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Seletivo:
contratação
de 312
professores

Reconhecimento e respeito: marcas 
dos 29 anos da Amazônia Seguros

A Prefeitura de Sinop lançou 
um edital de processo seleti-
vo para contratar 312 profes-
sores. A remuneração é de R$ 
3.029,29. As inscrições serão 
realizadas no site da prefeitu-
ra a partir do dia 21 de outu-
bro até o dia 1º de novembro. 
A inscrição será feita pela 
internet.                       Página  - 7

A Amazônia Seguros está em festa. Não só por conta das inúmeras premiações recebidas ao longo dos últimos anos, especialmente em 
2019, como também por ter completado nesta quinta-feira seu 29º aniversário de abertura no ramo de corretora de seguros. Por isso, o 
Diário do Estado conversou com exclusividade com o corretor e proprietário da empresa, José Carlos Ramalho.                          Página  - 8

Divulgação

Wagner Parrera

MATO GROSSO

GRÊMIO

Deputados 
aprovam 
mudanças na 
Constituição

Reprova
em teste
para os
titulares

Reunidos em sessão 
plenária na noite de quarta-feira 
(16), os deputados estaduais 
aprovaram dois projetos de 
emenda constitucional: o PEC 
18/2019, que altera e acrescen-
ta dispositivos ao artigo 224 da 
Constituição Estadual, e o PEC 
19/2019, que altera e acresce 
dispositivos ao artigo 49 da 
Constituição Estadual. Os dois 
projetos são de autoria de lide-
ranças partidárias. O PEC 19/19 
teve 19 votos favoráveis em 
Plenário e o 18/19, 15 votos. 
Agora, os dois PECs dependem 
apenas de publicação. Página - 3

O discurso contundente 
de Renato Gaúcho depois da 
derrota por 1 a 0 para o Bahia 
mostrou que a atuação ruim do 
Grêmio não passou despercebi-
da internamente. O treinador e 
os jogadores já na saída de cam-
po foram justamente os mais 
críticos.                     Página - 6

lucas uebel

Divulgação

Uma jovem morreu na noite de quarta-feira depois de ter sua motocicleta atingida por um car-
ro na MT-242, que liga Sorriso a Nova Ubiratã. Suelen Fernandes Santiago pilotava uma Honda 
que foi atingida por um Gol. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu durante o atendimento 
médico.                            Página 7

SORRISO

Jovem morre após ser atingida
por motorista embriagado
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Quero parabenizar uma cuiabana de cha-
pa e cruz, a professora Elizabeth Soares 
de Almeida Justiniano, uma batalhadora 
incansável

Os livros têm importância singular na 
vida das pessoas. Para o autor, representa 
um filho, pois dedica a ele, um tempo consi-
derável, na busca de informações, pesquisas 
sistêmicas, com relação ao tema proposto. A 
dedicação ao mesmo se dá de forma intensa, 
para que, cada detalhe seja observado e res-
peitado, dentro dos parâmetros que o tema 
em questão exige.

A palavra livro vem do latim liber, um ter-
mo relacionado com a palavra árvore. Partin-
do para o popular, um livro é um conjunto de 
folhas de papel ou de qualquer outro material 
semelhante que, encadernadas, formam um 
volume.

A valorização do autor de um livro é algo 
inconteste, pois o mesmo, através de muita 
luta e determinação, consegue abordar um 
tema, que ajudar a nortear e direcionar a po-
pulação e comunidade, em busca de soluções 
e melhorias em seu cotidiano, pois a leitura, 
além de informar, acaba criando nos cida-
dãos maior consciência, tornando-os seres 
críticos e conhecedores da realidade do um 
País. Neste momento, quero parabenizar uma 
cuiabana de chapa e cruz, a professora Eliza-
beth Soares de Almeida Justiniano, uma ba-
talhadora incansável, que dedicou e, continua 
dedicando sua vida em prol da educação.

Não satisfeita, à mesma resolveu lançar 
seu primeiro livro intitulado “Análises de Re-
sultados e Intervenção Pedagógica, Programa 
Nacional de Alimentação Escolar PNAE-MT/
Brasil”.

O lançamento acontecerá no dia 16 de 
outubro, no Teatro Zulmira Canavarros (AL), 
a partir das 19h15min; coincidentemente, a 
data de lançamento ocorrerá no dia em que 
se comemora o Dia Mundial da alimentação.

A autora do livro em questão tem curricu-
lum invejável, Doutora em Educação (Ações 
Pedagógicas e Desenvolvimento Sócio Educa-
tivo, pela Universidade de Valencia-Espanha) 
(2017), Pós-graduação, Mestra em Educação 
Cultura, Sociedade e Meio Ambiente pela Uni-

Esqueceu de mim?
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de mim”?
Eu fico pensando, então, o que leva 

esses contatos, que se sentem “esque-
cidos”, a não enviar uma mensagem e 
ficar esperando sempre que a inicia-
tiva parta da outra pessoa. Não me 
parece uma lógica muito interessan-

te, afinal, se você gosta de 
falar com alguém e a pes-
soa não deu sinal de vida, 
o mais óbvio é que se envie 
uma mensagem para puxar 
conversa.

A vida é simples, nós 
que temos a tendência a 
complicá-la. Se você gos-
ta de conversar com al-
guém, mande mensagem. 

Se a pessoa “sumiu”, tente entender 
o motivo. Se algo estiver incomodan-
do, seja transparente e diga. Você vai 
ver como tudo fica mais “leve” se você 
agir dessa forma.

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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Não se encontra grande novidade na informação 
de que mais de um sexto dos brasileiros sobrevive sem 
um serviço público tão óbvio quanto água encanada 
em casa. Eram 18,6% da população em 2008, 35 mi-
lhões de pessoas; uma década depois, são 16,5%, ou 
quase os mesmos 35 milhões.

Ao fim da segunda década do século 21, espanta 
constatar que a coleta de esgotos, num país de renda 
média como o nosso, sirva só pouco mais da metade 
dos habitantes. O leitor desta Folha terá talvez dificul-
dade para imaginar como 100 milhões de compatrio-
tas vivem sem essa comodidade.

Já foi pior, claro. Dez anos antes, a rede de esgota-
mento alcançava apenas 40,9%, ou 77 milhões de brasi-
leiros. Outros 112 milhões ficavam na dependência de 
valas. Considere-se ainda que, mesmo na década atual, 
o efetivo tratamento de esgotos não chega à metade 
do volume coletado. O restante termina despejado nos 
córregos e rios, com ameaça continuada para o am-
biente e a saúde pública.

O fato de pouco se alterarem os números abso-
lutos de brasileiros relegados à insalubridade básica, 
após uma década inteira, indica que a expansão do sis-
tema de saneamento mal acompanha o crescimento 
vegetativo da população. O Estado falha de maneira 
aviltante em suas obrigações civilizatórias.

Não é por falta de programas e metas, registre-se. 
O Plano Nacional de Saneamento Básico de 2013 esti-
pulou o objetivo de universalizar o acesso a água limpa 
e esgotos tratados até 2033. No ritmo atual, isso não 
ocorrerá antes de 2060, como reportou este jornal.

Sucessivas administrações deram prioridade 
equivocada a obras de visibilidade e rendimento elei-
toral. Desperdiçou-se energia, quando não recursos, 
em empreendimentos que nem mesmo saíam do pa-
pel, como o famigerado trem-bala.

Enquanto isso, legiões de cidadãos tinham de sair 
à rua para alcançar uma fonte ou uma latrina. Nem 
mesmo a conjuntura econômica favorável de 2004-
2008 se aproveitou para atacar de forma decisiva essa 
situação abjeta —e durante um governo, o de Luiz Iná-
cio Lula da Silva (PT), que conseguiu avanços impor-
tantes em outras áreas da política social.

Há quem defenda que só com investimentos 
governamentais será possível reverter tal quadro de 
atraso, mas o próprio retrospecto de décadas vem de-
monstrar que fracassou o modelo estatal. Há que mo-
bilizar também recursos privados na empreitada, po-
rém com decisiva participação do Estado, a começar 
por um novo marco regulatório e pela fiscalização de 
parcerias público-privadas. Tal é o debate que ora ocu-
pa Congresso e todos os níveis de governo. Passou da 
hora de destravá-lo.

Editorial

Atraso insalubre

Ranking dos Políticos - Facebook

versidade Federal de Mato Grosso (2003).
A mesma detém larga experiência 

em projetos na área de Educação, com 
ênfase em Questões Ambientais Educa-

cionais e multidisciplinaridade, vou parar por 
aqui, pois se for continuar declinando o res-
tante da sua formação, tornar-me-ei prolixo.

O livro em questão surgiu, a partir de es-
tudo, embasado na busca de melhoria do 
Programa Nacional de Alimentação Escolar-
-PNAE-MT-Brasil, a partir de uma educação 
alimentar e nutricional que pudesse oferecer 
contribuição significativa para a execução do 
Programa de Alimentação Escolar (PNAE-MT), 
através da visualização dos problemas /limi-
tações encontrados na execução do programa.

Isso foi possível mediante analises das 
respostas que os gestores, pais, estudantes 
e técnicos em alimentação (manipuladores), 
descreveram durante as pesquisas pontuadas, 
no desenvolvimento deste trabalho.

Em síntese, o livro em questão aborda com 
propriedade a alimentação, que é fator pri-
mordial na rotina diária da humanidade, não 
apenas por ser necessidade básica, mais prin-
cipalmente porque a sua obtenção tornou-se 
um problema de saúde pública, uma vez que o 
excesso ou falta podem causar doenças.

A questão alimentar é importantíssima, 
uma vez que, o Programa de Alimentação es-
colar foi criado em 1954 pelo MEC conforme 
artigos 205 e 208, inciso VII, Constituição Fe-
deral de 1988, no final do Governo Vargas, este 
é um dos mais antigos programas de suple-
mentação alimentar em execução no país. O 
objetivo da criação deste programa é garantir 
aos pré-escolares e escolares, na faixa etária 
dos 7 a 14 anos, o atendimento de 15% das suas 
necessidades nutricionais diárias.

Quem quiser obter maiores informações a 
respeito do tema em questão, terá que ler o li-
vro, que traz em seu bojo uma série de nuances 
com relação ao tema, Programa de Alimenta-
ção Escolar.

LICIO ANTONIO MALHEIROS 
É GEÓGRAFO

Best-seller

MANSÃO
Silval Barbosa não compareceu a uma 

audiência de conciliação no Fórum. Ele res-
ponde a uma ação em que é acusado de ca-
lúnia, injúria e difamação pelo empresário 
Valdir Piran. É que o ex-governador acusou-
-o de invadir um imóvel seu enquanto ele 
esteve preso no CCC. No entanto, Piran alega 
que a casa é de sua propriedade desde 2007.  
O imóvel em questão é uma mansão na 
praia de Jurerê Internacional, em Florianó-
polis. Silval não foi intimado pessoalmente. 
Com isso, o juiz João Bosco Soares da Silva 
transferiu a audiência para 18 de dezembro, 
às 15h.

MAIS POLÊMICA
Dois conselheiros substitutos, Moisés 

Maciel e Luis Henrique Lima, já demonstra-
ram interesse em serem corregedor-geral do 
TCE-MT, na próxima Mesa Diretora. A elei-
ção acontece no início de novembro. Caso 
os cinco conselheiros titulares continuem 
afastados, Guilherme Maluf e Domingos Neto 
serão, respectivamente, presidente e vice. 
Internamente, já se instalou outra polêmica 
no tribunal: conselheiros substitutos podem 
ocupar o cargo de corregedor-geral? Segundo 
o regimento interno, a reposta é não.

PÉ NA ESTRADA
Após focar o primeiro semestre em reor-

ganizar o Estado, em especial nas questões 
financeiras e administrativas, Mauro Men-
des deu início a uma série de viagens que 
fará ao interior. O objetivo é vistoriar obras 
em andamento e inaugurar outras que serão 
concluídas. Nesta quinta (17), por exemplo, 
visitou Barra do Bugres, Denise, Arenápolis, 
Nortelândia, Diamantino e Deciolândia. “Va-
mos percorrer as obras das MTs 246, entre 
Jangada e Barra do Bugres. Depois vamos 
para as obras entre Assari e Denise, na 343, 
e vamos vistoriar também as obras da MT-
240”, disse.

Algumas pessoas têm perfil mais “constante” nas redes 
sociais e comunicadores instantâneos, outras, não. É sem-
pre interessante tentar “entender” o perfil de seus conta-
tos para não ficar com a “pulga atrás da orelha” caso os 
mesmos “sumam”. Seja como for, nada o impede de tentar 
entender o que está acontecendo quando aquele seu amigo 
ficar sem falar com você. Não existe justificativa para espe-
rar apenas pelo iniciativa do outro.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

LICIO ANTONIO MA-
LHEIROS

Crédito: Corpo de Bombeiros-MT

IMAGEM DO DIA

“mas o próprio retrospecto de décadas 
vem demonstrar que fracassou o mo-
delo estatal

“
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A vida tecnológica nos permite con-
tato praticamente constante com pes-
soas de qualquer lugar do planeta. Com 
isso acabamos conversando com pes-
soas de todo os lugares com certa fre-
quência. Quando estamos com pouca 
coisa para fazer, então, acabamos ocu-
pando parte do tempo 
“livre” conversando com 
vários contatos, mesmo 
que não tão “próximos” 
de nós no mundo “real”.

Só que algumas pes-
soas acabam fazendo 
das conversas uma ver-
dadeira “rotina” e quan-
do, por algum motivo, 
não enviamos mensa-
gem, se sentem “abandonadas”.

Sim, isso soa como exagero. E al-
gumas pessoas realmente “exageram” 
nisso. Já tive casos, por exemplo, de 
não enviar mensagem para algumas 
pessoas e as mesmas, tempos depois, 
quando eu voltei a ter tempo para con-
versar, me perguntaram o que haviam 
feito para que eu me chateasse. Tentei 
explicar que não estava, de forma algu-
ma, aborrecido ou “de mal” da pessoa, 
apenas que meu ritmo me distanciou 
um pouco das conversas. Percebi que 
não consegui convencer. Nessa hora é 
comum receber a pergunta: “esqueceu 

Um avião apresentou defeito depois de atropelar um cachorro durante a 
decolagem, na pista de pouso do aeroporto de Tangará da Serra, na quarta (16). 
O cachorro atravessou na pista e, com o impacto do atropelamento, destruiu 
o trem de pouso. O piloto decidiu seguir com a decolagem, mas ficou sobrevo-
ando a cidade entre 5h da manhã até as 10h para queimar combustível e só 
depois fazer o pouso forçado, pois não tinha condições de seguir viagem. Três 
pessoas estavam na aeronave.
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Interinos não poderão mais ser presidente e vice do TCE

Deputados aprovam mudanças 
na Constituição de Mato Grosso
DA REPORTAGEM

Reunidos em sessão plená-
ria na noite de quarta-feira 
(16), os deputados estadu-
ais aprovaram dois projetos 
de emenda constitucional: 
o PEC 18/2019, que altera e 
acrescenta dispositivos ao ar-
tigo 224 da Constituição Es-
tadual, e o PEC 19/2019, que 
altera e acresce dispositivos 
ao artigo 49 da Constituição 
Estadual. Os dois projetos 
são de autoria de lideranças 
partidárias. 

O PEC 19/19 teve 19 votos 
favoráveis em Plenário e o 
18/19, 15 votos. Agora, os dois 
PECs dependem apenas de 
publicação.

O Projeto de Emenda 
Constitucional 19/2019, que 
altera e acresce o artigo 49 
da Constituição Estadual, 
que trata sobre o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), al-
tera o parágrafo 3º do artigo 
49 e acresce o parágrafo 5º.

A alteração se dá agora na 
atribuição dos cargos dos 
conselheiros “interinos”, an-
tes a Constituição permitia 
que os conselheiros nesta 
categoria teriam as mesmas 
prerrogativas dos titulares, 
mas agora, eles estão proibi-

dos de exercer a presidência 
e vice-presidência da Mesa 
Diretora do TCE.

Como justificativa, as li-
deranças argumentam que a 
mudança visa constituciona-
lizar a prática do Tribunal de 
Contas do Estado.

O Projeto de Emenda 
Constitucional 18/19, que al-
tera e acrescenta dispositivos 
ao artigo 224 da Constitui-
ção, aprovado com 15 votos 
favoráveis durante a sessão 
plenária, passa a vigorar com 
a seguinte redação: “Art. 224 
- As instituições privadas po-
derão participar de forma 
complementar do Sistema 
Único de Saúde, segundo 
suas diretrizes, mediante 
contrato de direito público, 
convênio, termo de parceria, 
contratos de gestão, e demais 
instrumentos congêneres, 
tendo preferência as entida-
des filantrópicas e sem fins 
lucrativos”.  

O parágrafo 1º da nova lei 
diz que “são vedados quais-
quer incentivos fiscais e a 
destinação de recursos pú-
blicos para auxílio ou sub-
venção às instituições priva-
das com fins lucrativos”. 

O parágrafo 2º, que “as 
despesas decorrentes de 

EMENDAS CONSTITUICIONAIS | Uma das principais alterações atinge os conselheiros interinos do Tribunal de Contas
FOTO: Mayke TOscanO/secOM-MT
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AGORA VAI?

Mendes diz que comissão conclui 
estudo sobre VLT em novembro

PARA MATO GROSSO

Ministro da infraestrutura destaca 
investimentos em ferrovias e rodovias 

OPERAÇÃO INTEGRADA

Bombeiros e Exército 
monitoram, periciam 
e coíbem incêndios 
no Pantanal

Operação integrada combate focos de calor no Pantanal 

Mendes vai decidir junto com a União futuro do VLT 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Iniciada em 2012, como 
principal obra de mobilida-
de urbana para a Copa do 
Mundo, o Veículo Leve sobre 
Trilhos (VLT), teve sua cons-
trução paralisada em 2014 e 
se tornou uma imensa no-
vela e dor de cabeça para os 
gestores seguintes.

O atual governador, 
Mauro Mendes (DEM), disse 
em coletiva esta semana que 
a comissão composta por 
integrantes da União e do 
Governo Estadual, que vem 
realizando um estudo sobre 
o destino do VLT, apresenta-
rá a conclusão do estudo no 
próximo mês de novembro.

“Eles têm compromisso 
de concluir esse estudo até 
o mês de novembro. Estou 
aguardando. Nós contrata-
mos mais uma empresa para 
atualizar os dados. O anti-
go governador contratou a 
KPMG para fazer um estudo 
e isso está sendo atualizado. 
Existem algumas informa-
ções que não estavam com-
pletas. Estamos completan-
do isso”, disse.

A partir da apresenta-
ção dos estudos que Mendes 
vai definir juntamente com o 
Governo Federal o que será 
do VLT, se vale a pena ou não 
dar prosseguimento à obra.

“De posse disso, tere-
mos elementos para apon-
tar uma solução. Se vai fazer 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em reunião solicitada 
pelo deputado federal Dr. 
Leonardo (Solidariedade-
-MT) e comitiva do muni-
cípio de Tangará da Serra, o 
ministro de Infraestrutura, 
Tarcísio de Freitas, garantiu 
que Mato Grosso está entre 
os estados brasileiros que 
mais receberão investimen-
tos do governo Jair Bolsona-
ro na área de infraestrutura.

“Viemos aqui solicitar o 
apoio do Ministério da Infra-
estrutura porque o Governo 
Federal possui mais recursos 
para investir na construção 
e manutenção de rodovias, 
o que vai garantir um salto 
econômico para a região” 
afirmou Dr. Leonardo. 

DA REPORTAGEM

Militares do Corpo de 
Bombeiros e do Exército 
Brasileiro deram início na 
quarta-feira (16) a uma ope-
ração integrada para comba-
ter focos de calor na região 
do Sesc Pantanal, conside-
rada a maior Reserva do Pa-
trimônio Particular Natural 
(RPPN) do Brasil. 

A operação, denomi-
nada Verde Brasil, segue até 
domingo (20.10) e conta com 
militares do Exército de Tau-
baté (SP) e de Campo Grande 
(MS), Politec, bombeiros ma-
to-grossenses, com apoio da 
13ª Brigada e de duas aero-
naves, um helicóptero Cou-
gar, com capacidade para 22 
pessoas, e o helicóptero Es-
quilo, com espaço para cinco 
pessoas.

As equipes se dividiram 
em ações de monitoramen-
to e de perícia em incêndio 
florestal. O monitoramen-
to verificou áreas a oeste da 
Unidade de Conservação, em 
que persiste um foco de in-
cêndio de difícil acesso. Por 
conta dessa dificuldade, as 
equipes e equipamentos não 
tinham conseguido comba-
ter o incêndio, mas o acesso 
por meio de helicóptero do 
Exército permitiu o diagnós-
tico.

A segunda equipe reali-
zou a perícia técnica para de-

terminar o ponto de origem 
do incêndio. Os bombeiros e 
um soldado do Exército esti-
veram em uma fazenda para 
colher depoimentos dos tra-
balhadores para confecção 
do laudo. Essa equipe contou 
com a participação da peri-
ta Quezia Pereira, da Perícia 
Oficial de Identificação Téc-
nica (Politec). 

As equipes de comba-
te ao incêndio estão distri-
buídas em uma extensão de 
45 quilômetros na reserva. 
Além de focos persistentes, 
na divisa sul foi registrado 
um novo foco de incêndio na 
tarde de terça-feira (15). “Essa 
região, próxima ao Rio Cuia-
bá, tem visitação constante 
de pescadores, fazendas sem 
moradores e sitiantes. Com 
esse público não temos con-
seguido fazer um trabalho de 
conscientização ambiental 
progressivo como nas outras 
comunidades”, afirma Cris-
tina Cuiabalia, gerente de 
Pesquisa e Meio Ambiente do 
Parque Baía das Pedras, área 
contígua à RPPN.

O capitão Arruda, pilo-
to do helicóptero Cougar do 
Exército do Brasil, afirmou 
que “uma missão como essa 
tem um grau de dificuldade 
maior, já que o pouso pode 
ocorrer em local alagadiço, 
como é o Pantanal, e o peso 
da aeronave pode afundar o 
terreno dificultando a saída”.

o VLT, saberemos de onde 
vem o dinheiro, quanto vai 
custar a tarifa. Se não vai 
fazer, mostrar o que vamos 
fazer com os veículos, como 
vai ser a condução na Justi-
ça e qual a alternativa vamos 
apresentar à população de 
Cuiabá e Várzea Grande”, 
acrescentou. Desde que as 
obras do VLT foram parali-

O ministro observou 
que recursos já estão sendo 
aplicados na ampliação da 
malha ferroviária e em ro-
dovias para fortalecer o po-
tencial produtivo do estado. 
Já sobre a federalização das 
rodovias que visa acelerar 
o desenvolvimento do Mé-
dio Norte e conectá-lo ao 
Noroeste de Mato Grosso, 
Tarcísio de Freitas disse que 
o governo trabalha com res-
ponsabilidade e vai, primei-
ro, focar no planejamento já 
em execução. Num segundo 
momento, o ministro da In-
fraestrutura não descarta co-
locar em prática a proposta 
da comitiva de Tangará da 
Serra.

Entre as ações para 
melhoria da infraestrutura 
e logística que vão garantir 

um avanço no processo de 
escoamento de grãos do Es-
tado, o ministro afirmou que 
o governo federal trabalha 
para assinar, ainda este ano, 
o contrato para construção 
da Ferrovia Centro-Oeste, 
com previsão de início das 
obras já em 2020. A Fico terá 
quase 400 quilômetros e de-
verá ligar Água Boa (MT) ao 
município de Campinorte, 
em Goiás. 

Além da Fico, o minis-
tro destacou a Ferrogrão, 
que ligará a cidade de Si-
nop ao porto de Miritituba 
(PA), e que terá o processo 
licitatório pronto até o iní-
cio de 2020. Se viabilizadas 
as obras, a Ferrogrão deve-
rá passar por Cuiabá e ser 
estendida até Lucas do Rio 
Verde, totalizando 1.180 km 

sadas em dezembro de 2014, 
nada mais foi construído. 
Até aqui, apenas 6km dos 
22km de trilhos previstos fo-
ram concluídos.  

Inicialmente orçado 
em R$ 1,444 bilhão, quase 
essa totalidade (R$ 1,066 bi-
lhão), já foi consumido pela 
obra que está longe de ser 
concluída. Enquanto isso, os 

42 vagões vão se deterioran-
do no Centro de Controle 
Operacional e Manutenção, 
que fica próximo ao Aero-
porto Marechal Rondon, em 
Várzea Grande. Comprados 
quando a obra foi iniciada, 
os materiais rodantes cus-
tam ao Governo cerca de R$ 
16 milhões por mês para ma-
nutenção.

convênio, termo de parce-
ria, contratos de gestão e 
demais instrumentos con-
gêneres, formalizadas entre 
a Administração Pública e as 
entidades filantrópicas e sem 
fins lucrativos, não deverão 
ser incluídas nas despesas de 
pessoal para fins de cálculo 
dos limites previstos na Lei 
Complementar nº 101, de 4 
de maio de 2000, quando da 
execução de programas, pro-
jetos ou atividades, a serem 
executados em parcerias de 
fomento pelo Estado ou mu-
nicípios”.

Conforme justificativa ao 
projeto, os deputados argu-
mentam que essa “foi a for-
ma de garantir ao Estado e 
aos municípios segurança 
jurídica nas relações entre o 
poder público e as entidades 
sem fins lucrativos, quando 
da execução de atividades de 
fomento de forma comple-
mentar ao Sistema Único de 
Saúde, previstos no art. 199, 
§ 1º da Constituição Federal, 
e no art. 4º, § 2º, combinado 
com o art. 8º da Lei Federal 
nº 8.080/1990 (Lei Orgânica 
da Saúde).

“Seguindo o princípio da 
legalidade dentro da admi-
nistração pública, que res-

de extensão.

A Ferrogrão e a Fico es-
tão entre os mais importan-
tes projetos ferroviários para 
o escoamento de commodi-
ties do Brasil. Em relação às 
rodovias federais, o gover-
no prometeu investimen-
tos para pavimentação da 
BR-174, no Nortão de Mato 
Grosso, e o estudo de uma 
saída para concessão da BR-
163. “Estamos felizes com os 
investimentos. Vamos acom-
panhar tudo de perto. E con-
tinuaremos nosso trabalho 
para convencer a União da 
viabilidade econômica do 
nosso projeto de federali-
zação que vai beneficiar 13 
cidades que movimentam 
bilhões do agronegócio”, fi-
nalizou Dr. Leonardo.

tringe a atuação àquilo que 
é expressamente permitido 
por lei, faz-se necessária a 
modificação do art. 244 da 
Constituição Estadual, para 
que haja segurança jurídica 

na formalização das parce-
rias na saúde, além de dis-
positivos que reforcem o 
comprometimento do Poder 
Público e das entidades filan-
trópicas e sem fins lucrativos 

para atingir as metas pactua-
das, bem como a estabilidade 
e a continuidade das ativida-
des de fomento desenvol-
vidas”, cita as lideranças em 
justificativa ao projeto.
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TV  e Entretenimento

Esposa do cantor Leonardo 
cita ‘decepções, traições’ 
em aniversário de casamento

Leonardo e Poliana completaram 23 anos de 
casados na quarta-feira, 17, e a mulher foi since-
ra ao homenagear o cantor pelas redes sociais. 
Ela publicou um vídeo com momentos espe-
ciais do casal e citou os períodos conturbados 
dos dois. “[Vivemos] entre idas e vindas. Passei 
por decepções, traições, felicidades. Mas en-
fim, consegui, com muitas lutas, segurar minha 
família, que hoje, para a glória do senhor, está 
unida e feliz”, afirmou. “Obrigada, meu Leonar-
do, por ter me ensinado a ser uma mulher forte, 
guerreira, que persevera e crê nos propósitos de 
Deus. Eu amo você”, finalizou. Confira: O cantor, 
por sua vez, foi mais sucinto: “São 23 anos de 
muito amor, parceria e cumplicidade. Te amo”. 
Veja:
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Ex-Polegar implora ajuda financeira 
de famosos: ‘Desesperado’

Ricardo Costa está passando por 
momentos difíceis na vida pessoal. O 
ex-cantor do Polegar anunciou que está 
totalmente falido e tem implorado pela 
ajuda das pessoas do meio artístico. 
“Estou desesperado. Não suporto mais 
tanta humilhação. Não sou vagabundo, 
nem quero nada dado. Preciso de um 
empréstimo de R$ 50 mil para pagar 
tudo que eu devo e ficar com uma pe-

quena reserva para eu poder me reer-
guer”, disse o famoso ao jornal “O Dia”.

Formado em Direito e Gastronomia, 
Ricardo já chegou a abrir um food tru-
ck, mas o negócio não foi para frente. 
“Cheguei ao meu limite no início deste 
ano”, confessou o antigo integrante da 
boy band. O artista aposentado ainda 
pediu ajuda aos colegas por meio da 
internet, porém, foi completamente ig-

norado. 
“Entrei em contato com os assesso-

res diretos e fui nas redes sociais de La-
tino, Ana Maria Braga, Raul Gil, Lucia-
no Huck, Xuxa, Faustão, Rodrigo Faro, 
Gugu Liberato, entre outros e ninguém 
sequer me respondeu. Pedi até para os 
meus ex-companheiros do Polegar e 
nada. O Rafael Ilha se negou a me em-
prestar R$ 3 mil”, lamentou.



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

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

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

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

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 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 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 
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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS POLICLINICA VETERINÁRIA TARUMÃS LTDA, CNPJ 
18.237.902/0001-01, torna público que requereu a SE-
CRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para ativida-
des veterinárias, localizada na Avenida dos Tarumãs, 715 – 
Jardim Botânico, em Sinop/MT. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

 ANDRE BROCH 01461407109, CNPJ 22.580.998/0001-
83, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Li-
cença de Operação (LO) para atividades de Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 
localizada na Rua dos Estados, N 101 B, garage, Centro, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

 GLASIELE MARY IWAKIRI, CPF 688.687.901-49, torna 
público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-
VEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, para atividade de Condomínio Hori-
zontal, na Rua Projetada 02, Quadra 30, Lote 16-A, Jardim 
Belo Horizonte II, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Am-
biental Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 24.272

A Oficiala do Registro de Imóveis de Feliz Natal  MT , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73 c/c artigo 1.665, §7º, da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria-Geral da Justiça  Foro Extrajudicial  CNGCE/MT, FAZ SABER aos terceiros interessados, 
em especial aos senhores: TAKASHI ISSAMI, HANJI YAMASHITA e SANKITI HIRANO , 
qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, conforme as Certidões de 
Legitimidade de Origem n°s 20.208-9CD/2018 e 20.209-9CD/2018, ambas expedidas ao 27/09/2018, pelo 
INTERMAT, que se encontra em trâmite nesta Serventia - Protocolo n° 14403 -, procedimento 
administrativo em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM MATRÍCULA 
DE TÍTULO DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO, referente ao imóvel rural denominado de Lote n.º 73-A-
2, da Quadra nº 01, com a área de 125,00 ha (cento e vinte e cinco hectares), situado no Núcleo Colonial Rio 
Ferro, neste município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, Matrícula n.º 1.686 do S.R.I. de Feliz Natal-
MT , com a área georreferenciada em 127,5448 ha (cento e vinte e sete hectares cinquenta e quatro ares e 
quarenta e oito centiares), e seccionada em 02 (duas) parcelas, em razão do Córrego Ribeirão das Ilhas, 
parcela 01 de 02, com a área de 72,1736 ha (setenta e dois hectares dezessete ares e trinta e seis centiares), 
certificação pelo SIGEF n.° b6f17842-0f6f-427d-a902-f67ccb9f5ea4; e parcela 02 de 02, com a área de 
55,3712 (cinquenta e cinco hectares trinta e sete ares e doze centiares), certificação pelo SIGEF n° 
2d027988-419f-4ba6-8276-86b4a1dbe658, de propriedade de PAULO ROBERTO PAGNAN e sua esposa 
VALDETE APARECIDA LUVISON PAGNAN.  Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, 
CIENTIFICADOS de que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de publicação do 
presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderão apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
sito na Rua Pinhalzinho, nº 542, Centro, em Feliz Natal  MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 
17h00min, IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento.

Busca do contraditório realizada até às 09:00 desta data.
               Certidão Digital
Certifico e dou fé que esta é uma Certidão de
Edital de Notificação em formato digital.
Certidão Assinada por: Daniela Sauer.
Feliz Natal - MT, 17 de outubro de 2019.
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EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 24.268

A Oficiala do Registro de Imóveis de Feliz Natal  MT , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73 c/c artigo 1.202, da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria-Geral da Justiça  Foro Extrajudicial  CNGCE/MT, FAZ SABER aos notificados AKIRA 
OKADA, MARILISA SUMIE OKADA, FRANCISCO SHOITI OKADA, e  MARIO MAMORU 
OKADA, qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, indicados como 
CONFRONTANTES do imóvel, objeto do procedimento administrativo  Protocolo n° 14005, de 
18/07/2019, em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM MATRÍCULA DE 
TÍTULO DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO, referente ao imóvel rural denominado de Lote n.º 115 
(cento e quinze), da Quadra nº 07 (sete), com área de 250,00 ha (duzentos e cinquenta hectares), situado no 
lugar denominado Empresa Colonizadora Rio Ferro Ltda, no município de Feliz Natal, Estado de Mato 
Grosso, Matrícula n.º 221 do S.R.I. de Feliz Natal  MT, com a área georreferenciada e seccionada em 02 
(duas) parcelas, em razão da Estrada Municipal “Rodovia do Soja”, parcela 01 de 02, com a área de 
181,0723 ha (cento e oitenta e um hectares sete ares e vinte e três centiares), certificação pelo SIGEF n° 
f73e7102-f00f-47d8-ae36-3b01528289ac; e parcela 02 de 02, com a área de 66,5762 (sessenta e seis 
hectares cinquenta e sete ares e sessenta e dois centiares), certificação pelo SIGEF n° f956a50f-9f9a-407d-
8397-04c3d09fc5ea, de propriedades de MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO e sua esposa VALDINÉIA 
APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO.  Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, poderão apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito na Rua Pinhalzinho, 
nº 542, Centro, em Feliz Natal  MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 17h00min, 
IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento.

Busca do contraditório realizada até às 09:00 desta data.

               Certidão Digital
Certifico e dou fé que esta é uma Certidão de
Edital de Notificação em formato digital.
Certidão Assinada por: Daniela Sauer.
Feliz Natal - MT, 17 de outubro de 2019.
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Tel: (66) 3585-2094 / e-mail: feliznatal1oficio@terra.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 24.268

A Oficial do Registro de Imóveis de Feliz Natal  MT , no uso de suas atribuições e tendo em vista o que 
dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73 c/c artigo 1.202, da Consolidação das Normas Gerais da 
Corregedoria-Geral da Justiça  Foro Extrajudicial  CNGCE/MT, FAZ SABER aos notificados AKIRA 
OKADA, MARILISA SUMIE OKADA, FRANCISCO SHOITI OKADA, e  MÁRIO MAMORU 
OKADA, qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, indicados como 
CONFRONTANTES do imóvel, objeto do procedimento administrativo  Protocolo n° 14006, de 
18/07/2019, em que se requer a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM MATRÍCULA DE 
TÍTULO DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO, referente ao imóvel rural denominado de Lote n.º 116 
(cento e dezesseis), da Quadra nº 07 (sete), com área de 250,00 ha (duzentos e cinquenta hectares), situado 
no Núcleo Colonial Rio Ferro, no município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, Matrícula n.º 222 do 
S.R.I. de Feliz Natal  MT, com a área georreferenciada e seccionada em 02 (duas) parcelas, em razão da 
Estrada Municipal “Rodovia do Soja”, parcela 01 de 02 com a área de 258,1011 ha (duzentos e cinquenta e 
oito hectares dez ares e onze centiares), certificação pelo SIGEF n° 0de1cdef-8063-4d50-9a27-
6f94ab507afd; e parcela 02 de 02, com a área de 2,2940 (dois hectares vinte e nove ares e quarenta 
centiares), certificação pelo SIGEF n° d1f276b4-beba-4ec4-82de-518f892b1cd7, de propriedades de 
MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO e sua esposa VALDINÉIA APARECIDA DE OLIVEIRA RIBEIRO.  
Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS de que, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, 
contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderão apresentar, 
perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito na Rua Pinhalzinho, nº 542, Centro, em Feliz Natal  MT, 
nos dias úteis, no horário das 09h00min às 17h00min, IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento.

Busca do contraditório realizada até às 09:00 desta data.

               Certidão Digital
Certifico e dou fé que esta é uma Certidão de
Edital de Notificação em formato digital.
Certidão Assinada por: Daniela Sauer.
Feliz Natal - MT, 17 de outubro de 2019.
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Presidente da CPL

Pregoeiro

Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
medicamentos, bolsas de colostomia, insumos para portadores de 
diabetes e materiais hospitalares, através de licitação na modalidade de 
Pregão Presencial. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 01 de 
novembro de 2019. HORÁRIO: 10h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 
N, Jardim Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado 
no site: <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo 
e–mail carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de 
Licitação ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 
7h00min as 11h00min das 13h00min às 17h00min.

PREGÃO PRESENCIAL N° 136/2019

Objeto: Concessão de uso de área aeroportuária externa (conforme 
mapa anexo) à título oneroso, sendo o lote 03-A destinado a exploração 
de estacionamento de aeronaves (hangar), no Aeroporto Municipal 
Brigadeiro Eduardo Gomes de Nova Mutum – MT. Data de Abertura: 20 de 
novembro de 2019. Horário: 14:00 horas. Tipo: Maior Oferta. Edital e 
a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 008/2019

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 17 de Outubro de 2019.

Nova Mutum - MT, 17 de outubro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Fabrício Luiz Gonçalves

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, foi prorrogada a data de abertura para o dia 30 de outubro 
às 08:00 horas. Nova Mutum – MT, 17 de outubro de 2019.

Nova Mutum- MT, 17 de Outubro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 135/2019

Sergio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de móveis, 
eletrodomésticos, bicicletas, tendas e módulos metálicos para atender as 
Secretarias Municipais. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 04 
de novembro de 2019. Horário:  14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 17 de outubro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa 
para construção de acesso principal, cruzeiro novo e covas em alvenaria 
no cemitério da Comunidade Ranchão, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto 
básico. Das quais foram vencedoras as empresas: NEIDEMAR FELIX DA 
SILVA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25 no valor 
de R$ 32.056,37. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 4 de Outubro 2019, com início às 14:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual contratação 
de empresa para fornecimento de grades e portas metálicas, vidros, 
películas, forro em gesso e divisórias para atender as secretarias 
municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 827602, 
827603, 827608, CAPPELLARO E CAPPELLARO LTDA - ME inscrita no 
CNPJ sob o número 18.168.659/0001-17 no valor de R$ 231.315,00; 
Itens 827444, 832148, G. Z. BARGERI KANIESKI EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 02.566.965/0001-71 no valor de R$ 66.030,50; Itens 
834078, 834079, METAL HARTMANN LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 20.152.282/0001-50 no valor de R$ 30.000,00. Foram 
fracassados os itens: 832090, 832091.

PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2019

TOMADA DE PREÇO N° 036/2019
AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE PUBLICAÇÃO

REGISTRO DE PREÇOS

Nova Mutum – MT, 17 de outubro de 2019.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Pregoeiro



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 18 de outubro de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Jogadores do Bahia comemoram gol às costas de Paulo Victor 

Grêmio reprova em teste para os
titulares antes da Libertadores
DA REPORTAGEM

O discurso contunden-
te de Renato Gaúcho depois 
da derrota por 1 a 0 para o 
Bahia, na noite de quarta-
-feira, na Arena, mostrou 
que a atuação ruim do Grê-
mio não passou despercebi-
da internamente. O treina-
dor e os jogadores já na saída 
de campo foram justamente 
os mais críticos, mas o fato é 
que o Tricolor pouco tira do 
jogo considerado o último 
teste dos titulares antes da 
Libertadores.

O planejamento do 
técnico é este há três anos. 
Antes dos jogos decisivos 
de mata-mata, o time reser-
va vai para o campo. Rena-
to até abriu a possibilidade 
de escalar titulares contra o 
Fortaleza, no sábado. Mas 
a tendência é por um time 
completamente diferente do 
visto na Arena.

Se a troca de nomes 
também trouxer outro ren-
dimento, melhor ainda. O 
Grêmio apresentou pou-
quíssimo na Arena. O pênalti 
cometido por Léo Moura só 
coroou uma atuação apática 
coletiva. Aquela que fica em 
um limbo: não foi exata-
mente um horror, não fosse 
o gol sofrido no fim. Mas está 
longe do melhor já apresen-
tado. Era mais uma parti-
da chata.“Não costumo dar 
nota. Estivemos mal. Mas o 
meu grupo tem muito crédi-
to comigo. Há quanto tempo 
o Grêmio não joga mal? Tem 
clubes que jogam mal sem-
pre. O que o Grêmio preci-
sava fazer pra tirar nota boa 
contra o Flamengo? Fazer o 
que vinha fazendo: jogar. A 
cada 10 partidas, o Grêmio 
joga uma mais ou menos, 
uma mal e oito bem”, defen-
deu Renato.

ATAQUE

ENCAIXOTADO
Até esse lance, o time 

de Renato conseguia se segu-
rar na defesa e havia sofrido 
apenas em um lance, quando 
Paulo Victor defendeu chute 
de Elber. O grande ponto foi 
a falta de criatividade. O se-
tor ofensivo mostrou poucas 
soluções diante de um ad-
versário bem fechado. Em 
determinados momentos, 
a equipe de Roger Macha-
do apresentou uma linha de 
cinco ou até seis jogadores 
quase dentro da área.

Fundamentais na cria-
ção, Luan, Tardelli e Alisson 
deram só 19, 19 e 18 passes 
certos no jogo, respectiva-
mente. O Bahia retirou todo 
espaço possível dos gaúchos. 
A bola ficou em uma linha 
mais retrasada, longe da 
meta de Douglas.

DESGASTE
FÍSICO
Faltou ao Grêmio mo-

vimentos de tabela e em 
velocidade para vencer essa 
barreira. Sobrou a escolha 
por cruzamentos: foram 27 
na área e apenas um cabe-
ceio completo. Além, claro, 
da noite técnica ruim. Mui-
tos jogadores gremistas to-
maram decisões erradas ou 
cometeram equívocos na 
hora da execução.

Talvez isso se explique 
com o desgaste dos jogado-
res. Renato revelou que no 
vestiário vários relataram 
estar com a “perna pesada” 
Foi esse o motivo para tirar 
Maicon, por exemplo. Ma-
theus Henrique, Everton e 
Kannemann passaram por 
viagens longas para retornar 
das seleções.

NA LATERAL
Os holofotes todos re-

caíam sobre Léo Moura. O 
veterano de 40 anos é para 
ser o titular do Grêmio con-

ALERTA LIGADO | Tricolor esbarra em próprios problemas na derrota para o Bahia, na Arena
Foto: Vinícius costa

Foto: assessoria

Foto: ediValdo rios

Maico Gaúcho afirma merecimento em chegar à decisão da 
Copa FMF 

Desafio será realizado domingo, na Rodovia 
Izidoro Pivetta 

INTER

Gonzalo Carneiro, do São Paulo, é punido 
por dois anos após doping de cocaína

L.R.VERDE

Inscrições para o desafio
Contra Relógio terminam hoje

LUVERDENSE

Técnico crê em 
reestruturação
com vaga na 
Copa do Brasil

Foto: diVulgação

Gonzalo Carneiro teve contrato suspenso no São Paulo 
e será julgado nesta quinta-feira em Brasília

Gonzalo Carneiro, do 
São Paulo, foi punido com 
dois anos de gancho pelo 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva Antidopagem (TJD-AD), 
em julgamento realizado 
nesta quinta-feira, em Brasí-
lia. A suspensão por 24 meses 
é retroativos à data da coleta, 
no dia 16 de março, quan-
do o São Paulo enfrentou o 
Palmeiras no Pacaembu. Ou 
seja, Carneiro já cumpriu 
sete meses. O atleta foi fla-
grado no doping por uso de 
cocaína.

A decisão do tribunal 
cabe recurso e a defesa pre-
tende recorrer, segundo o 
advogado Bichara Neto, tam-
bém responsável por defen-
der Paolo Guerrero, do In-
ternacional, em caso similar. 
– O tribunal entendeu que a 
utilização da substância não 
se deu de forma intencional, 
que o uso foi fora de com-
petição, mas achamos que 
ainda assim a suspensão foi 
excessiva e pretendemos re-
correr – disse Bichara Neto. 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Esporte 
e Lazer de Lucas do Rio Ver-
de promove, neste domingo 
(20), o desafio de ciclismo 
Contra Relógio, às 7h, na Ro-
dovia Izidoro Pivetta, com 
ponto de início na Nutriver-
de. As inscrições devem ser 
feitas na Secretaria até esta 
sexta (18).

O percurso será de 28 
km, correndo com o tempo 
cronometrado e podendo 
participar atletas de outros 
municípios a partir dos 16 

DA REPORTAGEM

O Luverdense chegou à 
final da Copa FMF 2019 após 
eliminar o Mixto no Passo 
das Emas. O time de Lucas do 
Rio Verde perdeu para o Alvi-
negro por 2 a 1 no primeiro 
jogo na Arena Pantanal, mas 
fez 3 a 0 dentro de casa e terá 
como adversário o Cuiabá na 
briga pelo título da competi-
ção.

“Pelo que a gente fez 
dentro da competição foi 
merecida a vaga na final, fize-
mos bons jogos, as vezes com 
superioridade. Perdemos 
para o Mixto em um jogo que 
fomos muito abaixo, mas eu 
tinha certeza que poderíamos 
reverter dentro de casa. Con-
seguimos impor nosso jogo, 
sermos agressivos na marca-
ção, e as chances consegui-
mos converter em gols”, disse 
o técnico Maico Gaúcho.

Além da classificação 

para a final, o Verdão do Nor-
te também garantiu a vaga 
direta para a Copa do Brasil, 
já que o Cuiabá eliminou o 
União na outra semifinal e já 
está credenciado, por ter sido 
campeão estadual.

Para Maico, que era di-
retor de futebol da equipe 
comandada por Junior Rocha 
que culminou com o rebaixa-
mento para a Série D, a vaga 
pode ajudar o clube a pensar 
em uma restruturação para 
buscar um novo acesso.

“A Copa do Brasil é sem-
pre bom participar, a equipe 
vem participando em todos 
os anos, desde 2010, que foi a 
primeira vez. 

Obviamente dá um 
alento para o LEC no ano que 
vem poder se reestruturar, 
pensar de repente um pouco 
maior, se planejar para tentar 
um acesso para a Série C, um 
campeonato mais longo e di-
fícil”, afirmou.

Gonzalo Carneiro esteve 
na audiência, que também 
contou com a presença de 
um advogado do São Paulo. 
O clube discorda da decisão 
do tribunal e vai apoiar o jo-
gador no recurso, de acordo 
com o diretor jurídico Leo-
nardo Serafim.

O voto vencido no jul-
gamento dava punição de um 
ano para Gonzalo Carneiro. 
A pena máxima prevista para 
esse caso era de quatro anos. 
Suspenso preventivamente 
do futebol desde abril, Gon-
zalo Carneiro está proibido 
de frequentar o CT da Barra 
Funda e não recebe salários 
do São Paulo desde então. 
Gonzalo Carneiro foi fla-
grado no exame antidoping 
por uma substância chamada 
benzoilecgonina, metabólito 
derivado da cocaína.

O atacante uruguaio de 
24 anos teve como ponto alto 
no São Paulo o gol de pênalti 
com cavadinha na semifinal 
do Paulistão, contra o Pal-
meiras, na casa do rival. O 

anos. Estão disponíveis as 
categorias: speed feminino, 
speed masculino, MTB fe-
minino e MTB masculino.“A 
Copa do Brasil é sempre 
bom participar, a equipe 
vem participando em todos 
os anos, desde 2010, que foi 
a primeira vez. Obviamente 
dá um alento para o LEC no 
ano que vem poder se rees-
truturar, pensar de repente 
um pouco maior, se planejar 
para tentar um acesso para 
a Série C, um campeonato 
mais longo e difícil”, afir-
mou.

tra o Flamengo, na próxima 
semana. O que gera apre-
ensão pela velocidade dos 
atacantes flamenguistas. Na 
noite de ontem, Elber caiu 
pelo lado do camisa 2, que 

teve intervenções decisivas 
em desarmes dentro da área, 
no tempo certo. Quando o 
Bahia foi mais perigoso no 
jogo, no primeiro tempo, a 
maioria das jogadas ocorre-

ram pelo lado de Cortez.
Só que toda e qualquer 

imagem levemente positiva 
que poderia ficar ruiu com o 
pênalti cometido nos minu-
tos finais em cima de Marco 

Antônio. Apesar da experi-
ência e qualidade técnica, 
sua presença na semifinal da 
Libertadores ainda não con-
vence com unanimidade a 
torcida.

Tricolor se classificou, mas 
perdeu a final para o Corin-
thians. Gonzalo Carneiro foi 
contratado pelo São Paulo 
em abril de 2018 e assinou 
com o clube até 31 de março 

de 2021. O São Paulo pagou 
ao Defensor Sporting, do 
Uruguai, 800 mil dólares (R$ 
2,6 milhões na cotação da 
época) por 50% dos direitos 
econômicos.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 18 de outubro de 2019 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

DA REPORTAGEM

Uma jovem morreu na 
noite de quarta-feira (16) de-
pois de ter sua motocicleta 
atingida por um carro na ro-
dovia MT-242, que liga Sor-
riso a Nova Ubiratã. Segundo 
a Polícia Militar, Suelen Fer-
nandes Santiago, 23 anos, pi-
lotava uma Honda Biz, preta, 
que foi atingida por um VW 
Gol, cinza, conduzido por 
Alex dos Santos Queiroz, 35.

Ela chegou a ser socorrida, 
mas morreu durante o aten-
dimento médico. Alex foi 
preso depois que passou por 
teste do bafômetro (apontou 
0,35 ml de álcool no sangue 
e, no boletim de ocorrência, 
é mencionado que o resulta-
do caracteriza embriaguez).

O acidente ocorreu por 
volta de 19h45. De acordo 
com o sargento da PM, Izaias 
Moura, o acidente entre o 
carro e a moto aconteceu na 
Avenida Novo Horizonte, no 
Bairro Industrial, às margens 
da MT-242. Suelen chegou a 
ser socorrida pelos bombei-
ros, mas não resistiu aos fe-
rimentos e morreu. Um ou-
tro rapaz que estava na moto 

também foi socorrido, inter-
nado e está em observação. 
O motorista do carro não se 
feriu. Ele disse que seguia 
sentido ao centro da cidade 
quando a motocicleta teria 
cruzado a frente do carro 
dele e por isso houve a bati-
da. Com o impacto, o veículo 
saiu da via, inclusive.

No entanto, segundo a po-
lícia, testemunhas contradi-
zem essa versão e dizem que 
ele estava ultrapassando ou-
tra moto quando aconteceu 
a batida. Ele nega essa ver-
são. Segundo a polícia, isso 
é considerado crime e ele foi 
preso. O carro também esta-
va com o licenciamento atra-
sado e foi apreendido.

3º ACIDENTE
Este foi o terceiro acidente 

com morte em Sorriso, des-
de o último domingo, com 
ocupantes de motocicletas, 
quando o auxiliar admi-
nistrativo Mariano José de 
Araújo Filho, 31 anos, mor-
reu após colisão na Rua Ide-
mar Riedi, no Bairro Indus-
trial 2. Ele estava de moto e 
se envolveu em colisão com 
carro. Seu corpo foi traslada-

Foto: Divulgação

Foto: ascom

Foto: Divulgação

NESTA SEXTA

Caixa inicia pagamento do
FGTS para não correntistas

L.R.VERDE

Audiência pública vai debater
hoje Plano Municipal de Turismo

SINOP

Prefeitura lança 
seletivo para
contratação de 
312 professores

Esta fase é para trabalhadores que não têm conta na Caixa 

Inscrições serão realizadas no site da Prefeitura a partir 
do dia 21 

Audiência será realizada no auditório da Prefeitura

DA REPORTAGEM

A Caixa Econômica Fe-
deral inicia nesta sexta-feira 
(18) mais uma etapa de libe-
ração do Saque Imediato do 
Fundo de Garantia do Tem-
po de Serviço (FGTS). Esta 
fase é para trabalhadores que 
não têm conta na Caixa. Os 
trabalhadores nascidos em 
janeiro que não têm conta 
no banco poderão sacar até 
R$ 500 de cada conta ativa 
ou inativa do fundo. Serão 
cerca de 4,1 milhões de pes-
soas nesta etapa, com injeção 
de R$ 1,8 bilhão na econo-
mia.

De acordo com o pre-
sidente da Caixa, Pedro Gui-
marães, essa é a fase mais 
complexa dos pagamentos. 
“Até agora, os três primeiros 
pagamentos, como eram de 
clientes da Caixa, 82% dos 36 
milhões de pessoas sacaram 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Desen-
volvimento Econômico de 
Lucas do Rio Verde, em par-
ceria com o Conselho Muni-
cipal de Turismo, promove 
hoje (18) uma audiência pú-
blica para criação do Plano 
Municipal de Turismo (Pla-
mtur). A audiência será reali-
zada no auditório da Prefei-
tura, a partir das 7h30.

De acordo com o tu-
rismólogo Bruce Pinheiro, 
a proposta é reunir repre-
sentantes de todos os seto-
res turísticos para debater as 
propostas que vão compor o 
Plano Municipal.

“Convidamos todos os 
empresários da cadeia pro-
dutiva do turismo, ligados 
direta ou indiretamente ao 
setor e a comunidade em 
geral para participar deste 
debate. Conforme vamos 
apresentando o plano, os 
participantes vão dando su-
gestões de ações para serem 
implantadas no plano, para 
promover o desenvolvimen-
to da atividade turística aqui 
no município”.

O turismólogo expli-
ca que o objetivo do evento 
é possibilitar a participação 
ampla e democrática de to-
dos os envolvidos no setor 
turístico e interessados na 
criação do Plano, através do 
debate e compartilhamento 
de conhecimentos e experi-
ências, considerando o ce-

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
lançou um edital de proces-
so seletivo para contratar 312 
professores. A remuneração 
é de R$ 3.029,29. As inscri-
ções serão realizadas no site 
da prefeitura a partir do dia 
21 de outubro até o dia 1º de 
novembro. A inscrição será 
feita pela internet.

Segundo a prefeitura, 
são ofertadas 312 vagas, das 
quais 300 para licenciados 
em pedagogia (sendo 30 

para pessoas com deficiên-
cia), duas para licenciados 
em história, duas para letras, 
duas para matemática, duas 
para geografia, duas para ci-
ências e duas para educação 
física.

A avaliação dos can-
didatos será realizada por 
meio de aplicação de provas 
escritas objetivas, de caráter 
classificatório/eliminatório, 
em 1º de dezembro. Os apro-
vados atuarão no ano letivo 
de 2020 tanto nas EMEIs 
quanto nas EMEBs.

Foto: EDuarDo BarBosa Foto: arquivo pEssoal

Finalmente? HR Sorriso passará por reforma Suelen Fernandes Santiago morreu em acidente em Sorriso

Jovem morre após ter motocicleta
atingida por motorista embriagado
SORRISO | Testemunhas disseram que motoristas estava ultrapassando outra moto quando aconteceu a batida

do para o Pará. Na segunda-
-feira, Walisson Santos Silva, 
22 anos, que estava em um 
Honda Biz e se envolveu em 
colisão com um VW Gol, 

pelo celular. Os próximos 12 
pagamentos utilizaremos, 
em especial, as lotéricas. Es-
peramos movimento grande 
e presencial”.

Segundo Guimarães, 
o banco terá gastos de R$ 1 
bilhão, com os pagamentos 
do FGTS, como com horas 
extras de funcionários e ta-
xas para as lotéricas. Por isso 
não há como dar gratuidade 
nas tarifas de transferências 
para clientes com contas em 
outros bancos.

De acordo com a Caixa, 
40% dos 96 milhões de bra-
sileiros com direito ao saque 
já receberam os valores re-
ferentes ao Saque Imediato. 
Desse total, 82% movimenta-
ram o dinheiro pelo celular, 
sem precisar ir a agências.

Em um mês, mais de 
R$ 15 bilhões em crédito em 
conta foi feito para quase 37 
milhões de trabalhadores. 

Quem tem conta-poupança 
na Caixa ou crédito em ou-
tro tipo de conta do banco 
recebeu o dinheiro auto-
maticamente. Os saques do 

FGTS podem resultar em 
uma liberação de cerca de 
R$ 28 bilhões na economia. 
Para 2020, serão mais R$ 12 
bilhões.

nário e a realidade atual, as 
peculiaridades, as vocações, 
o desenvolvimento regional, 
os interesses dos visitantes, e 

sobre tudo, os interesses da 
comunidade local, buscando 
beneficiar a economia atra-
vés da geração de emprego, 

renda e novos investimentos, 
resgatando e valorizando a 
cultura e as riquezas da bio-
diversidade.

branco, na Avenida Tancre-
do Neves com Rua Santa 
Gertrudes, no Bairro Village, 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu no Hospital Re-

gional. A motorista alegou 
aos militares que teria tido 
um mal súbito e teve que ser 
encaminhada à Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). 

Ela relatou aos militares que 
estava trafegando pela ave-
nida quando no cruzamento 
com a Santa Gertrudes hou-
ve a colisão.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 18 de outubro 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

José Carlos Ramalho e equipe: referência nacional no ramo de corretora de seguros 

Ramalho fala à equipe e imprensa da satisfação em completar 29 anos de mercado 

Respeito e reconhecimento marcam
os 29 anos da Amazônia Seguros
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A Amazônia Seguros 
está em festa. Não só 
por conta das inúmeras 
premiações recebidas ao 
longo dos últimos anos, 
especialmente em 2019, 
como também por ter 
completado nesta quin-
ta-feira (17) seu 29º ani-
versário de abertura no 
ramo de corretora de se-
guros.

Em entrevista exclusiva 
ao Diário do Estado MT, 
o corretor e proprietário 
da empresa, José Carlos 
Ramalho, conta sobre 
sua história no setor de 
seguros, fala de tecnolo-
gia e sobre o respeito e 
o reconhecimento que a 
Amazônia Seguros tem 
conquistado ano após 
ano.

DIÁRIO DO ESTADO MT – 
Hoje, 29 anos, como que 
surgiu a ideia de entrar 
nesse ramo? Por que essa 
escolha?

JOSÉ CARLOS RAMA-
LHO – Eu tenho o espí-
rito de vendas no sangue, 
isso desde 
criança. Aos 7 
anos, come-
cei a vender 
ovos junto 
com meu pai. 
Depois, ele 
me colocou 
para traba-
lhar em uma 
farmácia, 
com 9 anos, 
em Douradi-
na/PR. Co-
mecei lim-
pando chão, 
prateleiras, e 
em seguida já 
estava como 
vendedor 
de medica-
mentos. Vim 
para Sinop, 
concluí o se-
gundo grau, 
e fui trabalhar na Cai-
xa Econômica Federal 
como estagiário, abrindo 
cadastros, em 1982. Logo 
em seguida, fui contra-
tado pelo Banco Bame-
rindus, onde também 
fazia a parte de abertura 
de cadastros e venden-
do seguros. Passei por 
vários setores do banco, 
cheguei até a gerente, e o 
banco é uma espécie de 
supermercado, né, que 
vende diversos produtos, 
inclusive seguros. Peguei 
paixão por esse serviço. 
Em 1990, pedi demissão 
do banco, era gerente em 
Cuiabá, voltei para Sinop 
e montamos a Amazô-
nia Corretora de Segu-
ros. Criei coragem para 
pedir demissão. Não foi 
fácil abrir mão da estabi-
lidade que tinha, mas saí 
e voltei para o Nortão. 
No dia 17 de outubro de 
1990 nós abrimos, efeti-
vamente, as portas para 
vender seguros. Foi uma 
espécie de continuidade, 
e se for contar o tempo 
que tenho vendendo este 
serviço, já são mais de 
40 anos. Constitucional-
mente, a Amazônia está 
completando hoje, 17 de 
outubro, 29 anos. Ven-
der está no meu DNA. 
E graças a Deus entrei 
no ramo certo, porque 
seguro é melhor ter. As 
pessoas estão bem preo-
cupadas com essa ques-
tão, principalmente para 
assegurar as conquistas, 
os sonhos, os bens, pro-
teção à família.

DEMT – Naquela época 
do banco, o que o fez dar o 
‘start’ para abrir o próprio 

SINOP |  Empresa festejou aniversário ontem, com respaldo de quem é da região, do estado e do país
Foto: Wagner Parrera

Foto: Wagner Parrera

negócio?
JCR – Sinop não ti-

nha nenhuma corretora 
de seguros, e eu via um 
horizonte no seguro. Lá 
atrás as pessoas diziam 
que seguro é bom para 
quem vende, porque ha-
via uma dificuldade mui-
to grande quando acon-
tecia algum sinistro. Mas 
eu via que se tivesse um 
bom atendimento, era 
fácil para receber, uma 
pessoa especializada na-
quilo. Foi onde aprovei-
tei para estudar e via um 
futuro nesse ramo, e eu 
estava no caminho certo. 
Naquela época, somente 
2%, 3% da população bra-
sileira fazia seguro, tinha 
um amplo mercado para 
crescimento. Eu via que 
o seguro seria um futuro. 
E não é que eu acertei? 
Hoje, as pessoas não vi-
vem sem seguro. 

DEMT – É um ramo que 
as pessoas ficam com pé 
atrás porque é uma coisa 
que não quer que aconteça, 
mas quer se sentir respal-
dado. Muita gente ainda 
encontra dificuldades. A 
questão da boa-fé acabou 
sendo diferencial?

JCR – Primei-
ro, você tem que 
ter uma equi-
pe preparada. 
Quem trabalha 
com seguro é 
um consultor 
do produto que 
está vendendo. 
Seguro é com 
corretor de se-
guros, porque 
quando preci-
sar você será 
atendido. Hoje, 
as companhias 
de seguro não 
negam serviço, 
uma vez que 
está dentro da 
legislação de 
cobertura da 
apólice. Você 
deve vender 
“bem vendido”, 

não pode ser enganador, 
tem que ser transparen-
te, então é muito impor-
tante ser um profissional 
que tenha ética, que te-
nha responsabilidade, na 
entrega do produto. Se 
entregar certinho para 
o cliente, ele não terá 
prejuízo. O seguro, em 
si, é um produto que as 
pessoas podem comprar 
com tranquilidade de 
um profissional, porque 
antes demorava de três 
a seis meses para inde-
nizar um seguro, hoje, 
em até sete dias, indeni-
za o seguro de um carro 
roubado ou em caso de 
perda total. Com a do-
cumentação em ordem, 
em sete dias o dinheiro 
está na conta. Se você 
tiver um destelhamento 
em um vendaval, danos 
elétricos, no mesmo dia 
já está liberando o valor. 
As companhias são mui-
to absolutas, desde que 
tenha um profissional 
habilitado. Por isso que 
eu me apaixono cada vez 
mais pela profissão. As 
companhias são muito 
parceiras no atendimen-
to. Acabou esse medo de 
não receber sinistro.

DEMT – O que mudou 
na forma de trabalhar com 
seguro ao longo desses 29 
anos?

JCR – Chama-se TI 
(tecnologia da informa-
ção). Quando eu fazia 
um pedido de segu-
ro, abria uma apólice, a 
companhia demorava 
90 dias para emitir essa 
apólice. Hoje, emite no 
mesmo dia. O corretor 
fazia tudo. Fazia o pe-

dido, tirava foto, fazia 
vistoria. Hoje, é quase 
tudo terceirizado. Mu-
dou completamente da-
queles tempos pra cá e 
vai continuar mudando, 
com mais evoluções ain-
da. Antigamente era ma-
nual, agora é digital.

DEMT – De que forma 
que a revolução tecnológi-
ca influencia no segmento, 
não só na questão de agi-
lidade, mas também está 
mudando o perfil da forma 
de se vender seguros?

JCR – Uma coisa que 
não vai acabar é o re-
lacionamento físico, as 
pessoas ainda preferem 
falar com você. Ela pode 
usar todas as ferramen-
tas digitais, mas ela gosta 
mesmo é do “teti a teti”. 
Cada vez mais, eu e mi-
nha equipe precisamos 
nos transformar em vi-
sitação, ampliar o nosso 
relacionamento, porque 
as pessoas vão buscar 
meio digitais para fazer 
cotações, mas o contato 
pessoal não vai acabar, 
mas o corretor tem que 
ser mais ágil.

DEMT – Digital ajuda a 
agilizar, mas o pessoal é o 

importante?
JCR – É e vai continuar 

sendo, porque 
transforma 
em algo hu-
manizado. O 
processo vai 
ser tecnológi-
co, e a pessoa 
vai buscar co-
tações para o 
melhor preço. 
É aí que entra 
a Amazônia 
Seguros, em-
presa prepara-
da, de respei-
to, porque se 
houver preços 
iguais, você vai 
na da sua pre-
ferência. 

DEMT – Tudo 
isso acaba re-
sultando em agilidade, em 
saber utilizar a tecnologia. 
A questão da pessoalidade 
contribui nas premiações 
que a Amazônia tem rece-
bido nos últimos anos. Lá 
em 1990, você imaginava 
que a empresa teria esse 
reconhecimento não só lo-
cal, mas também em âmbi-
to nacional?

JCR – Nem imagina-
va. Busquei participar de 
congressos, seminários, 

eventos profissionali-
zantes em todo o país 

( já são mais 
de 100) para 
me aperfei-
çoar no ramo. 
Tudo apliquei 
na equipe. A 
palavra-chave 
é treinamento. 
Capacitação. 
Nosso pessoal 
é diferencia-
do, porque ele 
entende tan-
to quanto os 
profissionais 
dos grandes 
centros, como 
São Paulo, Rio, 
Belo Horizon-
te. Não adian-
taria nada tan-
ta tecnologia 
se não tiver 

profissionais preparados. 

DEMT – Quem está len-
do agora esta entrevis-
ta pingue-pongue, pode 
ter certeza que vai ter um 
atendimento de qualidade, 
diferenciado na Amazônia 
Seguros?

JRC – Primeiro, gra-
tidão a Deus. A Amazô-
nia Seguros é absoluta, 
100% correta. Aqui não 
tem dessa de “acho”. Isso 

é premiado pela quan-
tidade de prêmios que 
nós ganhamos esse ano, 
somos a Melhor Cor-
retora de Mato Grosso, 
2018/2019. Ganhamos 
no dia 14 de maio, na Fe-
comércio-SP, o prêmio 
de Excelência na Entrega 
de Produtos e Serviços 
no Ramo de Seguros do 
Brasil. Brasil! Ganhamos 
pesquisa Anglo. Em ju-
nho, ganhamos da revis-
ta Empreendedor como 
melhor Corretora de 
Sinop. Além do Mérito 
Lojista, 16 vezes conse-
cutiva. Isso mostra que 
estamos no caminho cer-
to e que temos uma equi-
pe altamente preparada 
para atender 100% dos 
nossos segurados, com 
muita transparência, éti-
ca, profissionalismo, na 
entrega dos produtos. 
Participo de várias con-
venções no país, tenho 
vários colegas, você não 
tem noção de quanto a 
Amazônia é reconhecida. 
Existe um respeito muito 
grande o José Carlos Ra-
malho. Não existe inveja, 
o pessoal reconhece que 
nós somos referência na-
cional. Reconhecimento 
sadio, saudável.

Eu via que 
o seguro 
seria um 
futuro. E 
não é que 
eu acer-

tei? Hoje, 
as pessoas 
não vivem 

sem 
seguro

“
“

Não 
adiantaria 
nada tanta 
tecnologia 

se não 
tiver

 profissio-
nais 

preparados

“

“


