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Condições 
do Ferrugem 
são debatidas
em audiência
Dando continuidade ao ciclo 
de visitas do Grupo de Mo-
nitoramento e Fiscalização 
do Sistema Penitenciário, os 
representantes estiveram no 
“Ferrugem”, em Sinop. O grupo 
percorreu as celas da unidade, 
que atualmente abrigam 499 
reeducandos condenados e 
457 provisórios, em um total 
de 956 pessoas.               Página  - 7

Os artistas do Teatro Faces estão em cartaz no Centro Cultural Banco do Brasil, no 
Centro Histórico de São Paulo. Até o dia 20 de outubro, eles encenam a peça “Pedro 
Malasartes e o Couro Misterioso”.                      Página -8

PROGRAMAÇÃO ESPECIAL EM SÃO PAULO

DE TABAPORÃ
UHE Sinop
vira aula
de campo
para alunos

Alunos que cursam o 9º 
ano do ensino fundamental 
da Escola Estadual Professor 
Elmar Justen, localizada em 
Tabaporã, viajaram cerca 
de 200 km para conhecer a 
Usina Hidrelétrica Sinop. A 
aula de campo deixou alunos 
e professores satisfeitos com 
o que viram e aprenderam, 
numa verdadeira aula práti-
ca.                                   Página - 7
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Energisa é multada 
em R$ 13 milhões
A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados de 
Mato Grosso (Ager/MT) aplicou R$ 13 milhões em multas na conces-
sionária Energisa.        Página -3



A Economia não pode ser o reino do ego-
ísmo. Ora, ela está aí para beneficiar todos 
os povos

A Economia não pode ser o reino do ego-
ísmo. Ora, ela está aí para beneficiar todos 
os povos, compartilhando decentemente os 
bens da produção planetária.

Se isso, porém, não ocorre, é porque se 
faz necessária uma mudança espiritual-
-ética de mentalidade, principalmente pelo 
prisma do Novo Mandamento de Jesus, o 
Cristo Ecumênico, o Divino Estadista, pois 
ensina que nos devemos amar como Ele 
nos tem amado: “Amai-vos como Eu vos 
amei. Somente assim podereis ser reconhe-
cidos como meus discípulos, se tiverdes o 
mesmo Amor uns pelos outros” (Evangelho, 
segundo João, 13:34 e 35). Senão, os preda-
dores das multidões podem ganhar a bata-
lha, que a eles no devido tempo, da mesma 
forma, consumirá.

O desprezo às massas populares é mul-
tiplicação de desesperados. Certamente, al-
guém já concluiu que quem faz o pão deve, 
de igual modo, ter direito a ele. Alerto para 
o fato de que, se o território não é defendido 
pelos bons, os maus fazem “justa” a vitória 
da injustiça.

Haveremos de assistir ao dia em que a 
Economia terrestre será bafejada pelo es-
pírito de Caridade, porque a Luz de Deus 
avança pelos mais recônditos ou soturnos 
ambientes do pensamento e da ação hu-
manos. Portanto, que os chamados bons se 
levantem em nome da Paz e espalhem essa 
Sublime Claridade para iluminar a escuri-
dão que ainda campeia pelo mundo.

Foi o Divino Mestre quem afirmou: “As-
sim também brilhe a vossa luz diante dos 
homens, para que vejam as vossas obras e 
glorifiquem vosso Pai que está nos Céus” 
(Evangelho, segundo Mateus, 5:16).

Desumanidade gera desumanidade — 
No meu estudo Cidadania do Espírito (2001), 
afirmo que desumanidade gera desumani-
dade. Aí está, em resumo, a explicação do 
estado atual nas diversas regiões do plane-

Mas você estava online...
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em um contato de empresa (prestado-
res de serviço e outros profissionais, 
assim como eu, usam, normalmente, a 
mesma linha para trabalho e comuni-
cação pessoal) é fundamental entender 
que a pessoa pode estar online mas não 

estar, necessariamente, dis-
ponível.

Como assim? Simples: o 
cidadão pode estar conver-
sando com alguém assunto 
que demande atenção, pode 
estar concentrado em vá-
rias conversas, sem conse-
guir prestar atenção novas 
mensagens, pode estar con-
versando com amigos, sem 
atender clientes, pode estar 

conversando com a família, sem querer 
falar com amigos e por aí vai.

Estar online e estar “disponível” são 
coisas diferentes, e precisamos enten-
der isso para um bom relacionamento 
no mundo virtual.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Há pouco mais de dois meses, o massacre de 
62 detentos em um presídio do Pará expôs o desca-
labro do sistema penitenciário daquele estado, que 
não se limita à infame superlotação.

No local onde se deu a chacina, 343 presos se 
apinhavam em 163 vagas; detentos de diferentes 
regimes conviviam no mesmo espaço; os agentes 
eram insuficientes; faltavam enfermaria, biblioteca, 
oficinas de trabalho e salas de aula. No fim de ju-
lho, na esteira do morticínio, o ministro da Justiça, 
Sergio Moro, autorizou o envio da Força-Tarefa de 
Intervenção Penitenciária ao Pará, cuja presença foi 
prorrogada até o fim deste mês.

Com mandato para atuar em 13 unidades do 
estado, o grupo tem como função “coordenar ações 
das atividades dos serviços de guarda, de vigilância 
e custódia de presos”.

Mas, em vez agir para enfrentar a precariedade 
vigente, a força-tarefa parece ter colaborado para 
tornar a situação dos presos ainda mais acabru-
nhante. Na semana passada, o Ministério Público 
Federal denunciou uma série de episódios de tortu-
ra que teriam sido perpetrados por agentes do gru-
po. O documento, que se estende por 158 páginas, 
baseia-se em vídeos e fotos, além de depoimentos 
de ex-detentos, parentes de presos, servidores, re-
presentantes da OAB e do Mecanismo Nacional de 
Prevenção e Combate à Tortura.

Constam nele práticas hediondas, como empa-
lamento utilizando um cabo de espingarda, perfu-
ração dos pés com pregos, espancamentos com cas-
setete, uso reiterado de balas de borracha e spray de 
pimenta nos aprisionados, bem como disparos de 
arma de fogo.  Numa penitenciária feminina, deten-
tas nuas ou em peças íntimas teriam sido obrigadas 
a ficar sentadas sobre um formigueiro; uma delas, 
grávida, teria abortado após ser espancada.

No início do mês, a Justiça Federal do Pará, 
acatando pedido do MPF, afastou cautelarmente o 
coordenador da força-tarefa, Maycon Cesar Rotta-
va. Foram outras as reações dos responsáveis últi-
mos pela operação, Sergio Moro e o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL). O primeiro buscou desqualificar as 
denúncias, tachando-as de inconsistentes. O segun-
do afirmou que se tratava de besteira.

Infelizmente, é elevado o grau de verossimi-
lhança nos relatos que descrevem os atos de bar-
bárie. A reação indiferente das autoridades é des-
cabida em uma democracia que zela pelos direitos 
humanos.

Editorial

Verossímil em demasia

Ranking dos Políticos - Facebook

ta. Porém, com a riqueza de nosso Es-
pírito, podemos edificar um amanhã 
mais apreciável. Entretanto, nenhuma 

reforma será duradoura se não houver o sen-
tido de Caridade, o respeito ao ser humano e 
o bom comando das gentes atuando no cora-
ção. Caridade é a comprovação do supremo 
poder da Alma ao construir épocas melhores 
de vida material e espiritual para os países e 
seus povos, os Cidadãos do Espírito. Resta às 
criaturas aprender em definitivo a enxergar 
essa realidade e a desenvolver a compaixão, 
aliada à Justiça.

Desse modo, com o passar das eras, o 
mundo abandonará a doença que, pelos mi-
lênios, lhe tem feito tanto mal: a pouca aten-
ção que dá à força do Amor Fraterno, “prin-
cípio básico do ser, fator gerador de vida, que 
está em toda parte e é tudo”.

Sobre o sublime ato de se doar ao pró-
ximo e suas consequências sociais, assim 
se manifestou o pensador político francês 
Alexis de Tocqueville (1805-1859), autor de A 
Democracia na América: “A caridade indivi-
dual se dedica às maiores misérias, procura 
o infortúnio sem publicidade e, de maneira 
silenciosa e espontânea, repara os males. 
Ela se faz presente onde quer que haja um 
infeliz a ser resgatado e cresce junto com o 
sofrimento. (...) Pode produzir somente resul-
tados benéficos. (...) Alivia muitas misérias, 
sem produzir nenhuma.

Identificação no Bem de norte a sul, de 
leste a oeste — Enquanto os governos não 
chegam às “soluções definitivas” para a mi-
séria, que cada criatura, por iniciativa pes-
soal ou em comunidades, faça mais do que 
puder — e não o deixe de realizar — pelo se-
melhante, pondo em ação o poderoso espíri-
to associativo de Caridade, tão apregoado e 
vivido por Jesus, Muhammad, Moisés, Buda, 
Onisaburo, Confúcio, Gandhi e outros lumi-
nares da História não somente do campo re-
ligioso.

JOSÉ DE PAIVA NETTO É JORNALISTA, 
RADIALISTA E ESCRITOR

Quem faz o pão...

SEGUE O LÍDER
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinheiro 

foi presenteado por servidores da área ad-
ministrativa do Município com uma camisa 
do Flamengo, time para o qual ele torce. O 
emedebista registrou o momento em suas 
redes sociais. O presente foi dado na última 
quarta (16), após assinatura da Proposta de 
Lei Complementar n° 474, que dispõe sobre 
o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) 
da categoria. Cerca de mil servidores dos ní-
veis fundamental, médio e superior terão, a 
partir de janeiro de 2020, alteração salarial.

É NECESSÁRIO?
O reitor da Unemat, Rodrigo Bruno Zanin, 

assinou um contrato de R$ 600 mil para com-
pra de passagens aéreas nacionais. A empre-
sa Ararauna Turismo Ecológico Ltda. foi a 
contratada, por um período de um ano - uma 
média de R$ 50 mil por mês. Diante da crise, é 
o caso de se questionar: é necessário, de fato, 
gastar um valor tão expressivo com viagens?

LIDERANÇA DO PSL
O deputado federal por Mato Grosso, 

Nelson Barbudo, aparece na lista dos par-
lamentares que atuaram para impedir que 
o Delegado Waldir (GO) fosse destituído da 
liderança do PSL na Câmara Federal para 
assumir o filho do presidente Jair Bolsonaro, 
Eduardo Bolsonaro (SP). Desta forma, Barbu-
do voltou a bater de frente com a ala bolsona-
rista do PSL. O presidente é apontado como o 
principal articulador da indicação do filho à 
liderança do partido na Câmara.

Como já falei em outras oportunidades, o WhatsApp é uma 
ferramenta fantástica, mas não deve, de forma alguma, ser 
visto como recurso principal para resolver assuntos ver-
dadeiramente importantes ou urgentes. Sempre que tiver 
pressa em falar com alguém e essa pessoa não responder, 
ao invés de ficar enviando mensagens exaustivamente, 
faça uma chamada telefônica. Muito mais eficiente e, de 
quebra, você não faz papel de “chato”.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

JOSÉ DE PAIVA NETTO

Crédito: Carlos Vannoni

IMAGEM DO DIA

“No início do mês, a Justiça Federal do 
Pará, acatando pedido do MPF, afastou 
cautelarmente o coordenador da força-
-tarefa

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A tecnologia trouxe um “fenômeno” 
desagradável para a comunicação: as 
pessoas, ao verem que você está online 
no WhatsApp, acharem que você tem 
“obrigação” de responder todo mundo 
que enviar mensagem, independente-
mente do horário, dia ou 
qualquer outro fator.

Para isso o WhatsApp 
“sacaneia” o usuário: re-
cursos nativos do aplica-
tivo permitem desativar 
uma série de informações 
que seus contatos podem 
ver, mas não permitem 
que você se “esconda” 
quando está online. Al-
guns softwares de tercei-
ros fazem isso, mas entramos em um 
terreno perigoso que não gosto de reco-
mendar aos usuários.

Aí o cidadão resolve mandar mensa-
gem e acha que você, pelo simples fato 
de estar aparecendo online, tem a “obri-
gação” de responder prontamente. Eu 
entendo que, em se tratando de contatos 
profissionais, o atendimento deve, sim, 
ser o mais breve possível, mas devemos 
ter em mente que o WhatsApp não deve, 
em absoluto, ser encarado como a prin-
cipal ferramenta para esse tipo de comu-
nicação.

Quando você não estiver chamando 

As manchas de óleo que afetam o Litoral do Nordeste atingiram a Praia 
de Maragogi, no Litoral Norte de Alagoas. O novo local já entrou no relatório 
do Ibama. Voluntários fizeram um mutirão de limpeza na praia para retirar 
o óleo que chegou até a areia. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
sobrevoou, a região da Área de Preservação (APA) da Costa dos Corais, que fica 
localizada no Litoral Norte de Alagoas.
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As multas são decorrentes de diversos fatores 

AGER multa Energisa em R$ 13 mi
DA REPORTAGEM

A Agência Estadual de 
Regulação dos Serviços Pú-
blicos Delegados de Mato 
Grosso (Ager/MT) aplicou 
R$ 13 milhões em multas 
na concessionária Energi-
sa, em razão das fiscaliza-
ções realizadas pelo órgão, 
que possui convênio com a 
Agência Nacional de Ener-
gia Elétrica (ANEEL) para 
fiscalizar o serviço no Esta-
do de Mato Grosso.

As multas são decorren-
tes de diversos fatores, tais 
como, irregularidades nos 
registros de reclamações, 
irregularidades na apu-
ração de indicadores de 
continuidade (aqueles que 
medem quantas vezes e 
quantas horas os consumi-
dores ficaram sem energia) 
e descumprimento dos in-
dicadores de atendimento 
telefônico.

É importante destacar 
que quando da aplicação 
das multas é aberto a pos-
sibilidade de recurso ad-
ministrativo por parte da 
autuada. A Ager-MT julga 
os recursos em primeira 
instância e a ANEEL em se-
gunda e última instância.

Nesse sentido, na 11ª 
Reunião Extraordinária 
da Diretoria Executiva da 
Ager-MT, realizada no dia 
9 de outubro de 2019, a 

Diretoria da Agência jul-
gou recurso interposto pela 
Energisa Mato Grosso em 
decidiu manter a aplicação 
da multa ao patamar de 
R$ 897.548,30 (oitocentos 
e noventa e sete mil, qui-
nhentos e quarenta e oito 
reais e trinta centavos), por 
não conformidades consta-
tadas.

Num outro caso, a Dire-
toria Colegiada da ANEEL, 
na 32ª reunião ordinária, 
ocorrida no dia 3 de se-
tembro deste ano decidiu 
manter, em última instân-
cia recursal, a multa de R$ 
1.437.308,80 (Um milhão, 
quatrocentos e trinta e sete 
mil, trezentos e oito reais 
e oitenta centavos) aplica-
da pela AGER à Energisa, 
que já foi paga pela empre-
sa. Os fatos que ensejaram 
essa multa referem-se a não 
conformidades relaciona-
das à apuração dos indica-
dores de continuidade.

O Auto de infração mais 
recente aplicado pela Ager-
-MT à Energisa diz respeito 
a irregularidades no regis-
tro de reclamações. Neste 
caso, a multa foi de R$ 2,2 
milhões, que terá recurso 
julgado pela diretoria.

“A Energisa Mato Grosso 
estava registrando recla-
mações de consumidores 
como informações e, com 

FISCALIZAÇÃO | Uma das principais alterações atinge os conselheiros interinos do Tribunal de Contas
FOTO: DivulgaçãO
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“De primeira”

Mendes e Botelho vistoriaram 
obras no interior de Mato Grosso

SAÚDE

Vereador articula reativação de 
UTI’s neonatais em Sinop

ARTICULAÇÃO EM BRASÍLIA

Em Brasília deputado
Xuxu Dal Molin articula
benefícios para MT

Deputado Xuxu se posicionou contra a extinção da Lei 
Kandir 

Avaliação é que os primeiros resultados começam a aparecer

Reunião em Cuiabá para dos leitos na UTI 

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa Eduardo 
Botelho (DEM) afirmou que, 
passados pouco mais de dez 
meses do início do Governo 
Mauro Mendes (DEM), os 
primeiros resultados come-
çam a aparecer.

Nesta quinta-feira (17), 
o parlamentar acompanhou 
o governador e o secretário 
de Obras, Marcelo Oliveira, 
em uma vistoria em obras 
de pavimentação e restaura-
ção que estão sendo executa-
das em cidades do interior. 
Eles passaram por Barra do 
Bugres, Denise, Arenápolis, 
Nortelândia, Diamantino e 
Deciolândia.

“Percorremos algumas 
obras e notamos a qualida-
de com que elas estão sen-
do executadas. No trecho 
de Jangada a Barra do Bu-
gres, por exemplo, vimos a 
ampliação da pista, criação 
de acostamento, o que não 
existia. É um trabalho muito 
bom e prova que os resulta-
dos estão começando a apa-
recer”, disse o presidente.

Na avaliação de Bote-
lho, a realização de tais obras 
são prova de que os deputa-
dos agiram de forma correta 
ao aprovar projetos encami-
nhados à Casa de Leis por 
Mendes.

A Casa agiu correta-
mente quando aprovou e 
modificou as alterações no 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vereador Adenilson 
Rocha (PSDB), esteve visi-
tando a Assembleia Legisla-
tiva esta semana e na quarta-
-feira (16) se reuniu com o 
deputado Dilmar Dal Bosco 
(DEM), dentre os assuntos 
pautados estava a reativação 
dos leitos de Unidade de Te-
rapia Intensiva (UTI) neona-
tal em Sinop.

Rocha salientou que é 
preciso unir forças para dar 
atendimento humanizado 
na saúde. 

“A reabertura dos leitos 
na UTI é fundamental para 
o tratamento e recuperação 
das crianças em situação gra-
ve, por proporcionar maio-
res recursos e comportar os 

DA REPORTAGEM

Cumprindo agenda em 
Brasília, esta semana, o depu-
tado estadual Xuxu Dal Molin 
(PSC) discutiu temas impor-
tantes para o setor produtivo 
com a Frente Parlamentar 
da Agropecuária (FPA), com-
posta por parlamentares do 
Congresso Nacional, que tem 
entre seus objetivos acom-
panhar a política oficial de 
desenvolvimento da agrope-
cuária nacional, manifestan-
do-se quanto aos aspectos 
mais importantes.

Na reunião ordinária de 
terça-feira, Xuxu Dal Molin 
apresentou ao presidente da 
FPA, deputado federal Alceu 
Moreira (MDB-RS), a minuta 
de um decreto que versa so-
bre as práticas de prevenção 
e combate aos incêndios flo-
restais a partir das faixas de 
domínio das rodovias e/ou 
estradas vicinais, os aceiros.

O presidente da FPA 
avaliou como positiva a ini-
ciativa do parlamentar de 
Mato Grosso como uma me-
dida efetiva para reduzir os 
focos de queimadas em todo 
o país. “Quando se fala que 
nós não temos queimadas, 
não é totalmente correto. 
Nós temos queimadas pon-
tuais, na pequena proprieda-
de rural, em que o cidadão, 
por desinformação, ou para 
ampliar um pouco a sua área, 
fez esse tipo de manifesto”, 
disse Moreira, enfatizando 
que essas falhas precisam ser 
corrigidas para não prejudi-
car o setor produtivo como 
um todo.

O deputado pediu ainda 
apoio da FPA, com articula-
ção política, para cobrar da 
concessionária que adminis-
tra a rodovia BR-163 que faça 
obras de duplicação de Sinop 
até o Posto Gil – extensão 
aproximada de 300 km – 
onde trafegam diariamente 
milhares de carretas, cami-
nhões e veículos. As obras de 
duplicação estão paralisadas 
há cerca de três anos, causan-
do enorme prejuízo humano 
e econômico, já que a rodo-
via é o maior corredor de 

escoamento da produção do 
estado para todo o país.

“A duplicação da BR-
163 é a obra mais importan-
te do país e está paralisada 
por questões que envolvem 
corrupção e má gestão. Te-
mos sim que passar o Brasil 
a limpo, mas enquanto isso 
os trabalhos precisam con-
tinuar. Desde o início dessa 
concessão, mais de 500 pes-
soas morreram em aciden-
tes. Então essa já deixou de 
ser uma pauta de economia, 
é uma questão humanitária”, 
avaliou Dal Molin.

Xuxu Dal Molin tam-
bém falou sobre os embar-
gos do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama), que estão trazendo 
grande prejuízo ao setor pro-
dutivo e às instituições em 
geral. Na manhã de quarta-
-feira (16), Dal Molin parti-
cipou de um café da manhã 
com a FPA no Senado, com a 
presença na ministra da Agri-
cultura, Pecuária e Abasteci-
mento, Tereza Cristina. Na 
ocasião, foi realizada a posse 
da senadora Soraya Throni-
cke (PSL-MS) como coorde-
nadora institucional do cole-
giado no Senado Federal.

A pauta principal do 
encontro foi o Pagamento 
por Serviços Ambientais (PL 
5028/2019) e a Lei Kandir. A 
PEC 42/2019, que propõe a 
extinção da Lei Complemen-
tar 87/1996 (conhecida como 
Lei Kandir), que desonerou 
as exportações de produtos 
primários e semielaborados 
do Imposto sobre Circula-
ção de Mercadorias e Servi-
ços (ICMS), deverá entrar na 
pauta de votação do plená-
rio do Senado nas próximas 
semanas. “Vim aqui deixar 
claro que, como represen-
tante de Mato Grosso, do se-
tor produtivo na Assembleia 
Legislativa, tenho a mesma 
opinião da FPA, que é contrá-
ria à extinção da Lei Kandir. 
Foi graças à Lei Kandir que 
a produção agropecuária no 
Brasil deu início ao seu ciclo 
de desenvolvimento”, enfati-
zou Dal Molin. 

Fethab, nos incentivos. Esta-
mos vendo agora o trabalho 
sendo realizado, concretiza-
do em obras

Entre os quais, o que 
reformulou o Fundo Esta-
dual de Transporte e Habita-
ção (Fethab), que prevê uma 
arrecadação anual de R$ 1,6 
bilhão ao Estado pelos próxi-
mos quatro anos.

equipamentos necessários. 
Precisamos unir a força da 
classe política para que nos-
sas crianças, e as famílias, 
possam ter atendimento hu-
manizado em nossa cidade”, 
comentou Adenilson.

O Deputado Dilmar se 
comprometeu em ajudar o 
município. “Com muito pra-
zer recebo em meu gabinete 
esta grande liderança políti-
ca vereador Adenilson Ro-
cha. Veio cobrar demandas 
da saúde pública do municí-
pio, principalmente a ques-
tão das Uti’s neonatais, e nós 
temos o compromisso com o 
governador Mauro Mendes e 
secretário de Saúde”, disse 
Dilmar.

O Hospital Regional 
de Sinop está com 10 leitos 
UTI’s parados, sendo 4 pe-

diátricas e 6 neonatal. Atu-
almente os pacientes neo-
natais precisam ser enviados 
para Cuiabá ou Tangará da 

Botelho citou, ainda, o 
projeto que trouxe mudan-
ças na política de incentivos 
fiscais e no método de co-
brança do ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços).

“Essas obras que visita-
mos são ‘de primeira’ e me-
recem os parabéns à Sinfra 
[Secretaria de Infraestrutu-

ra]. 
Também ao governa-

dor e também à Assembleia, 
que ajudou a aprovar essas 
leis. A Casa agiu corretamen-
te quando aprovou e modifi-
cou as alterações no Fethab, 
nos incentivos. Estamos ven-
do agora o trabalho sendo 
realizado, concretizado em 
obras”, afirmou. 

isso, os indicadores de re-
clamação não refletiam a 
quantidade correta de re-
clamações”, diz trecho de 

Serra. As unidades devem 
estar em funcionamento em 
dezembro ou no mais tardar 
em janeiro de 2020.

nota divulgada à imprensa, 
nesta terça-feira (15).

No entanto, na avaliação 
da Ager, muitas das recla-

mações deveriam ter sido 
classificadas como proce-
dentes, pois os consumido-
res tinham razão nas suas 

reclamações. Contra a de-
cisão da Diretoria da AGER 
ainda cabe um último re-
curso para a ANEEL.
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TV  e Entretenimento

Claudia Rodrigues é internada 
novamente para tratar de 
esclerose múltipla

Claudia Rodrigues está internada no hospital 
Albert Einstein, em São Paulo. A informação é 
de Adriane Bonato. Procurada pela reportagem, 
a empresária disse que Claudia está realizando 
exames e está bem, “na medida do possível”. Até 
2010 ela não fez tratamento. Essas lesões dela 
são muito profundas e não regeneram. Ela tem 
buracos no cérebro como todos os pacientes de 
esclerose têm. No caso dela, são profundos. Não 
existe uma cura para a esclerose. Até o momen-
to foi constatado nos exames que a progressão 
da doença começou e atacou na parte cerebral”, 
afirmou Adriane ao programa TV Fama nesta 
quinta-feira, 17. A atriz luta contra a esclerose 
múltipla desde 2006, quando teve de se afastar 
das telas. Adriane Bonato, que acompanha a 
amiga desde sempre, disse que a degeneração 
está cada vez mais intensa: “ela tinha 176 me-
tros cúbicos de cérebro. Hoje ela tem 140 metros 
cúbicos”.
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Orlando Drummond, Seu Peru da 
primeira ‘Escolinha’, completa 100 anos

Orlando Drummond passou seis 
anos no ar com uma faixa rosa na cabe-
ça, trejeitos fortes e momentos impagá-
veis como Seu Peru na primeira versão 
da “Escolinha do Professor Raimundo”. 
O ator, dublador e roteirista comple-
ta 100 anos nesta sexta (18) com este 
personagem eternizado, um currículo 
cheio de sucessos e muito bom humor.

Em postagem em sua rede social no 
início do mês, ele deu mais uma prova 
do bom humor e da alegria que o acom-
panham. Ao da esposa Gloria Drum-
mond, com quem é casado desde 1951, 
e com duas taças de vinho , comemorou 
o aniversário de uma de suas bisnetas: 
“Que alegria chegar aos 100 anos cur-
tindo o aniversário da minha bisneta 
Mariah ao lado da amada Glória”. 

Scoody Doo, Popeye e Alf
Ator e dublador, ele deu voz a perso-

nagens icônicos ao longo da carreira: 
Scooby Doo, “Alf, o ETeimoso”, “Popeye” 
e Vingador (“Caverna do Dragão”), entre 
tantos outros.

Ele começou a carreira no rádio e 
foi a experiência por lá que moldou sua 
carreira e deu o tom do trabalho com 
as vozes. À Globonews em 2011, ele ex-
plicou o processo de criação das vozes 
de tantos personagens. “Alf e Popeye 
eu me inspirei no original. A do Scoo-
by Doo eu criei, foi um processo muito 
divertido”. Seu Peru

Consagrado como dublador, Orlando 
Drummond passou a ter o rosto mais 
conhecido do público através de Seu 
Peru. “Antes eu era do rádio e da tele-
visão mas eu não tinha cara. A minha 
cara era a dos personagens, como o 
Scooby Doo, o Popeye, o Alf. Quando eu 

passei a fazer o Seu Peru, as pessoas 
começaram a falar: ‘é o Seu Peru que faz 
o Scooby Doo, o Popeye’ e outros tantos 
personagens que enumerá-los é até di-
fícil.”

Drumond foi homenageado pelos 
atores da nova versão da “Escolinha” 
em maio deste ano e causou comoção 

no set de filmagens. Atual intérprete do 
Seu Peru, Marcos Caruso não segurou a 
emoção. “A ideia era homenagearmos 
quem fez primeiro, e acabou que nós 
é que fomos homenageados. Ele de-
monstra que o talento e a obstinação 
pela profissão não têm idade”, afirmou 
Caruso.



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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Área Serviço , 60 
m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, 
sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. 

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 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 19 de outubro de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS

 AMESCLA COMPENSADOS LTDA CNPJ 
No.10.535.784/0001-06 e Inscrição estadual No 
13.365.145-2 com sede empresarial Rodovia BR163, s/n°, 
KM842, BRC01 Bairro: Setor Industrial Município: Sinop.  
UF: MT Torna publico que requereu a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA a Alteração da Razão Social 
da Licença de Operação, para a atividade Fabricação de 
madeira laminada e de chapas de madeira compensada, 
prensada e aglomerada. Não EIA/RIMA.

 CONSTRUTORA CONCRETIZE LTDA, CNPJ: 
27.344.402/0001-60, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia 
– LP e Licença de Instalação - LI para  um Condomínio 
Residencial Multifamiliar em Alvenaria, com 02 unidades 
residenciais, localizado na Avenida são Gonçalo, quadra 
06 lote 30, Bairro Residencial Panamby II., Município de 
Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

 VAGALUME TOLDOS E COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA, 
CNPJ: 11.345.930/0001-01, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Opera-
ção – LO para atividades de Fabricação de Painéis e Letrei-
ros Luminosos; Fabricação de letras, letreiros e placas de 
qualquer material, exceto luminosos; Instalação de painéis 
publicitários e outras obras de acabamento da construção, 
localizadas na Avenida Foz do Iguaçu, nº 208, bairro Dic. 
Dist. Industrial, no município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

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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FELIZ NATAL-MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

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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DANIELA SAUER
Oficiala Titular

Rua Pinhalzinho, n.º 542/N, Centro - CEP - 78.885-000, Feliz Natal-MT
FELIZ NATAL-MT

CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS

Tel: (66) 3585-2094 / e-mail: feliznatal1oficio@terra.com.br

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 24.278

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 ALVARO ALVES, ROSALI MARIA ALVES PEDRÃO, IDES PEDRÃO, 
ROSANI APARECIDA ALVES RIBEIRO DE SOUZA, ELY RIBEIRO  DE SOUZA e 
ROSIELI ALVES , qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não 
sabido, indicados como CONFRONTANTES do imóvel, objeto do procedimento administrativo  
Protocolo n° 14372, de 11/10/2019, 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 412, da Quadra nº 05, com área 
de 840,3552 ha, situado no localizado no Setor Rural do Núcleo Colonial Rio Ferro, no município 
de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, Matrícula n.º 1.247 do S.R.I. de Feliz Natal  MT, com a 
área georreferenciada de 847,1835 ha (oitocentos e quarenta e sete hectares, dezoito ares e trinta e 
cinco centiares), certificação: 4db92572-4526-4c38-8255-4c11ed8dd194, de propriedade de 
JUNICE FRANCISCA DO NASCIMENTO SIMIONI e seu esposo PEDRO ANTÔNIO 
SIMIONI.  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, 18 de outubro de 2019.
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Proposta mínima

 R$ 3.081.152,00

(PARCELÁVEL)
leiloesjudiciais.com.br/mt 

 0800-707-9272

FAZENDA EM
 FELIZ NATAL/MT

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 
Tipo: Menor Preço Global PROCESSO LICITATÓRIO Nº 05/2019, A Comissão 
Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Novo Mundo – MT, no exercício das 
atribuições que lhe confere a Portaria nº 001/2019 de 07/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de Preços, no dia 
08/11/2019, às 15H00, para contratação de empresa visando “A COBERTURA COM 
ESTRUTURA METÁLICA E TELHAS TERMO ACÚSTICAS EM UMA ÁREA DE 473,00 
M²”, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Avenida Ayrton Senna, 78, Setor II, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações das 13H00min às 17H00min de 
segunda a sexta e/ou no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo 
Mundo, MT, 18 de outubro de 2019.  

MAIRA CARDOSO DE ALMEIDA 
Presidente CPL 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 015/2019 

 
Inscrição n° 087/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 

interessados que a empresa ODIR ROBERTI MARTINS (CNPJ nº 04.897.775/0001-62), fora 
julgada APTA ao Edital n° 015/2019 da Chamada Pública n° 007/2019 para os serviços 

médicos, no segmento de ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01, 
produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de outubro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 62/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando à contratação da empresa D.M.B. DA SILVA, (CNPJ/MF nº 29.987.569/0001-74),, no 
valor global de R$ 8.600,00 (OITO MIL E SEISCENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 
25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública 
n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 04. 
Peixoto de Azevedo/MT, 14 de outubro de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Objeto:  aquisição de Container marítimo HC DRY e concreto usinado 
FCK 15 MPA, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 05 de 
novembro de 2019 - HORÁRIO: 08:00hs 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  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 18 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 137/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
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Após fiasco da última Copa, quando nem se classificou, Itália já está na Euro 

Espanha aumenta lista de
classificados para seis
DA REPORTAGEM

As eliminatórias da Eu-
rocopa estão chegando ao 
fim. Na terça-feira, a Espa-
nha tornou-se a sexta classi-
ficada, juntando-se a Bélgica, 
Itália, Polônia, Rússia e Ucrâ-
nia. As Datas Fifa de novem-
bro vão garantir outras 14 
seleções diretamente e tam-
bém confirmar os duelos de 
repescagem – que envolvem 
a Liga das Nações. Parece 
confuso, não é? A gente ex-
plica. 

Primeiro, o regulamen-
to. Os 10 grupos (A até J) 
classificam 20 equipes – as 
duas primeiras de cada. As 
quatro vagas restantes virão 
da repescagem. E como ela 
funciona?

Os vencedores de todos 
os 16 grupos da Liga das Na-
ções (quatro de cada divisão) 
ganharam o direito de uma 
vaga. Se o vencedor da cha-
ve garantir a classificação via 
eliminatórias, porém, a vaga 
na repescagem vai para o 
mais bem colocado seguinte 
na Nations League.

Se alguma divisão não 
tiver quatro times na repes-
cagem, o melhor da seguin-
te divisão é promovido para 
que sejam formadas duas 
semifinais nos moldes de 1ª 
melhor campanha x 4ª e 2ª x 
3ª. O mando de campo da se-
mifinal ( jogo único) será de-
finido de acordo com a cam-
panha na Liga das Nações. 
Para a final, também em uma 
partida, sorteio.

Estes duelos acontece-
rão nas Datas Fifas de março 
de 2020. O torneio começa 
em 12 de junho e termina em 
12 de julho e terá pela pri-
meira vez 12 cidades-sedes 
de países diferentes – por-
tanto, nenhuma seleção clas-
sificou-se por antecipação. 
Veja como está a situação 
grupo a grupo:

GRUPO A
Inglaterra (15 pontos), 

República Tcheca (12) e Ko-
sovo (11) brigam por duas 
vagas.

A Inglaterra precisa 
apenas de mais um empa-
te para garantir vaga. Tam-
bém avança caso a República 
Tcheca vença Kosovo. A Re-
pública Tcheca garante vaga 
caso vença Kosovo no con-
fronto direto. Para não de-
pender de outros resultados, 
Kosovo precisa vencer seus 
dois próximos jogos.

GRUPO B
Ucrânia (19) classificada. 

Portugal (11) e Sérvia (10) bri-
gam por uma vaga.

Portugal garante vaga 
caso vença pelo menos um 
de seus jogos e a Sérvia perca 
um. A Sérvia pode ficar fora 
mesmo vencendo os próxi-
mos dois jogos. Precisa tor-
cer por pelo menos um em-
pate português.

GRUPO C
Holanda (15), Alemanha 

(15) e Irlanda do Norte (12) 
brigam por duas vagas

Caso Holanda e Alema-
nha vençam numa mesma 
rodada, a Irlanda do Norte 
estará eliminada. A Irlanda 
do Norte precisa de uma reta 
final quase perfeita. Mesmo 
vencendo os dois confrontos 
diretos, pode acabar fora.

GRUPO D
Irlanda (12), Dinamarca 

(12) e Suíça (11) brigam por 
duas vagas.

Com um jogo a mais, a 
Irlanda pode ir para a tercei-
ra posição na rodada seguin-
te. Mesmo assim, depende 
apenas de uma vitória sobre 
a Dinamarca para ir à Euro. 
A Suíça estará classificada 
caso vença suas duas pró-
ximas partidas. Caso vença 
ou empate com Gibraltar, a 

EUROCOPA | Duas rodadas finais em novembro vão garantir outras 14 seleções na Euro 2020
Foto: Divulgação

Foto: Rubens ChiRi

Foto: CesaR gReCo

Jogadores do São Paulo conversam com 
Fernando Diniz no CT

Gramado da Arena é natural, mas há possibilidade de grama sintética 

NA ARENA

Cuiabá e Luverdense iniciam
hoje decisão da Copa FMF

PALMEIRAS

Por mais jogos no Allianz, Mano
vê grama sintética com bons olhos

FEZ HISTÓRIA...

São Paulo tem o 
pior ataque
após completar 
50 partidas

Foto: assCom

Cuiabá e LEC se enfrentaram uma vez na fase de grupos; 
jogo terminou 0 a 0 

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-
-grossense de Futebol divul-
gou no início desta semana a 
tabela detalhada das finais da 
Copa FMF 2019. Luverdense 
e Cuiabá se enfrentam em 
dois jogos para decidirem o 
título da competição.

Por ter melhor campa-
nha na 1ª fase, o Luverdense 
terá a vantagem de fazer o 
segundo e decisivo jogo em 
casa. O primeiro confronto 
será neste sábado (19), às 18h, 
na Arena Pantanal. O duelo 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras estuda a 
possibilidade de instalar um 
gramado sintético no Allianz 
Parque. Pensando em au-
mentar o número de parti-
das disputadas em sua arena, 
o recém-chegado técnico 
Mano Menezes, que foi con-
sultado sobre o assunto, vê a 
iniciativa com bons olhos.

Inaugurado em no-
vembro de 2014 com grama 
natural, o Allianz Parque re-
cebe regulamente diferen-
tes tipos de evento, inclusi-
ve shows de grande porte. 
Com frequência, em função 
do comprometimento do 
campo administrado pela 
WTorre, o Palmeiras acaba 
desalojado.

“Juntamente com seu 
parceiro, o Palmeiras vai 
tomar a decisão que achar 
mais correta para que, nos 
momentos importantes, 
possamos ter o estádio. É 
o que o torcedor quer: dis-
putar os jogos sem ter que 

DA REPORTAGEM

O São Paulo jamais teve 
um ataque tão ruim na his-
tória depois de 50 jogos na 
temporada, completados na 
derrota por 1 a 0 para o Cru-
zeiro, na última quarta-feira. 
Até agora, o time marcou 
apenas 46 gols. A média é de 
0,92 por partida. Ou seja, são 
mais partidas do que gols no 
ano do Tricolor. O levanta-
mento foi publicado no blog 
do jornalista Paulo Vinicius 
Coelho.

Segundo o historiador 
Alexandre Giesbrecht, os 
piores números do São Pau-
lo após 50 jogos em outras 
temporadas foram em 1990 
(marcou 58 gols), em 1973 (49 
gols) e em 2019 (46).

“Futebol é feito de ci-
clos. É um ano que, por mais 
que a gente tenha as peças 
como Pablo, Pato, o Toró, o 
Antony, a gente acabou so-
frendo muito com as lesões. 
E isso atrapalha muito, inclu-

sive o jogador a voltar, a pe-
gar o ritmo. Isso acaba atra-
palhando bastante. Muitos 
desses números estão relacio-
nados a isso. A condição física 
foi precária este ano”, disse 
Hernanes.

Ainda segundo o blog 
do “PVC”, a pior média de 
gols marcados pelo São Paulo 
em uma só temporada des-
de a fundação do clube, em 
1930, era a da temporada de 
2016. Naquele ano o time 
marcou 70 gols em 70 jogos. 
Ou seja, média de um por 
partida, maior do que o atual 
0,92.

Os anos nos quais o São 
Paulo marcou menos gols fo-
ram em 1937 (fez 51 gols em 
31 jogos) e em 1979 (51 gols 
em 46 partidas). Neste ano, 
o São Paulo ficou 22 partidas 
sem marcar. O recorde nega-
tivo numa temporada inteira, 
segundo o historiador Ale-
xandre Giesbrecht, é de 26 
partidas, nos anos de 1990 e 
2013.

de volta será no outro sába-
do (26), às 19h, no Passo das 
Emas, em Lucas do Rio Ver-
de.

O Cuiabá já possuía a 
vaga na Copa do Brasil do 
ano que vem por ter sido 
campeão estadual. Com isso, 
o Luverdense também ga-
rantiu a vaga após eliminar 
o União Rondonópolis na 
semifinal. Pelo vice-campe-
onato estadual, o Operário-
-VG é outro time mato-gros-
sense com a vaga garantida 
na competição nacional de 
2020.

esperar um período maior 
para retomar. Acho positi-
vo você ter chance de jogar 
mais vezes em casa”, disse 
Mano Menezes.

Atualmente, uma co-
mitiva do Palmeiras está na 
Europa para se aprofundar 
no tema. O diretor de fu-

Dinamarca joga por um em-
pate contra a Irlanda na últi-
ma rodada. Uma derrota no 
confronto direto elimina os 
dinamarqueses, desde que a 
Suíça vença seus dois jogos.

GRUPO E
Croácia (14), Hungria 

(12), Eslováquia (10) e País de 
Gales (8) na briga por duas 
vagas. A Croácia garante vaga 
com vitória ou empate na 
próxima rodada. Caso perca, 
ainda avança se a Eslováquia 
não vencer o Azerbaijão ou 
se a Hungria não vencer País 
de Gales. A Hungria se ga-
rante com uma vitória caso a 
Eslováquia não vença a Cro-
ácia. A Eslováquia precisa 
vencer seus dois jogos para 
não depender de nenhum 
outro resultado. Gales preci-
sa de duas vitórias e de que 
a Eslováquia não vença pelo 
menos uma das próximas 
partidas.

GRUPO F
Espanha (20) classifica-

da. Suécia (15), Romênia (14) 
e Noruega (11) brigam por 
uma vaga.

A Suécia depende ape-
nas de si. Garante vaga caso 
empate com a Romênia e 
vença as Ilhas Faroe. A Ro-
mênia precisa vencer os dois 
jogos para não depender de 
outro resultado. Estará eli-
minada em caso de derrota 
para Suécia. 

A Noruega, além de 
vencer seus dois próximos 
jogos, precisa torcer por um 
empate entre Romênia e Su-
écia e que nenhuma das se-
leções concorrentes vença na 
última rodada.

GRUPO G
Polônia (19) classificada. 

Áustria (16), Macedônia (11), 
Eslovênia (11) e Israel (11) bri-
gam por uma vaga. A Áustria 
só fica fora de Euro caso per-

ca seus dois jogos e um dos 
seus três concorrentes (Ma-
cedônia, Israel e Eslovênia) 
vença seus dois jogos restan-
tes. Eslovênia e Israel pre-
cisam de 100% nas últimas 
rodadas e torcer para que a 
Áustria perca os dois jogos. 
A Macedônia vive situação 
semelhante, mas caso apli-
que goleada sobre a Áustria, 
avança mesmo com empate 
austríaco na última rodada.

GRUPO H
Turquia (19), França (19) 

e Islândia (15) brigam por 
duas vagas.

França e Turquia de-
pendem apenas de suas for-
ças e avançam com vitórias 
na próxima rodada. Um em-
pate entre Turquia e Islândia 
elimina os islandeses e clas-
sifica turcos e franceses. A 
Islândia precisa vencer seus 
dois jogos e torcer por trope-
ço de França ou Turquia na 
última rodada.

GRUPO I
Bélgica (24) e Rússia (21) 

classificadas.

GRUPO J
Itália (24) classificada. 

Finlândia (15), Armênia (10) e 
Bósnia (10) brigam por uma 
vaga. A Finlândia se garan-
te na Euro com uma vitória 
ou dois empates nas rodadas 
finais.  Caso faça um ou ne-
nhum ponto, ainda avança 
caso os rivais tropecem em 
pelo menos um dos jogos. 
Armênia e Bósnia precisam 
de 100% de aproveitamento e 
que a Finlândia não pontue.

tebol Alexandre Mattos, o 
coordenador de fisioterapia 
Jomar Ottoni e o vice Ale-
xandre Zanotta, além de um 
representante da WTorre, 
compõem o grupo encarre-
gado de estudar o assunto.

“Sobre o gramado sin-
tético, foi falado rapidamen-

te”, afirmou Mano Menezes, 
procurando ver o tema com 
frieza. 

“A questão objetiva é 
que o Palmeiras tem um es-
tádio, construído em parce-
ria com a WTorre, e está no 
contrato que existirão shows 
por vários anos”, declarou.
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DA REPORTAGEM

Alunos que cursam o 9º 
ano do ensino fundamental 
da Escola Estadual Professor 
Elmar Justen, localizada em 
Tabaporã, viajaram cerca de 
200 km para conhecer a Usi-
na Hidrelétrica (UHE) Sinop. 
A aula de campo deixou alu-
nos e professores satisfeitos 
com o que viram e aprende-
ram, numa verdadeira aula 
prática.

Segundo a diretora da es-
cola, Francielle Carlini, a 
aula de campo aliou o co-
nhecimento teórico da dis-
ciplina de ciências, à prática, 
sobre as formas de geração 
de energia. “Fizemos um 
trabalho interdisciplinar en-
volvendo mais disciplinas. O 
resultado foi o melhor possí-
vel”, destaca.

Na visita, os alunos pude-
ram perceber a amplitude do 
projeto da usina hidrelétrica 
e a diversidade de profissio-
nais que trabalham no local. 
No entendimento da direto-
ra, além de aprenderem so-
bre a geração de energia, a 
visita a Usina serviu para au-
xiliar os alunos na escolha de 
sua profissão no futuro.

“Essa foi a primeira vez 
que a escola organizou uma 
visita a uma usina hidrelé-
trica e, além de aprenderem 
sobre a geração de energia 
hidrelétrica, os alunos pude-
ram observar a grandiosida-
de de um empreendimento 
desses, acompanhando a 
trajetória desde a liberação 

das licenças que se iniciaram 
em 2007 até a construção da 
Usina, que continua em an-
damento”, assinala.

ALMOÇO E
CINEMA
Após a aula campo, os alu-

nos e professores que par-
ticiparam da visita foram 
convidados a almoçar com 
os funcionários no refeitório 
da usina. Em seguida, foram 
para uma sessão de cinema 
em Sinop. 

“Afinal depois de todo o 
aprendizado, também mere-
ciam um momento de diver-
são”, relata Francielle.

UHE
A usina hidrelétrica de Si-

nop é uma das maiores do 
estado. Ela conta com duas 
turbinas/geradores e potên-
cia instalada de 400 mega-
watts/hora (MWh), o que 
corresponde à geração de 
energia elétrica para 1,6 mi-
lhão de pessoas, equivalente 
a 50% da população de Mato 
Grosso.

O projeto de construção da 
UHE Sinop foi desenvolvido 
levando em consideração o 
estudo de viabilidade do em-
preendimento, de maneira 
que seus possíveis impactos 
serão minimizados por uma 
série de programas socioam-
bientais, constantes no PBA.

A construção da Usina re-
presenta importante contri-
buição para atender o cres-
cente consumo de energia 
elétrica no Brasil.

Foto: Christiano antonuCCi

Foto: asCom
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FERRUGEM

Condições da Penitenciária são
debatidas em audiência pública

SORRISO

Placas de sinalização 
são arrancadas 
por vândalos

BARRA DO GARÇAS

Roupas são 
arrecadadas para 
índios que tiveram 
ocas queimadas

Representantes conversaram com agentes penitenciários e reeducandos 

Ação é desenvolvida pela Prefeitura e comunidade 

Vândalos arrancaram e derrubaram placa de limite de 
velocidade 

DA REPORTAGEM

Dando continuidade ao 
ciclo de visitas do Grupo de 
Monitoramento e Fiscaliza-
ção (GMF) do Sistema Peni-
tenciário, os representantes 
estiveram na Penitenciária 
Osvaldo Florentino Leite 
Ferreira, o “Ferrugem”, em 
Sinop. 

O grupo percorreu nes-
ta semana as celas da unida-
de, que atualmente abrigam 
499 reeducandos condena-
dos e 457 provisórios, em um 
total de 956 pessoas.

A avaliação da visita e 
de assuntos pertinentes ao 
Sistema Penitenciário foi fei-
ta durante audiência pública, 
com a participação de insti-
tuições públicas e sociedade 
locais. O supervisor do GMF, 
desembargador Orlando 
Perri, falou sobre a impor-
tância de ampliar a oferta 
de trabalho extramuros e de 
qualificação profissional.

“A oportunidade de 
estudar também deve ser 
priorizada. Temos constata-
do que a maioria deles não 
possui Ensino Fundamental 
completo, e este é um aspec-
to fundamental para a res-
socialização. Além disso, é 
necessário vencer o precon-
ceito social que ainda existe 
é uma barreira para o acesso 
de recuperandos e egressos 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Segu-
rança Pública, Trânsito e 
Defesa Civil de Sorriso re-
gistrou casos de vandalismo 
que aconteceram em vários 
pontos da cidade. 

Um dos ocorridos 
aconteceu próximo à sede da 
pasta, na Avenida Rio Gran-
de do Sul, onde vândalos 
trocaram as placas de lugar, 
oferecendo perigo às pesso-
as que transitam pela via. O 
caso deve ser apurado com 
ajuda das imagens das câme-

DA REPORTAGEM

Uma campanha feita 
pela Secretaria de Assistên-
cia Social de Barra do Gar-
ças está arrecadando roupas, 
calçados e utensílios domés-
ticos para famílias indígenas 
da Aldeia Rainha da Paz, na 
reserva São Marcos. As ocas 
foram queimadas.

Os indígenas foram 
vítimas das queimadas re-
gistradas na região, em se-
tembro, e tiveram sete ocas 
destruídas pelo fogo. A cam-
panha segue até o fim de de-
zembro.

O coordenador da se-
cretaria, Valber Barbosa, 
contou que as famílias per-
deram tudo e estão morando 
em um barraco improvisado 
na própria aldeia. “Eles per-
deram tudo o que tinham. Já 
levamos algumas roupas que 
conseguimos, mas a comu-
nidade indígena sempre pre-
cisará de ajuda e ações como 
essa”, afirmou.

Segundo Valber, as doa-
ções podem ser feitas na Se-
cretaria de Assistência Social, 
no Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) ou 
na própria aldeia.

Foto: Divulgação

Aula de campo aliou conhecimento teórico da disciplina de ciências à prática 

UHE Sinop vira aula de campo para
alunos de escola de Tabaporã
IN LOCO | Na visita, os alunos puderam perceber a diversidade de profissionais que trabalham no local

ao mercado de trabalho”, 
destacou Perri.

O secretário de Estado 
de Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante, frisou 
que este é um trabalho que 
precisa ser feito de forma 
conjunta e gradativamente, 

diante da situação econômi-
ca atual, já que a atual gestão 
herdou R$ 140 milhões de 
restos a pagar na área de se-
gurança.

“Queremos fazer a nos-
sa parte, vamos tentar criar 
alternativas, não existe so-

lução milagrosa, mas para 
conseguir melhorias precisa-
mos da participação das pre-
feituras, do Poder Judiciário, 
OAB-MT, da sociedade, ini-
ciativa privada, enfim, é uma 
construção que precisa do 
envolvimento de todos”.

ras de monitoramento que já 
foram coletadas, com isso, os 
vândalos devem ser identifi-
cados.

Outros casos de vanda-
lismo foram registrados nos 
bairros Benjamim Raiser e 
São Francisco, também com 
várias placas derrubadas. A 
pasta está trabalhando na 
colocação das placas e pede 
para quem tiver informa-
ções sobre estes, bem como, 
outros casos de vandalismo, 
com placas de sinalização, 
que entre em contato pelo 
(66) 3544-3563.
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Apenas quatro companhias foram escolhidas para a primeira edição da MiriM 

Artistas compõem programação
especial do CCBB São Paulo
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os artistas do Teatro 
Faces estão em cartaz 
no Centro Cultural Ban-
co do Brasil, no Centro 
Histórico de São Paulo. 
Todo fim de semana até 
o dia 20 de outubro, eles 
encenam a peça “Pedro 
Malasartes e o Couro 
Misterioso”. Em ambien-
te descontraído, a plateia 
paulistana desfruta da 
produção teatral mato-
-grossense. Partindo de 
Primavera do Leste, eles 
ocupam a área externa 
do centro cultural, aos 
sábados e domingos, 
sempre às 15h30. A en-
trada é gratuita.

O grupo passou por 
uma curadoria rigorosa 
do jornalista e crítico in-
fantil Dib Carneiro Neto. 
E comemora ter sido 
uma das quatro com-
panhias escolhidas para 
representar a produção 
teatral brasileira voltada 
ao público infantil. Di-
vididos por temporadas 
– eles estrelam tempora-
da marcada por uma sé-
rie de apresentações na 
primeira edição da Mi-
rimM – Mostra Nacional 
de Teatro para Crianças 
Grandes e Pequenas, em 
cartaz na área externa do 
CCBB São Paulo.

Além da mato-grossen-
se Teatro Faces, as com-
panhias convidadas são 
da Bahia, Rio de Janeiro 
e Rio Grande do Sul. O 
CCBB divulga a mostra 

MOSTRA NACIONAL |  Mato-grossenses estão focados em programação “para crianças grandes e pequenas”
Foto: AssessoriA

como uma oportunidade 
de a plateia conhecer um 
panorama da produção 
das artes cênicas voltada 
a crianças que estão fora 
da capital paulista.

“Pedro Malasartes e 
o Couro Misterioso”, a 
exemplo, revisita o am-
biente dos rincões de 
Mato Grosso, realçando 
o valor da honestidade 
e como a ganância pode 
ser perigosa.

A produção bebe na 
fonte da cultura po-
pular, aproximando 
a estética do grupo à 
commediadell’arte. “O 
que promete chamar 
muito a atenção do pú-
blico que estiver passan-
do pela rua no momento 
da peça”, descreve a cura-
doria.

O impulso para produ-
ção da peça, conta o di-
retor artístico da compa-
nhia, Wanderson Lana, 
veio do pai, José Messias 
Lana. “Um contador de 
histórias por vocação”, se 
orgulha. Segundo ele, foi 
o pai quem lhe contou 
sobre Pedro Malasartes 
pela primeira vez.

“E foi então, que em 
2011 surgiu o espetácu-
lo. Foi bastante motiva-
dora a reação do público 
quando nos apresenta-
mos no Cine Teatro Cuia-
bá. Agora, nos vemos em 
um momento muito es-
pecial”, diz Lana. A com-
panhia, por sua vez, foi 
criada em 2005.

O roteiro revela que 
em um reinado que se 

ergueu no coração do 
Cerrado mato-grossen-
se, um coronel, ou me-
lhor, um rei decide dar 
toda a sua fortuna aquele 
que descobrir de que é o 
couro que sempre carre-
ga nas mãos.

Mas cria um castigo 
bem cruel para aqueles 
que errarem: eles devem 
ter a cabeça cortada. Pe-
dro Malasartes, acompa-

nhado de um grupo de 
desajustados com pode-
res e talentos um tanto 
quanto esquisitos, resol-
ve aceitar o desafio para 
libertar todo o povo do 
Cerrado, mesmo com 
povo nenhum acreditan-
do nele.

Lana acha que a sele-
ção do espetáculo para 
uma mostra de tamanha 
relevância é um reflexo 

dos esforços que a cadeia 
produtiva do teatro tem 
desempenhado em Mato 
Grosso. 

“Sempre acolhemos 
produções artísticas 
de todo Brasil. Quan-
do conseguimos ir além 
desses limites territoriais 
de Mato Grosso, o orgu-
lho é ainda maior, pois 
sabemos do potencial do 
teatro mato-grossense. 

Só nos resta agarrar essa 
oportunidade”.

E para ele, esse espí-
rito motivador dialoga 
com o conteúdo do seu 
espetáculo. “Pedro Mala-
sartes também fala sobre 
união, sobre estar junto 
para vencer. Um grupo 
de pessoas desajustadas 
que desacreditadas, re-
velam que há mérito em 
ser diferente”.


