre a 
compra de um cabo “bom e barato” para 
meu celular, mas é preciso sempre fa-
zer uma ressalva muito importante: eu 
entendo muito, mas muito bem e tecno-
logia, tendo conhecimento e ferramen-
tas para testar o produto e saber se ele 
é ou não prejudicial para o dispositivo.

Mesmo com conhecimento e con-
dições de teste procuro não arriscar e 
tento seguir, sempre, os padrões para 

O dono de um restaurante em Sinop, preso suspeito de matar uma mulher 
que desapareceu depois de receber uma dívida de R$ 14,5 mil, virou réu pelo 
caso pela Justiça de Mato Grosso. Leandro José Reis, 41 anos, está preso desde 
agosto na Penitenciária Ferrugem. Ele confessou o crime e apontou o local 
onde deixou o corpo de Élida Cristina da Silva Fardin. Ela trabalhava como 
repositora de supermercado e foi assassinada em agosto. Leandro virou réu e 
deve responder por homicídio qualificado acusado de assassinar a repositora.
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Mendes se reuniu com cúpula da Seduc 

Com novo fluxo de caixa, Governo 
reiniciar 57 obras paralisadas
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so reiniciou, neste ano de 
2019, um total de 57 obras 
que estavam paralisadas no 
Estado somente na Educa-
ção, o que totaliza um inves-
timento de R$ 54,7 milhões.

Além dessas obras, o Esta-
do também retomou o pa-
gamento de convênios com 
prefeituras para reformas, 
ampliações e construções de 
salas de aula e quadras, tota-
lizando R$ 80,5 milhões em 
investimentos. 

Muitas dessas obras es-
tavam paralisadas há vá-
rios anos, como é o caso da 
construção da escola esta-
dual do Distrito de Celma, 
em Jaciara, no valor de R$ 
3,3 milhões. Do montante, 
R$ 2,295 milhões é oriundo 
do Estado e R$ 1,014 milhão 
do Governo Federal. A obra 
teve início em 2013.

Outra unidade que estava 
com as obras paralisadas é 
a da Escola Estadual Mare-
chal Cândido Rondon, em 
Coqueiral Quebó, em No-
bres. A obra foi paralisada 
na época em que foi defla-
grada a “Operação Rêmora”, 
em 2016. A nova ordem de 
serviço já foi concedida.

Muitas das obras que fo-
ram retomadas neste ano 
já estão em ritmo acelera-
do, pois o governo só deu a 
ordem de serviço com a ga-
rantia de ter o recurso para 
pagar as construtoras pelo 
serviço realizado. 

“Nós retomamos essas 
obras de acordo com o fluxo 

de caixa do Governo, para 
que não ocorra nenhum 
tipo de interrupção, por fal-
ta de pagamento”, explicou 
o governador Mauro Men-
des, que revelou ainda que 
essas obras tiveram a auto-
rização para a sua retomada 
assinada já há alguns meses. 

“Muitas dessas obras já 
estão com o trabalho bem 
adiantado e já temos pre-
visões de entregar algumas 
delas já em 2020”, assegu-
rou.

Mendes relatou que uma 
das unidades que deve ser 
entregue em 2020 é a Es-
cola Estadual Júlio Muller, 
em Barra do Bugres. O local 
passa por uma reforma geral 
e a obra está orçada em R$ 
3.319.614,38. Todo o recurso 
é do Governo do Estado.

De acordo com a secre-
tária de Educação, Mario-
neide Kliemaschewsk, a re-
tomada dos investimentos 
representa melhoria para a 
comunidade escolar, e, prin-
cipalmente, a certeza que o 
Estado está caminhando no 
rumo certo e com planeja-
mento. “Retomamos essas 
obras, que já representam 
um grande avanço pela me-
lhoria no ambiente escolar, 
pois sabemos da importân-
cia da infraestrutura física 
para o ensino e a aprendiza-
gem”, ponderou.

CONVÊNIOS
Os convênios totalizam 

um montante de R$ 25,7 
milhões. Desse valor, R$ 24 
milhões são de recursos do 

NA EDUCAÇÃO | Investimentos são de R$ 80,5 milhões na Educação para a finalização das obras
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INCLUSÃO SOCIAL

Autistas poderão ser identificados
através da cédula de identidade

EMBATE

Câmara e Planalto divergem sobre o monopólio 
da Caixa Econômica Federal em gestão do FGTS

FCO RURAL

Governo do Estado 
consegue aporte de 
R$ 460 milhões 

A partir de 10 de outubro, os valores estarão disponíveis

Projeto dá prioridade a unidades de saúde pública 

fim do monopólio seria para diminuir a taxa de administração 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) é o 
autor de um projeto de lei 
(PL nº 985/2019) que autori-
za pessoas portadoras de au-
tismo a constar o transtorno 
em suas cédulas de identida-
de. Com a devida identifica-
ção, o autista poderá solicitar 
prioridade de atendimento 
em unidades públicas e pri-
vadas nas áreas de educação, 
saúde e assistência social.

O Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA), mais 
conhecido como autismo 
é um distúrbio neurológi-
co caracterizado por com-
prometimento da interação 
social, comunicação verbal 
e não verbal e comporta-
mento restrito e repetitivo. A 
proposta prevê que a reque-
rimento do titular ou de seu 
representante legal, devida-
mente acompanhado de re-
latório médico comprobató-
rio, a pessoa com transtorno 
do espectro autista poderá 
solicitar a inclusão desta in-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente da Câma-
ra dos Deputados, Rodrigo 
Maia (DEM-RJ), defendeu 
ontem (8) que o Congresso 
abra o debate sobre o fim do 
monopólio da Caixa Econô-
mica Federal como gestor 
dos recursos do Fundo de 
Garantia do Tempo de Servi-
ço (FGTS). O tema está sen-
do apreciado pela comissão 
especial mista, formada por 
deputados e senadores para 
analisar a Medida Provisória 
889/19 (MP 889/19), que libe-
ra os saques do FGTS.

Para o parlamentar, a 
gestão do banco sobre os re-
cursos do FGTS tem preju-
dicado o trabalhador por ter 
baixas taxas de rentabilidade 
e elevada taxa de administra-
ção.

“Queremos abrir o de-
bate: esse monopólio gera 
um bom resultado para o 

DA REPORTAGEM

Os produtores rurais 
de Mato Grosso poderão 
acessar um aporte de R$ 460 
milhões a partir do dia 10 de 
outubro por meio do FCO 
Rural. Os valores foram re-
ajustados em setembro no 
Banco do Brasil. O Fundo 
Constitucional do Centro 
Oeste (FCO) é um fundo de 
crédito que visa o desenvol-
vimento econômico e social 
da região. Com a reprogra-
mação orçamentária, passou 
de R$ 7,31 bilhões para R$ 
8,5 bilhões em 2019 em toda 
a região.

“Buscamos atender as 
necessidades de todos os 
empresários de Mato Grosso 
que auxiliam no crescimen-
to e desenvolvimento do 
Estado. Como a carteira em-
presarial ainda tem crédi-
to, optamos por solicitar ao 
Banco do Brasil que desti-
nasse este valor ao rural para 
atender os produtores”, ex-
plica César Miranda, secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico de Mato Grosso.

O FCO Rural é um 
crédito importante para os 
agricultores e pecuaristas do 
Estado. De acordo com re-
latório que abrange janeiro 
a julho deste ano, 82% dos 
recursos foram destinados a 
pequenos produtores rurais.

Nas operações abaixo 
de R$ 1 milhão, foram des-
tinados recursos para bo-

vinocultura de corte e ma-
quinários. Já nas operações 
acima de R$ 1 milhão, os re-
cursos foram para maquiná-
rios e armazenagem, em sua 
maioria.

De acordo com o su-
perintendente de Política da 
Agricultura e Pecuária da Se-
dec, Eldo Leite Gatass Orro, 
as operações abaixo de R$ 1 
milhão podem ser feitas pe-
los interessados diretamente 
no Banco do Brasil. As ope-
rações acima de R$ 1 milhão 
devem passar pela Câmara 
de Política Agrícola e Crédi-
to Rural (CPACR) da secre-
taria de Desenvolvimento 
Econômico.

“Nestas operações, o 
produtor rural da mesma 
forma vai até a instituição 
bancária e preenche a carta 
consulta. O banco é que en-
caminha para enquadrar e 
aprovar durante reunião da 
CPACR”, explica o superin-
tende Eldo Orro.

 “Nestas operações, o 
produtor rural da mesma 
forma contrata um projetis-
ta cadastrado na instituição 
financeira e elabora a car-
ta consulta e protocola na 
agencia. Aí é enviada para 
a agência regional do ban-
co, que encaminha para a 
Sedec para ser analisada na 
CPACR e homologada pelo 
Conselho de Desenvolvi-
mento Agrícola Empresarial 
(CDAE)”, explica o superin-
tende Eldo Orro.

formação em sua carteira de 
identidade.

No entanto, a pessoa 
autista não é facilmente ou 
mesmo visualmente identi-
ficável como outros tipos e 
perfis de pessoas com defi-
ciência. Os sinais geralmen-
te desenvolvem-se gradual-
mente, mas algumas crianças 
com autismo alcançam o 
marco de desenvolvimento 
em um ritmo normal e de-
pois regridem.

Na justificativa do pro-
jeto de lei, o deputado Wil-
son Santos ainda ressalta que 
o projeto é viável destacando 
o reconhecimento de sua 
constitucionalidade em nos-
so ordenamento jurídico.

“A Carta Magna Brasi-
leira prevê a competência 
concorrente da União, dos 
Estados e do Distrito Federal 
para legislar sobre proteção 
e integração social das pes-
soas portadoras de deficiên-
cia, bem como proteção e 
defesa da saúde temas cen-
trais do presente projeto. A 
Constituição Federal, ainda 

trabalhador ou não? Nós 
entendemos que, com esse 
valor de taxa de administra-
ção, com uma taxa de juros 
de 5,5%, com juro real na 
ordem de 1,5%, você está ge-
rando uma taxa de juros que 
prejudica o trabalhador. Se a 
gente quer beneficiar o tra-
balhador, ou a gente vai que-
brar o monopólio, ou a Caixa 
precisa se adequar ao mundo 
real”, disse Maia.

Mais cedo, o presidente 
da Caixa, Pedro Guimarães, 
defendeu a manutenção do 
banco como gestor dos re-
cursos do FGTS. Segundo 
ele, não partiu do presidente 
da República, Jair Bolsonaro, 
nem do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, a ideia de 
retirar a gestão do fundo da 
Caixa.

Ainda ontem, o presi-
dente Jair Bolsonaro disse 
ser contra a quebra do mo-
nopólio da Caixa na admi-
nistração do FGTS, assim 

como Paulo Guedes e o mi-
nistro-chefe da Secretaria de 
Governo, Luiz Eduardo Ra-
mos. “Se o Congresso deci-
dir quebrar o monopólio da 
Caixa, eu a vetarei segundo 
orientação da própria Eco-
nomia”, escreveu Bolsonaro 
na sua página do Facebook.

Sobre um possível veto 

presidencial, Maia disse 
que isso faz parte do pro-
cesso democrático. “Não há 
problema de o governo ter 
divergências com o Parla-
mento. Isso é da democra-
cia. Depois o Parlamento vai 
decidir se mantém o veto ou 
não”, afirmou o presidente 
da Câmara.

reza que é competência co-
mum da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos 
Municípios: cuidar da saúde 
e assistência pública, da pro-

teção e garantia das pessoas 
portadoras de deficiência, 
e que tal incumbência não 
exclui a competência suple-
mentar dos Estados”, explica.

Estado e R$ 1,7 milhão vem 
dos cofres das prefeituras.

Em alguns casos, de acor-
do com o levantamento da 
secretaria, nenhum recurso 
havia sido repassado para 

o município como contra-
partida do Estado, como é 
o caso de uma escola nova 
que está em fase de constru-
ção no município de Cam-
po Verde e outra em Várzea 

Grande.

CLIMATIZAÇÃO
DAS ESCOLAS
O Estado também trabalha 

na climatização de 40 unida-

des escolares, com a adequa-
ção da parte elétrica, seguido 
da colocação dos transfor-
madores, para só então pas-
sar para a instalação do apa-
relho de ar condicionado.
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TV  e Entretenimento

Fala Brasil tem o pior resulta-
do em audiência desde 2010, 
diz colunista

De acordo com informações do colunista Ri-
cardo Feltrin, do UOL, o Fala Brasil, telejornal 
matinal da Record, já foi um a das atrações mais 
bem sucedidas da emissora. Por seu formato 
original, dinamicidade, já chegou até a ser líder 
de audiência no ano passado. Algo que está lon-
ge de acontecer esse ano, ao que parece.

Em 2019, o telejornal está fracassando no 
ibope. Registrando 4,8 pontos de média na Gran-
de São Paulo, está atrás do SBT, que marcou 5,5 
pontos. A Globo, como sempre, segue líder com 
folga no horário. Vale salientar que cada ponto 
em São Paulo vale por cerca de 73 mil domicí-
lios sintonizados. Em 2010, o Fala Brasil obteve 
uma média de 7,1 pontos. Já no ano de 2011, 6,90 
pontos. Fazendo uma comparação com este ano, 
há uma baixa de 32% na audiência. No momen-
to, o Fala Brasil está passando por uma série de 
mudanças.
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A mulher
que rege
uma mo-
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Pedido
feito à
pessoa
nervosa

O talher
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(pl.)
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indiano
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rosa 

Lava com
água e
sabão
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(?)
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Axila (pop.)

Que não
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Pura;
simples

Pagar
(?): dar
vexame
(gíria)

País
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Enxergar;
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Da mesma
maneira

No caso de

Ácido ri-
bonuclei-
co (sigla)

Minha e 
(?): nossa
Revista em
quadrinhos
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(p. ext.)

Braço,
em inglês
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da cenoura

Gemido;
lamento

Másculos

Tecla "apa-
gar" de cal-
culadoras

3/aca — arm — rna. 4/game — mali. 6/arrimo — tatame.

Com câncer terminal, Asa Branca acredita 
em castigo divino: ‘Peço perdão a Deus’

O narrador Asa Branca ficou conhe-
cido em todo o país por fazer os shows 
de rodeios. A fama de Asa Branca foi 
tão grande que ele chegou a fazer par-
ticipações em novelas e até shows de 
artistas. Na época do seu auge, na déca-
da de 1990, o locutor chegava a ganhar 
300 mil reais por mês, salário maior do 
que hoje muitas celebridades da Globo 
recebem.

No entanto, Asa Branca gastou mal 
seus ganhos. A maioria do dinheiro 
ganho foi gasto com mulheres, drogas 
e bebidas. O locutor acabou adquirindo 
o HIV e, mais recentemente, descobriu 
um câncer de garganta. Atualmente, 
o artista, está na chamada “fase ter-
minal”. Isso porquê, como tem outras 
doenças, os médicos descartaram a 
hipótese de Asa Branca fazer quimio-
terapia. Basicamente, o que os especia-
listas fazem é dar remédios paliativos, 
afim de diminuir a dor e apenas espe-
rar a morte do paciente. Em entrevista 
à Veja, o narrador diz que acredita que 
sua doença possa ser um castigo divi-
no pelo o que fez nos rodeios, maltra-
tando os animais. Veja abaixo o vídeo 
em que o narrador Asa Branca diz que 
se arrepende de ter feito rodeios em 
todo o Brasil, nos quais ele garante que 
maltratava friamente alguns animais. 
Além dos maus tratos, Asa, ao se tornar 
um locutor de prestígio e sucesso, teria 
incentivado uma indústria adepta de 
práticas controversas. “Davam choque 
na pele do boi”, explicou ele, que agora 
revela que o que pode fazer é pedir per-
dão a Deus por tudo o que fez. A ativista 
Luisa Mell participou da entrevista de 
Asa à Veja.



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 expe-
riência;
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 infor-
mática e redes sociais;
31-Serralheiro, com experiência e referên-
cia comprovada;
32-Vendas, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
34-Pessoa com deficiência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

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

 MADEIRAS TARUMÃS LTDA - ME, CNPJ. 
09.179.418/0001-82. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Reno-
vação da LO – Licença de Operação de uma Serraria com 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeira, localizada 
no município de Nova Monte Verde/MT. Não determinado 
EIA/RIMA.

 JAIR MARINHO NOGUEIRA 40542700182, CNPJ: 
33.423.434/0001-53, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA:  as Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e de 
Operação (LO), da atividade de: 10.13-9-01 - Fabricação 
de produtos de carne. Endereço: Rua São José, nº 1414, 
Bairro Industrial. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Flo-
restal Ane C. Barceli 66-999766751).

 MIRA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ 31.488.899/0001-67, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia, Licença de Insta-
lação e Licença de Operação para Atividade Condomínio 
Multifamiliar ou Conjuntos Habitacionais, sito a Rua Santo 
Expedito lote n°01 e quadra n°05, Residencial PANAMBY, 
Sinop- MT, não determinado (EIA/RIMA). Eng. Vagner Pe-
reira Reis – (66)99604-8004.

VENDASPREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Tomada de Preços n.º 02/ 2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da Comissão 
Permanente de Licitação, torna público para conhecimento dos interessados, que 
realizará a licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 02/2019, cujo objeto é a 
Prestação de serviços especializados destinados a recuperação de estradas vicinais 
padrão alimentadora no Projeto de Assentamento PA Novo Horizonte, Localizado no 
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 25/10/2019, 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 07:00 hs as 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 08 de Outubro de 2019. 

Idianes Teresinha Machado 
Presidente CPL 

 KRIEGER COMERCIO DE RESIDUOS DE MADEIRAS 
LTDA CNPJ sob nº 02.424.661/0001-70 e Inscrição Estadu-
al nº 13.037.711-2, localizada na Estrada Rosália chácara 
91 A3 vem através desta informar que extraviou o LIVRO 
TERMO DE OCORRENCIAS Nº 01. 09,10,11/10/2019

Jardel Lazzarotto

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

TOMADA DE PREÇO N° 033/2019

Presidente em Exercício da CPL

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 8 de Outubro de 2019.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 

construção de estacionamentos internos e externos em canteiros na 

Avenida Arapongas e Avenida Beija Flores, conforme planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 

compõe o projeto básico, das quais foram vencedoras as empresas: 

NEIDEMAR FELIX DA SILVA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 

00.087.218/0001-25 no valor de R$ 66.000,68. Os representantes 

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de roupas de 
cama e uniformes para os Programas Sociais, uniformes para os 
brigadistas e camisetas esportivas para a Secretaria de Esportes - Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 23 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 site do 
município <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou 
telefone ** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-
mail:  carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 08 de outubro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 128/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Miraldo Gomes de Souza - Presidente da C.P.L

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 08h:30min horas do dia 12/11/2019. Data 
de Abertura Dia: 12/11/2019. Hora:  08h:30min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital da Concorrência 
Pública Nº 001/2019, objetivando a “ALIENAÇÃO DE LOTE URBANO DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, SENDO, LOTE 
URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 26.971,10 M², 
CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), 
MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
(ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 
horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RETIFICAÇÃO
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No turno, Palmeiras fez 4 a 0 no Pacaembu 

Sampaoli encara o Palmeiras com
histórico modesto em clássicos
DA REPORTAGEM

O Santos entra em 
campo nesta quarta-feira (9), 
diante do Palmeiras, na Vila 
Belmiro, para fazer seu nono 
clássico na temporada, e ten-
tar superar o único grande 
rival que ainda não conse-
guiu vencer no ano.

Até aqui, em oito clássi-
cos no ano, o Santos venceu 
três, empatou dois e perdeu 
três, um aproveitamento de 
48,5%. Contudo, das três vi-
tórias, duas foram diante do 
São Paulo e uma contra o 
Corinthians. O Palmeiras foi 
o único grande rival que o 
Peixe não conseguiu vencer 
sob o comando do técnico 
Jorge Sampaoli.

Por isso, no jogo des-
ta quarta, às 20h30, na Vila 
Belmiro, o treinador argen-
tino terá a torcida a seu favor 
para tentar superar o Pal-
meiras pela primeira vez e, 
de quebra, ultrapassar o rival 
na tabela e assumir a vice-
-liderança – no número de 
vitórias, já que os dois teriam 
47 pontos.

Nesta temporada, San-
tos e Palmeiras se enfrenta-
ram duas vezes. A primeira 
foi na arena do rival, pelo 
Campeonato Paulista. Com 
um time misto na ocasião, o 
Peixe, que vivia um excelen-
te início de temporada, foi 
segurado pelo adversário e o 
jogo terminou empatado em 
0 a 0.

O segundo encontro 
das equipes pode ser consi-
derado um dos jogos mais 
traumáticos do Santos no 
ano. 

Pela quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro, o 
Peixe, que tinha 10 pontos 
conquistados de 12 disputa-
dos até então, foi surpreen-
dido pelo Palmeiras no Pa-
caembu e levou uma goleada 
de 4 a 0.

Na ocasião, o Palmeiras 
dominou a posse de bola do 
jogo e neutralizou o Santos, 
que mal ofereceu perigo ao 
time da capital paulista.

Para a partida de hoje, 
Sampaoli tem desfalques 
importantes: Soteldo, Derlis, 
Felipe Jonatan, Kaio Jorge e 
Cueva (data Fifa) e Evandro 
(suspenso). Luiz Felipe, em 
recuperação de entorse no 
tornozelo esquerdo, é dú-
vida. Carlos Sánchez deve 
voltar a ficar à disposição 
após ser desfalque diante do 
Vasco por conta de dores na 
coxa direita.

Uma provável escalação 
do Santos é a seguinte: Ever-
son; Victor Ferraz, Lucas Ve-
ríssimo Gustavo Henrique e 
Jorge (ou Luan Peres); Die-
go Pituca, Alison (ou Jorge) 
e Carlos Sánchez; Marinho, 
Eduardo Sasha e Tailson.

O clássico é conside-
rado um confronto direto 
no Brasileirão. O Santos é o 
terceiro colocado do Brasi-
leirão, com 44 pontos, três a 

SANTOS | Rival alviverde é o único dos grandes paulistas que o argentino ainda não venceu
Foto: Divulgação

Foto: vitor Silva

Foto: Daniel Hott

Bruno Lazaroni terá sua segunda chance como técnico do 
Fogão Último clube de Michel Bastos foi o América-MG 

GRUPO COMPLETO

Tite treina com Coutinho, Neymar,
Jesus e Firmino de olho em Mané

HORA DO ADEUS

Michel Bastos anuncia sua
aposentadoria do futebol

TRÊS DIAS

Inspirado pelo pai, 
Lazaroni ganha
nova chance à 
frente do Botafogo

Foto: rapHael Zarko

Treino da seleção brasileira em Singapura 
DA REPORTAGEM

No primeiro treino 
com o grupo completo em 
Singapura, na manhã des-
ta terça-feira, o técnico Tite 
armou a equipe titular para 
enfrentar Senegal sem sur-
presas. Ederson; Daniel Al-
ves, Marquinhos, Thiago Sil-
va, Alex Sandro; Casemiro, 
Arthur e Coutinho; Gabriel 
Jesus, Neymar e Roberto 

DA REPORTAGEM

Aos 36 anos, o lateral-
-esquerdo e meio-campista 
Michel Bastos anunciou sua 
aposentadoria do futebol. 
Com passagens por clubes 
como Figueirense, Grêmio, 
Athletico-PR, São Paulo, 
Palmeiras, Sport, Lyon e 
Roma e também pela sele-
ção brasileira, o jogador fez 
sua despedida por meio de 
uma postagem nas redes so-
ciais.

O último clube de Mi-
chel Bastos foi o América-
-MG, onde só jogou uma 
partida e rescindiu contrato 

DA REPORTAGEM

Nesta quarta-feira, às 
18h15, Bruno Lazaroni terá 
sua segunda chance no co-
mando do Botafogo. O auxi-
liar técnico de 39 anos assu-
me o time de forma interina 
diante do Goiás e, mais uma 
vez, terá a missão de iniciar 
uma recuperação após sequ-
ência negativa. O desempe-
nho da equipe e o resultado 
podem até torná-lo o próxi-
mo técnico alvinegro.

Na primeira oportuni-
dade, em 8 de abril de 2018, 
Lazaroni entrou no Nilton 
Santos sabendo que a partida 
contra o Santos seria a única 
à frente do Botafogo. Zé Ri-
cardo havia sido anunciado 
como novo técnico momen-
tos antes do empate em 0 a 0. 
Agora, a história é outra.

Ainda que pequenas, 
há chances de o interino ser 
efetivado após o jogo desta 
quarta. Mas a permanência 
de Lazaroni no comando do 
Glorioso depende do com-
portamento do time contra 
o Esmeraldino. Só uma vi-
tória acompanhada de uma 
atuação convincente pode 
prolongar seu tempo como 
treinador.

No dia após a queda de 
Eduardo Barroca, o auxiliar 
se reuniu com Anderson Bar-
ros e Flávio Tenius, prepa-
rador de goleiros, no Nilton 
Santos a fim de planejarem 
o jogo contra o Goiás. Uma 

possível efetivação não foi 
debatida, e Bruno não faz 
planos. O pensamento no 
momento é ajudar o Botafo-
go a sair dessa situação.

Bruno Lazaroni chegou 
ao Botafogo em 2014 para ser 
técnico da categoria sub-13. 
Após um período no Catar, 
onde auxiliou o pai, voltou 
para assumir a coordenação 
técnica de todas as categorias 
inferiores à sub-15, função 
que exerceu até fevereiro de 
2017, quando passou a ser ge-
rente geral da base até o fim 
daquele ano.

O desejo em direcionar 
sua carreira para o cargo de 
treinador o levou a ser au-
xiliar permanente do time 
principal no início de 2018. 
Desde então, trabalhou com 
Felipe Conceição, Alberto Va-
lentim, Marcos Paquetá, Zé 
Ricardo e Eduardo Barroca.

No período em que o 
pai comandava o Botafogo, 
Bruno iniciava sua carrei-
ra como meio-campista no 
Bangu. Como jogador profis-
sional, teve passagens ainda 
por Vasco, América-RJ e clu-
bes da Suíça, Portugal e Ará-
bia Saudita. Desde que dei-
xou os gramados, em 2012, 
Bruno quis seguir trabalhan-
do com futebol. Tendo o pai 
como referência na carreira 
e com apenas três dias para 
planejar o próximo compro-
misso do Botafogo, o interi-
no cumprirá mais uma etapa 
nesta quarta.

Firmino.
A equipe é a mesma que 

conquistou a Copa América, 
mas com Everton no banco 
e Neymar, suspenso na com-
petição continental, dentro. 
Estes são os jogadores que 
devem enfrentar os senega-
leses nesta quinta (10), às 8h.

Neymar e Coutinho 
inverteram de posição de 
acordo com a fase defensiva 
e ofensiva. Quando marca-

em setembro após uma pas-
sagem de três meses. 

“Hoje um capítulo se 
acaba, mas outros começam 
e também prometem ser 
cheios de alegrias e emo-
ções”, diz Michel, em trecho 
da postagem.

Michel foi revelado 
pelo Pelotas e depois passou 
por Feyenoord, Excelsior 
(ambos da Holanda), Athleti-
co, Grêmio, Figueirense, Lil-
le, Lyon, Schalke 04, Al-Ain, 
Roma, São Paulo, Palmeiras, 
Sport e América. Na seleção 
brasileira, fez um gol em 10 
partidas e foi titular na Copa 
do Mundo de 2010.

vam a saída de bola, Cou-
tinho marcava saindo pela 
esquerda, com Neymar pelo 
centro. E os dois se inver-
tiam quando o Brasil tinha 
a bola.

O auxiliar técnico Cle-
ber Xavier também traba-
lhou com os reservas, que 
formaram com: Weberton; 
Marcinho, Rodrigo Caio, 
Militão e Renan Lodi; Fa-
binho, Matheus Henrique; 

menos que o Palmeiras, que 
tem 47.

Se o Santos vencer, 
iguala o número de pontos 
do Palmeiras, mas ultrapassa 
o rival e assume a vice-lide-
rança pelo critério de de-
sempate (ter mais vitórias); 
se o Palmeiras vencer, abre 
seis pontos para o Santos na 

tabela e esfria o sonho do 
Peixe de brigar pelo título; o 
empate é ruim para os dois, 
principalmente se o Flamen-
go vencer o Atlético-MG, na 
quinta-feira, no Maracanã. 
Neste cenário, o Rubro-Ne-
gro abriria sete pontos de 
vantagem para o Palmeiras e 
10 para o Santos.

Veja os resultados do 
Santos em clássicos no ano:

27/1 - Santos 2 x 0 São Paulo - 
Pacaembu
23/2 - Palmeiras 0 x 0 Santos - 
Arena do Palmeiras
10/3 - Corinthians 0 x 0 Santos 
- Arena Corinthians
31/3 - Corinthians 2 x 1 Santos - 

Arena Corinthians
8/4 - Santos 1 x 0 Corinthians - 
Pacaembu

18/5 - Palmeiras 4 x 0 Santos - 
Pacaembu
12/6 - Santos 1 x 0 Corinthians 
- Vila Belmiro
10/8 - São Paulo 3 x 2 Santos - 
Morumbi

Richarlison, Gabigol, Paque-
tá e Everton. Na atividade, 
ele chamou a atenção para 
as investidas de Mané pelo 
lado esquerdo de ataque. O 
atacante de Senegal é a prin-
cipal atração do time africa-
no.

A seleção senegalesa 
chegou apenas nesta terça 
em Singapura. Muitos torce-
dores esperavam o atacante 
senegalês na porta do hotel.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os produtores rurais Ede-
mir Elly e sua esposa, Mar-
lenita Terezinha Zottis Elly, 
proprietários de uma área 
de 10 mil m² na Comunida-
de Nossa Senhora de Fátima, 
em Sinop, implantaram este 
ano um sistema gerador fo-
tovoltaico para baixar o custo 
com a energia elétrica. A mé-
dica veterinária da Empresa 
Mato-grossense de Pesquisa, 
Assistência e Extensão Rural 
(Empaer), Natasha Caminha, 
fala que este é o terceiro pro-
jeto de energia solar implan-
tado no município com o 
apoio da Empaer.

Conforme Natasha, o valor 
total do financiamento foi 
de R$ 33 mil, entre equipa-
mentos e mão-de-obra, com 
prazo de cinco anos para o 
pagamento. Os produtores 
adquiriram um sistema ge-
rador fotovoltaico com po-
tência de 6,7 kWp, composto 
por 20 painéis solares e que 
vai suprir o consumo médio 
mensal de 804 kWh. A pro-
jeção para redução do gasto 
familiar com energia elétrica 
é significativa. A conta que 
era de R$ 442,20 será de ape-
nas R$ 16,50 por mês com o 
sistema de energia solar. O 
casal agora aguarda apenas 
a instalação do relógio me-
didor pela concessionária de 
energia elétrica.

Desde 2010 trabalham com 
frangos de corte, bovinocul-
tura de leite, olericultura e 
mandiocultura. A proprie-
dade do casal Elly conta com 
uma sala de 21 metros qua-
drados para o abate das aves, 
sendo que por ano são pro-
cessados 500 frangos. O casal 
comercializa também o leite 

in natura, queijos, mandio-
ca descascada, em torno de 
300 quilos por mês, e ovos 
no mercado local e em feiras 
na cidade. Neste ano de 2019, 
os produtores buscaram o 
apoio da Empaer para a aqui-
sição de um sistema gerador 
fotovoltaico. O projeto foi 
aprovado por meio da linha 
de crédito para energia solar 
própria do Sistema de Crédi-
to Cooperativo - Sicredi.

A veterinária explica que 
este já é o terceiro projeto de 
energia solar elaborado pelo 
escritório da Empaer e apro-
vado pelo Sicredi. Outro ca-
sal de produtores contempla-
dos foram Nelson Maziero 
e Cecília Mattiello Maziero, 
em 2018. Eles são proprietá-
rios da Chácara Santa Cata-
rina, na Comunidade Branca 
de Neve, e financiaram R$ 
35 mil com prazo de 10 anos 
para pagamento por meio da 
linha de crédito Pronaf Mais 
Alimentos. Desde 2006, o 
casal Maziero comercializa a 
produção de mandioca aten-
dendo à merenda escolar e o 
comércio local.

SUSTENTÁVEL
Na propriedade da famí-

lia Maziero, o grande des-
taque é a produção de uvas 
que são vendidas in natura e 
processadas artesanalmente 
como doce, vinho e vinagre. 
Para atender a demanda da 
Chácara Santa Catarina, o 
sistema gerador fotovoltaico 
adquirido tem potência de 
5,76 kWp, é composto por 18 
painéis solares e vai suprir o 
consumo médio mensal de 
362 kWh, inclusive gerando 
um excedente para a rede 
pública de 376 kWh.

Os agricultores familiares 
Pedro Valcir da Roza e a es-

Foto: PF-Mt

Foto: Lucas Diego

Foto: DivuLgação

ARIPUANÃ

Confronto durante operação contra
exploração em garimpo ilegal: 1 morto

CLIMA

CPTEC emite alerta de tempestades
e raios em 117 cidades no estado

SINOP

Seaf realiza capacitação
sobre cadeia do leite

Garimpo foi invadido pela Polícia Federal 

Evento acontece até 10 de outubro, na sede da Embrapa

Em alguns pontos a chuva será mais persistente 
e generalizada 

DA REPORTAGEM

Uma pessoa morreu 
em confronto com policiais 
do Batalhão de Operações 
Oficiais (Bope) e federais 
na segunda (7) na 2ª fase da 
“Operação Trype” em um 
garimpo ilegal de Aripuanã. 
Cerca de 1,2 mil pessoas já 
circularam no garimpo, se-
gundo autoridades. A Polícia 
Federal confirmou a morte, 
mas não informou a identi-
dade da pessoa que morreu.

De acordo com a PF, 
a operação tem objetivo de 
cessar as atividades no gran-
de garimpo ilegal no muni-
cípio. Não há, inicialmente, 
mandados de prisão contra 
garimpeiros.

De acordo com as in-
vestigações, além do impac-
to ambiental na região, o ga-
rimpo ilegal estaria causando 
grande devastação social no 
município com aumento do 
índice de homicídios, tráfico 
de drogas, prostituição e ou-
tros crimes.

Cerca de 160 policiais 
e também de servidores do 
Instituto Brasileiro de Meio 

DA REPORTAGEM

O Centro de Previsão 
de Tempo e Estudos Climá-
ticos (CPTEC), que é liga-
do ao Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe), 
emitiu um alerta para a pos-
sibilidade de tempestades 
e raios em Cuiabá e outras 
116 cidades de Mato Grosso. 
Na capital mato-grossense, 
durante toda a semana, há 
chance de precipitação. As 
máximas não devem passar 
de 34ºC. O aviso do CPTEC 
aponta que, nos municípios 
citados, poderão ocorrer 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Esta-
do de Agricultura Familiar 
(Seaf), está realizando de ter-
ça (8) a quinta (10), na sede 
da Embrapa Agrossilvipasto-
ril, em Sinop, a edição anual 
da Capacitação dos Técnicos 
ligados à Cadeia Produtiva 
do Leite em Mato Grosso. As 
atividades envolvem a parti-
cipação de técnicos, profis-
sionais da cadeia produtiva, 
e secretários de agricultura 
dos municípios.

Os participantes terão o 
papel de multiplicadores no 
processo de expansão con-
duzido pelo Programa MT 
Produtivo – Leite. A meta é 
trabalhar para a implantação 
de 30 Unidades de Referên-
cia Tecnológica - URT, que 
terão o papel de aproximar a 
assistência técnica do produ-

tor. Aliada ao melhoramento 
genético do gado leiteiro e a 
renovação das pastagens, as 
unidades também cumpri-
rão o papel de vitrine tec-
nológica para o estímulo de 
outros produtores.

Neste módulo serão 
abordados temas ligados à 
manipulação de dietas para 
o rebanho leiteiro, técni-
cas de reprodução assistida 
envolvendo a transferência 
genética de sêmens e embri-
ões, e doenças relacionadas à 
reprodução. A capacitação é 
uma realização da Secreta-
ria de Estado de Agricultu-
ra Familiar (Seaf), Empresa 
Mato-grossense de Pesqui-
sa, Assistência e Extensão 
Rural (Empaer), Embrapa 
Agrossilvipastoril, Senar, Su-
perintendência Federal de 
Agricultura do Mapa, entre 
outros parceiros.

pancadas de chuva acompa-
nhadas de raios durante al-
guns dias desta semana. Em 
alguns pontos a chuva será 
mais persistente e generali-
zada, o que poderá acarretar 
acumulados elevados ao fi-
nal do dia. A partir da tarde, 
ainda conforme o CPTEC, 
se eleva a condição para 
temporais que poderão vir 
acompanhados de rajadas de 
vento de forte intensidade. 
Para Cuiabá, a possibilida-
de de precipitação para hoje 
(9) é de 30% e os termôme-
tros devem ficar entre 27ºC e 
34ºC.

Ambiente e Recursos Reno-
váveis (Ibama) e Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema) atuarão na área du-
rante toda semana. A ação 
conta com apoio de forças 
de segurança do Estado de 
Mato Grosso.

O GARIMPO
Há quase um ano o ga-

rimpo ilegal atrai aventurei-
ros e curiosos em busca de 
ouro na região de Aripuanã. 
A situação já foi alvo de in-
vestigação da Polícia Federal 
em 2018 e reuniu autorida-
des, no entanto, a exploração 
continuava sem qualquer 
tipo de controle.

A área explorada ilegal-
mente registrou acidentes, 
soterramentos, mortes e as-
sassinatos ao longo de quase 
um ano. A Polícia Civil de 
Aripuanã disse, em junho 
deste ano, que o garimpo 
reúne cerca de 2 mil pesso-
as. Já a Prefeitura de Aripu-
anã calcula que são cerca de 
mil pessoas. A concentração 
de pessoas de fora da cidade 
provocou um aumento no 
fluxo do hospital da cidade, 

Foto: extensionista

Este é o terceiro projeto de energia solar elaborado pela Empaer 

Agricultores familiares investem
em energia solar para baixar custos
SINOP | A conta que era de R$ 442,20 será de apenas R$ 16,50 por mês com o sistema gerador fotovoltaico

além de aumento no índice 
de crimes.

A invasão da proprie-
dade, que é da União, come-
çou em novembro de 2018. 

Desde então as autoridades, 
como Ministério Público 
Federal, governo estadual e 
federal, tentaram soluções e 
fizeram diversas reuniões.

posa, Solange Maria Liell da 
Roza, também instalaram a 
energia solar, tecnologia que 
além de trazer economia, é 
bastante sustentável. Finan-

ciaram recursos na ordem 
de R$ 35.579,70 e adquiriram 
um sistema gerador fotovol-
taico com potência de 9,38 
kWp, que supre o consumo 

médio mensal da família de 
1.125,6 kWh. A projeção de re-
dução do gasto familiar com 
energia elétrica de R$652,85 
para R$17,40. Os produtores 

trabalham com pecuária lei-
teira e são proprietários do 
Sítio Casa do Senhor, no As-
sentamento Wesley Manoel 
dos Santos.
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Multas poderão ser parceladas no cartão de crédito 

Multas e IPVA pagos no cartão
DA REPORTAGEM

O pagamento de multas e Imposto So-
bre a Propriedade de Veículos Automo-
tores (IPVA) poderá ser parcelado em até 
12 vezes com até três cartões de crédito 
diferentes. A informação foi divulgada no 
Diário Oficial, pela portaria nº 720/2019, 
que estabelece os procedimentos neces-
sários para o credenciamento de empre-
sas destinadas ao pagamento e parcela-
mento, com uso de cartões de débito ou 
crédito, de dívidas de qualquer natureza 
relativas a veículos automotores, com a 
finalidade de viabilizar o licenciamento.

Além de multa e IPVA, o condutor po-
derá parcelar Seguro de Danos Pessoais 
Causados por Veículos Automotores de 
Vias Terrestres (DPVAT) e a Taxa de Li-
cenciamento. As empresas que preten-
dem operar no Estado, por exigência da 
resolução 619/2016 do Conselho Nacio-
nal de Trânsito (Contran), devem estar 
previamente credenciadas no Departa-
mento Nacional de Trânsito (Denatran).

A portaria, publicada na segunda-feira, 
estabelece que, no momento da negocia-
ção dos débitos para pagamento, a em-
presa credenciada deverá demonstrar, 
detalhadamente, a formação dos custos 
do valor da dívida, identificando cada dé-
bito parcelado, taxa de juros aplicada e o 
número de parcelas escolhidas pelo pro-
prietário do veículo.

O pagamento poderá ser realizado em 
até 12 vezes utilizando de até três cartões 
de crédito diferentes, independente de 
ser da titularidade da pessoa que está qui-
tando os débitos, garantindo a integrida-
de da operação mediante senha pessoal e 
intransferível do titular do cartão.

No momento do pagamento, a pessoa 
deverá informar o número de seu celular 
para receber, via SMS ou via aplicativo de 
mensagem instantânea, os comprovantes 
definitivos da quitação dos débitos.

“Nosso principal objetivo é facilitar 
para que o cidadão não perca seu veículo 
e nem tenha o nome inscrito em dívida 
ativa. Queremos que o contribuinte tenha 
a oportunidade de regularizar a situação 
do seu veículo e quitar suas pendências 
sem pesar no bolso”, disse o presidente 
do Detran-MT, Gustavo Vasconcelos.

ATENÇÃO, MOTORISTA! | Procedimento autoriza infrator a parcelar débitos em até 12 vezes com três cartões
Foto: DIVULGAção


