
A Sefaz realiza hoje, em Sinop, o terceiro sorteio mensal do Programa Nota MT. O evento será às 10h, na Câmara. O objetivo da Sefaz com a realiza-
ção de sorteios fora da capital é ampliar o número de consumidores cadastrados na Nota MT no interior do estado.                                   Página -8

PREMIAÇÃO

Sinop sedia terceiro sorteio
mensal do Programa Nota MT

NO SUL

Influencers
desbravaram
o Pantanal
Norte
Cinco influenciadores di-
gitais de Mato Grosso par-
ticiparam de mais uma 
expedição para conhecer e 
divulgar os atrativos turís-
ticos do estado. Os profis-
sionais visitaram Poconé 
e conheceram as regiões 
da Transpantaneira e Porto 
Jofre, no Pantanal Norte.     
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Livas Eduardo Damazio, o ‘Dudu Cuiabano’, de 9 anos, embarcou para a disputar a Copa Guga, 
um torneio do Circuito Nacional da Confederação Brasileira de Tênis (CBT), que ocorrerá de até 
dia 13 de outubro, em Florianópolis.                       Página -6

SINOP

POLÍCIAS CONECTADAS

Comerciantes
apostam no
Dia das
Crianças

MT e RJ
juntos
contra
o tráfico 

O Dia das Crianças é uma 
ótima oportunidade de o empre-
sário iniciar o último trimestre 
do ano com o pé direito e para 
isso basta ele usar de criativi-
dade para realizar boas promo-
ções, com produtos diferencia-
dos e formas de pagamento 
atrativas.
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Os governadores de Mato 
Grosso, Mauro Mendes (DEM) 
e Wilson Witzel (PSC), sela-
ram acordo para aproximar as 
polícias de ambos os estados. O 
objetivo é trabalharem em con-
junto para coibir o tráfico de ar-
mas e drogas. Mendes defendeu 
medidas mais duras de punição 
para quem pratica tráfico de 
armas e drogas no país.
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Os processos de verticalização só se insta-
lam nos degraus da hierarquização urbana 
compatíveis com seus requisitos

Escrevo sobre a verticalização enquanto 
processo de transformação da produção pri-
mária em outros produtos agregando-lhe va-
lor econômico. Por exemplo, o algodão rende 
mais se é transformado em roupa. Mas para 
chegar à roupa tem que virar fio, depois te-
cido, para só então se transformar em uma 
peça de vestuário.

O trabalho, braçal ou mecânico, artesanal, 
intelectual ou industrial é o fator que agrega 
valor a cada passo desta transformação. Po-
deria ser um automóvel, sofisticado, mas ain-
da assim resultado da combinação de muitos 
produtos primários transformados, alguns 
com transformação tão elaborada a ponto de 
não nos lembrar que a origem destas maravi-
lhas está lá na produção primária, a qual nem 
se reconhece o devido valor.

Quanto mais o produto primário é proces-
sado mais valor é agregado, exigindo, porém 
a cada passo mais tecnologia, preparo de mão 
de obra, acessibilidade a bens e serviços com-
plementares e outros quesitos, gerando em 
troca progressivamente mais renda, melho-
res salários e empregos de maior qualidade.

Assim, a verticalização das economias 
não é nivelada como se todos os processos 
de transformação tivessem o mesmo nível de 
sofisticação e exigências, e nem acontece em 
um plano como se todos os pontos do espaço 
regional atendessem a todos os requisitos de 
cada etapa de seus processos de transforma-
ção. Ao contrário, a verticalização acontece 
em espaços urbanos hierarquizados funcio-
nalmente e organizados nas redes de cidades, 
de acordo com a qualidade de suas infraes-
truturas e de suas instalações produtoras de 
bens e serviços, bem como, da disponibilida-
de de mão de obra qualificada, energia, trans-
portes, comunicações, centros de ensino e 
pesquisa, localização estratégica etc. A verti-
calização é urbana.

Assim, seria como se tivéssemos duas 

O serviço “fantasma”
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a mensagem era da Oi e que, evidente-
mente, a possibilidade de se tratar de al-
gum recurso da gaveta, digo, do aparelho, 
estaria descartada.

A atendente seguir afirmando que o 
serviço estava inativo. Eu solicitei, então, 
que ela ativasse, para teste, e voltasse a 

desativar depois. Alguns ins-
tantes depois ela me informou 
que já havia ativado e desativa-
do. Acontece que isso, prova-
velmente, não aconteceu, pois 
todas as formas de controle do 
serviço que eu testei acusaram 
erro ao tentar ativar o mesmo.

Com essa informação in-
correta ela argumentou que 
não havia mais nada que pu-

desse ser feito. Solicitei a abertura de um 
chamado na área técnica e estou aguar-
dando, mesmo sem acreditar que vou 
ter algum retorno. A hora que acabar a 
paciência (que vai ser logo) busco outras 
formas de resolver o problema.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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Desde que começaram a ser divulgadas pelo 
site The Intercept Brasil, há quatro meses, as men-
sagens vazadas de integrantes da Lava Jato têm cau-
sado desconforto até entre entusiastas da operação.

Ao expor a excessiva proximidade entre os in-
vestigadores e o atual ministro da Justiça, Sergio 
Moro, as conversas disseminaram dúvidas sobre a 
imparcialidade deste nos anos em que atuou como 
juiz responsável pelo caso em Curitiba.

Os diálogos também colocaram em xeque os 
métodos dos procuradores à frente da operação, 
apontando diversos indícios de abusos —incluindo 
investigações sobre ministros do Supremo Tribunal 
Federal por baixo dos panos.

Dada a gravidade das revelações, é salutar a 
disposição dos membros da corte e do Ministério 
Público Federal de examinar as mensagens para ve-
rificar sua autenticidade, como esta Folha noticiou.

Os arquivos originais estão em poder da polícia 
e do STF. Submetê-los a uma análise técnica sobre 
sua integridade é passo preliminar indispensável 
para que seu conteúdo possa ser debatido pelo Judi-
ciário com profundidade.  

É certo que as mensagens foram obtidas de for-
ma criminosa, após a invasão das contas de autori-
dades no aplicativo Telegram por hackers. Os sus-
peitos foram presos em julho pela Polícia Federal, 
que investiga as circunstâncias em que eles obtive-
ram o material e o fizeram chegar às mãos de jorna-
listas. Se não há dúvida de que o interesse público 
justifica sua divulgação pelos veículos que têm exa-
minado as mensagens, resta saber o que os tribunais 
poderão fazer com elas.

Até aqui, Moro e os procuradores usaram a 
ausência de atestado da validade dos arquivos para 
driblar questionamentos suscitados pelo seu conte-
údo embaraçoso.

Segundo a jurisprudência estabelecida pelas 
cortes brasileiras, provas obtidas de forma ilícita 
não podem ser usadas para punir ninguém, mas são 
admissíveis quando podem beneficiar os acusados.

Isso significa que as mensagens dificilmente 
servirão para responsabilizar alguém por abusos, 
mas podem abrir caminho para uma revisão de 
processos como o que levou o ex-presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva (PT) à cadeia. O STF se prepara 
para julgar em breve uma ação do líder petista que 
pede a suspeição de Moro, o que pode levar à es-
taca zero vários processos conduzidos em Curitiba. 
Caberá ao Judiciário examinar com rigor as men-
sagens vazadas e o que elas revelam sobre os méto-
dos empregados pela Lava Jato. O que não se pode 
é ignorá-las.

Editorial

O valor da prova

Ranking dos Políticos - Facebook

escadinhas frente a frente: de um lado 
a dos requisitos dos processos de trans-
formação e de outro a da disponibilidade 
de infraestrutura urbana, ou das cida-
des. Os processos de verticalização só 

se instalam nos degraus da hierarquização 
urbana compatíveis com seus requisitos. Só 
que a economia não fica esperando que este ou 
aquele estado, esta ou aquela cidade se prepa-
re para receber os processos de verticalização. 
Se tiver condições tudo bem, se não, procura 
outro lugar com vantagens comparativas, ain-
da que em outro estado ou país. E é o que está 
acontecendo contra Mato Grosso.

É urgente que o estado desenvolva um pro-
cesso de Planejamento Regional capaz de ca-
racterizar sua rede urbana, identificando seus 
principais polos nos diversos níveis, de forma 
a reforçá-los estruturalmente para o desempe-
nho das tarefas de recepção aos investimentos 
industriais adequados a cada caso.

Verticalizar sua economia é o grande desa-
fio de Mato Grosso pois ela está acontecendo 
fora do estado em um processo inaceitável de 
exportação da renda e dos empregos de maior 
qualidade em prejuízo dos mato-grossenses.

Estamos perdendo até na manteiga. Con-
tudo, bons ventos sopram. Nos últimos dias 
aconteceu a volta do gás boliviano, a reati-
vação da Termelétrica e a instalação de uma 
grande usina de biodiesel em Cuiabá.

Mas é preciso mais, ampliar a rede de zo-
nas industriais nos polos do estado apoiadas 
por um sistema sólido e honesto de estímulos 
fiscais, reviver a ecovia do Paraguai, interna-
cionalizar de fato o Marechal Rondon, aproxi-
mar a ferrovia de todas as regiões do estado 
reforçando sua espinha-dorsal, a BR-163, e em 
especial conectando com os trilhos a Região 
Metropolitana de Cuiabá, sem dúvida a cabeça 
do sistema urbano de Mato Grosso. Repetin-
do o artigo anterior, a demora é irrecuperável 
e condena Mato Grosso a eterno celeiro e seu 
povo a cidadãos de segunda classe.     

JOSÉ ANTONIO LEMOS É ARQUITETO E 
URBANISTA

Verticalização e 
planejamento regional

OSTENTAÇÃO
Flagrado rotineiramente levando uma 

vida de luxo, o ex-vereador de Cuiabá, João 
Emanuel Moreira Lima, alegou à Justiça Ma-
to-Grossense que tem renda mensal de R$ 2 
mil. O salário, segundo o ex-parlamentar, 
não é suficiente nem para seus gastos bási-
cos, visto que paga pensão alimentícia para 
o filho que tem, fruto do relacionamento com 
a deputada Janaina Riva (MDB), no valor de 
R$ 998. No entanto, uma postagem no Insta-
gram mostra que João Emanuel presenteou 
a namorada com um relógio da marca Ro-
lex - uma das mais caras do mundo - como 
“aliança de noivado”.

SE A MODA PEGA...
Um advogado conseguiu na Justiça o di-

reito de exercer a profissão mesmo que esteja 
inadimplente com a OAB. O caso, que pode 
ser usado como precedente em situações 
similares, foi divulgado pelo jornal Folha de 
S.Paulo. A decisão é da desembargadora Mo-
nica Nobre, do TRF-3 (Tribunal Regional fe-
deral da 3ª Região), que atendeu a um pedido 
de Bruno Preti de Souza, que estava suspen-
so pela OAB paranaense, para que ele possa 
advogar. Ele diz que entrou em depressão em 
2016 e, desempregado, deixou de pagar duas 
anuidades da entidade (2015 e 2016). Em maio, 
a entidade o condenou à suspensão até o pa-
gamento do débito.

SEM INTERESSE
Com visibilidade pública em ascensão, 

a juíza Célia Vidotti, da Vara de Ação Civil 
Pública e Ação popular, negou ter interesse 
em disputar um cargo eletivo. A magistrada, 
conhecida por condenar políticos corruptos 
a devolver valores desviados ao erário públi-
co, disse achar importante a participação de 
mulheres na política, mas afirmou que o que 
faz de melhor é julgar. “Acho muito impor-
tante que cada vez mais mulheres entrem 
para a política. Mas o que faço de melhor 
hoje é julgar e assim, desejo permanecer”, 
afirmou.

Sinceramente acredito que todo o serviço de caixa 
postal de voz da Oi esteja com problemas, mas é muito 
mais “fácil” para a operadora dizer que está tudo normal 
que assumir o erro e ter que buscar uma solução. Se 
todos que reclamarem forem tratados como eu fui eles 
estão encontrando uma ótima forma de ganhar tempo.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

JOSÉ ANTONIO LEMOS

Crédito: Marcos Silva
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“as mensagens dificilmente servirão para 
responsabilizar alguém por abusos, mas 
podem abrir caminho para uma revisão de 
processos como o que levou Lula à cadeia

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Desde que ativei uma nova linha em 
meu plano da Oi, como falei anteriormen-
te, minhas caixas postais foram automa-
ticamente ativadas. A situação, que inclu-
sive comentei aqui quando tentei resolver 
com a Joice, atendente virtual, permane-
ceu e, claro, me incomodou.

Entrei em conta-
to com a operadora 
via chat. A atendente 
consultou todas as 
minhas linhas e in-
formou que o serviço 
estava desativado em 
todas. Expliquei que 
as chamadas esta-
vam sendo encami-
nhadas para a tal cai-
xa postal, detalhei como acontecia e ela 
“bateu o pé” que estava desativado.

Como eu insisti na questão a atenden-
te me deu uma das mais ridículas explica-
ções que poderiam ser atribuídas ao caso: 
falou que o que estava ativo era a “caixa 
postal do aparelho”. Falei que o chip que 
estou testando está em uma gaveta, no 
meu escritório, e que, seguramente, a ga-
veta não tem caixa postal.

Ela insistiu que seria a única expli-
cação, eu liguei, então, para o tal chip, e 
transcrevi para a atendente a mensagem 
que dizia que a chamada estava sendo en-
caminhada para a caixa postal e que se-
ria convertida em SMS. Falei, então, que 

Acadêmicos do curso de Jornalismo em Sinop participaram do projeto Pe-
queno Aprendiz, desenvolvido pela Fasipe no Centro Social Orfanato Menino 
Jesus anualmente. Os estudantes desenvolveram atividades recreativas, tais 
quais pintura de rosto, vôlei, entre outras brincadeiras. O local hoje abriga em 
torno de 10 crianças, sendo 5 delas pequenos de 6 meses a 1 ano, 4 crianças de 
4 a 6 anos e uma maior, portadora de síndrome de Down.
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Os dois estados terão integração das polícias 

Mendes e Witzel unem forças para 
combater tráfico de armas e drogas 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Durante o Fórum de Go-
vernadores em Brasília, os 
governadores de Mato Gros-
so, Mauro Mendes (DEM) e 
Wilson Witzel (PSC), sela-
ram acordo para aproximar 
as polícias de ambos os es-
tados. O objetivo é traba-
lharem em conjunto para 
coibir o tráfico de armas e 
drogas.

Dentro do acordo está de-
cidido que as Polícias Civil 
e Militar passem atuar de 
forma integrada com as Po-
lícias Federal e Rodoviária 
Federal neste cerco. 

“Vamos trabalhar juntos. 
Temos que unir esforços 
dos governadores, do Go-
verno Federal, para melho-
rar os nossos resultados na 
segurança pública do País”, 
disse Mendes.

O anúncio foi feito na fi-
nal da tarde de terça-feira 
(08) através de um vídeo 
de ambos governadores em 
suas redes sociais.

A comissão liderada pelos 
dois governadores passa a 
tratar de critérios mais ob-
jetivos e mais próximos da 
realidade para organizar o 
repasse do Sistema Única de 

Segurança Pública (Susp).
“No Fórum de Gover-

nadores, propus a aproxi-
mação entre as polícias do 
Rio de Janeiro e do Mato 
Grosso e que elas possam 
trabalhar em parceria com 
a Polícia Federal e Polícia 
Rodoviária Federal, o que 
foi prontamente atendi-
do pelo governador Mauro 
Mendes. É inadmissível que 
o tráfico continue utilizan-
do os portos e fronteiras do 
Brasil e mantenha a popu-
lação refém sob a mira de 
armamento pesado. Com os 
governadores atuando em 
conjunto, tornaremos a Se-
gurança Pública mais efetiva 
e diminuiremos os índices 
de violência do país”, disse 
Witzel. 

Durante o encontro, Men-
des defendeu que seja ado-
tada medidas mais duras de 
punição para quem pratica 
tráficos de armas e drogas 
no país. “Se nós olharmos no 
mundo inteiro os únicos pa-
íses que conseguiram conter 
essa praga [tráfico] foram os 
que adotaram penas mui-
to radicais para sua prática. 
Quando alguém ousa falar 
assim: ‘Eu defendo pena de 
morte para alguns tipos de 
crime’ aparecem alguns e 

SEGURANÇA | Acordo entre os governos de Mato Grosso e Rio de Janeiro foi firmado em Brasília
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CONTESTAÇÃO

Prefeitura questiona os dados do IBGE 
sobre estimativa populacional de Sinop

POLÊMICA

Lúdio Cabral apresenta lei que proíbe 
agrotóxicos à base de glifosato em MT

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Governo apresenta 
relatório para a 
Comissão de Saúde

Audiência Pública foi realizada na ALMT 

Segundo o Executivo, dados do IBGE estão fora da realidade 

O glifosato, é apontado pela OMS como substância 
causadora de câncer 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em julho o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE) divulgou que 
a cidade de Sinop tem uma 
estimativa populacional de 
142.996 habitantes. Mesmo 
com um crescimento demo-
gráfico de 26% a prefeitura 
de Sinop decidiu questionar 
os dados do instituto, o qual 
classificou como “fora da re-
alidade”.

De acordo com o se-
cretário de Finanças, Astério 
Gomes, ao utilizar dos da-
dos fornecidos pela conces-
sionária de energia elétrica, 
a Energisa. Há em Sinop 
55.540 unidades consumi-
doras ativas no município, 
com isso, levando em con-
sideração uma média de 
quatro pessoas por família, 
Sinop tem hoje, nas contas 
do secretário, uma popu-
lação estimada em 222.160 
habitantes. Com isso a dife-

DA REPORTAGEM

Deputado estadual Lú-
dio Cabral (PT) apresentou 
projetos de lei para proibir 
agrotóxicos à base de glifo-
sato, neonicotinóides e 2,4-D 
em Mato Grosso. Os projetos 
proíbem a produção, o ar-
mazenamento, a comercia-
lização e o uso de agrotóxi-
cos à base dessas substâncias, 
que são prejudiciais à saúde.

“Diversos estudos iden-
tificaram associação entre 
problemas de saúde e áreas 
onde há maior consumo de 
agrotóxicos. O grande pro-
blema é que hoje há um uso 
indiscriminado de agrotóxi-
cos e esses produtos trazem 
efeitos nocivos para o meio 
ambiente e para a saúde hu-
mana. A população de peixes 
vem reduzindo e uma das 
causas é a contaminação dos 
rios por agrotóxicos”, disse 
Lúdio.

O glifosato, ou N-
-(fosfonometil)-glicina, é 
apontado pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) 
como um possível carcino-
gênico, ou seja, substância 
causadora de câncer. Por 
isso, o parlamentar apre-
sentou o PL 898/2019 para 
proibir a substância em Mato 
Grosso. Segundo ele, o gli-

DA REPORTAGEM

A Comissão de Saúde, 
Previdência e Assistência 
Social realizou na terça-
-feira (8) audiência pública 
para debater o balancete or-
çamentário e financeiro da 
Secretaria de Estado e Saú-
de (SES) e do Fundo Esta-
dual de Saúde, referente 
ao 2º quadrimestre de 2019 
– maio a agosto. De acordo 
com o secretário Gilberto 
Figueiredo, o governo tem 
um déficit de R$ 331,3 mi-
lhões.

O presidente da Comis-
são de Saúde, Paulo Araújo 
(PP), afirmou que a Assem-
bleia Legislativa tem feito 
o seu papel ao acompanhar 
‘in loco’ como o governo 
vem investindo os recursos 
financeiros disponíveis nas 
unidades de saúde em vários 
municípios de Mato Grosso. 
Segundo ele, o governo vem 
cumprindo com todas as di-
retrizes do sistema público 
de saúde.  

“O governo atual her-
dou um déficit de quase R$ 
700 milhões. Em função dis-
so sabemos das dificuldades 
financeiras e dos poucos re-
cursos para serem aplicados 
em investimentos. O gran-
de trabalho da comissão de 
saúde da Assembleia e do 
Governo é de reverter esses 
números através do incre-
mento de receita orçamen-
tária para o ano que vem”, 
explicou Araújo.

O secretário de Esta-
do de Saúde (SES), Gilberto 
de Figueiredo, afirmou que 
o governo atual recebeu 
os cofres da saúde pública 
com um déficit de R$ 613 
milhões, e que o governo já 
amortizou mais de R$ 300 
milhões. Ele garantiu que o 
Estado está em dia com os 
repasses feitos para as 141 
prefeituras mato-grossenses 
e ainda com os fornecedo-

res.
“Há performance é ra-

zoável. A arrecadação do Es-
tado ainda não permite que 
faça mais investimentos na 
área. O governo já chegou a 
quase 10% de investimentos 
de um total de 12% constitu-
cional, que devem ser apli-
cados todos os anos na saúde 
pública do Estado. Há judi-
cialização de R$ 80 milhões, 
que na área de saúde, foram 
apropriadas como despesas”, 
explicou Figueiredo.

Nesse período, de acor-
do com o secretário, o go-
verno corrigiu as distorções 
de suplementos existentes 
nos hospitais regionais. Se-
gundo ele, todos estão abas-
tecidos. Outra iniciativa 
realizada nos últimos qua-
tro meses foi a inauguração 
do Hospital Estadual Santa 
Casa, em Cuiabá, que atende 
pacientes de alta complexi-
dade vindo de todo o estado.

“A nossa equipe se de-
bruçou no planejamento da 
melhoria em infraestrutura 
da rede hospitalar, fazendo 
um amplo diagnóstico. Já 
preparando os projetos es-
truturantes de intervenção 
física e na melhoria do par-
que tecnológico de todas as 
unidades hospitalares”, des-
tacou o secretário.      

Segundo ele, o ano de 
2019 é considerado difícil 
porque o governo o come-
çou com um déficit de R$ 
613 milhões e que isso tem 
comprometido o seu de-
sempenho. “Uma coisa é 
o orçamento e a outra é a 
disponibilidade financei-
ra. O governo tem feito um 
esforço brutal para manter 
em funcionamento todas 
as estruturas da saúde. Para 
manter a adimplência com 
fornecedores e os repasses 
aos 141 municípios, mesmo 
não tendo incrementado o 
fluxo de caixa”, explicou Fi-
gueiredo.

rença de moradores entre os 
dados oficiais do IBGE e o da 
prefeitura de Sinop seria de 
79.164 habitantes, quase uma 
Sorriso de diferença.

Por causa dessa consi-
derável diferença, a prefei-
tura de Sinop decidiu enviar 
na última segunda-feira (07), 
um documento pedindo ao 
instituto que seja feita uma 
reavaliação dos dados divul-
gados no mês de julho.

Todo o esforço da pre-
feitura de Sinop para mudar 
os dados oficiais de estimati-
va populacional do municí-
pio, tem por objetivo elevar 
a cidade no ranking popula-
cional, para assim, entrar em 
uma categoria de municípios 
que recebem uma quantida-
de maior de recursos desti-
nados, principalmente para 
saúde e educação.

De acordo com a clas-
sificação da União, quanto 
mais populoso for um mu-
nicípio, maior é o recurso 
recebido.

fosato é largamente utiliza-
do na agricultura em Mato 
Grosso para eliminar ervas 
daninhas. Alguns produtos 
à base de glifosato são po-
pularmente chamados de 
“mata-mato”.

“O glifosato é vendi-
do como parte do pacote 
da soja transgênica. Como a 
soja transgênica é resistente 
ao glifosato, então ele der-
ruba todo o mato, mas não 
derruba a soja”, explicou Lú-
dio. “Há 30 anos, a indústria 
do veneno dizia que o DDT 
não produzia mal nenhum, 
e o DDT está proibido no 
mundo todo. A avaliação de 
estudiosos é que o glifosato 
segue o mesmo caminho do 
DDT, porque é muito consu-
mido”, completou o deputa-
do.

Conforme divulgado 
pela assessoria do parlamen-
tar, Lúdio apontou que os 
agrotóxicos à base de 2,4-D, 
ou ácido diclorofenoxiacé-
tico, são classificados como 
extremamente tóxicos pela 
Agência Nacional de Vigi-
lância Sanitária (Anvisa), 
bastando uma pitada para 
matar uma pessoa adulta. “O 
2,4-D é um herbicida utiliza-
do em pastos. É ingrediente 
do agente laranja usado na 
Guerra do Vietnã, com efeito 

nocivo à saúde das popula-
ções”, disse Lúdio.

Na justificativa do PL 
839/2019, o deputado citou 
que a substância foi original-
mente sintetizada para ar-
senal de armas químicas no 
período da Segunda Guerra 
Mundial. 

“Contudo, ficou morbi-
damente celebrizada por in-
tegrar, junto com a tetraclo-
rodibenzodioxina (2,4,5-T), o 
composto conhecido como 
‘agente laranja’, despejado 
pelas tropas americanas para 
destruir as matas no Vietnã 
e, junto, matando militares e 

civis naquele país”, observou. 
O PL 1065/2019 visa proibir 
os neonicotinóides, insetici-
das derivados da nicotina e 
associados à redução da po-
pulação de abelhas. Na jus-
tificativa do projeto, Lúdio 
cita estudos que associam os-
neonicotinóides a danos ao 
sistema nervoso das abelhas 
e outros insetos essenciais à 
promoção da biodiversida-
de. 

O uso de agrotóxicos à 
base de neonicotinóides em 
áreas abertas são proibidas 
na União Europeia desde 
abril de 2018.

dizem: ‘Olha, vai morrer al-
guns inocentes’. Não estou 
aqui para defender a pena 
de morte, mas tenho cora-
gem de debater esse tema”, 
disse Mendes.

Mendes ainda apontou 

que grande parte dos crimes 
praticados no Brasil tem re-
lação a esses dois elementos 
que classificou como câncer 
na sociedade. 

“Mais de 60% dos crimes 
estão diretamente associa-

dos ao tráfico de drogas. Se 
olharmos no mundo intei-
ro, os únicos países que con-
seguiram conter essa praga, 
essa epidemia, esse câncer, 
foram os que adotaram pe-
nas muito radicais para sua 

prática. Investir na polícia é 
ótimo. 

Tecnologia é muito bom. 
Mas se isso resolvesse não 
teria tráfico de drogas nos 
Estados Unidos”, acrescen-
tou.
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TV  e Entretenimento

Ludmilla e Anitta se 
desentendem por causa 
de ‘Onda Diferente’

Anitta e Ludmilla voltaram a se desentender, 
diz o jornalista Leo Dias. Segundo o colunista 
do UOL, as cantoras cariocas romperam “defini-
tivamente” por causa da música “Onda Diferen-
te”, gravada pelas duas e com participação de 
Snoop Dogg, lançada em abril. Ludmilla com-
pôs sozinha a música e a apresentou a Anitta, 
que sugeriu o feat com algum artista interna-
cional. Snoop topou e exigiu 50% dos direitos 
autorais, coisa que Lud concordou. A surpresa 
veio durante o Rock in Rio, onde ambas se apre-
sentaram no último fim de semana e Ivete San-
galo cantou “Onda Diferente”. A cantora de “Che-
guei” descobriu que a colega havia registrado a 
música depois de ter agradecido a baiana sem 
mencionar Anitta. Os fãs da Poderosa questio-
naram o porquê de ela não ter citado a amiga. 
Ludmilla teria procurado Anitta pelo WhatsA-
pp, e exigido, aos berros, que o nome da colega 
fosse retirado da composição, o que já foi feito. 
Hoje, apenas Ludmilla e Snoop Dogg dividem a 
autoria. Segundo a coluna de Leo Dias, Ludmilla 
ficou inconformada por ter sido chamada de 
ingrata e mentirosa pelos fãs da ex-amiga, que 
mandaram prints de tela para provar que Anitta 
também era compositora de “Onda Diferente”. 
Anitta afirma que tem documentada a negocia-
ção entre a editora e a gravadora que permitiu 
que ela fosse incluída como compositora. 
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3/san. 4/asco — rude. 6/baldes — danoso. 9/acionista.

‘Friends’ será exibida nos cinemas 
em comemoração aos 25 anos

Em celebração aos 25 anos de “Frien-
ds”, a série será exibida nos cinemas na 
próxima semana. Durante os dias 14, 15 
e 16 de outubro, a série vai transformar 
em um filme de 3 partes, com seleção 
de 12 episódios:

Parte 1: “Piloto”, “Aquele do blackout”, 
“Aquele do nascimento” e “Aquele em 

que Ross descobre”;
Parte 2: “Aquele do Clandler na cai-

xa”, “Aquele do casamento do Ross”, 
“Aquele em que todos descobrem” e 
“Aquele em que Ross fica doidão”

Parte 3: “Aquele com o vídeo de for-
matura”, “Aquele em que ninguém está 
pronto”, “Aquele da manhã seguinte” e 

“Aquele dos embriões”
A série completou 25 anos de sua 

primeira exibição no dia 22 de setem-
bro. “Friends” terminou há 15 anos, mas 
ainda rende milhões de dólares, dispu-
tas comerciais e atrai milhares de fãs 
que não eram nascidos quando ela es-
treou.



98112 0282.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de farmácia, com experiência;
2-Vigilante, com experiência e curso atualizado;
3-Auxiliar de higienização, para área hospitalar;
4-Estoquista, com experiência em peças agrícolas;
5-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
6-Motorista, com CNH D, com experiência com-
provada;
7-Operador de trator, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência, para 
gráfica;
9-Designer gráfico, com experiência;
10-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
11-Supervisor administrativo, com experiência;
12-Vendas, com experiência, para loja infantil;
13-Eletricista automotivo, com experiência;
14-Auxiliar de mecânico, com experiência;
15-Mecânico, com experiência;
16-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com experi-
ência;
22-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
23-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
24-Auxiliar de cozinha, com experiência;
25-Cozinheira, com experiência;
26-Serrador, com experiência em fita deitada;
27-Técnico em enfermagem, com COREN;
28-Enfermeiro (a), com COREN;
29-Vendas para ótica, com experiência;
30-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
31-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
32-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e referência;
34-Pessoa com deficiência;

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 DROGARIA NEBRASCA 24H EIRELI, CNPJ: 
09.039.622/0002-89, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA:  as Licenças Prévia, de Instalação e de Operação 
(LO), da atividade de: 47.71-7-01 - Comércio varejista de 
produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. En-
dereço: Av. Tancredo Neves, nº 1208, Bairro Centro. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

 LUIZ EDUARDO RANDON ROSSATO, CPF 030.334.481-
43, torna público que requereu junto a Secretária de Esta-
do de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Outorga de Uso dos 
Recursos Hídricos, para desenvolver atividade de irrigação 
de 135 hectares por Pivô Central na Fazenda Mata Verde, 
zona rural do município de Sorriso/MT. Não foi determinado 
Estudo de Impacto Ambiental.

 CLAUDIR FALABRETTI, CPF nº 717.857.019-91, torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Agri-
cultura e Meio Ambiente SAMA/NM de Nova Mutum, as Li-
cenças Prévia e de Instalação para atividade de “Condomí-
nio Vertical plurifamiliar”, localizado na Av. das Arapongas, 
Bela Vista, neste município. Não foi determinado estudo de 
impacto ambiental.

VENDAS

 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

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 004/2019

Marcelo Jardel Bresolin

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que 
apresentadas à Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 004/2019 
– do tipo MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de empresa 
especializada em Obras de Construção Civil, para Execução de 
obras/serviços de engenharia sob regime de empreitada por preço global 
para: CONTINUAÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO DE DOIS 
LABORATORIOS E UMA SALA DE  LEITURA, neste Município de 
Ipiranga do Norte/MT”, obteve-se o seguinte resultado: A empresa: 01) 
UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA, Pessoa Jurídica de Direito 
Privado, inscrita no CNPJ sob o n.° 26.237.379/0001-41, com sede na 
Rua das Videiras, n.° 1160, Sala 01 Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – 
MT – CEP: 78890-000, vencedora da presente licitação com valor global 
de 154.006,78 (Cento e Cinquenta e Quatro Mil, Seis Reais e Setenta e 
Oito Centavos). Ipiranga do Norte/MT, 09 de Outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 09/2019 

Processo Administrativo nº 60/2019, A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 

comunica a todos os interessados que estará realizando processo licitatório, na 

modalidade de Tomada de Preço 09/2019. Objetivando a CONTRATAÇÃO DE 

EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL SELVINO 

DAMIAN PREVE. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de 

Santa Carmem, no dia 30 de outubro de 2019, sendo ás 08:30h (horário local) na sala da 

CPL.  Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de 

Santa Carmem, informações através do e-mail: licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: 

(66) 3562- 1183/1501 ramal 213.  Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 

superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o 

evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 

horário, independentemente de nova comunicação. Santa Carmem/MT, 10 de outubro de 

2019. 
Maitê Sehnem 

Presidente CPL 

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de 
suprimentos para impressoras - Tipo: menor preço por item - Data de 
abertura: 24 de outubro 2019. Horário:  08h00min - local: Av. Mutum, nº 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Pregoeiro
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Nova Mutum – MT, 09 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 25 de Setembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços com fornecimento de peças 1ª linha e materiais de 
mecânica, parte elétrica , acessórios e funilaria para veículos leves, 
médios, utilitários e caminhões da qual foram vencedoras as empresas: - 
Lote 006 - Itens 824572, 824622, Lote 007 - Itens 824574, 824623, Lote 
008 - Itens 824575, 824624, Lote 009 - Itens 824576, 824625, Lote 010 - 
Itens 824577, 824626, Lote 013 - Itens 824579, 824612, GILBERTO 
PADILHA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 01.690.788/0001-78 com 
desconto de 1,10%; -  Lote 003 - Itens 824569, 824619, Lote 004 - It\ens 
824570, 824620, Lote 005 - Itens 824571, 824621, Lote 021 - Itens 
833981, 833983, Lote 022 - Itens 833982, 833984, JONATAM WUILIAM 
MOCELIN & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 21.098.079/0001-
05 com desconto de 1,10 %; - Lote 001 - Itens 821414, 822132, G. Z. 
BARGERI KANIESKI EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
02.566.965/0001-71 com desconto de 1,00%; - Lote 011 - Itens 826749, 
826752, Lote 012 - Itens 824578, 824611, Lote 014 - Itens 824580, 
824613, Lote 015 - Itens 824581, 824614, Lote 016 - Itens 824582, 
824615, Lote 017 - Itens 824583, 824616, Lote 018 - Itens 824584, 
824617, Lote 019 - Itens 824585, 824618, Lote 020 - Itens 826750, 
826751, RADAR COM. DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA - ME inscrita 
no CNPJ sob o número 70.424.452/0001-86 com desconto de 1,10 %. 
Foram fracassados os itens: Lote 002 - itens 824603, 827335.
Nova Mutum - MT, 9 de Outubro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2019

Pregoeiro
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No turno, Palmeiras fez 4 a 0 no Pacaembu 

Sampaoli encara o Palmeiras com
histórico modesto em clássicos
DA REPORTAGEM

Livas Eduardo Dama-
zio, o ‘Dudu Cuiabano’, de 9 
anos, embarcou para a dis-
putar a Copa Guga, um tor-
neio do Circuito Nacional 
da Confederação Brasileira 
de Tênis (CBT), que ocorre-
rá de até dia 13 de outubro, 
no Clube 12 de Agosto e no 
Jurerê Sport Center, em Flo-
rianópolis/SC. E, segundo 
o garoto, que já acumula a 
conquista de sete troféus na-
cionais neste ano, será sua 3ª 
tentativa de pegar pódio na 
Copa Guga.

“Será minha terceira 
vez na categoria 9 anos da 
Copa Guga. Na primeira vez 
eu tinha sete anos e perdi na 
primeira rodada. Na segun-
da vez eu tinha oito anos, 
venci três partidas e perdi 
nas quartas. Agora vou pela 
terceira vez para competir 
na Simples e nas Duplas e 
com a intenção de ser cam-
peão”, conta Livas, nasci-
do em Cuiabá, morador do 
bairro Flor do Ipê e estudan-
te da Escola Presbiteriana 
Shalom.

Dudu Cuiabano teve o 
futebol como seu primeiro 
esporte, foi dar suas primei-
ras raquetadas aos seis anos, 
migrou gradualmente do 
futebol para o tênis e, desde 
essa época, não parou mais 
de praticá-lo. Atualmente se 
inspira em ídolos mundiais 
do tênis e sonha em ser um 

tenista profissional. Segun-
do ele, além do esporte fazer 
bem para a saúde das crian-
ças, daqui dez anos se imagi-
na numa disputa de final de 
algum torneio internacional 
em terras estrangeiras.

“Tem crianças que fi-
cam o dia inteiro sentadas no 
sofá só mexendo no celular e 
isso não é bom para a saúde 
delas. Tem vários esportes 
que elas podem gostar e eu 
recomendo que procurem 
algum deles. Eu escolhi o 
tênis por ser divertido, pois 
dá para jogar com os amigos, 
correr na quadra e pegar as 
bolas. Tenho o sonho de ser 
tenista e quero fazer isso 
para o resto da vida. Dá para 
viajar para os torneios, fazer 
novas amizades e melhorar 
o jogo”, pensa;

Apesar da pouca idade, 
Dudu Cuiabano já tem um 
pouco de noção do tama-
nho da responsabilidade de 
se perseguir um sonho e de 
que o caminho será longo e 
que serão necessários sacri-
fícios para sedimentá-lo. E, 
orgulhoso das próprias de-
cisões, conta que tem feito 
sacrifícios para alcançar seus 
objetivos. Como, por exem-
plo, da vez que recusou o 
convite de um amiguinho 
para ir num passeio diverti-
do no Shopping. Afinal, ele 
tinha que treinar para apri-
morar suas técnicas.

De acordo com o trei-
nador e pai, Livas Tarcílio 

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

Foto: albari rosa

Foto: anDré Durão

Camacho em treinamento do Athletico 

Ataque vascaíno não tem sido muito efetivo 

FLAMENGO

Jesus admite cansaço do elenco

MELHORAR A MIRA

Vasco tenta melhorar pontaria
diante da equipe mais vazada

ATLETA DO CORINTHIANS

Camacho vive 
últimos 20 dias 
de suspensão por 
caso de doping

Foto: Divulgação

Flamengo é líder do Brasileirão, mas elenco está desgastado 

DA REPORTAGEM

Mesmo com desfal-
ques, o Flamengo venceu a 
Chapecoense no fim de se-
mana e aumentou a diferen-
ça para o Palmeiras na briga 
pelo título do Campeonato 
Brasileiro. Os rubro-negros 
iniciaram uma maratona de 
jogos pela Série A e Liberta-
dores e vão conviver com as 
perdas de atletas nas próxi-
mas rodadas.

O técnico Jorge Jesus 
falou sobre a sequência de 
jogos e os desfalques e admi-
tiu que o elenco tem sofrido 
com o cansaço. “Antes do 
jogo perguntei a todos como 
estavam. Alguns disseram 
que estavam fadigados, mas 
queriam jogar. Há o respeito 
pelo Brasileiro. A CBF, para 
que o campeonato tenha 
mais valor, devia proibir de 
tirar mais do que cinco titu-
lares no jogo seguinte”, disse.

Jorge Jesus exaltou o 
crescimento do Flamengo 
desde sua chegada, no meio 
da temporada. O português 
listou as principais ameaças 
na luta pelo título do Brasi-
leiro. “Chegamos com oito 
pontos de atraso em relação 
ao Palmeiras. Hoje somos 
líderes isolados e queremos 

DA REPORTAGEM

Mesmo com alguns 
resultados inesperados nas 
últimas rodadas do Cam-
peonato Brasileiro, é visível 
a evolução tática da equi-
pe do Vasco. Se antes, por 
exemplo, sofria muito mais 
do que atacava, esse pano-
rama mudou com a chegada 
de Luxemburgo. Para se ter 
uma ideia, hoje a equipe é 
a sexta que mais finaliza na 
competição, mas, por outro 
lado, vem pecando na pon-
taria.

Na derrota para o San-
tos por 1 a 0, no último sába-
do, em São Januário, o Vasco 
finalizou 10 vezes, sendo que 
sete para fora. Sem contar 
com o pênalti perdido por 
Rossi ainda no primeiro 
tempo. Após o jogo, Vander-
lei Luxemburgo disse acre-
ditar que essa falta de ponta-
ria é reflexo da pressão que 

DA REPORTAGEM

Com contrato com o 
Corinthians até o fim de 2020 
e emprestado ao Athletico 
até o fim deste ano – clubes 
que serão adversários nes-
ta quinta-feira, em Itaquera, 
às 18h15, pela 24ª rodada do 
Brasileirão –, o meio-cam-
pista Camacho vive os instan-
tes finais de um pesadelo.

Suspenso por seis meses 
por um caso de doping, ele 
projeta o seu retorno aos gra-
mados para o dia 23, no jogo 
da equipe diante do Goiás, 
pela 28ª rodada do Brasilei-
rão. 

Em conversas com ami-
gos, tem mostrado animação 
com o fim de um período de 
muito desgaste emocional.

Com o time campeão 
da Copa do Brasil e já classi-
ficado para a Libertadores do 
ano que vem, Camacho es-
pera achar espaço na equipe 
para jogar o máximo possível 
na reta final de seu emprés-
timo. Por enquanto, os dois 
clubes ainda não definiram se 
haverá uma nova negociação.

DOPING
O drama de Camacho 

começou em abril. Ele e Thia-
go Heleno foram titulares 
diante do Tolima, na Liberta-
dores. Depois da vitória por 1 
a 0, o zagueiro foi seleciona-
do para o exame antidoping. 
Um mês depois, a Conmebol 
notificou o Athletico sobre o 
doping de Thiago Heleno.

Após investigação inter-
na, o clube descobriu que Ca-
macho também havia ingeri-
do a higenamina, substância 
proibida pelo controle de 
dopagem que estava presente 
num suplemento para perda 
de peso indicado para um 
profissional do próprio clube. 
O Furacão assumiu a culpa e 
disse que os atletas foram ví-
timas. Em 13 de maio, o clu-
be notificou a entidade sul-
-americana sobre a situação 
de Camacho, que também foi 
submetido a exames e sus-
penso preventivamente. Em 
agosto, eles foram julgados e 
condenados a seis meses de 
suspensão, ficando proibidos 
de frequentar o CT atleticano 
nos primeiros quatro meses.

continuar. Vamos defender. 
Temos Palmeiras, Corin-
thians, Santos e São Paulo 
que querem nos tirar. Se não 
tiver jogadores com quali-
dade, esquece. Trouxemos 
uma ideia e partilhamos 
com o grupo. São eles os 

os jogadores sentem desde 
o início do campeonato, 
quando o Vasco era tratado 
como candidato ao rebaixa-
mento.

Segundo site FootS-
tats, até agora no Brasileiro 
foram 303 finalizações com 
apenas 35,6% de acertos. É o 
15° melhor ataque da com-
petição, ganhando apenas 
de Botafogo, Cruzeiro, Cha-
pecoense, CSA e Avaí. Des-
de que Máxi López deixou 
o clube, o Vasco encontrou 
dificuldades para achar um 
atacante com as mesmas ca-
racterísticas. No elenco, Tia-
go Reis é o que tem maior 
potencial nas finalizações, 
mas não vem tendo opor-
tunidades. Ribamar, acabou 
tomando sua frente e virou 
o homem de referência.

Para o jogo desta quin-
ta, na Ressacada, Luxembur-
go não poderá contar com 
o suspenso Marrony. O trio 

grandes responsáveis pe-
las vitórias conseguidas. Há 
toda uma estrutura, não lhes 
falta nada”, declarou.

O Flamengo volta a 
campo nesta quinta (10), 
contra o Atlético-MG, no 
Maracanã. Para esta partida, 

Damazio, o filho está na fase 
de desenvolver habilidades 
de coordenação motora, na 
qual são aperfeiçoados o 
equilíbrio, a agilidade, a ve-
locidade, o tempo de reação 
e a aceleração e desacelera-
ção, entre outros. E, segundo 

ele, nessa primeira fase tudo 
é feito com muito carinho 
e realizado com atividades 
que permitam aos pequenos 
tenistas se desenvolverem 
brincando.

“Será o último torneio 
dele no ano e daí retornará 

aos treinos. Queremos ter 
uma boa pré-temporada, 
então começaremos a nos 
preparar para a tempora-
da que iniciará em janeiro. 
Ele está numa fase de idade 
onde é importante se diver-
tir ao jogar tênis e por isso 

aplicamos atividades que 
pareçam brincadeiras. Neste 
momento não existem co-
branças por resultados. Isso 
só se dará daqui alguns anos 
quando iniciarmos a fase de 
rendimento”, conta o treina-
dor, Livas Tarcílio.

Jorge Jesus não poderá con-
tar com o zagueiro Rodrigo 
Caio e os atacantes Bruno 
Henrique e Gabigol, que es-
tão com a Seleção Brasileira, 
além do lateral-esquerdo Fi-
lipe Luís e o meia Arrascae-
ta, lesionados.

de ataque deve ser formado 
por Talles Magno, Rossi e 
Ribamar. Além deste, o téc-
nico tem opção de escalar 

Clayton, o próprio Tiago 
Reis ou começar com Felipe 
Ferreira, deslocando Talles 
para o centro.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cinco influenciadores digi-
tais de Mato Grosso partici-
param de mais uma expedi-
ção para conhecer e divulgar 
os atrativos turísticos do es-
tado. Os profissionais visita-
ram Poconé e conheceram as 
regiões da Transpantaneira e 
Porto Jofre, no Pantanal Nor-
te. O projeto Descubra Mato 
Grosso é uma parceria do 
Governo do Estado, Ministé-
rio do Turismo e Sebrae MT.

“É também uma ação do 
Investe Turismo e do pro-
grama Mato Grosso para os 
Mato-grossenses, que busca 
fazer com que as pessoas que 
residem no Estado conhe-
çam nossos destinos turísti-
cos com uma série de van-
tagens”, explica o secretário 
adjunto de Turismo, Jeffer-
son Moreno.

A primeira parada foi no 
Centro de Eventos de Poco-
né onde houve apresentação 
cultural do grupo folclórico 
Os Mascarados e da banda 
Cidade Rosa e o quebra-tor-
to, um café da manhã panta-
neiro com arroz de leite, car-
ne de sol, farofa de linguiça, 
biscoito de polvilho, queijo 
branco e banana nanica. Na 
sequência, foi realizado um 
passeio cultural pela praça e 
Igreja Matriz da cidade.

“As pessoas precisam passar 
por aqui e ver essa apresenta-
ção dos Mascarados, a igreja 
Nossa Senhora do Rosário é 
encantadora, fiquei encanta-
da com os espaços da nati-
vidade para fazer batizados, 
calvário, confessionário e o 
altar”, disse Michelle Dreher, 
do @embarque.comigo.

Em seguida, foram para a 
maior planície alagável das 
Américas através da Trans-
pantaneira, a porta de en-
trada para o Pantanal mato-
-grossense. A estrada, mais 
que um trajeto, é um dos 
locais onde mais se observa a 
vida selvagem no mundo.

Na Pousada Rio Claro, no 
KM 41 da Transpantaneira, os 
influenciadores apreciaram 
a gastronomia loca, além da 
preservação de aves. No San-
ta Rosa Hotel, no KM 142, os 
visitantes foram recepciona-
dos com um passeio a cavalo 
ao entardecer. Pela manhã, 
participaram de passeio de 
barco e observação de onças 
pelos rios Piquiri e Paraguai.

O pernoite foi no Barco 
Hotel Oásis do Pantanal e, na 
manhã seguinte, os influen-
ciadores digitais saíram para 
a pesca. “Estes dias por aqui 
estão sendo ímpares. Estou 
na planície mais alagada do 
mundo com tanta diversida-
de de animais. Todos sabem 
que amo a natureza e a res-
peito muito. Estar aqui é pro-
vocar todos os sentimentos 
mais puros que tenho. Respi-
rar ar limpo, sentir o cheiri-
nho da natureza, sua beleza, 
as cores, os sons, para mim é 
sentir uma felicidade plena”, 
disse Lucybelle Assunção, a 
@belleassunção.

Na Pousada Pantanal Norte, 
a turma apreciou o cenário 
com vitórias régias. A pro-
prietária, Arley Costa, ressal-
tou que as portas estão aber-
tas durante todo o ano. “O 
Pantanal em época de cheia é 
mais lindo ainda”, convidou. 
No Instituto Panthera assis-
tiram a uma palestra com o 
biólogo PhD Fernando Ro-
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SINOP

Comerciantes apostam no Dia das Crianças

CUIABÁ

Motoristas podem pagar multas
de trânsito com 40% de desconto

SINOP

Procon realiza ação 
em prol da campanha 
Outubro Rosa

Brinquedos são a opção preferida para presentear criançada 

Proposta é contribuir com a conscientização sobre a prevenção 
do câncer de mama 

Aplicativo pode ser usado para pagamento de multas em 
Cuiabá 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Dia das Crianças é 
uma ótima oportunidade de 
o empresário iniciar o últi-
mo trimestre do ano com o 
pé direito e para isso basta 
ele usar de criatividade para 
realizar boas promoções, 
com produtos diferenciados 
e formas de pagamento atra-
tivas. Seguindo a tendência 
nacional a expectativa é de 
aumento no movimento do 
comércio.

O Centro de Informa-
ções Socioeconômicas (Cise) 
da UNEMAT, a pedido da 
CDL Sinop, realizou uma 
pesquisa específica sobre a 
data. Foram entrevistados 
120 empresários, tendo um 
nível de significância esta-
tística de 94,7% e uma erro 
amostral de 4,95% e 176 con-
sumidores com um nível de 
significância estatística de 
95,1% e uma erro amostral de 
4,49%.

Segundo esta pesquisa, 
a maioria dos entrevistados 
(73%) afirmou ter uma expec-
tativa positiva para o mês de 
outubro de 2019. Já para 22% 
dos entrevistados a expecta-
tiva em relação ao mês será 
igual ao mesmo período do 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Cuiabá 
adotou o Sistema de Noti-
ficação Eletrônica (SNE) e 
agora os motoristas podem 
pagar suas multas de trânsi-
to com 40% de desconto. O 
SNE pode ser acessado tanto 
pelo desktop como por apli-
cativo de celular, disponibi-
lizado nas lojas virtuais dos 
sistemas Android e iOS.

Os usuários só terão 40% 
de desconto caso realizem o 
cadastro no SNE e também 
reconheçam o cometimen-
to da infração de trânsito, 
emitida pela Secretaria de 
Mobilidade Urbana (Semob). 
A diminuição no valor das 
multas está previsto na Lei nº 
13.281, publicada em maio de 
2016, que altera o Código de 
Trânsito Brasileiro e garante 
a possibilidade do motorista 
ter o abatimento de 40% em 

DA REPORTAGEM

Com o objetivo de con-
tribuir e apoiar as ações que 
visam conscientizar as mu-
lheres e a sociedade sino-
pense sobre a importância 
da prevenção e do diagnós-
tico precoce do câncer de 
mama e de colo do útero, a 
equipe do Procon Sinop, em 
parceria com a Secretaria de 
Saúde e o laboratório Bioclí-
nico, também aderiu à cam-
panha Outubro Rosa e, nesta 
quinta (10), realiza uma ação 
para as consumidoras aten-
didas pelo órgão.

Ocorrerá na própria 
sede do Procon, a partir das 
8h, e mobilizará mulheres 
com informações e realiza-
ção de exames preventivos. 

De acordo com a coordena-
dora do órgão, Juliana Bap-
tista, mais de 50% dos con-
sumidores que passam pela 
Procon mensalmente são 
mulheres.

“É necessário fazer algo 
realmente concreto para di-
minuir os índices do câncer 
feminino. Além de orientar, 
contaremos com dois dias 
onde a consumidora e toda 
a população poderá estar 
realizando consulta de en-
fermagem e colher o seu 
exame preventivo aqui no 
Procon”, explica. As mulhe-
res interessadas em realizar 
exames poderão ir até a sede 
do Procon, localizada na Rua 
das Aroeiras, nº 1116, nos dias 
10 e 23 de outubro, das 8h às 
11h.

seu pagamento.
Após o cadastro, o usuá-

rio vai passar a receber todas 
as notificações de infrações 
de forma eletrônica, além 
de poder conhecer detalhes 
de cada multa, reconhecer a 
infração, copiar o código de 
pagamento e, ainda, fazer 
download do formulário de 
indicação do condutor res-
ponsável pela infração. Tam-
bém é possível a geração de 
boleto com código de bar-
ras, permitindo ao motoris-
ta pagar a multa de trânsito 
tanto pela internet quanto 
pelo caixa e terminais de au-
toatendimento das agências 
bancárias.

No Brasil, o Distrito Fe-
deral é o lugar onde mais é 
usada a tecnologia, com 390 
mil veículos inscritos. São 
Paulo e Santa Catarina ocu-
pam os segundo e terceiro 
lugares, respectivamente, 

ano anterior. A mesma pes-
quisa do CISE também per-
guntou aos clientes se pre-
tendem comprar presentes 
para o dia das crianças de 
2019. Dos entrevistados 37% 
disse que pretende com-
prar presentes para o dia das 
crianças.

Aproximadamente 44% 
dos entrevistados afirmou 
que gastará o mesmo valor 
nos presentes quando com-
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Influenciadores digitais conhecem as belezas naturais do Pantanal Norte 

‘Influencers’ desbravaram o Pantanal Norte
DESCUBRA MT | Expedição reuniu profissionais das redes sociais para conhecerem e divulgarem turismo

parado ao ano anterior. A 
maior parte dos entrevista-
dos (26%) afirmou que gas-
tará até R$ 50. Aproximada-
mente 21% dos entrevistados 
pretende gastar entre R$ 150 
e R$ 200.

Sobre qual a forma de 
pagamento utilizada para 
comprar os presentes para 
o dia das crianças a maior 
parte dos entrevistados (56%) 
afirmou que pretende pagar 

pelos presentes utilizando 
dinheiro e 26% cartão.

Foi questionado sobre 
o canal utilizado para com-
pra do presente. A maio-
ria dos entrevistados (79%) 
respondeu que comprará o 
presente exclusivamente nos 
estabelecimentos locais. E o 
presente preferido para o dia 
das crianças será os brinque-
dos, com a preferência de 
62% dos entrevistados.

drigo Tortato. O instituto é 
uma organização não-gover-
namental na região de Porto 
Jofre que busca proteger a 
onça-pintada e seu habitat. 
Há opções de hospedagem e 
refeições no local.

Os visitantes também co-
nheceram o Hotel Mato 

Grosso e fizeram um passeio 
de barco com o guia turístico 
Peixinho, conhecido no Pan-
tanal. Ele “conversa” com os 
animais e faz até selfie com 
jacaré.

No Pantanal também há 
empreendimentos premia-
dos pela sustentabilidade. A 

Pousada Piuval foi a primei-
ra a receber o certificado de 
conformidade pela ABNT 
NBR 15401 e o prêmio Top 
Sustentabilidade pelas suas 
atitudes transformadoras na 
área do turismo. Os valores 
de diárias com pensão com-
pleta variam de R$ 250 a R$ 

1 mil.
Participaram da expedição 

Mariana Almeida (@maria-
naalmeida), Lídia Paiva (@
lidiapaivaoficial), Michelle 
Dreher (@embarque.comi-
go), Lucybelle Assunção (@
belle.assuncao) e Hugo Ro-
drigues (@hugo.rodriigues).

com 275 mil e 133 mil veícu-
los. Desde que foi lançado, 
em novembro de 2016, os 
motoristas já economizaram 
mais de R$ 107 milhões.

O SNE foi desenvolvi-
do pela Serpro, empresa de 

tecnologia da informação do 
Governo federal. O sistema 
foi criado para o Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran) e já teve a adesão 
em 14 Detrans estaduais, in-
clusive Mato Grosso.
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Sorteio será 10h, na Câmara 

Sinop sedia terceiro sorteio
mensal do Programa Nota MT
DA REPORTAGEM

A Secretaria de Fazenda 
(Sefaz) realiza nesta quin-
ta-feira (10), em Sinop, o 
terceiro sorteio mensal 
do Programa Nota MT. O 
evento será às 10h, na Câ-
mara. O objetivo da Sefaz 
com a realização de sor-
teios fora da capital é am-
pliar o número de consu-
midores cadastrados na 
Nota MT no interior do 
estado.

Hoje, Cuiabá e Várzea 
Grande respondem por 
metade dos consumido-
res cadastrados (50,43%). 
Sinop tem 6,3% dos parti-
cipantes e na região Nor-
te este número fica em 
torno de 20%. A proposta 
é que a partir de agora os 
sorteios sejam alternados 
entre a capital e outras 
cidades-polo.

“Acreditamos que rea-
lizando sorteios em cida-
des-polo, motivaremos 
ainda mais a população 
a praticar esse exercício 
de cidadania fiscal, que é 
pedir o CPF na Nota. Vão 
perceber mais de perto 
que é um programa em 
que todos ganham: ele, 
consumidor que pode 
ser sorteado; seu muni-
cípio que tem aumentada 
sua cota de participação 
no ICMS e as entidades 
sociais das cidades, que 
se forem indicadas, re-
cebem 20% do prêmio”, 
aponta o secretário de Fa-
zenda, Rogério Gallo, que 
coordenará a realização 
do sorteio.

Sinop foi escolhida para 

PREMIAÇÃO | Intenção da Sefaz é que o projeto ganhe mais força nos municípios do interior
Foto: Secom/mt

o primeiro sorteio do 
Programa Nota MT no 
interior por ser um polo 
regional em expansão e 
quarta cidade mais popu-
losa de Mato Grosso. 

Foram convidados pre-
feitos e secretários mu-
nicipais de Fazenda e Fi-
nanças de 23 cidades da 
região para conhecerem o 
Programa e acompanha-
rem o sorteio de perto. 
Os municípios são bene-
ficiados com o Programa 
Nota MT, já que 25% do 
ICMS embutidos nas no-
tas emitidas vão para di-
retamente para eles.

Antes do sorteio os pre-
feitos e secretários que se 
deslocarem até Sinop, vão 
ter uma reunião com o 
secretário Rogério Gallo, 
em que conhecerão o 
Termo de Compromisso 
que a Sefaz pretende as-
sinar com os municípios. 
O objetivo é possibilitar 
ações educativas no âm-
bito do Programa Nota 
MT junto aos munícipes.

SORTEIO
O procedimento será o 

mesmo realizado nas edi-
ções anteriores. 

O sorteio será realizado 
baseado nos números da 
Loteria Federal sorteados 
na noite desta quarta (9). 
Serão distribuídos mil 
prêmios de R$ 500 e cin-
co de R$ 10 mil. Para este 
sorteio foram gerados 
1.245.927 bilhetes eletrô-
nicos, de 133.278 cidadãos 
cadastrados que pediram 
CPF nas notas emitidas 
entre 1º e 30 de setembro.

A lista com os contem-
plados no terceiro sorteio 
da Nota MT estará dispo-
nível para consulta no site 
ou aplicativo do Progra-

ma, na opção “sorteios” e 
em seguida, “mensal se-
tembro”, minutos depois 
de sua realização.

No dia 19 de dezembro 

próximo, a Sefaz promo-
verá o Sorteio Especial de 
Natal. 

Nele serão distribuídos 
5 prêmios de R$ 50 mil. 

Para aquele sorteio serão 
validadas as notas fiscais 
com CPF emitidas entre 
1º de setembro e 30 de 
novembro.


