
O prédio do Hospital Regional de Sorriso passará por uma grande reforma e ampliação em sua estrutura, cujo custo está estimado em R$ 9,2 mi-
lhões. A Secretaria de Estado de Saúde publicou o edital de licitação para conhecimento das empresas interessadas em concorrer o certame.  Página -3

EDITAL DE LICITAÇÃO

Reforma do Hospital Regional de
Sorriso custará R$ 9,2 milhões

CUIABÁ

Proibida
cobrança de
ICMS por
elefanta
O juiz Leonísio Sal-
les de Abreu Júnior 
proibiu o Estado de 
cobrar do Santuário 
de Elefantes apro-
ximadamente R$ 50 
mil em ICMS pela 
elefanta Ramba, que 
foi resgatada de um 
circo no Chile.     
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O Cuiabá, que chegou a flertar com o G-4 da Série B, agora vê a perigosa aproximação da zona 
de rebaixamento em seus calcanhares. Isso porque a equipe somou apenas um dos últimos 15 
pontos disputados.                         Página -6

SINOP

APROVADO NA USP

Trânsito
finaliza
nova etapa
de radares

Racionamento
completa
um mês

A Secretaria de Trânsito 
e Transporte Urbano (STU) de 
Sinop finaliza, ontem (16), nova 
etapa de certificação de equipa-
mentos de fiscalização eletrô-
nica de controle de velocidade, 
instalados nas avenidas Joaquim 
Socreppa, Tarumãs, Figueiras 
e nas ruas das Avencas e das 
Orquídeas. Até o momento, 
nenhum dos itens está operando 
ou mesmo emitindo multas.   

                    Página - 3

O racionamento de água 
em Tangará da Serra completou 
um mês. Segundo o Serviço 
Autônomo Municipal de Água 
e Esgoto (Samae), as chuvas 
registradas não foram suficien-
tes para abastecer os reservató-
rios e a concessionária precisou 
abrir a última represa, que é a de 
emergência. 
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Meninas e mulheres estão a lançar 
clamores constantes e diários. Estariam 
sendo ouvidas?

As vozes só conseguem surtir algum 
efeito se algo ecoar. De que adianta o som, 
se nada pode produzir? Meninas e mulhe-
res estão a lançar clamores constantes e 
diários. Estariam sendo ouvidas?

Quando o assunto é violência sexual, 
a que as mulheres sempre estiveram tão 
expostas, para que houvesse algum crédi-
to no ruído por elas espalhado, o trabalho 
tem sido imenso. Nos primórdios, foram 
julgadas pelas roupas, modo de se portar, 
pelos passeios, deixando de lado o verda-
deiro viés a ser aquilatado.

Ainda que muito afirmassem, circuns-
tâncias que em nada corroboravam para 
o fato eram levadas em consideração. Au-
toridades as questionavam, verbo no pas-
sado, sobre tudo, menos pelo crime que 
haviam sido vítimas. Nas ruas e locais de 
grande aglomeração de pessoas, as canta-
das, ofensas e humilhações deram “voz” a 
eles. E a voz delas?

Já quando o assunto passou a trilhar 
a violência doméstica e familiar, com gri-
tos que saiam de corpos surrados, frases 
de efeito surgiram. O que mais aconteceu, 
por décadas, foi o descredenciamento da 
palavra feminina. “Mulher gosta de apa-
nhar.” “Ele não sabe por que bateu, mas, 
ela sabe por que apanhou.” “Ela provocou 
o marido”. “Ela merece apanhar”. E a voz 
delas?

Nas mais diversas profissões, a toada 
feminina perante a sociedade fez víti-
mas. Para conquistarem o direito a estu-
dar, o enfrentamento foi atroz. O estudo, a 
capacitação, e o trabalho fora de casa, ou 
seja, o que “dignifica”, era relegado para 
o gênero masculino. Algumas profissões 
eram adstritas apenas para homens.

Para que esse espaço para mulheres, 
não é? Ora, eles já se profissionalizaram. 

Conversas antigas...
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sas (quando consegue apagar alguma 
leva uma eternidade e faz pouca di-
ferença no contexto geral), não con-
segue mais fazer cópia de segurança 
e não conseguiu migrar com sucesso 
seu “estoque” para um aparelho mais 
moderno.

Resumo da ópera: tem chances de 
perder tudo, por excesso 
de “apego”. Irônico, não? 
É evidente que o usuário 
está bem desconfortável 
com a situação e reco-
mendei, após algumas 
tentativas, que ele procu-
re alguém que realmente 
entenda de celular para 
tentar alguma manobra 
buscando reverter a situ-

ação, embora ache extremamente im-
provável um resultado positivo.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito 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/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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É alvissareira a constatação de que 86% dos bra-
sileiros consideram haver melhora nas escolas quan-
do se incluem alunos com deficiência. O elevado grau 
de aceitação aparece em pesquisa Datafolha divulgada 
nesta terça (15), Dia do Professor.

Uma década atrás, quando o país aderiu à Con-
venção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência 
e assumiu o dever de uma educação inclusiva, era co-
mum ouvir previsões negativas para tal perspectiva 
generosa. Apesar das dificuldades óbvias, ela se tornou 
lei em 2015 e criou raízes no tecido social.

A rede pública carece de profissionais satisfato-
riamente qualificados até para o mais básico, como o 
ensino de ciências; o que dizer então de alunos com 
gama tão variada de dificuldades. Os empecilhos vão 
desde o acesso físico à escola, como o enfrentado por 
cadeirantes, a problemas de aprendizado criados por 
limitações sensoriais —surdez, por exemplo— e inte-
lectuais.

Bastaram alguns anos de convívio em sala, entre-
tanto, para minorar preconceitos. A maioria dos entre-
vistados (59%), hoje, discorda de que crianças com de-
ficiência devam aprender só na companhia de colegas 
na mesma condição.

Tal receptividade decerto não elimina o impera-
tivo de contar, em cada estabelecimento, com pessoal 
capacitado para lidar com necessidades específicas de 
cada aluno. Este pode ser disléxico, deficiente visual 
ou diagnosticado com transtorno do espectro autista, 
para dar mais alguns exemplos.

O censo escolar indica 1,2 milhão de alunos assim 
categorizados. Embora tenha triplicado o número de 
professores com alguma formação em educação es-
pecial inclusiva, contam-se não muito mais que 100 
mil deles no país. Não se concebe que possa haver um 
especialista em cada sala de aula. As experiências mais 
bem-sucedidas criaram na escola uma estrutura para 
o atendimento inclusivo, as salas de recursos. Aí, ao 
menos um profissional preparado se encarrega de re-
ceber o aluno e sua família para definir atividades e 
de auxiliar os docentes do período regular nas técni-
cas pedagógicas. Não faltam casos exemplares na rede 
oficial de ensino. Compete ao Estado disseminar essas 
iniciativas exitosas por seus estabelecimentos. Assim 
se combate a tendência ainda existente a segregar em 
salas especiais os estudantes com deficiência —que 
não se confunde com incapacidade, como felizmente 
já vamos aprendendo.

Editorial

Escola inclusiva

Ranking dos Políticos - Facebook

Ademais, é natural que estejam 
exercendo determinadas funções. 
Cargos de chefia e direcionamento 

ficam melhores se confiados para a condi-
ção masculina. E a voz delas?

E quando o assunto é política? Nossa, 
aí, então, o vozear feminino se torna uma 
problemática. As ciências políticas não 
podem ser dominadas por mulheres. O que 
parece, observando de “longe”, é que para 
eles, elas sempre “brincaram” de entrar 
para a política. São interrompidas em seus 
discursos por homens constantemente, o 
que já foi observado em inúmeras situa-
ções. Afinal de contas, eles entendem que 
são muito mais capazes nessa seara. E a 
voz delas?

Tentei falar no passado. Sim, lá longe... 
Porém, a realidade é que não vivemos um 
passado tão distante. O som da mulher, ou 
melhor, do gênero feminino, ainda enfren-
ta ocorrências indesejáveis. Muito já foi 
visto e sentido em direitos humanos das 
mulheres, desde o início, no século XIX. 
Todavia, a equidade entre os gêneros não é 
possível de ser sentido no século XXI.

A pergunta não calou: “E a voz delas?”. 
Timidamente é possível de se escutar. Al-
gumas vezes precisamos de tradutores, 
braile etc., para decifrar essas falas. Ana-
logicamente falando, saímos do “pombo 
correio”, passamos pelos telégrafos, fax, 
e por aí afora.  Sem sombra de dúvida, si-
metricamente, demoraremos tempos para 
chegar à internet.

Mulher que atende mulher... Mulher que 
defende mulher... Mulher que socorre mu-
lher... Mulher que escuta mulher... Mulher 
que tem compaixão de mulher... Caladas? 
Jamais. O estrondo acontecerá com muita 
teimosia, e confiando em dias melhores.

ROSANA LEITE ANTUNES DE BARROS 
É DEFENSORA PÚBLICA ESTADUAL

A voz delas tem som?

TENSÃO
“A Energisa detém uma concessão fe-

deral. O serviço de distribuição de energia 
elétrica foi dado pelo Governo Federal por 
30 anos. Começou em 1997 e vai até 2027. 
Compete à Aneel e ao Ministério de Minas 
e Energia discutir o contrato de concessão. 
Não é poder da Assembleia demover a con-
cessão da Energisa”, disse. Botelho reagiu, 
quando soube por meio da imprensa, e pe-
diu “respeito” aos parlamentares. “Acho uma 
fala muito ruim do presidente. Acho que ele 
deveria, primeiro, começar a respeitar o Par-
lamento e respeitar o povo de Mato Grosso”, 
afirmou.

DE SAÍDA
A delegada Anaíde Barros preferiu não 

se pronunciar a respeito da decisão que de-
terminou sua exoneração imediata do cargo 
público. A exoneração é o cumprimento de 
uma condenação que a delegada sofreu em 
2012 por ato de improbidade administração. 
Segundo os autos, ela trocou produtos piratas 
que tinham sido apreendidos por originais 
para beneficiar o empresário Nivaldo Duque 
dos Santos. Anaíde está lotada atualmente na 
Delegacia Especializada do Adolescente, em 
Cuiabá. A Polícia Civil informou que ainda 
não recebeu intimação da decisão.

AUDIÊNCIA
Não foram bem recebidas pelo presidente 

da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, 
algumas declarações do diretor-presidente 
da Energisa, Riberto José Barbanera, duran-
te audiência pública, na terça (15), sobre os 
serviços prestados pela concessionária de 
energia elétrica de Mato Grosso. A empresa é 
alvo de uma CPI na Assembleia. Questiona-
do sobre a possibilidade de rompimento do 
contrato de concessão por conta da comis-
são, Barbanera afirmou que somente a Agên-
cia Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de-
tém poder para tal.

Mantenha seus aplicativos “em ordem”, de acordo com 
suas necessidades e com as configurações de seu apa-
relho. Simplesmente ir usando, juntando “lixo” sem apa-
gar (seja por qual motivo for), por mais que pareça algo 
“inofensivo”, só vai te dar trabalho e causar problemas 
com o passar do tempo. Não vale a pena ter esse perfil.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

ROSANA LEITE

Crédito: Brígida Mota
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“As experiências mais bem-sucedidas 
criaram na escola uma estrutura para 
o atendimento inclusivo, as salas de 
recursos

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Esses dias estive conversando com 
um amigo que me disse que seu What-
sApp está travando. Perguntei o motivo, 
visto que não é normal isso acontecer, e 
ele me falou que o excesso de conver-
sas armazenadas está fazendo com que 
o aplicativo se torne excessivamente 
pesado para o aparelho.

Perguntei, 
então, com que 
frequência ele 
exclui conver-
sas antigas e 
ele me respon-
deu um sonoro 
“nunca”. Isso 
mesmo: desde 
que começou a 
utilizar o apli-
cativo o cidadão mantém todas as con-
versas ali, guardadas.

A lista de conversas dentro do pro-
blema chega a ser exaustiva até mes-
mo para uma avaliação rápida e incon-
táveis delas possuem mídias variadas. 
Até o simples ato de rolar a lista faz 
com que o celular apresente gargalos.

Aí o camarada que não queria “desa-
pegar” de nenhuma mensagem, coisa 
que, para mim, não faz o menor sentido, 
entrou em uma verdadeira “enrascada”: 
pela situação que seu aplicativo está 
ele não consegue mais apagar conver-

Em Mato Grosso, foram registrados 98 roubos e furtos a agências bancárias 
entre janeiro e setembro, segundo dados divulgados pela Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (Sesp). Apesar do número ainda ser alto, a Sesp afirma 
que houve uma queda de 50% nas ocorrências de roubos e furtos a bancos em 
todo o estado. No mesmo período do ano passado, foram registradas 141 ocor-
rências de roubo e 54 de furto a agências bancárias.
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Explicação deixou muito a desejar 

Discurso da Energisa não convenceu e 
Botelho defende continuidade da CPI
CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

A apresentação feita pelo 
diretor-presidente da Ener-
gisa, Riberto José Barbanera, 
em audiência pública rea-
lizada na terça-feira (15), na 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso, não convenceu 
o presidente da ALMT, Edu-
ardo Botelho (DEM).

De acordo com o parla-
mentar, o representante da 
concessionária se ateve ape-
nas a uma apresentação téc-
nica e tentando “forjar” uma 
satisfação dos consumidores, 
que segundo Botelho, não 
existe.

“Foi uma explanação técni-
ca, mas deixou muito a dese-
jar. Ele mostrou apenas nú-
meros vantajosos para eles, o 
que não é verdade. Mostran-
do até que existe satisfação 
de clientes de Mato Grosso, 
quando a gente sabe que não 
existe. Eles tiraram o call 
center daqui e diminuíram 
300 postos de emprego. Eles 
tiraram a parte gerencial, de 

engenharia. Isso não existe 
mais aqui. Se você quer fazer 
um projeto aqui, eles fazem 
pelo Google lá em São Pau-
lo. Aqui não, aqui não se faz 
mais nada”, disse Botelho.

A partir dessas declara-
ções, o presidente da ALMT, 
defendeu que a CPI para in-
vestigar os serviços presta-
dos pela Energisa em Mato 
Grosso tenha continuidade. 
“Não convenceu ninguém. 
A gente vai continuar com a 
CPI e espero que dê resulta-
do”, acrescentou.

Uma das possibilidades 
levantadas pela CPI é a de 
rompimento de contrato 
com concessionária. Mas que 
para isso necessitaria de ter 
outra empresa com condi-
ções de assumir os serviços. 
“Defender só a suspensão da 
Energisa é muito compli-
cado. Teria que ter alguém 
para assumir. O mercado, 
hoje, funciona muito em 
função de uma empresa que 
não entra na área da outra. É 
um mercado de monopólio”, 
disse Botelho.

INVESTIGAÇÃO | Na visão do presidente da ALMT, a Energisa “não está nem aí” para a população de MT 
FOTO: MAURICIO BARBANT / ALMT
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PARTILHA DE RECURSOS

Aprovação pelo Senado trará alívio às
finanças do Estado, afirma secretário

SINOP

Secretaria de Trânsito executa nova fase de 
aferição dos controladores de velocidade

PANOS QUENTES

Bolsonaro diz que
não quer tomar o PSL

Presidente diz só querer transparência 

Municípios de MT receberão R$ 200 mi do pré-sal 

Novos pontos não terão fase pedagógica de notificação

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A aprovação pelo Sena-
do, na sessão de terça-feira 
(15), do projeto que define 
regras para a divisão, entre 
estados e União, dos recursos 
do leilão do pré-sal vai trazer 
um alívio nas finanças do 
Estado. Quando entrarem, 
os recursos permitirão o fe-
chamento do exercício fiscal 
em uma condição melhor do 
que a previsão inicial. A ava-
liação é do secretário de Fa-
zenda Rogério Gallo. O lei-
lão será realizado no dia 06 
de novembro e Mato Grosso 
poderá receber R$ 665 mi-
lhões. Os recursos estão pre-
vistos para entrar no caixa 
do governo estadual no dia 
27 de dezembro.

Juntamente com gover-
nador Mauro Mendes, Ro-
gério Gallo, participou, em 
Brasília, das negociações que 
culminaram com a aprova-
ção do texto base, que deve 
ser sancionado pelo presi-
dente Jair Bolsonaro ainda 
nesta semana.

“Nós conseguimos re-
verter a partilha dos recursos 
dos royalties pelo critério do 
Fundo de Participação dos 
Estados, onde Mato Grosso 
perderia, para inserir os cri-
térios do FEX e a Lei Kandir 
também. A aprovação é o 
resultado de uma vencedo-
ra articulação liderada pelo 
governador Mauro Mendes 
com a nossa bancada fede-
ral e com os presidentes da 
Câmara e do Senado para 
garantir mais recursos para 
Mato Grosso. Agora, vamos 
aguardar o leilão dos campos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Trânsito 
e Transporte Urbano (STU) 
de Sinop finaliza, ontem (16), 
nova etapa de certificação 
de equipamentos de fiscali-
zação eletrônica de controle 
de velocidade, instalados nas 
avenidas Joaquim Socreppa, 
Tarumãs, Figueiras e nas 
ruas das Avencas e das Or-
quídeas. 

A aferição e aprovação 
dos equipamentos são rea-
lizadas pelo Inmetro. Até o 
momento, nenhum dos itens 
está operando ou mesmo 
emitindo multas.

Conforme a STU, os 
dispositivos entrarão em 
operação de fiscalização pos-
teriormente à entrega do 
laudo de aferição e a conclu-
são da implantação da sina-

DA REPORTAGEM

Envolto de uma polêmi-
ca com seu próprio partido, 
o presidente Jair Bolsonaro 
disse na tarde de ontem (16), 
na saída do Palácio do Alvo-
rada que não tem o objetivo 
de “tomar” o controle do PSL 
e que não quer guardar ne-
nhum tipo de mágoa com o 
presidente nacional da sigla, 
o deputado federal, Luciano 
Bivar de Pernambuco.

Mesmo aparentemente 
não querendo entrar em atri-
tos, o presidente voltou a co-
brar que se tenha transparên-
cia na prestação de contas da 
legenda. “O partido tem de 
fazer a coisa que tem de ser 
feita. Normal, não tem que 
esconder nada. Eu não quero 
tomar partido de ninguém. 
Agora, transparência faz par-
te. O dinheiro é público”, dis-
se. “Não tenho mágoa com 
ninguém”, disse Bolsonaro.

Apesar de adotar um 
discurso de transparência na 
prestação de contas do PSL, 
Bolsonaro ainda mantém no 
cargo de ministro do Turis-
mo, Marcelo Álvaro Antônio, 
que foi indiciado pela Polícia 
Federal e denunciado pelo 
Ministério Público por cri-

mes no esquema de candi-
daturas laranjas do diretório 
do PSL em Minas Gerais em 
2018. Questionado se defen-
de o afastamento de Bivar da 
presidência do PSL, Bolso-
naro disse que quer apenas 
transparência. “Não defen-
do nada, não quero saber de 
nada, só quero transparên-
cia”, afirmou. “Não justifica 
que eu estou tumultuando a 
relação com o partido, que 
eu estou dividindo, não jus-
tifica. Eu estou calado e vou 
continuar calado sobre esse 
assunto”, acrescentou.

Na semana passada, 
Bolsonaro requereu a Bivar 
a realização de uma auditoria 
externa nas contas da legen-
da. A ideia tem sido a de usar 
eventuais irregularidades 
nos documentos como justa 
causa para uma desfiliação 
de deputados da sigla, o que 
evitaria perda de mandato. O 
episódio, no entanto, criou 
uma disputa interna na sigla, 
com a ameaça inclusive de 
expulsões. A aliados Bolsona-
ro tem dito que só oficializa-
rá a saída do PSL caso consiga 
viabilizar a migração segura 
de cerca de 20 deputados do 
PSL (de uma bancada de 53) a 
outra sigla.

de petróleo, marcado para 
o dia 06 de novembro, e os 
recursos efetivamente entra-
rem nos cofres do Estado”, 
explica o secretário Rogério 
Gallo.

DIVISÃO
A divisão, segundo o 

projeto, será feita da seguin-
te forma:

- 15% para estados e 
Distrito Federal: R$ 10,95 bi-
lhões;

- 3% para o Rio de Ja-
neiro, estado onde estão as 
jazidas de petróleo: R$ 2,19 
bilhões;

lização vertical. Não haverá 
fase pedagógica de notifica-
ção aos motoristas flagrados 
cometendo irregularidades. 
O único controlador sobre 
o qual não será possível re-
alizar a aferição é que estava 
instalado na Avenida Alexan-
dre Ferronato, alvo de van-
dalismo e que foi derrubado. 

Para atestar os equipa-
mentos e assegurar que es-
tão aptos e funcionando da 
forma correta, as máquinas 
são submetidas a testes com-
parativos com o veículo da 
fiscalização e, sendo aprova-
das, recebem o lacre de cer-
tificação. 

Desde que a Prefeitu-
ra de Sinop deu início à es-
tratégia de implementação 
de uma série de medidas 
que visem à promoção de 
um trânsito mais seguro, 
um cronograma foi institu-

ído para distribuir, em eta-
pas, a instalação dos equi-
pamentos. Já entraram em 
funcionamento definitivo 
os dispositivos de controle 
de velocidade nas Avenidas 
Itaúbas (na baixada do bairro 
Celeste, nos dois sentidos da 
via); André Maggi (próximo 
à rua dos Papagaios, nos dois 
sentidos da via), Dom Henri-
que Froehlich (frente ao ce-
mitério nos dois sentidos da 
via) e Ingás (próximo à rua 
dos Cajueiros, nos dois sen-
tidos da via). Nas avenidas o 
limite de velocidade é de 50 
km/h.

Os do tipo híbrido, isto 
é, que registram a parada na 
faixa de pedestre, avanço de 
sinal vermelho e controle de 
velocidade e já em funciona-
mento estão no cruzamento 
dos semáforos na Avenida 
Governador Júlio Campos 

- 15% para municípios: 
R$ 10,95 bilhões;

- 67% para a União: R$ 
48,9 bilhões.

A proposta estabelece 
um critério misto de divisão 
para o percentual destinado 
aos estados:

is terços serão reparti-
dos de acordo com os índi-
ces do Fundo de Participa-
ção dos Estados (FPE);

- Um terço considera-
rá o índice de ressarcimento 
estabelecido pela Lei Kandir 
e pelo Fundo de Auxílio Fi-
nanceiro de Fomento às Ex-

portações (FEX).
O texto também define 

que os entes federativos de-
verão usar a verba para pagar 
despesas com dívidas previ-
denciárias ou para fazer in-
vestimentos.

No caso dos estados e 
do Distrito Federal, só será 
possível usar os recursos para 
investimentos se for criada 
uma reserva financeira espe-
cífica para o pagamento de 
despesas previdenciárias.

Já os municípios não 
são obrigados a criar uma re-
serva para gastar os recursos 
com investimentos.

REDAÇÃO
DA ALÍQUOTA
Ainda na terça-feira (15), o 

plenário da ALMT aprovou 
uma indicação do deputado 
Wilson Santos (PSDB), reco-
mendando ao Governo do 
Estado que faça uma redu-
ção da alíquota do ICMS sob 
o consumo de energia elétri-
ca em Mato Grosso.

De acordo com a proposta, 
o ICMS seria reduzido de 17% 
para 12% aos pequenos con-
sumidores de energia elétri-
ca de até 250 Kwh e de 25%, 
para 17%, aos consumidores 
de 251 até 500 kwh. Com 
isso, buscaria uma dimi-
nuição no reajuste na conta 
de energia elétrica, que nos 
últimos meses chegou aos 
300%.

“Tal redução não implica 
ou caracteriza renúncia ou 
perda de receita, pois que 
esse aumento no preço da 
energia, na proporção con-
ferida, não havia sido previs-
ta nas leis orçamentárias do 
Estado”, diz um dos trechos 
do Projeto de Lei.

com Avenida dos Jacarandás, 
em todos os sentidos; cruza-
mento Avenida Governador 
Júlio Campos com Avenida 
das Sibipirunas, em todos 
os sentidos. As avenidas dos 
Jacarandás e das Sibipirunas 
têm o limite de velocidade 
em 50 km/h; a Júlio Campos, 
40 km/h. 

Só no primeiro semes-
tre deste ano, mais de 1,1 mil 
acidentes foram registrados 
no município; 21 pessoas 
morreram em ocorrências 
tanto nas vias municipais 
(como ruas e avenidas) quan-
to nas rodovias dentro dos 
limites da cidade. No quesi-
to taxa de mortalidade para 
cada 100 mil habitantes, 
foram 54,81 óbitos no ano 
de 2018, número mais alta 
desde 2010, quando a STU 
começou a realizar a mensu-
ração.
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TV  e Entretenimento

Com posts de ‘doação’ de 
celulares, perfil de Cleo no
 Instagram é hackeado

A conta de Cleo no Instagram foi invadida 
por hackers nesta quarta-feira, 16. Em postagem 
na rede social, a atriz estaria “doando” milha-
res de celulares e notebooks para os seguidores. 
A última publicação de Cleo anuncia que doa-
rá mil celulares modelo iPhone XS. O aparelho 
custa, em média, R$ 8 mil. Na sessão de vídeos 
nos stories, o perfil divulga que ela distribuirá 
dois mil aparelhos da Apple, mil MacBook’s, no-
vecentos Apple Watch’s e carros. A área em que 
os seguidores podem comentar está bloqueada 
na página da atriz. Cleo tem quase 12 milhões 
de seguidores no Instagram. Em julho, o perfil 
da atriz Marina Ruy Barbosa foi hackeado duas 
vezes em menos de uma semana na mesma 
rede social. “Não cliquem nos links que pos-
taram no meu Instagram!”, avisou Marina aos 
seus seguidores na ocasião.

CHARGE DO DIACRUZADAS
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Ex-galã da Globo acumula grande 
dívida e pede dinheiro online

Marcio Kieling, 41, se mudou re-
centemente da casa que morava com a 
esposa e o filho. Mas, de acordo com a 
coluna de Fábia Oliveira, o ator deixou 
para trás uma dívida de R$ 40 mil de 
condomínio. 

A casa de Kieling ficava em um con-
domínio fechado no Recreio dos Ban-
deirantes, zona oeste do Rio de Janeiro. 
Segundo a colunista, o valor mensal que 
deveria ser pago era de R$ 600,00 e foi 

ajustado recentemente para R$ 900,00.  
Afastado das telinhas desde 2017, quan-
do fez uma participação na novela “Sol 
Nascente” (Globo), o ator está atualmen-
te trabalhando para o lançamento da 
peça “Ao Anoitecer”, que aguarda arre-
cadação online para sua montagem.

“O intuito de estarmos criando esse 
financiamento coletivo é a situação de-
licada que estamos vivendo no país. 
Não existe incentivo/investimento 

cultural e acreditamos que essa é uma 
plataforma interessante para viabili-
zarmos o nosso projeto”, descreve o site 
que arrecada contribuições. 

Atualmente, o ator também estrela a 
série “Chuteira Preta”, da Amazon Pri-
me, sobre o submundo do futebol. Já há 
um tempo, Kieling se dedica ao teatro 
e, em 2018, escreveu a peça “Até que a 
Internet nos Separe”, em que também 
atuou, ao lado de Carol Nakamura.



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, 

Vagas de Emprego
1-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
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 agríco-
las;
14-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
15-Mecânico, com experiência;
16-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
17-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, 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 informática 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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS BK ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA, CNPJ 
33.638.811/0001-71, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/SORRISO, a licença Prévia (LP) e Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO), para atividades 
de consultório odontológico. Localizada na Avenida João 
Brescansin, nº1743 – SALA 01, Bairro Centro da Cidade 
Sorriso/MT. Coordenadas geográficas do empreendimen-
to: 12º 32’ 32,24”S 55º 42’ 37,77” W. Não foi determinado 
EIA-RIMA.

 LADI DA SILVA & CIA LTDA - ME, CNPJ 09.409.877/0001-
05, localizada na AV. DOS JACARANDAS n° 165, bairro: 
JARDIM JACARANDAS torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTAVEL, Renovação da Licença de 
Operação (LO) para atividades de oficina mecânica, insta-
lada em Sinop - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

Objeto: “registro de preços para futura e eventual contratação de pessoas 
jurídicas prestadores de serviço específicos na área de fisioterapia 
domiciliar, para atender as necessidades dos Usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS)(SUS). Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 29 
de outubro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, e-mail: 
<carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 16 de Outubro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO
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Jogadores do Santos em treino no CT Rei Pelé 

Santos revê rivais de sequência
perfeita no primeiro turno
DA REPORTAGEM

O desempenho do San-
tos nas seis primeiras ro-
dadas do segundo turno do 
Campeonato Brasileiro é 
idêntico ao que o clube teve 
na primeira metade da com-
petição: três vitórias, dois 
empates e uma derrota. Se as 
coincidências persistirem, o 
Santos terá boas notícias pela 
frente.

Isso porque, no jogo 
contra o Ceará, nesta quinta-
-feira (17), às 18h15, na Vila 
Belmiro, o Peixe revê o pri-
meiro adversário da sequên-
cia perfeita de sete vitórias 
em sete jogos no primeiro 
turno do Brasileirão, o que 
colocou o Peixe na liderança 
do torneio à época. Depois 
do Ceará, o Santos terá con-
frontos difíceis pela frente, 
mas contra adversários que 
levou a melhor neste Bra-
sileirão: Atlético-MG (fora), 
Corinthians (fora), Bahia 
(casa), Botafogo (casa), Avaí 
(fora) e Goiás (fora).

Atualmente, o Peixe 
está invicto há cinco jogos, 
além de não sofrer gols há 
quatro partidas. A última 
derrota foi contra o Grêmio, 
no dia 21 de setembro, e o 
último gol sofrido foi dian-
te do Fluminense, dia 26 do 
mesmo mês.

Em entrevista nesta se-
mana, o zagueiro Luan Peres, 
que tem ganhado cada vez 
mais espaço com o técnico 
Jorge Sampaoli, afirmou que 

é possível o Santos repetir a 
sequência 100% para seguir à 
caça do líder Flamengo.

“Com certeza. É a única 
forma de buscar o Flamen-
go. Temos que fazer por isso, 
como no primeiro turno. 
É difícil, Santos é um dos 
primeiros colocados, todo 
mundo sabe como o Santos 
joga, mesmo que mudemos 
sempre de formação. Clubes 
já entram diferentes, mais 
ligados. Nível de dificuldade 
aumenta. Podemos fazer de 
novo, sim. Todos sabem da 
nossa qualidade. Por que não 
ganhar o próximo jogo e em-
placar uma sequência muito 
boa?”, afirmou.

No domingo, após o 
empate sem gols contra o 
Inter, Sampaoli admitiu di-
ficuldade de seguir o ritmo 
do Flamengo, e novamente 
evitou fazer projeções sobre 
a briga do Santos na tabela.

“A diferença que tem é 
com o rendimento de uma 
equipe que ganha todas as 
rodadas (Flamengo). Nos 
custa seguir este ritmo. Te-
mos que estabelecer um vín-
culo com o jogo. 

Não estamos mirando 
ninguém. Queremos chegar 
o mais alto possível na tabe-
la. Vamos ver pelo que brigar 
em novembro. Tivemos um 
período ruim, vimos abri-
rem vantagem. 

Agora estamos tentan-
do retomar pouco a pouco e 
seguir buscando”, disse Sam-
paoli.

5 JOGOS SEM PERDER | Foi contra o Ceará que o Peixe deu a arrancada no melhor momento da temporada
Foto: Ivan StortI

Foto: DIvulgação

Foto: DIvulgação

Marcão x Tiago Nunes: DNA herdado de Diniz Equipe está há cinco jogos sem vencer, empatando um e 
perdendo quatro 

INTER

Zeca dá força a interino: “Tem
nos passado muitas coisas boas”

SÉRIE B

Com um ponto em 15 disputados,
Cuiabá vê o Z-4 se aproximar

MARCÃO X TIAGO NUNES

Flu x Athletico-PR 
marca encontro
de “sucessores” de 
Fernando Diniz

Foto: DIvulgação

Zeca está sendo titular com interino 

DA REPORTAGEM

Enquanto o Inter vive 
indefinição em relação ao 
novo treinador, o grupo do 
Inter trata de abraçar o inte-
rino Ricardo Cobalchini. Em 
entrevista coletiva, o lateral 
Zeca deu força e elogiou o 
comandante de 34 anos. O 
técnico estará à frente do 
time ao menos até a próxi-
ma partida, diante do Avaí, 
hoje (17), pela 26ª rodada do 
Brasileirão.

Zeca valorizou a pri-
meira experiência de Co-
balchini no comando do 
time profissional do Inter. E 
elogiou os treinamentos co-
mandados pelo interino. “É 
um cara que está nos ensi-
nando, tem sonhos. Ele nos 
colocou que o sonho se re-
alizou, de estar na primeira 
partida como profissional. 
Como todo o atleta, eu pas-
sei pro isso. Ele tem passa-
do muita coisa boa para a 
gente, muitas jogadas boas. 
Está nos deixando à vonta-
de, como o professor (Odair 
Hellmann) também deixa-
va”, conta.

Com Cobalchini, Zeca 
reassumiu a titularidade 
(ao menos interinamente). 
Diante do Santos, atuou na 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá, que chegou 
a flertar com o G-4 do Cam-
peonato Brasileiro da Série 
B, agora vê a perigosa apro-
ximação da zona de rebaixa-
mento em seus calcanhares. 
Isso porque a equipe somou 
apenas um dos últimos 15 
pontos disputados. São cin-
co jogos sem vencer, sendo 
quatro derrotas (duas em 
casa) e um empate. A equi-
pe estacionou em 36 pontos, 
caiu para a segunda parte da 
tabela (12ª posição) e agora 
vê o Z-4 mais próximo.

Se antes a distância 
para o 17º colocado manti-
nha-se superior a 10 pontos, 

DA REPORTAGEM

Fluminense e Athletico-
-PR se enfrentam nesta quin-
ta-feira, 20h, no Maracanã, 
pela 26ª rodada do Brasileiro. 
A partida marca o encontro 
de Marcão e Tiago Nunes, 
dois técnicos que têm em 
comum o fato de terem assu-
mido trabalhos iniciados por 
Fernando Diniz.

De filosofia bem auto-
ral, o hoje treinador do São 
Paulo deixa, ao mesmo tem-
po, fãs e críticos pelos clubes 
que passa. No Tricolor e no 
Furacão, suas duas primeiras 
oportunidades na Série A, 
uma situação se repetiu: não 
conseguiu fazer boas campa-
nhas por diferentes fatores e, 
mesmo assim, os atuais téc-
nicos aproveitaram traços de 
seu estilo de jogo e acabaram 
melhorando o aproveitamen-
to. Uma mistura de legado e 
ajuste.

Levando em considera-
ção, claro, as devidas propor-
ções, já que o Athletico con-
quistou dois títulos de peso 
desde a chegada de Tiago Nu-
nes, a Sul-Americana 2018 e a 
Copa do Brasil 2019, enquan-
to Marcão está há apenas cin-
co jogos no comando do Flu.

O caso mais recente é 
o de Marcão. Embora não 
tenha assumido o time do 

Fluminense diretamente 
após a saída de Diniz (Oswal-
do de Oliveira foi treinador 
da equipe por sete jogos), o 
atual treinador tricolor nun-
ca escondeu que se inspira 
no modelo de jogo do ex-
-comandante tricolor e já de-
clarou abertamente isso em 
entrevistas.

“A equipe do Fluminen-
se já tinha um DNA, jogava 
assim há sete ou oito meses. 
É uma forma do Fernan-
do (Diniz), de posse de bola 
e transições importantes. A 
forma que eles estão jogando 
foi após uma conversa com o 
grupo sincera e transparen-
te. Gosto da maneira que o 
Fluminense joga. Traz uma 
dificuldade para o adversário. 
Vamos manter dessa forma, 
uma equipe corajosa”.

Já Tiago Nunes sucedeu 
Diniz no Athletico em junho 
de 2018. Na época, a equipe 
ocupava a vice-lanterna do 
Brasileiro, com nove pontos 
em 12 jogos. Tiago se creden-
ciou após comandar o time 
de aspirantes na conquista do 
Paranaense 2018. Ficou como 
interino até o fim daquele 
ano, quando foi efetivado no 
cargo. Desde que assumiu a 
equipe principal, aprimorou 
o setor defensivo da equipe, 
que sofria muitos gols com 
Diniz.

lateral-esquerda, posição em 
que teve sucesso no Santos, 
o ex-clube. “Ele me deixou 
à vontade para poder atuar. 
Conversei com o professor 
Odair quando estava aqui. É 
para ajudar o Inter. Vou trei-
nar apto em qualquer posi-

hoje é de apenas seis. O Vila 
Nova ocupa atualmente esta 
posição. O Cuiabá tentará 
novamente fazer do fator 
casa algo determinante em 
sua recuperação, principal-
mente focando a permanên-
cia na Segundona.

Dos próximos quatro 
jogos, três serão em casa. A 
sequência de partidas será 
diante de Guarani (hoje, 
casa), Brasil de Pelotas (26-
10, fora), Coritiba (29-10, 
casa) e Bragantino (01-11, 
casa). Na última semana, o 
técnico Itamar Schülle foi 
demitido e seu auxiliar, Mi-
chel Alves, dispensado. Para 
o lugar do treinador veio o 
experiente Marcelo Cha-
musca.

ção. Se precisar, vou estar à 
disposição do time”, resu-
miu.

O provável Inter tem: 
Marcelo Lomba; Heitor, 
Bruno Fuchs, Roberto e 
Zeca; Rodrigo Lindoso (Bru-
no Silva), Edenílson, Patrick, 

D’Alessandro e Nico López; 
Paolo Guerrero.

Inter e Avaí se enfren-
tam às 18h15, na Ressacada, 
pela 26ª rodada do Brasilei-
rão. Sob o comando do in-
terino Ricardo Colbachini, a 
equipe tenta voltar ao G-6.
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DA REPORTAGEM

O prédio do Hospital Re-
gional de Sorriso passará 
por uma grande reforma e 
ampliação em sua estrutura, 
cujo custo está estimado em 
R$ 9,2 milhões. 

Nesta semana, a Secretaria 
de Estado de Saúde (SES-
-MT) publicou no Diário 
Oficial o edital de licitação 
para conhecimento das em-
presas interessadas em con-
correr o certame.

De acordo com o docu-
mento, a licitação será na 
modalidade concorrência do 
tipo menor preço, cuja exe-
cução será empreitada por 
preço unitário. A sessão pú-
blica para escolha da empre-
sa está marcada para o dia 
18 de novembro, às 9h10, a 
realizar-se na sala de reunião 
da SES-MT. A vencedora da 
licitação ficará responsável 
pela realização dos trabalhos 
de retomada da construção 
da cozinha, refeitório e de-
mais readequações da uni-

dade.
A ampliação na estrutura 

da unidade será de 1.488 m², 
incluindo recuperação da 
fachada, recepções, salas de 
espera, cozinha, refeitório, 
consultórios, enfermarias, 
centro cirúrgico, Unidades 
de Terapia Intensiva (UTIs) e 
das salas de urgência e emer-
gência. Além disso, os traba-
lhos de readequação predial 
preveem substituição da co-
bertura, com a troca de todo 
telhado, piso, pintura das pa-
redes, instalações elétricas e 
a inclusão do Programa de 
Combate ao Incêndio e Pâ-
nico.

O governador Mauro Men-
des pontuou que a obra “co-
meçou há mais de 10 anos” e 
nunca foi concluída. “Vamos 
fazer uma grande ampliação, 
com uma ampla moderniza-
ção dos espaços e melhorias 
nas condições para atender 
a população de Sorriso e de 
outros 15 municípios. O edi-
tal já está na praça e a licita-
ção ocorre este ano, para que 

Foto: Samae

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

TANGARÁ

Racionamento de água completa um mês

EM NOVEMBRO

Cartões com os locais de prova
do Enem já estão disponíveis

200 PROFESSORES

Curso de identificação 
de alunos de altas 
habilidades em 
Alta Floresta

Represa de emergência é usada para abastecer a cidade 

Foco do curso foi trabalhar as informações básicas sobre 
o tema 

Recomendação é que estudante imprima o documento de confirmação

DA REPORTAGEM

O racionamento de 
água em Tangará da Serra 
completou um mês nesta 
quarta (16). Segundo o Ser-
viço Autônomo Municipal 
de Água e Esgoto (Samae), 
as chuvas registradas não fo-
ram suficientes para abaste-
cer os reservatórios e a con-
cessionária precisou abrir 
a última represa, que é a de 
emergência.

Ainda não se sabe 
quando o racionamento ter-
minará, pois é preciso chova 
na região do Rio Queima Pé, 
onde fica a estação de trata-
mento que abastece a cidade. 
“Nem todas as chuvas regis-
tradas na cidade chegaram 
na região do Queima Pé. As 
primeiras chuvas não con-
tribuem com a melhoria da 
vasão do rio. Verificamos 
que os níveis se manteve e 
outros, visualmente, regre-
diram”, explicou o diretor do 
Samae, Wesley Lopes Torres.

Desde o começo do pe-
ríodo de estiagem, em julho, 
foi utilizada água de duas 
represas que foram constru-

DA REPORTAGEM

Os cartões de confirma-
ção de inscrição do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) 2019 já estão dispo-
níveis. Entre outras infor-
mações, os estudantes têm 
acesso ao local onde farão o 
exame neste ano. As provas 
serão aplicadas nos dias 3 e 
10 de novembro.

“A recomendação pri-
meira é que o participante 
imprima o cartão de confir-
mação e, aqueles que preci-
sam, imprimam a declaração 
de comparecimento e levem 
os dois para a aplicação do 
exame”, disse à Agência Bra-
sil o diretor de Gestão e Pla-
nejamento do Instituto Na-
cional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira 
(Inep), Murillo Gameiro.

Uma vez sabendo o lo-
cal de aplicação, o diretor 
recomenda que os partici-
pantes façam o trajeto de 
casa até o lugar, para avaliar a 
duração do trajeto no dia da 
prova: “o participante deve 
conhecer o trajeto até o local 
de prova, considerando que 
no dia da prova vai ter um 
trânsito mais complicado, 
e haverá várias pessoas par-
ticipando do Enem. É bom 
que o participante conheça 
o trajeto e saiba o tempo que 
vai gastar de casa até o local 
da prova”. 

No dia do Enem, a dica 
é chegar no local com ante-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mais de 200 professo-
res participaram da quarta e 
última etapa do curso “Iden-
tificação de Estudantes que 
Apresentam Indicadores de 
Altas Habilidades/Superdo-
tação”. A formação ocorreu 
na última semana, no Centro 
de Formação e Atualização 
dos Profissionais da Educa-
ção Básica (Cefapro) de Alta 
Floresta.Segundo a professo-
ra formadora Nilcéia Frausi-
no, o foco do curso foi traba-
lhar as informações básicas 
sobre o tema. Com isso, os 
professores terão condições 
de identificar os estudantes 
que apresentam característi-
cas de altas habilidades.

Durante o curso, o es-
tudante Wender Serafim de 
Brito, aluno da Escola Mu-

nicipal São Manuel, localiza-
da no Distrito do Colorado, 
município de Nova Canaã do 
Norte, vizinha de Alta Flo-
resta, foi homenageado pela 
participação dele de uma 
seleção para confecções do 
selo com o tema:  162 anos 
de Libras no Brasil. O selo é 
uma realização da Academia 
Tijuquense de Letras, da ci-
dade de Tijucas (Santa Ca-
tarina) em parceria com os 
Correios.

O estudante ficou emo-
cionado com a homenagem. 
“Foi um momento de muita 
emoção, não tenho palavras 
para expressar a minha grati-
dão pela aceitação da minha 
produção artística. Sempre 
me destaquei nas produções 
artísticas, é algo que gosto e 
faço com muito amor. Nossa 
muita emoção mesmo” rela-
ta Wender.

Foto: Divulgação

Finalmente? HR Sorriso passará por reforma 

Governo publica edital de licitação
para reforma do Hospital Regional
SORRISO | Custo para obras de ampliação e melhoria da infraestrutura está estimado em R$ 9,2 mi

em 2020 as obras tenham 
início”, disse Mendes.

A estrutura ganhará 31 no-
vos leitos de emergência, 
nove leitos de emergência 
pediátrica e sete leitos vol-
tados para o atendimento de 
gestantes. O hospital ainda 
integrará uma nova sala de 
centro cirúrgico e duas salas 
de parto. “Com o lançamen-
to deste edital, iniciamos de 
forma prática o projeto de 
Modernização da Infraestru-
tura dos Hospitais Regionais 
e das Unidades Especiali-
zadas do Estado de Mato 
Grosso. Contemplaremos 
praticamente toda a rede 
estadual, além de também 
trabalharmos para o surgi-
mento de novas unidades”, 
concluiu o secretário de es-
tadual de Saúde, Gilberto Fi-
gueiredo.

O Hospital Regional de 
Sorriso conta com 417 servi-
dores e é referência para 15 
municípios da região pres-
tando atendimentos de mé-
dia e alta complexidade.

ídas em 2016, ano em que 
Tangará da Serra viveu uma 
das maiores crises hídricas 
da história da cidade. Para 
que a água continue sendo 
distribuída para todos os 
moradores, a concessionária 
está realizando o abasteci-
mento da cidade dia sim, dia 

não.
Segundo o diretor, a 

população tem economiza-
do água. Antes do raciona-
mento, eram tratados 340 
litros de água por segundo, 
atualmente, esse tratamento 
está em 200 litros por segun-
do. Para isso, os moradores 

precisaram mudar a rotina 
de casa. “Estamos usando 
pouca água. Lavamos roupa 
e aproveitamos a água para 
lavar a área e limpar a casa. 
Temos que economizar, se 
não ficaremos sem [água]”, 
disse a dona de casa Francis-
ca Rodrigues.

cedência. Os portões abrirão 
às 11h, e serão fechados às 
12h (ambos de MT).

O Cartão pode ser con-
sultado na Página do Parti-
cipante, na internet, ou pelo 
aplicativo do Enem, disponí-
vel para download nas plata-
formas Apple Store e Google 
Play. Para acessar o Cartão, 
o participante precisa infor-

mar a senha cadastrada na 
hora da inscrição no Enem 
2019. O Inep divulgou um 
vídeo orientando aqueles 
que perderam a senha sobre 
como recuperá-la.

Os estudantes podem 
conferir, no Cartão, o nú-
mero da sala onde farão o 
exame; a opção de língua 
estrangeira feita durante a 

inscrição; e o tipo de aten-
dimento específico e espe-
cializado com recursos de 
acessibilidade, caso tenham 
sido solicitados e aprovados; 
entre outras informações. O 
Enem 2019 será realizado 
em 1.727 municípios brasilei-
ros. Cerca de 5,1 milhões de 
estudantes estão inscritos no 
exame.
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Diretor anunciou data de inauguração do Shopping Sinop

Juiz proíbe cobrança de ICMS por
elefanta que viverá em santuário
DA REPORTAGEM

O juiz da 1ª Vara Cível 
de Chapada dos Guima-
rães, Leonísio Salles de 
Abreu Júnior, proibiu 
o Estado de cobrar do 
Santuário de Elefantes 
aproximadamente R$ 50 
mil em Imposto Sobre 
Circulação de Mercado-
rias (ICMS) pela elefanta 
Ramba, que foi resgata-
da de um circo no Chile. 
O magistrado atendeu 
pedido urgente da asso-
ciação que conseguiu a 
transferência do animal 
de cinco toneladas que 
chegou ao Brasil nesta 
quarta-feira (16).

O animal de 52 anos 
estava abrigado em uma 
propriedade no Chile, 
após ser resgatado de 
um circo no qual fora 
vítima de maus tratos 
por 30 anos. O juiz de 
Chapada dos Guimarães 
argumentou que em ter-
mos práticos, a elefanta 
Ramba não foi adquiri-
da pela entidade e nem a 
pertence em termos pa-
trimoniais, para que seja 
considerada como mer-
cadoria ou bem adqui-
rido onerosamente para 
fins de importação.

“Sua posição, longe de 
ser de mercadoria (como 
era na vida de exploração 
que seus antigos donos 
lhe submetiam), é agora 
a de hóspede, que procu-
ra para si um novo des-
tino à margem daquilo 
que a maldade humana 
já lhe causou”, ponderou 

CHAPADA DOS GUIMARÃES |  Ramba saiu do Chile e chegou ao estado nesta quarta-feira
Foto: Santuário de eleFanteS

na decisão.
Além disso, a reten-

ção do animal para fins 
de ordem tributária no 
caso em questão iria fe-
rir Constituição Federal, 
que veda quaisquer prá-
ticas que submetam os 
animais à crueldade.

“Donde se avulta o ris-
co de dano irreparável, a 
autorizar o deferimento 
da tutela liminar. Afo-
ra a questão de natureza 
tributária, não se pode 
olvidar a que a cobrança 
do imposto, com possí-
vel retenção aduaneira, 
implicaria demasiado 
sofrimento a Ramba, po-
tencializado pelo imenso 
desgaste físico e emo-
cional ocasionados pelo 
transporte aéreo. Asso-
ma-se a isso, a impos-
sibilidade estrutural de 
permanência do animal 
já informada de forma 
veemente e com certa 
preocupação pela admi-
nistração do aeroporto 
de Viracopos, local em 
que desembarcará a aliá, 
a seu novo lar”, concluiu 
o magistrado.

A transferência de 
Ramba é resultado de 
uma parceria de vá-
rios anos entre o Global 
Sanctuary for Elephants 
(GSE), da organização 
Ecópolis do Chile e da 
Associação Santuário 
de Elefante do Brasil. A 
elefanta Ramba ficará 
na companhia de Maia e 
Rana (as duas anfitriãs do 
Santuário).

Ramba foi comprada 

em 1980 na Argentina. 
No final dos anos 80 co-
meçou a se apresentar 
em vários circos, onde 
vivia acorrentada e for-
çada a obedecer ordens 
e a participar de apre-
sentações no picadei-
ro. Chegou ao Chile em 

1995 e foi confiscada pelo 
Serviço Agrícola e Pecuá-
rio do Chile por questões 
relacionadas a abusos, 
maus tratos e posse ilegal 
de animais.

Em 2012, uma ONG 
Chilena soube que Ram-
ba estava na cidade com 

o circo e, após o impacto 
da triste situação em que 
se encontrava, começou 
uma campanha para seu 
resgate. Somente por 
ordem judicial, Ramba 
foi removida do circo e 
levada ao Parque Safári 
Rancágua onde perma-

neceu em um pequeno 
celeiro. Todavia não se 
adaptou ao rigoroso in-
verno chileno e com o 
solitário habitat. Agora 
ela vai viver no Santu-
ário, em Chapada dos 
Guimarães, com outras 
duas elefantas.


