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Campanha
celebra o Dia 
do Professor
A Organização das Nações 
Unidas para a Educação, a Ci-
ência e a Cultura (UNESCO) no 
Brasil lançou uma campanha 
para homenagear professoras 
e professores de todo o Brasil. 
Os interessados enviaram uma 
mensagem de texto de até 280 
caracteres contando um pouco 
sobre um professor que tenha 
tido papel importante em sua 
trajetória profissional e pessoal.
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A vitória contundente sobre o Atlético-MG no domingo colocou o Grêmio, definitivamente, na 
briga para estar na Libertadores em 2020 via Brasileirão.                               Página  -6

Grêmio na briGa Pelo G-4

SAFRA RECORDE

RECÉM-INSTALADO

mT será 
responsável 
por 27% da
produção 
de grãos 
nesta safra

radar é
derrubado
em Sinop

Mato Grosso continua 
liderando a produção nacional 
de grãos, com larga vantagem 
em relação aos outros estados. 
A produção estimada é de 67,9 
milhões de toneladas de grãos 
na safra 2019/2020, segundo o 
último levantamento divulgado 
pela Conab.
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Um radar recém-instalado 
foi derrubado em Sinop na 
madrugada do último sábado. O 
equipamento estava instalado 
na Avenida Alexandre Ferronato. 
A Polícia Militar foi acionada, 
mas não encontrou ninguém no 
local.                               Página - 7

AssessoriA

DivulgAção

DivulgAção

CPi pede abertura 
de investigação
para cassação de 
prefeita de Sinop
O relatório aprovado por unanimidade 
pela CPI, recomendou a responsabiliza-
ção da prefeita Rosana Martinelli reco-
mendou também que seja aberto pro-
cesso de investigação para cassação do 
cargo da prefeita Rosana Martinelli (PL), 
por crime de responsabilidade.          
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Ferramenta de comunicação não pode 
ferir relação de confiança entre amigos

Com o desenvolvimento da Tecnolo-
gia de comunicação, aparentemente “sem 
custo”, milhões de pessoas estão compar-
tilhando seus dados e interesses, e estabe-
lecendo vínculos diários com plataformas 
como o WhatsApp, que é o líder do ranking 
de aplicativos mais usados do mundo em 
celulares.

No Brasil, de acordo com o relatório mais 
recente da empresa de análise de mercado 
App Annie, estima que o WhatsApp tem 
cerca de 200 milhões de usuários mensais.

Em pesquisa realizada pela GlobalWe-
bIndex, com sede em Londres, que analisou 
dados de 45 dos maiores mercados de inter-
net do mundo, concluiu-se que o brasileiro 
fica conectado a internet, em média, por 
nove horas e vinte nove minutos todos os 
dias. Já em relação ao tempo diário dedi-
cado a sites ou aplicativos de mídia social 
foi de 225 minutos. O que coloca o Brasil no 
segundo lugar no ranking mundial, atrás 
apenas das Filipinas.

A tendência é de mais crescimento, e 
isso nos leva a indagar, qual seria o impac-
to de uma interrupção brusca de acesso a 
um indivíduo, a uma empresa, ou mesmo a 
uma instituição pública? Já que é comum 
o uso das redes sociais para aproximar 
as pessoas, os clientes das empresas, e os 
contribuintes do governo? A estratégia do 
WhatsApp, é simples: oferecer gratuidade, 
estimular o uso, gerar dependência e no 
momento devido estabelecer cobrança.

No site www.whatsapp.com empresas 
são convidadas a usarem o Whatsapp bu-
siness com apelos de download gratuito, 
promessas de interação fácil com clientes, 
usando ferramentas para automatizar, or-
ganizar e responder rapidamente a men-
sagens, estabelecendo uma comunicação 
eficiente com clientes ao redor do mundo 
através deste aplicativo, sempre de manei-
ra simples, segura e confiável.

Nós já experimentamos, no Brasil, a 
interrupção de serviços do WhatsApp por 

Planos e valores
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período, normalmente de um ano (ou 
refidelizado, caso já esteja com fideliza-
ção ativa), impedindo que você rescinda 
o contrato sem pagamento de multa.

Em muitos casos isso não chega a 
ser um problema, mas você precisa es-
tar consciente da situação.

Se você não quiser se 
fidelizar por um novo pe-
ríodo procure se informar 
muito bem antes de fazer 
qualquer alteração em seu 
plano, exija que o aten-
dente confirme claramen-
te a informação e anote o 
protocolo em local seguro 
para possíveis problemas 
futuros.

Ficar atento aos novos 
planos e valores das operadoras faz 
com que você esteja sempre com bons 
serviços pelos melhores valores dis-
poníveis. Fique de olho, você só tem a 
ganhar!

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Com uma proposta de ampla reformulação 
legal, o governo Jair Bolsonaro (PSL) almeja o 
maior passo de liberalização do mercado de câm-
bio das últimas décadas. Pretende-se com isso in-
ternacionalizar o uso do real e reduzir custos para 
empresas e consumidores.

Trata-se de agenda ambiciosa e no geral pro-
missora, mas que também abarca alguns temas 
controversos, que demandam cuidados para não 
expor a economia brasileira em demasia enquan-
to perdurarem fragilidades como o descontrole 
das contas públicas.  O projeto de lei acerta ao 
dispor com clareza, logo no segundo artigo, que 
as operações cambiais podem ser realizadas livre-
mente, sem limitação de valor, desde que obede-
cida a legislação.

A nova linguagem se revela bem diferente da 
que se observa em normativos vigentes, alguns do 
início do século passado, quase sempre carrega-
dos de tons policiais e referências à eventual ile-
gitimidade no uso de moeda estrangeira.

Não se pode desprezar tal mudança, até cul-
tural. Afinal, por mais de 60 anos, da Revolução 
de 1930 até as vésperas do Plano Real, o mercado 
de câmbio foi sendo progressivamente fechado, 
de modo a economizar divisas. A dificuldade de 
acesso à moeda forte sempre esteve na raiz de 
numerosas crises econômicas no país. Hoje não 
sofremos mais com rombos nas transações com 
o exterior ou escassez de reservas cambiais. A li-
beralização que se seguiu ao Real, importante, foi 
incompleta.  Entre as vantagens em potencial está 
a redução de custos em razão da simplificação das 
regras e de maior concorrência no mercado de 
câmbio, além de mais flexibilidade para o uso do 
real no exterior, dada a possibilidade de manu-
tenção de contas em reais. 

Outros dispositivos do projeto dão maior 
margem a dúvida, contudo. A eventual permis-
são para abertura de contas em dólares no pais, 
embora conste apenas como possibilidade futura, 
pode ser perigosa no estágio atual. Atraente em 
princípio, não pode jamais desaguar em dolariza-
ção da economia doméstica. Também seria teme-
rário um governo concluir que deve referenciar a 
dívida pública em divisa estrangeira.

A ausência desses dois elementos, afinal, di-
ferencia hoje favoravelmente o Brasil de outros 
emergentes, por vezes mais suscetíveis aos hu-
mores externos. A liberalização depende, assim, 
de maior solidez da economia doméstica.

Editorial

A força da moeda

Ranking dos Políticos - Facebook

decisão judicial, que impactou todos 
os usuários por algumas horas, e sabemos o 
caos que essa interrupção ocasionou.

Recentemente muitas empresas tiveram 
os seus números da conta do WhatsApp Bu-
siness banidos da rede, sem explicações, 
sem direito a defesa, ou até justificativas de 
cobrança. Isto gerou prejuízos incalculáveis, 
tanto às empresas, quanto aos clientes, que 
do nada, perderam sua conexão com a em-
presa, para adquirir aquilo que necessita-
vam. Um exemplo deste problema ocorreu 
com a Farmácia Biológica, em Cuiabá, que 
com mais de 31 anos de fundação, foi uma 
das empresas prejudicadas com essa ação 
arbitrária do WhatsApp.

O número principal do estabelecimento, 
que era divulgado a médicos e clientes, para 
atender encomendas de fórmulas manipula-
das, no último dia 03 de outubro, foi banido 
do aplicativo. Desde então, o empresário tem 
buscado junto ao sistema entender o que 
houve, sem respostas.

Buscando solução, o empresário entrou 
com uma medida judicial, junto com cente-
nas de outras Farmácias no país, represen-
tadas pela Anfarmag, visando restituir o 
serviço, que está concentrado nas mãos de 
uma única empresa, que ainda tem no grupo, 
gigantes da mesma proporção, como Insta-
gram e Facebook, sendo que em países da 
Europa e da Ásia, governos estabeleceram 
regras rígidas para a atuação destas em-
presas, mas no Brasil, atuam livre e impu-
nemente até o momento. Será que os parla-
mentares e o judiciário também se tornaram 
reféns dessa dependência?

Uma ferramenta de comunicação, não 
pode ferir a relação de confiança existente 
entre amigos que trocam mensagens e con-
fidências, ou entre a empresa e seus clientes, 
que realizam negócios. É essencial uma re-
flexão sobre essa dependência digital, e suas 
inevitáveis consequências.

CÉLIO FERNANDES É FARMACÊUTICO E 
EMPRESÁRIO

Dependência digital

VOTAÇÕES
O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho, acumulou para 
dezembro uma série de pautas-bomba do 
Governo que devem causar polêmica nas vo-
tações. Entre esses projetos está o da “cota 
zero” para a pesca, o Plano Plurianual (PPA) 
de 2020 a 2023, que dificulta possibilidades 
de RGA aos servidores, a Lei Orçamentária 
Anual (LOA), com congelamento de receita 
dos Poderes. Além desses, ainda serão vota-
das naquele mês as contas do exercício 2018 
do ex-governador Pedro Taques (PSDB).

R$ 600 MILHÕES
Apesar do aparente otimismo em receber 

cerca de R$ 600 milhões do leilão do pré-sal, 
o secretário de Estado de Fazenda Rogério 
Gallo prefere manter a cautela. “Isso [o di-
nheiro] é fundamental para o fechamento 
desse exercício. Não só em Mato Grosso, mas 
para os demais estados do País. Óbvio que 
nós contaremos com esse recurso, se ele vier 
será muito bem-vindo, mas o planejamento 
é fechar sem ele”, afirmou. “Acreditaremos 
só quando tiver em caixa. Igual São Tomé: só 
acredito vendo”.

NOVOS RUMOS
Depois de um início de ano conturbado, 

com contenção de gastos, decreto de cala-
midade financeira, e não pagamento de rea-
justes salariais, o governador Mauro Mendes 
quer focar os dois últimos meses de 2019 em 
uma agenda positiva. O democrata vai in-
tensificar o ritmo de viagens ao interior para 
inaugurar obras de infraestrutura, como es-
tradas e pontes. Uma dessas obras é a pavi-
mentação de 23 km da MT-020, em Chapada 
dos Guimarães, passando pelo Distrito de 
Água Fria com acesso ao Lago de Manso.

É bem comum que algumas operadoras não queiram 
migrar o usuário para planos mais baratos ou mais 
simples. Fique atento às regras impostas pela fideliza-
ção ativa para evitar problemas. Em caso de dúvidas ou 
divergências consulte sempre um órgão de defesa do 
consumidor e evite transtornos maiores.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

CÉLIO FERNANDES

Crédito: Arquivo pessoal
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“A eventual permissão para abertura 
de contas em dólares no pais, embora 
conste apenas como possibilidade fu-
tura, pode ser perigosa no estágio atual

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Atualmente utilizamos vários ser-
viços de telecomunicações e, por conta 
disso, acabamos nos relacionando com 
diversas empresas do setor. Com uma 
infinidade de opções para escolher nem 
sempre é fácil decidir qual prestadora 
contratar ou mesmo qual a melhor opção 
de plano disponível. 
Com isso é comum 
que os usuários aca-
bem por “quebrar 
cabeça” tentando 
decidir e, em alguns 
casos, se arrepen-
dendo da escolha.

Acontece que 
esse mercado é ex-
tremamente dinâ-
mico, e novos pla-
nos e pacotes são disponibilizados com 
muita frequência. A esmagadora maioria 
dos usuários, porém, não fica atenta a es-
sas “novidades”, deixando de aproveitar 
oportunidades muito melhores para seu 
perfil e seu bolso.

É importante, então, estar atento aos 
planos e valores oferecidos pelas opera-
doras que você utiliza, solicitando migra-
ção sempre que algo mais interessante 
for disponibilizado.

Você precisa ter em mente que, na 
maioria dos casos, migração de plano vai 
fazer com que você seja fidelizado por um 

Uma onça parda macho invadiu uma residência no sábado em Cáceres. 
O animal se escondeu embaixo de uma pia e uma moradora, ao perceber a 
presença do animal, acionou a Polícia Militar. Os policiais foram até o local 
e conseguiram retirar os moradores por uma janela. Ninguém ficou ferido. A 
onça ficou algumas horas no interior da residência. Dois veterinários foram 
chamados para auxiliar na captura e retirada do animal. A onça foi solta em 
uma região de mata.
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CPI constata irregularidades em diversas obras 

CPI das Obras conclui relatório e 
pede cassação de Rosana Martinelli
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI), que in-
vestigou as irregularidades 
em diversas obras que de-
veriam ser executadas pela 
empresa Águia Engenharia, 
apresentou durante a sessão 
de ontem (14), na Câmara de 
Sinop seus resultados após 
120 dias de trabalho.

Ao longo de suas 32 pá-
ginas, o relatório apontou 
diversas irregularidades nas 
obras de construção das 
UBS’s Jd. Safira, Montreal 
Park, Menino Jesus II e Cam-
ping Clube. 

A comissão composta pe-
los vereadores Dilmair Cal-
legaro (PSDB) como presi-
dente, Leonardo Visera (PP) 
como relator, Lindomar 
Guida (MDB), Maria José da 
Saúde (MDB) e Professora 
Branca (PL), membros, con-
cluíram que houve diversas 
irregularidades na execução 
em desconformidade com o 
projeto e pagamentos irre-
gulares nas medições.

“As constatações de irre-
gularidades na execução das 
obras, como vigas, ferragens, 
tapumes menores e em des-
conformidade com o licitado 
[...] pagamentos por serviços 
não executados”, diz trecho 
do relatório final do CPI.

O relatório aprovado por 
unanimidade pelos cinco 

componentes da Comissão 
Parlamentar de Inquérito re-
comendou a responsabiliza-
ção da prefeita Rosana Mar-
tinelli, além do secretário de 
Saúde à época dos fatos, se-
cretário de Trânsito e secre-
tária de Educação, Esporte, 
Cultura e Lazer à época dos 
fatos, e a empresa Águia En-
genharia a devolverem aos 
cofres públicos um valor de 
R$ 548.790,32 referente ao 
prejuízo aos cofres públicos. 

Baseado na Lei Federal 
8.429/1992 a CPI recomen-
dou também que seja aber-
to processo de investigação 
para cassação do cargo da 
prefeita Rosana Martinelli 
(PL), por crime de responsa-
bilidade.

RITOS
LEGAIS
Com o relatório concluído 

e apresentado, a CPI fará um 
Requerimento de instaura-
ção de um procedimento de 
investigação para crime de 
responsabilidade, cometido 
pela prefeita Rosana. Esse 
requerimento vai à plená-
rio para a votação, para que 
o processo seja instaurado é 
necessário que se tenha o si-
nal positivo de dois terços da 
Casa, ou seja, dez dos 15 ve-
readores precisam dizer sim. 
Com a aprovação, a Câmara 
forma uma comissão para 
investigar o caso e a partir 
daí é apresentado um Decre-
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PENA MAIOR

Projeto relatado por Selma Arruda no Senado
eleva pena máxima no Brasil de 30 para 40 anos

BENEFÍCIO

Iniciativa de Xuxu Dal Molin institui
Farmácia Solidária Integrada em MT

SEGURANÇA

SES divulga alerta 
aos municípios para 
diagnóstico e 
tratamento de malária

Secretária de Saúde alerta para o risco 

Pena para latrocínio também terá aumento 

Projeto beneficiará famílias em situação de 
vulnerabilidade 

DA REPORTAGEM

Sob relatoria da sena-
dora mato-grossense, Selma 
Arruda (Podemos), tramita 
no Senado Federal, Projeto 
de Lei que amplia o tempo 
máximo de cumprimento de 
prisão no Brasil, dos atuais 
30 para 40 anos de reclusão.

A proposta já está pron-
ta para ser votado na Comis-
são de Constituição, Justiça 
e Cidadania (CCJ), uma das 
mais importantes do Sena-
do.

O Projeto de Lei altera 
também o tempo de reclusão 
para casos de condenados 
por latrocínio (roubo segui-
do de morte) dos atuais 20 a 
30 anos para 30 a 40 anos.

Se for aprovado na co-
missão e não houver recurso 
para ser examinado em Ple-
nário, o texto seguirá dire-
tamente para a Câmara dos 
Deputados. Não há data pre-
vista para a inclusão do pro-
jeto na pauta da CCJ.

Para a parlamentar, as 
alterações no Código Penal 
e na Lei de Crimes Hedion-
dos são necessárias para que 
se diminuam os índices de 
violência no país, que estão 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual, 
Xuxu Dal Molin (PSC), teve 
o seu Projeto de Lei que ins-
titui o programa Farmácia 
Solidária Integrada em Mato 
Grosso, na sessão plenária 
da Assembleia Legislativa, 
que agora vai para sanção do 
governador Mauro Mendes 
(DEM).

A iniciativa busca ga-
rantir que, por meio da do-
ação de medicamentos em 
bom estado de conservação, 
a população em situação 
de vulnerabilidade possa 
ter acesso a medicamentos, 
muitas vezes inacessíveis de-
vido ao valor, e que por ou-
tro lado são descartados por 
parte da população.

“É comum encontrar-
mos medicamentos arma-
zenados em prateleiras das 
residências, esquecidos pelo 
tempo, muitas vezes sequer 
utilizados e posteriormen-
te descartados de maneira 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) divul-
gou alerta aos municípios da 
região norte para que redo-
brem a atenção no diagnós-
tico e tratamento da malá-
ria, dando atenção especial 
aos casos suspeitos oriundos 
de áreas de garimpo. Mato 
Grosso é um estado que in-
tegra a área de transmissão 
da doença.

De acordo com a orien-
tação da Vigilância Epide-
miológica da SES-MT, a 
notificação de casos suspei-
tos deve ser feita tanto na 
rede pública como na rede 
privada de saúde. Os me-
dicamentos utilizados são 
distribuídos pela SES-MT 
aos Escritórios Regionais de 
Saúde e, posteriormente, aos 
municípios de abrangência. 
Os componentes devem ser 
solicitados por meio do Sis-
tema de Insumos Estratégi-
cos de Saúde (SIES).

“A região está abaste-
cida de medicamentos e a 
SES-MT, por meio da Vigi-
lância, vem promovendo ca-
pacitações naquela regional 
de saúde, para o diagnósti-
co e tratamento da doença”, 
destacou a coordenadora da 
Vigilância Epidemiológica, 
Alessandra Moraes.

A orientação técnica re-
comenda que o caso suspei-

to deve ser imediatamente 
notificado com a ficha SIVEP 
MALARIA, já disponibiliza-
da pela SES-MT aos muni-
cípios, e encaminhado para 
a coleta de exame para ime-
diato diagnóstico e início 
do tratamento. Também é 
necessário registrar todos os 
exames de controle de cura.

CASO SUSPEITO
É considerado suspeito 

todo caso em que uma pes-
soa é submetida ao exame 
para malária durante inves-
tigação epidemiológica ou 
qualquer indivíduo residen-
te em área onde haja pos-
sibilidade de transmissão 
de malária, o que tenha se 
deslocado para a região, no 
período de 8 a 30 dias an-
teriores à data dos primei-
ros sintomas, que são: febre 
acompanhada ou não de 
cefaleia, calafrios, sudorese, 
cansaço e dor muscular.

Podem surgir casos 
com início dos sintomas em 
período superior a 30 dias 
após o contato com as áreas 
de transmissão de malária, 
assim como casos de malá-
ria decorrentes de transmis-
são não vetorial. Por isso, é 
importante o bloqueio da 
doença em áreas de divisa 
entre Mato Grosso e outros 
estados próximos – como é 
o caso da divisa com Rondô-
nia, área que está próxima 
de garimpos ilegais.

alarmantes.
“Após quase 80 anos [o 

Código Penal é de 1940], a 
sociedade mudou completa-
mente. Os índices de violên-
cia são alarmantes. Surgiram 
novas formas de criminali-
dade. 

O crime passou a ser 
praticado por grupos ex-
tremamente organizados. A 
sensação de insegurança au-
mentou consideravelmente 
e também a expectativa de 
vida do brasileiro teve sen-
sível alteração”, apontou em 
seu relatório.

Segundo o Anuário 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica de 2018, produzido 
pelo Fórum Brasileiro de Se-
gurança Pública, o número 
de ocorrências de latrocínio 
no Brasil variou de 1.593 ca-
sos em 2010 para 2.333 em 
2017, tendo chegado a 2.527 
casos em 2016.

Selma afirma que o 
tempo máximo de 30 anos 
para o cumprimento de pena 
de reclusão está desatualiza-
do. “Da mesma forma, os 
crimes hediondos apresen-
tam gravidade acentuada e 
grande potencial ofensivo; 
por isso, merecem uma pena 

equivocada. Precisamos fa-
zer um destino correto desse 
material, poder contribuir 
com a economia e também 
salvar vidas. Isso é também 
é saúde pública, buscar so-
luções que possam ser im-
plementadas, sem onerar o 
estado e auxiliando quem 
precisa”, destacou o deputa-
do Xuxu Dal Molin.

O parlamentar destaca 
ainda que o projeto também 
traz solução para reduzir o 
desperdício de medicamen-
tos e ainda faz importan-
te trabalho social. “Muitos 
medicamentos pesam no 
orçamento doméstico, prin-
cipalmente as pessoas mais 
carentes”, disse.

De acordo com o pro-
jeto, poderão credenciar-se 
ao programa como fornece-
dores quaisquer interessados 
em doar medicamentos que 
estejam em condições esta-
belecidas. Os medicamentos 
coletados farão parte de um 
cadastro diretamente vincu-

lados à Secretaria de Estado 
de Saúde, com informação 
do doador, data da doação, 
nome do medicamento e 
data de vencimento.

Os medicamentos de-
verão ser estocados em local 

adequado, sendo fornecido 
ao beneficiário do programa 
Farmária Solidária Integra-
da mediante apresentação 
de receita médica original, a 
qual será arquivada pelo ór-
gão competente.

maior”, diz.
“Os condenados por 

crimes hediondos devem, 
em razão da sua periculosi-
dade, passar um tempo sig-

nificativo no regime fecha-
do longe do convívio social, 
antes de, progressivamente, 
retornar ao convívio social”, 
justifica a relatora.

to de cassação ou absolvição. 
“O resultado desta CPI só 

confirma que estávamos cer-
tos em pedir essa comissão 
para investigar a execução 
dessas obras. Do total pago 

pelo serviço prestado até 
aqui, estamos pedindo o res-
sarcimento ao erário de mais 
de 50%, referente ao serviço 
mal executado e pelos não 
executados, mas que foram 

pagos. Após essas constata-
ções, aguardamos que os res-
ponsáveis tomem as devidas 
providências, porque a so-
ciedade não poder ser pena-
lizada pela má gestão”, con-

cluiu o vereador Leonardo 
Visera (PP), que iniciou as in-
vestigações no começo deste 
ano e apresentou no mês de 
março o pedido de instaura-
ção da CPI das Obras.
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TV  e Entretenimento

‘Coringa’ lidera bilheterias 
norte-americanas pelo segundo 
fim de semana seguido

“Coringa” continua a cercar rodas de dis-
cussão, mas também veio com tudo nas bi-
lheterias dos Estados Unidos. De acordo com 
a Comscore Movies, o longa solo do vilão do 
Batman seguiu na liderança dos lucros de fil-
mes em cartaz pelo segundo fim de semana 
seguido. O valor resultante da exibição da pro-
dução do dia 10 ao dia 13 foi de US$ 55 milhões. 
Com isso, já são somados US$ 543 milhões no 
mundo todo; é uma quantia muito significativa, 
dado o orçamento de US$ 55 milhões, que está 
abaixo da média para uma adaptação de qua-
drinhos. “Coringa” é dirigido pelo diretor Todd 
Phillips, responsável pela franquia “Se Beber, 
Não Case!”. O protagonista é encarnado pelo 
ator Joaquin Phoenix, conhecido por projetos 
como “Ela” e “Gladiador”.
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Fernanda Souza e Thiaguinho se separam: 
Muito difícil ter que dividir algo tão íntimo

Fernanda Souza e Thiaguinho não 
estão mais juntos. Os dois publicaram 
um texto na tarde desta segunda-feira, 
dia 14, anunciando o fim do relaciona-
mento. De acordo com os artistas, a re-
lação amorosa se transformou em uma 
amizade e eles pediram por respeito 
neste momento difícil. Veja abaixo:

Após 8 anos e meio de relaciona-
mento, em respeito a todos que nos 
acompanham, viemos comunicar que 
não somos mais um casal. O motivo 
da decisão é que percebemos que nos-
sa relação se transformou numa linda 
amizade. No nosso caso, foi um pro-
cesso natural, com muita maturida-
de e amor. Somos gratos por tudo que 
acrescentamos na história um do outro 
e isso nos dá a certeza que estaremos 
ligados para o resto da vida. Somos 
seres humanos (assim como você que 
está lendo isso), com nossos corações 
tristes, porém confiantes que nossa 
amizade e amor nos guiarão como tem 
feito diariamente. Todo o contrário não 
será mera especulação. Nosso casa-
mento termina em paz. Não estranhem 
se nos encontrarem um na companhia 
do outro daqui pra frente. ão se esque-
çam, existem duas pessoas do lado de 
cá, escrevendo juntas essa mensagem. 
Nossas dores devem ser respeitadas e 
também as dos nossos familiares, pois 
com certeza é dessa maneira que você 
gostaria de ser tratado, ou que tratas-
sem as pessoas que você ama. Durante 
esses 8 anos, tentamos levar nosso re-
lacionamento e nossa vida pessoal da 
maneira mais discreta possível. Apesar 
de sermos pessoas públicas, é muito di-
fícil ter que dividir algo tão íntimo aqui. 

Pedimos respeito ao comunicarem nos-
sa decisão. O que o mundo precisa nes-
se momento não é de pessoas despe-
jando sentimentos e comentários ruins 
em cima da dor do outro, um padrão re-
petitivo, sensacionalista e desnecessá-
rio, que fere quem está do lado de cá. É 

NECESSÁRIO ser amor por onde for. Por 
aqui, nós, Fernanda e Thiago, acolhe-
mos um ao outro, nos damos as mãos e 
seguimos guiados por Deus e pelo nos-
so amor, amizade e respeito que sempre 
tiveram um lema: Unidos até depois do 
fim. Thiago e Fernanda.



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 
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, 

Vagas de Emprego
1-Ajudante de serviços gerais, para mar-
moraria;
2-Atendente Virtual, com experiência em 
redes sociais;
3-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
4-Auxiliar de avicultura, com experiência;
5-Auxiliar de cozinha, com experiência;
6-Auxiliar de farmácia, com experiência;
7-Auxiliar de mecânico, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
9-Cozinheiro, com experiência;
10-Designer gráfico, com experiência;
11-Eletricista automotivo, com experiência;
12-Enfermeiro (a), com COREN;
13-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
14-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
15-Mecânico, com experiência;
16-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
17-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serrador, com experiência em fita 
deitada;
21-Supervisor comercial, com experiência 
em vendas e logística, para gráfica;
22-Técnico em enfermagem, com COREN;
23-Vendas, com conhecimento em infor-
mática e redes sociais;
24-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;

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 
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VENDAS

 VERDE TRANSPORTES LTDA CNPJ: 01.751.730/0001-
97, Localizada Rua dos cajueiros, 42 Sinop-MT, solicita 
o comparecimento do funcionário Rodrigo vieira Souza, 
CTPS  11641 SÉRIE 00017/MT, no prazo de 72 horas sob 
pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Aban-
dono de Emprego. Sinop/MT 11 de Outubro de 2019.

11,12,15/10/2019.

 BEDIN INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 
33.192.633/0001-06, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/
SORRISO, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação 
(LI), para a atividade de Incorporação de empreendimen-
tos imobiliários, Compra, Venda, Aluguel, Loteamentos de 
imóveis próprios e outros. Localizada na Avenida Brasil, nº 
51 – Sala 11, bairro Centro, município de Sorriso/MT. Coor-
denadas geográficas do Empreendimento: 55°43’43,831”W 
12°34’45,462”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

 Aleci Ventura da Silva 90446747149 – MEI, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-
-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para atividades de Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automoto-
res, localizado no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 
JOÃO ADELAR KONZEN, CNPJ: 13.753.448/0001-28 
torna público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Operação 
– LO para atividade de Serraria Sem desdobramento de 
Madeira em Bruto - Resserragem, localizada no município 
de Tabaporã no Bairro/Distrito de Americana do Norte- MT. 
Não EIA/RIMA.

 J. BERTUOL INCORPORADORA LTDA, CNPJ Nº 
29.316.513/0001-98, torna público que solicitou junto A 
SEMA o Cadastro de Uso Insignificante do Poço Tubular 
que está construído na Av. Santa Maria S/N – Lote 01-A 
Quadre 245-F - Gleba Sorriso, no Município de Sorriso - 
MT. Coordenadas Datum Sirgas2000 Lat: 12°32’09,8” 
Long: 054°44’09,8”.

LEILÃO DA JUSTIÇA ESTADUAL DE 
CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

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

FAZENDA, CAMPO NOVO DO
 PARECIS/MT, 534ha (parte ideal),

 acesso pela Linha Santa Maria. 
INICIAL R$ 1.190.671,00 (PARCELÁVEL) 

E AINDA: Colheitadeiras, plantadeiras e plataformas
de corte, marca John Deere, divs modelos e valores!

PREFEITURA MUNICIPAL E COTRIGUAÇU – MT  
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO 

PROCESSO 214/2018 
A Prefeitura Municipal e Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ: 
37.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa ALFONSO ROBERTO DALMAGRO- ME 
CNPJ: 09.233.598/0001-33,  inscrita no CNPJ: 09.233.598/0001-33,  localizada na  
avenida 20 de dezembro nº 925 - Bairro Setor Industrial – Cotriguaçu-MT, CEP: 78230-
000,  através do Contrato nº 006/2019 celebrado entre as parte de acordo com a Licitação 
na modalidade TOMADA DE PREÇO 010/2018  Processo de Compra nº 214/2018 
OBJETO: ''CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADAS VICINAIS E CONSTRUÇÕES DE BUEIROS SIMPLES CONFORME 
PROJETO EM ANEXO, PELO CONVÊNIO Nº861520/2017 - INCRA", a dar início aos 
serviços da obra objeto da Contrato acima, obedecendo os padrões técnicos e as 
exigências descritas no edital e Contrato assinada entre as partes. Cotriguaçu, 14 de 
Outubro de 2019. 

Jair Klasner 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Tomada de Preços n.º 03/ 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 03/2019, cujo objeto é a 
Prestação de serviços especializados de Engenharia destinados a reforma da 
Cobertura do Centro de Reabilitação 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 31/10/2019, 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 às 12:00 hrs 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 14 de Outubro de 2019. 

Idianes Teresinha Machado 
Presidente CPL 

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2019

Nova Mutum- MT, 14 de Outubro de 2019.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 11 de Setembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preços para aquisição de 
equipamentos hospitalares e odontológicos para atender a secretaria de 
saúde. das quais foram vencedoras as empresas: Itens 177647, 177764, 
BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI inscrita no CNPJ sob o número 
29.312.896/0001-26 no valor de R$ 30.910,00; Itens 196048, 833766, 
833768, OP QUIRINO DISTRIBUIDORA EIRELI-ME inscrita no CNPJ 
sob o número 22.228.679/0001-03 no valor de R$ 15.012,50; Itens 
219189, 229400, 824787, 833759, CIRURGICA GONCALVES LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 15.371.628/0001-70 no valor de R$ 
12.490,00; Itens 194109, 194113, 211631, 822789, 822804, 824786, 
824984, 826373, 833755, 833756, 833757, 833758, 833760, 833762, 
833763, 833764, 833765, 833769, 833770, PORTAL DISTRIBUIDORA 
HOSPITALAR LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
26.570.361/0001-67 no valor de R$ 97.867,00. Foram fracassados os 
itens: 829886, 833754, 833767, 833777.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 039/2019

Objeto: contratação de empresa especializada em assessoria 
administrativa que compreende serviços técnicos administrativos nas 
áreas de planejamento, acompanhamento de projetos e elaboração de 
planos de ação para implantação das ações no Parque Tecnológico deste 
município os quais deverão ser exercidos nas dependências da Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum, conforme disposições técnicas constantes no 
edital de licitação e seus anexos.  Data de Abertura: 31 de outubro de 
2019. Horário: 08:00 horas. Local: Prefeitura Municipal de Nova Mutum. 
Tipo: Menor preço. Edital Completo: Deverá ser retirado no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400ou 
telefone: 65 3308-5400. Nova Mutum - MT, 14 de outubro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, através da Comissão de 
Avaliação Patrimonial torna público para o conhecimento dos 
interessados que realizará, na forma da Lei 8.666/93 e suas alterações, 
leilão do tipo Maior Lance, para alienação de bens móveis diversos de sua 
propriedade e no estado em que se encontram, conforme Anexo I que 
integra o Edital completo. Leilão híbrido: presencial e on-line 
simultaneamente. Os interessados em participar via internet deverão se 
habilitar em até 24 horas antes do leilão para aprovação de cadastro e 
liberação de acesso ao sistema no site: www.kleiberleiloes.com.br. 
Leiloeiro Público Oficial Álvaro Antônio Mussa Pereira, portador da 
Matrícula nº 013/2008/Jucemat. Dia do leilão: 30 de outubro de 2019 – 4ª 
feira – 09:00 horas. Local do leilão: Departamento de Patrimônio – 
Avenida Los Angeles nº 210 – Jardim California perímetro urbano da 
cidade. A descrição dos bens móveis diversos e fotos disponíveis no site 
do leiloeiro, nos folders/panfletos, ou em outro meio de publicidade, não 
tem efeito vinculante, e sim apenas de caráter meramente ilustrativos e 
para divulgação do leilão. Dúvidas, informações e outros detalhes 
poderão ser obtidos com a Comissão de Leilão (66) 3444.9456 ou com o 
Leiloeiro (65) 3027.5131 e 99287.9838. Edital completo está disponível 
no site do leiloeiro: www.kleiberleiloes.com.br, para conhecimento, leitura 
e impressão. Veja também no site da Prefeitura, no Portal da 
Transparência. Visitas e vistorias aos bens: a partir do dia 21/10/2019, no 
horário de 08:30h as 11:00h e das 13:30h as 17:00h, nos locais: Lotes 01, 
02, 03, 04 e 33, no Departamento de Patrimônio, local onde se realizará o 
leilão. Lotes 05 até 47, no Pátio da Secretaria Municipal de Viação e 
Transportes – Barracão Rio Negro - perímetro urbano de Sorriso/MT.

Presidente da Comissão
Sandra Marcia Pereira da Rocha

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

LEILÃO PÚBLICO N° 001/2019
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Jogadores do Grêmio comemoram gol de Pepê 

Grêmio se firma na briga pelo G-4
com 3ª melhor campanha em returno
DA REPORTAGEM

A vitória contundente 
sobre o Atlético-MG no do-
mingo colocou o Grêmio, 
definitivamente, na briga 
para estar na Libertadores 
em 2020 via Campeona-
to Brasileiro. O 4 a 1 cons-
truído no Independência 
deixou o Tricolor na sexta 
colocação, com 41 pontos, 
dentro da zona de classi-
ficação para a competição 
pela primeira vez, e a dois 
pontos do quarto colocado, 
o Corinthians. O time de 
Renato Gaúcho tem a ter-
ceira melhor campanha no 
returno do Brasileirão.

A sequência gremista 
quando coloca os titulares 
no Brasileirão foi coroa-
da com mais uma goleada. 
Quando dá a devida aten-
ção, cresce na competição e 
faz perguntar o que ocorre-
ria com foco total desde o 
início. No mesmo estádio, o 
Grêmio havia feito resulta-
do idêntico sobre o Cruzei-
ro, há um mês. Os bons re-
sultados em série colocam 
de vez o time de Renato 
atrás do seu objetivo.

“A gente não sabe se 
vai conseguir a vaga dire-
ta pela Libertadores. São 
dois jogos, mas são adver-
sários como Boca, River e 
Flamengo. Nada garantido 
que a gente vá jogar a Li-
bertadores pela Libertado-
res. Temos que fazer nossa 
parte no Brasileiro para 
tentar chegar o mais próxi-

mo possível do G-4 o quan-
to antes. Estamos só a dois 
pontos, nosso objetivo é 
entrar o quanto antes”, dis-
se Geromel após a vitória.

O G-4 vira uma meta 
mais palpável a partir da 
campanha no segundo tur-
no, quando o Grêmio pas-
sou a focar mais na com-
petição depois da queda 
para o Athletico na Copa do 
Brasil. A presença dos titu-
lares em campo tem feito a 
diferença. O Tricolor tem 
13 pontos ganhos na segun-
da metade do campeonato 
e soma 72,2% de aprovei-
tamento. É o terceiro me-
lhor do returno, atrás de 
Flamengo, com 16 pontos e 
88,9%, e Goiás, com 83,3% e 
15 pontos. O título está dis-
tante, já que o Rubro-Negro 
acumula 58 pontos na lide-
rança, diferença de 17 para 
os gaúchos. 

“Fica difícil. Não é im-
possível. Mas o Flamengo 
vem vencendo todos jogos, 
com gordura muito grande. 
É difícil buscar. O objetivo 
do Grêmio é entrar no G-4. 
É difícil, tem muitos con-
correntes. Tinha time com 
uma competição e hoje está 
atrás do Grêmio. O Grêmio 
faz uma campanha exce-
lente”, apontou Renato. Em 
mais um confronto contra 
adversário direto, o Grêmio 
encara o Bahia na quarta-
-feira, na Arena. Pode abrir 
seis pontos do rival e, de-
pendendo dos resultados da 
rodada, até entrar no G-4.

DE VEZ | Tricolor entra no G-6 pela primeira vez no Brasileirão e está a dois pontos do Corinthians, quarto
Foto: João Guilherme

Foto: márcio cunha

Foto: ivan Storti

Chape comemora gol de Camilo contra o Cruzeiro 

Luan Peres teve atuação segura contra o Inter 

CHEGOU JUNTO

São Paulo usa paciência como maior
virtude para vencer o clássico

ADEUS AO TÍTULO

Santos testa alternativas táticas
interessantes em empate com Inter 

ATÉ O ÚLTIMO LANCE

Chapecoense tira lição 
valiosa na luta pela 
permanência na Série AFoto: marcoS ribolli

Reinaldo comemora gol do São Paulo sobre o Corinthians 

DA REPORTAGEM

O São Paulo subiu para 
o gramado do Morumbi no 
último domingo ciente de 
que iria enfrentar um Co-
rinthians inteiramente recu-
ado. A equipe de Fábio Ca-
rille é a quarta colocada do 
Brasileirão exatamente por 
manter esse estilo de jogo, 
mesmo que criticada muitas 
vezes pela falta de ofensivi-
dade.

Fernando Diniz tam-
bém não abriu mão do seu 
estilo de posse de bola, to-
ques rápidos, triangulações 
e trocas de posições. No en-
tanto, ele fez mais do que 
isso: colocou uma pitada de 
paciência em seus jogadores. 
E a vitória por 1 a 0 foi con-
quistada com gol de Reinal-
do, de pênalti.

O São Paulo rodou a 
bola de um lado para o outro 
em vários momentos. Quan-
do não dava para entrar na 
área do rival, o chute de fora 
da área era a saída. Reinaldo 
quase abriu o placar em bola 
que parou na trave. Sem 

DA REPORTAGEM

Depois de três vitórias 
consecutivas, o Santos teve 
a série positiva interrompi-
da e empatou sem gols com 
o Internacional, no último 
domingo, no Beira-Rio. 
Considerando a briga pelo 
título, o resultado foi bem 
ruim para o Santos, já que 
Flamengo e Palmeiras ven-
ceram na rodada e aumenta-
ram a distância na tabela do 
Brasileiro para o Peixe – o 
líder tem 58 pontos, o vice, 
50, o Santos foi a 48. Ao ana-
lisar o jogo em si, e também 
a qualidade do rival, que se-
gue invicto no Beira-Rio no 
Brasileiro, o empate não é 
de todo mal para o Santos, 
que segue firme na parte de 
cima da tabela em busca de 
uma vaga direta para a fase 
de grupos da próxima Li-
bertadores. Como tem sido 
recorrente no ano, o time 

DA REPORTAGEM

Pode não ter sido o que 
comissão técnica, jogadores e 
torcedores gostariam, mas o 
empate por 1 a 1 contra o Cru-
zeiro, com gol no último lan-
ce na Arena Condá, permite à 
Chapecoense tirar uma lição 
valiosa na sequência do Cam-
peonato Brasileiro: não é per-
mitido desistir tão fácil.

O Verdão do Oeste es-
tava perto de completar oito 
derrotas nas últimas 10 der-
rotas da competição nacio-
nal, mas Camilo mudou o 
cenário. O meia acompanhou 
a jogada do início ao fim, em 
puro sinal de persistência. 
Após arremate de Arthur Go-
mes e o rebote do goleiro Fá-
bio, ele bateu firme e garantiu 
mais um ponto.

O ponto em si é impor-
tante, mas mais que isso é a 
situação que se desenhava 
sem o gol. O Cruzeiro é um 
dos concorrentes diretos, e 
a derrota seria um desastre 
para o Verdão do Oeste. Na 
atual circunstância, evitar que 
um rival desgarre é necessá-
rio. E o time tem mostrado 

que luta jamais faltará.
O técnico Marquinhos 

Santos bate muito na tecla da 
necessidade do “resgate do 
espírito guerreiro do Índio 
Condá”. Em menos de um 
mês de trabalho, ele aplica a 
técnica e tática que acredita 
ser fundamental para tirar o 
time da zona de queda, mas 
com pouco tempo até o fim 
do ano, sabe que batalhar pe-
los pontos vale mais.

Bryan, Vini Locatelli e 
Régis foram os jovens esca-
lados como titulares diante 
da Raposa. Uma tática cla-
ra de que é preciso mais gás 
e vitalidade no começo dos 
jogos, misturando-se a uma 
dose extra de técnica com os 
mais experientes do elenco, 
caso de Camilo, autor do gol 
salvador. A mesma situação 
se aplicou no gol, mantendo 
João Ricardo como titular 
mesmo após o goleiro ser cri-
ticado na derrota para o For-
taleza. E no ataque, sem con-
tar com o artilheiro Everaldo, 
deu confiança a Henrique 
Almeida. A retribuição veio 
com ele ficando os 90 minu-
tos em campo.

conseguir entrar na zaga co-
rintiana, o time não recor-
reu para o famoso “chuvei-
rinho”. Tanto é que durante 
toda a partida o São Paulo 
deu menos cruzamentos na 
área que o rival (8 a 10).

É fato que os toques de 
lado na intermediária come-
çaram a irritar parte da tor-
cida. Alguns mais exaltados 
no Morumbi pediam para a 
equipe jogar mais bola. Nas 
redes sociais, uma enxurra-
da de críticas do tipo “toca, 
toca, toca e não faz nada”.

A impaciência que se 
via nos torcedores não se viu 
nos jogadores. Na volta do 
intervalo, o Tricolor mante-
ve o mesmo ritmo e encur-
ralou o Corinthians ainda 
mais no campo de defesa. 
Sem força para o contra-ata-
que, o rival passou a ser pra-
ticamente nulo na partida.

E de tanto insistir, o 
São Paulo conseguiu a re-
compensa ao estilo que não 
abriu mão desde o apito 
inicial. Aos 20 minutos, Vi-
tor Bueno levou a bola pela 
esquerda, achou Hernanes 

do técnico Jorge Sampaoli 
viveu dois tempos distintos: 
em um teve o domínio, no 
outro foi dominado. Ainda 
assim, completou o quarto 
jogo seguido sem ser vazado.

O Santos fez uma boa 
etapa inicial: não sofreu sus-
tos e ainda criou boas opor-
tunidades com Jorge, Mari-
nho e Tailson (que teve um 
gol anulado corretamente). 
Além disso, apresentou al-
gumas opções táticas in-
teressantes. Mesmo com a 
escalação de Luan Peres, foi 
Jorge quem ocupou a late-
ral esquerda na maioria das 
oportunidades, enquanto 
Luan atuou como zaguei-
ro – alternativa até então 
não utilizada por Sampaoli. 
Quando tinha a bola, Jorge, 
que mais uma vez teve atu-
ação abaixo do esperado, ti-
nha liberdade para avançar 
e chegar ao ataque – assim, 
Luan Peres cobria o setor.

Os problemas come-
çaram no segundo tempo, 
quando o Inter foi muitís-
simo superior, como reco-
nheceu Sampaoli na entre-
vista pós-jogo. “Fizemos 

uma partida incômoda no 
segundo tempo. Toda a co-
modidade do primeiro tem-
po se transformou em incô-
modo no segundo”, definiu 
Sampaoli.

na entrada da área, que com 
um toque sutil deixou Vitor 
Bueno em condições de fi-
nalizar.

O meia, no entanto, foi 
derrubado e o juiz marcou 
pênalti. Reinaldo converteu 
a cobrança e fez o Morumbi 

respirar aliviado. A paciên-
cia que também pode trazer 
tranquilidade para o térmi-
no de um ano conturbado 
de um São Paulo que está 
cada vez mais vivo na bri-
ga por uma vaga no G-4 do 
Brasileirão.
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DA REPORTAGEM

Mato Grosso continua li-
derando a produção nacio-
nal de grãos, com larga van-
tagem em relação aos outros 
estados. 

A produção estimada é de 
67,9 milhões de toneladas 
de grãos na safra 2019/2020, 
segundo o último levanta-
mento divulgado pela Com-
panhia Nacional de Abasteci-
mento (Conab).

As principais culturas são 
soja, milho e algodão. Na úl-
tima safra foram produzidas 
67,3 milhões de toneladas 
colhidas e nesta safra, devem 
ser 67,9 milhões. A produ-
ção brasileira estimada é de 
245,8 milhões de toneladas 
e Mato Grosso é responsável 
por mais de 27% desse total. A 
safra está em fase de plantio.

A produção de soja deve 
ser 2% superior à última sa-
fra, quando foram colhidas 
32,4 milhões de toneladas e 
agora o levantamento apon-
ta 33,1 milhões. Nesta safra 
devem ser produzidas 31.241 
milhões de toneladas de mi-
lho. Na safra passada foram 
colhidas 31,3 milhões. Já a 
produção de algodão deve 

ter uma pequena queda, de 
1,1%. A previsão é colher mais 
de 1,7 milhões de toneladas 
da pluma.

Mato Grosso e a Bahia 
continuam sendo os princi-
pais produtores de algodão, 
com uma área estimada em 
1.092,8 mil hectares e 349,9 
mil hectares, respectiva-
mente, e, juntos, deverão 
contribuir com mais de 88% 
da produção estimada para 
a cotonicultura nesta safra. 
De acordo com a Conab, a 
temporada 2019/20 deve re-
gistrar a segunda maior pro-
dutividade média da série 
histórica.

São vários os fatores que 
contribuem com a produ-
tividade, como o clima e a 
tecnologia utilizada na agri-
cultura brasileira. O levan-
tamento considera que a va-
riação climática e a extensão 
de terras permitem, com o 
auxílio das novas técnicas de 
cultivo, manejo do solo, em-
prego de tecnologias, opera-
cionalizadas com máquinas 
modernas, além de mão de 
obra qualificada, que o país 
possa produzir até três safras 
de grãos por ano, utilizando 
a mesma área e alcançando 

Foto: Ianara GarcIa

Foto: DIvulGação

Foto: DIvulGação

REVOLTA

Radar recém-instalado
é derrubado em Sinop

DISTRITO

Teto de igreja desaba durante
temporal e deixa feridos

ENERGIA ELÉTRICA

Procon orienta 
consumidores 
que questionam 
faturas de outubro

PM foi acionada, mas não encontrou ninguém no local

Consumidor deve analisar a faixa de ICMS 
correspondente ao consumo do mês 

Teto caiu na noite de domingo em distrito 

DA REPORTAGEM

Um radar recém-ins-
talado foi derrubado em Si-
nop na madrugada do últi-
mo sábado. O equipamento 
estava instalado na Avenida 
Alexandre Ferronato. A Polí-
cia Militar foi acionada, mas 
não encontrou ninguém no 
local. O ato de vandalismo 
será investigado pela Polícia 
Civil. O equipamento ainda 
não estava funcionando. Ele 
tinha sido instalado, mas não 
estava multando os motoris-
tas efetivamente.

No local existem dois 
radares, mas apenas um de-
les foi derrubado. O equipa-
mento já recebeu os reparos 
e a Prefeitura de Sinop emi-
tiu uma nota de repúdio ao 
ato e lamentou o ocorrido. 
A Secretaria de Trânsito in-
formou que equipes estive-
ram no local e foi detectado 
dano na base do poste de 
sustentação do equipamen-
to. Os equipamentos foram 
instalados em julho e desde 
agosto aplicavam multas pe-
dagógicas.

DA REPORTAGEM

O temporal que caiu so-
bre Cuiabá e Várzea Grande 
no domingo (13) deixou vá-
rios estragos. No Distrito de 
Bonsucesso, o teto de uma 
igreja desabou parcialmen-
te, deixando várias pessoas 
feridas. No total, o Corpo de 
Bombeiros foi acionado para 
atender 80 chamados entre o 
fim da tarde e à noite.

Devido ao temporal, fo-
ram registradas aproximada-
mente 80 ocorrências, sendo 
elas: queda de árvores, rom-
pimento de cabo de energia 
de alta tensão, incêndio em 
transformador de energia, 
entre outros.

Em relação ao teto da 
igreja que desabou em Bon-
sucesso, o Corpo de Bombei-
ros informou que algumas 
pessoas ficaram feridas e fo-
ram atendidas por unidades 
do Serviço de Atendimento 
Móvel de Urgência (Samu).

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado até o local 
e aguardou a Energisa para 
interromper o fornecimen-

DA REPORTAGEM

A estação da seca aca-
bou, as temperaturas baixa-
ram e as contas de energia 
elétrica começaram a chegar. 
Com o calor excessivo de se-
tembro, que resultou em au-
mento na conta de energia, é 
preciso ficar atento à fatura, 
alerta o Procon estadual. O 
primeiro passo é observar se 
a leitura foi de fato realizada 
ou se foi por média de con-
sumo.

Tal informação deve 
constar na fatura de energia. 
Em um segundo momento, 
o consumidor precisa anali-
sar seu histórico de consumo 
dos últimos meses, inclusive 
do mesmo período do ano 
anterior. Essas informações 
também estão nas contas. 
Outra dica é observar o nú-
mero de dias faturados, que 
deve ser de 27 a 33 dias, no 
máximo.

Da mesma forma, o 
consumidor deve analisar 
a faixa de ICMS correspon-

dente ao consumo do mês. 
Em Mato Grosso o ICMS é 
escalonado, ou seja, quan-
to mais quilowatts-hora são 
consumidos maior é a alí-
quota de imposto. Além dis-
so, há o custo da bandeira 
tarifária, que em setembro 
deste ano foi a vermelha, pa-
tamar 1 (R$ 4,00 para cada 
100 quilowatts-hora).

Se a leitura foi estima-
da, se o consumo está muito 
fora do normal para aquele 
período ou se houve acú-
mulo de leitura, o consumi-
dor deve acionar a conces-
sionária e o Procon, caso a 
empresa não apresente uma 
solução.

“Uma conta fora do 
normal para determinado 
período, se não questionada, 
vai impactar no histórico de 
consumo daquela unidade 
consumidora e, consequen-
temente, em possíveis fa-
turamentos por média que 
forem realizados”, alerta a 
secretária adjunta do Pro-
con-MT, Gisela Simona.
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Previsão é de aumento da produção 

MT deve ser responsável por 27%
da produção de grãos nesta safra
SAFRA RECORDE | Estado lidera com larga vantagem produção de soja, milho e algodão; maior produtor de 
grãos do país

elevados níveis de produti-
vidade.

PROJEÇÃO
Um estudo divulgado em 

meados deste ano pela Em-
presa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e 
pelo Ministério da Agricultu-
ra, Pecuária e Abastecimento 
(Mapa) prevê aumento de 
43% na produção de soja no 
estado até 2030, passando 
dos atuais 30,2 milhões de 
toneladas para quase 46 mi-
lhões.

O estudo a longo prazo 
aponta também o cenário 
para a produção de milho, de 
quase 30 milhões em 2019 
para pouco mais de 40 mi-
lhões de toneladas em 2030. 
Em 10 anos, a área com la-
vouras no Brasil deve cres-
cer mais de 13,5%. E, entre 
as regiões do país, o Centro 
Oeste terá a maior ampliação 
da área plantada no período 
(28,5%) em seguida as regiões 
Norte (19%) e Sul (8%).

Com esse aumento de área 
e também maior produtivi-
dade, a estimativa é que em 
2030 o país alcance a produ-
ção de 13 milhões de tonela-
das de grãos.

to de energia, devido a um 
cabo de alta tensão ter rom-
pido com a queda da árvore 
sobre o mesmo. O estado de 
saúde dos feridos não foi in-
formado.

Segundo a prefeitura 
de Várzea Grande, houve a 

suspensão em duas das três 
captações de água, em razão 
de danos provocados pelos 
fortes ventos. Por conta dis-
to, foi pedido aos moradores 
do Grande Cristo Rei para 
que promovam a economia 
de água. Os fortes ventos 

também derrubaram parte 
da estrutura metálica em um 
pátio de uma concessionária 
de veículos, em Várzea Gran-
de. Pelo vídeo, foi possível 
verificar que dezenas de au-
tomóveis acabaram atingi-
dos.
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“Meu Professor Inesquecível” premiará hoje 5 melhores mensagens 

UNESCO lança campanha para
celebrar o Dia do Professor
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A Organização das Na-
ções Unidas para a Educa-
ção, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO) no Brasil lançou 
uma campanha para home-
nagear professoras e pro-
fessores de todo o Brasil. 
Até o último dia 10 de ou-
tubro, os interessados en-
viaram uma mensagem de 
texto de até 280 caracteres 
(com espaço), contando um 
pouco sobre um professor 
que tenha tido papel im-
portante em sua trajetória 
profissional e pessoal.

A campanha “Meu Profes-
sor Inesquecível” tem cará-
ter exclusivamente cultural 
e é inspirada na história da 
professora Ausonia que, 
durante a última campanha 
do Criança Esperança, foi 
lembrada com orgulho por 
alguns de seus alunos que 
hoje são médicos, advoga-
dos, engenheiros.

As cinco mensagens sele-
cionadas ganharão um kit 
de publicações da UNES-
CO. O resultado será divul-
gado em 15 de outubro, no 
Instagram, no Twitter e no 
Facebook (@unescobrasil) 
da UNESCO no Brasil.

HOMENAGEM
NO SENADO
O Dia do Professor será 

comemorado em sessão 
especial no Plenário do 
Senado Federal na sexta-
-feira (18), a partir das 15h. 
A sessão especial em ho-
menagem aos professores 
e professoras brasileiros 
foi requerida pelo senador 
Izalci Lucas (PSDB-DF), 
com apoio dos senadores 

DATA COMEMORATIVA |  Cinco mensagens selecionadas homenageando “Meu Professor Inesquecível” serão premiadas
Foto: DIvulgação

Angelo Coronel (PSD-BA), 
Leila Barros (PSB-DF), La-
sier Martins (Podemos-RS), 
Jorginho Mello (PL-SC) e 
Zequinha Marinho (PSC-
-PA).

Na justificação do reque-
rimento, eles afirmam que 
o magistério é uma das pro-
fissões mais antigas e mais 
importantes da humanida-
de. Também afirmam que o 
professor, além de ser téc-
nico proficiente que ensina 
uma ciência, arte, técnica 
ou outro conhecimento, 
“forma também cidadãos 
e molda o comportamento 
de uma geração”.

Os senadores dizem que 
os professores desempe-
nharam “importante tra-
balho de conscientização, 
luta e resistência” durante o 
período da ditadura militar 
e “lutaram corajosamente 
pelos ideais de liberdade e 
igualdade; princípios fun-
damentais às sociedades ci-
vilizadas”.

“Investir na qualificação 
do professor e em uma re-
muneração digna ao do-
cente é garantir uma educa-
ção de qualidade aos nossos 
descendentes e um futuro 
promissor às próximas ge-
rações”, defendem os sena-
dores na justificação.

Comemorado de forma 
espontânea desde a década 
de 1940, o Dia do Professor 
só foi oficializado no Brasil 
em 1963, pelo então presi-
dente da República, João 
Goulart. O Decreto 52.682, 
de 14 de outubro de 1963, 
determina que o dia 15 de 
outubro deve ser dedicado 
ao professor e é feriado es-
colar.

O decreto também de-
termina que o ministro da 
Educação “promoverá anu-
almente concursos alusivos 

à data e à pessoa do pro-
fessor”. O último artigo do 
decreto estabelece, ainda: 
“Para comemorar condig-

namente o dia do profes-
sor, os estabelecimentos de 
ensino farão promover so-
lenidades, em que se enal-

teça a função do mestre na 
sociedade moderna, fazen-
do delas participar os alu-
nos e as famílias”.


