
EMENDAS

HORÁRIO DE VERÃO?

Exploração
ilegal se
concentra
em rurais
privados
Mato Grosso, o principal 
produtor de madeira tro-
pical na Amazônia brasi-
leira, teve 60 mil hectares 
de florestas exploradas de 
forma ilegal entre agosto 
de 2016 e julho de 2017. O 
número representa 39% de 
toda a área explorada no 
estado.                  Página  -8

Apesar de ter sido revogado, o horário de verão (ou a falta dele) agitou as redes sociais. Cente-
nas de usuários relataram que os celulares adiantaram automaticamente em uma hora e ques-
tionaram o horário certo.                        Página -7

LIBERTADORES

SORRISO

Helicópteros
e um ônibus
antivandalismo

Gravíssimo
colisão
frontal
na BR-163

Por volta de 16h desta 
terça-feira, um pedaço de Bue-
nos Aires vai parar. Ao menos, 
enquanto o River Plate estiver 
fazendo seu caminho entre o 
Estádio Monumental de Núñez 
e La Bombonera para o segundo 
jogo da semifinal da Libertado-
res, contra o Boca Juniors.
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Um grave acidente foi 
registrado no km 761 da BR-
163, em Sorriso no domingo. 
Duas pessoas ficaram feridas e 
tiveram membros dilacerados. 
Conforme a Rota do Oeste, 
uma motocicleta Honda Bros, 
vermelha, com placa de Sorriso, 
e um Corsa Classic, preto, placa 
de Lucas do Rio Verde, colidiram 
de frente.  
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A Prefeitura de Sinop teve parecer positivo de suas contas refe-
rentes ao ano de 2017, em análise feita pelo Tribunal de Contas 
de Estado. Agora, a Administração espera que a aprovação venha 
também por parte dos vereadores, que começaram a analisar os 
dados.                                                                  Página -3

R$ 26 mi para Segurança 
e combate à corrupção 



Pais antigos normalmente eram austeros, 
às vezes meio abrutalhados; mas como já 
se esperava esse comportamento deles 
não gerava traumas

A Economia não pode ser o reino do 
egoísHouve um tempo que ter filhos e criá-
-los era um processo normal, uma rotina 
custosa mas agradável, aceita de bom gra-
do sem lamentações, dramas ou culpas. 
Pais antigos normalmente eram austeros, 
às vezes meio abrutalhados; mas como já 
se esperava esse comportamento deles não 
gerava traumas; principalmente porque 
ninguém sabia o que era trauma no sentido 
psicológico – uso que veio a incorporar-se 
ao linguajar diário há mais ou menos 50 
anos.

Conta-se que até os anos 1960 não existia 
essa frescura de filhos e filhas ficarem cul-
pando pais e mães pelos fracassos, insegu-
ranças, medos e traumas. Cada um assumia 
sua sina e pondo-se no controle da própria 
vida não precisava buscar desculpas para 
os insucessos. Também nesse tempo cada 
criança estava acostumada com seu lugar 
na hierarquia doméstica e lhe bastavam os 
poucos privilégios que tinha.

Afirmam os que têm mais de 60 anos – 
não posso confirmar porque não sou desse 
tempo – que as crianças buscavam brinca-
deiras longe da vista dos mais velhos e não 
precisavam ser encorajadas, paramentadas 
e estimuladas por estes para as travessuras 
próprias da idade.

Dizem ainda os mesmos velhos, que 
os pirralhos tinham boa autoestima e por 
isso não demandavam a toda hora decla-
rações formais do amor da mãe ou do pai. 
Aliás, eles (os filhos) ficavam envergonha-
dos quando uma ou outra mãe mais melosa 
falava na presença dos companheiros: “Ma-
mãe te ama, chuchu!”.

Mas aí os entendidos criaram umas 
doutrinas mirabolantes atribuindo aos pais 

Enfim, a pontuação
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esse problema, e podemos, tranquila-
mente, inserir tudo que precisamos 
com o uso da voz.

Em alguns testes o programa reco-
nheceu muito bem as informações de 
“ponto final”, “vírgula”, “abre parênte-
ses”, “fecha parênteses” e outros. Isso, 

claro, torna possí-
vel o uso da escrita 
por voz de uma for-
ma satisfatória.

Quanto ao re-
conhecimento, 
propriamente dito, 
tudo correu bem. 
Com pequena mar-
gem de erro o sof-
tware conseguiu 

entender praticamente tudo que foi 
dito. É importante, claro, lembrar que 
usei vocabulário “normal” e que em si-
tuações com termos específicos o reco-
nhecimento pode não acontecer com a 
mesma perfeição.

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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Desde o plebiscito em que decidiram deixar a 
União Europeia, mais de três anos atrás, os britânicos 
tiveram três primeiros-ministros e viram sua econo-
mia perder vigor. O eleitorado continua praticamente 
dividido ao meio, como em 2016. Tanto o futuro ime-
diato quanto os próximos anos continuam incertos, 
mesmo se finalmente aprovado o acordo do brexit. 

Os parlamentares votam neste sábado (19) se acei-
tam o acordo firmado entre o premiê Boris Johnson e 
a UE. Em caso de vitória do governo, o Reino Unido 
romperia de modo algo ordenado com seus parceiros 
e aliados, em processo que ainda inclui anos de novas 
negociações comerciais e financeiras, entre outros de-
bates complexos.

Nas múltiplas hipóteses de derrota, nem ao me-
nos se sabe se os britânicos deixariam o bloco europeu 
sem entendimento, no prazo fixado de 31 de outubro 
próximo. Pode ser que o Parlamento rejeite o acordo 
e ratifique a decisão de postergar outra vez a data de 
saída da UE, opção contestada por Johnson e que pode 
provocar outra crise. Existe a alternativa de aprovação 
do acordo submetida a um referendo popular. Mais 
difícil, por ora, parece a hipótese de simples aceitação 
dos termos negociados.

O novo acerto pouco difere do proposto pela ex-
-primeira-ministra Teresa May e várias vezes rejeitado 
pelos parlamentares, que na prática acabaria fazendo 
com que o Reino Unido permanecesse de certo modo, 
por um bom tempo, integrado ao bloco por meio da 
fronteira irlandesa.

O novo arranjo fecha um tanto dessa passagem, 
o que ainda assim não serve para apaziguar irlande-
ses do norte e conservadores radicalmente adeptos do 
brexit. Johnson depende de dissidentes conservadores 
e irlandeses para vencer por vantagem exígua. A vota-
ção ainda imprevisível pode, portanto, levar a uma cri-
se institucional, ou mesmo constitucional; pode susci-
tar nova votação popular; no limite, pode acabar tanto 
em desmoralização terminal quanto em uma vitória 
do premiê, importante e inesperada.

Poucos acreditavam, afinal, que a UE aceitasse re-
negociar mesmo alterações mínimas do acordo de saí-
da fechado com May. Em caso de rompimento caótico, 
o Reino Unido será para o bloco um país estrangeiro já 
em novembro. Tanto europeus quanto a maioria dos 
britânicos querem evitar o tumulto econômico.

Ainda que a sensatez prevaleça, serão sentidos 
por anos os efeitos da promessa demagógica dos con-
servadores, em 2013, de promover um plebiscito sobre 
o rompimento. Os britânicos ainda terão de repensar 
sua identidade econômica, comercial e política em um 
cenário pós-brexit conflagrado.

Editorial

Brexit no labirinto

Ranking dos Políticos - Facebook

a culpa por todos os males psicológi-
cos que os filhos viessem a desenvol-
ver. Depois disso todo mundo passou a 
debitar na conta dos velhos os fracas-

sos e as amarguras da vida, porque é muito 
confortável acreditar que não se tornou um 
escritor famoso, um artista conhecido ou 
centroavante da seleção porque não recebeu 
o necessário estímulo dos pais.

Mas esses que internalizaram a teoria e 
aliviaram suas dores, passando a responsa-
bilidade dos próprios fracassos para os ge-
nitores, agora que têm filhos vivem angus-
tiados com um medo absurdo de causar-lhes 
qualquer trauma.

A sequência normal da vida de uma 
criança no passado – crendo no testemunho 
dos velhos - era de um gradualismo positi-
vo, ou seja, ela ia adquirindo espaço e voz 
no meio social à medida que desenvolvia. 
Na juventude ampliava sua importância e 
chegando maturidade alcançava a plenitu-
de. Quando envelhecia mantinha o respeito 
conquistado pela experiência.

A dinâmica hoje parece pender para o 
gradualismo regressivo: a criança é um rei-
zinho paparicado, o jovem começa a ter o 
reinado contestado no meio social e chegan-
do à maturidade passa a sofrer o medo de 
contrariar os filhos que gerou.

Os jovens pais, vítimas das teorias que 
ganharam força na segunda metade do sé-
culo XX, estão endeusando as crias e, invo-
luntariamente, fragilizando-as. Como não 
temos controle sobre as etapas futuras da 
vida dos filhos o melhor seria endurecer-
-lhes o couro para melhor se defenderem 
dos espinhos que enfrentarão.  Não convém 
- metaforicamente – lambuzar seus corpos 
com creme hidratante e filtro solar.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Filhos e Pais

OURO DE TOLO
A denúncia contra o promotor de Justiça 

Marco Aurélio de Castro, ex-chefe do Gaeco, 
por quebra de sigilo telefônico deve ser ana-
lisada pelo desembargador Orlando Perri, 
do Tribunal de Justiça de Mato Grosso. No 
entanto, Perri é o magistrado que tem a pre-
ferência em relação às ações do caso conhe-
cido como “Grampolândia Pantaneira”, logo, 
a denúncia deverá ser redistribuída a ele em 
breve. Apesar do processo não se tratar es-
pecificamente dos grampos clandestinos, o 
caso veio à tona após o cabo da PM Gerson 
Correa, réu confesso no caso, denunciar su-
postas irregularidades cometidas pelo pro-
motor de Justiça.

ALIANÇA CRESCENDO
Embora diga não ter certeza se voltará a 

concorrer ao Alencastro em 2020, o prefeito 
Emanuel Pinheiro faz questão de “dar nome 
aos bois” quando se trata de anunciar os in-
teressados em apoiá-lo numa eventual ree-
leição. “Estive com Eduardo Botelho ontem 
novamente. O pessoal fala: ‘Emanuel, não 
conta’. Ah, eu conto, sim. Os apoios são es-
pontâneos. Eles querem, estão me procuran-
do. Quer mais? O Solidariedade, do deputado 
Leonardo – que não estava naquele encontro 
que fizemos recentemente”, afirmou.

PROBLEMA EM OBRA
A Secretaria de Estado de Educação e a 

Controladoria Geral do Estado multou em 
R$ 208.340,27 à empresa Aroeira Constru-
ções, que pertence ao empresário Ricardo 
Sguarezi (foto), delator da Operação Rêmora. 
A multa corresponde a 14% de um contrato 
assinado para a reforma parcial e instalação 
elétrica da Escola Estadual Fernando Leite 
de Campos, em Várzea Grande, de 2012. A 
obra foi entregue, mas pelo contrato, a em-
presa deveria fazer reparos no período de 
cinco anos.  

A eficiência do reconhecimento de voz depende, e muito, do 
hardware de seu aparelho. Se você usa um dispositivo mo-
desto ou se o mesmo está “lento” por conta de sobrecarga de 
aplicativos ou afins, o reconhecimento vai ser comprometido. 
Isso não significa que você precise investir muito para que o 
reconhecimento funcione adequadamente, basta ter um apa-
relho ao menos mediano e não sobrecarregar o mesmo com 
programas e, provavelmente, tudo funcionará bem.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA
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“o Reino Unido será para o bloco um 
país estrangeiro já em novembro. 
Tanto europeus quanto a maioria dos 
britânicos querem evitar o tumulto 
econômico

“
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Há muito tempo diversos aplicativos 
aceitam comandos de voz para executar 
tarefas. Alguns, inclusive, aceitam “dita-
do”, para escrever o que o usuário está 
falando. O recurso, que “nasceu” com 
sucesso no IBM Via Voice Millennium e 
foi disponibilizado pelo desenvolvedor 
para quem tives-
se interesse, vem 
evoluindo com o 
passar do tempo e 
se tornando extre-
mamente útil.

Quem faz uso 
do teclado do 
Google no smar-
tphone conta com 
uma versão bas-
tante eficiente do reconhecimento de 
voz. Com ele é possível, além de listar co-
mandos para que o smartphone execute, 
redigir textos usando a voz.

O recurso é útil e interessante, porém 
apresentava, até pouco tempo atrás, uma 
falha extremamente grave: em nosso 
idioma não aceitava a inserção de pontu-
ação por meio da voz. Você fazia o ditado 
e precisava inserir, manualmente, sinais 
de pontuação, quebras de linha e outros.

Para quem, assim como eu, acabava 
por não utilizar o recurso por conta dis-
so, boas novas mudaram esse cenário: as 
novas versões apresentam correção para 

Um avião monomotor caiu em um bairro residencial de Belo Horizonte, on-
tem pela manhã. Segundo os Bombeiros, 3 pessoas morreram na queda da ae-
ronave, que tinha acabado de decolar do Aeroporto Carlos Prates. Outras três 
pessoas ficaram feridas em virtude do acidente. O Cirrus SR20 prefixo PR-ETJ 
– fabricado em 2007 - foi adquirido em julho por Srrael Campras dos Santos. 
Até então, a aeronave pertencia à empresa Helicon Táxi Ltda Aéreo, sediada 
em Colombo/PR, cujos representantes informaram que o monomotor estava 
em condições regulares de uso.
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As multas são decorrentes de diversos fatores 

Selma Arruda destina R$ 26 mi 
para segurança de Mato Grosso
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A segurança pública e o 
combate à corrupção foram 
as principais bandeiras em-
punhadas por Selma Arru-
da (Podemos) nas eleições 
do ano passado que a colo-
cou como a senadora mais 
votada de Mato Grosso.

Nove meses após tomar 
posse, a senadora destina 
R$ 26 milhões de emendas 
parlamentares para a estru-
turação da segurança públi-
ca no estado.

Desse montante, R$ 2,6 
milhões são destinados 
para a construção e rees-
truturação da Delegacia de 
Combate a Corrupção (De-
cor), além de investir em 
melhorias no Laboratório 
Contra Lavagem de Di-
nheiro.

O restante das emendas 
será destinado para inves-
timento na Politec, Polícia 
Militar e na Secretaria de 
Estado de Segurança Públi-
ca.    “A segurança pública é 
prioridade no meu manda-
to. Por isso, destinei R$ 26 
milhões para a área. Do to-
tal, R$ 11 milhões é prove-
niente de verba individual e 
R$ 15 milhões de emendas 
de bancada”, disse a sena-

dora em suas redes sociais.
Selma fez questão de en-

fatizar com a melhoria da 
segurança pública não se 
dá apenas na aquisição de 
armas e viaturas, mas em 
infraestrutura que possa 
oferecer as melhores con-
dições de trabalho aos po-
liciais. “Quando se fala em 
recursos para a segurança 
pública não podemos focar 
apenas na aquisição de via-
turas e armas, apesar de se-
rem essenciais para o traba-
lho policial. É fundamental 
o investimento em uma 
infraestrutura que ofere-
ça condições de trabalho 
para os policiais desempe-
nharem suas atividades nas 
investigações bem como 
recursos básicos para o 
atendimento à população”, 
defende a parlamentar.

Ela afirma ainda que esse 
tipo de investimento acaba 
por refletir diretamente na 
população que passa a ter 
uma sensação maior de se-
gurança. “Temos vários de-
safios na segurança pública. 
O mais importante é fazer 
políticas públicas no senti-
do de dar efetividade e su-
porte nas ações preventivas 
e repressivas trazendo mais 
tranquilidade para a socie-
dade”, defende.

EMENDAS | Segurança pública e combate à corrupção são bandeiras de Selma 
FOTO: AgênciA SenAdO

FOTO: Helder FAriA

FOTO: TcHélO FigueiredO/SecOm-mT

FOTO: POder360

AVALIAÇÃO

Governador se encontra com 
lideranças políticas no Nortão

REVIRAVOLTA

Delegado Waldir deixa liderança do PSL e
Eduardo Bolsonaro é o novo líder na Câmara

INVESTIGAÇÃO

CPI pede que  Sefaz 
compartilhe documentos 
sobre exportações

Suspeitas de sonegação de impostos 

Encontro marcou avaliação dos 10 meses de governo Mendes

Filho do presidente ganhou o duelo com o desafeto 

DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes se reuniu com um 
grupo de políticos e gestores 
da região de Sinop, na tarde 
de sexta-feira (18). Eles des-
tacaram o trabalho realizado 
pelo governo em 10 meses 
de gestão e que a saúde pú-
blica está rigorosamente em 
dia com os repasses para os 
municípios.

De acordo com o pre-
feito em exercício de Sinop, 
Gilson de Oliveira, além do 
pagamento em dia dos valo-
res referentes ao atual exer-
cício, o governo também já 
quitou os débitos referentes 
ao ano de 2018, da gestão 
passada. “A situação melho-
rou muito”, descreveu.

Outro prefeito que des-
tacou a atuação do governo 
foi Ari Lafin, do município 
de Sorriso. Ele citou o lança-
mento do edital para a refor-
ma e ampliação do Hospital 
Regional da cidade. 

“Em nome de quase 
meio milhão de pessoas que 
dependem dessa unidade 
de saúde, dos prefeitos que 
compõe o Consórcio Esta-
dual de Saúde, o nosso agra-
decimento, porque estamos 
atendendo aquilo que é de 
mais sagrado que é a nossa 
população”.

Ainda segundo o pre-
feito, assim que a obra for 
licitada, os prefeitos irão 
acompanhar cada tijolo que 

DA REPORTAGEM

A confusão instaurada 
no partido do presidente da 
República, Jair Bolsonaro e 
também o segundo maior 
partido da Câmara dos De-
putados, o PSL, na manhã 
de ontem (21), teve mais um 
capítulo conturbado de seu 
protagonismo político.

Depois de travar e ven-
cer a batalha com o deputa-
do Eduardo Bolsonaro pelo 
cargo de liderança da sigla 
na Câmara dos Deputados, 
o deputado goiano, Delega-
do Waldir anunciou através 
de um vídeo publicado em 
suas redes sociais que estava 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Estado 
de Fazenda (Sefaz) deverá 
compartilhar com a Assem-
bleia Legislativa informações 
e documentos fiscais rela-
cionadas às exportações do 
período de 2013 a 2016. Isso 
por conta do requerimento 
de autoria do deputado esta-
dual Wilson Santos (PSDB), 
aprovado na quinta-feira (17) 
pela Comissão Parlamentar 
de Inquérito (CPI) que inves-
tiga suspeita de sonegação de 
impostos e renúncias fiscais 
indevidas em Mato Grosso.

No total, são dados de 
2.237 contribuintes que ex-
portaram aproximadamente 
R$ 172 bilhões em três anos.

No dia 9 de outubro, foi 
publicada no Diário da Justi-
ça decisão do presidente do 

Supremo Tribunal Federal, 
ministro José Dias Toffoli, 
autorizando o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) a 
ter acesso aos dados da Sefaz 
relacionados a informações 
fiscais relacionadas às expor-
tações de 2013 a 2016.

Na decisão, Toffoli des-
tacou que a Suprema Corte já 
reconheceu que não há óbi-
ce para que dados de contri-
buintes, ainda que sigilosos, 
sejam compartilhados com 
órgãos de fiscalização.

Presidente da CPI, o 
deputado Wilson Santos 
(PSDB) considera de suma 
importância a análise das 
informações fiscais. “Esses 
dados vão permitir verificar 
em quais pontos a legislação 
pode contribuir para ser ri-
gorosa e impedir fraudes que 
prejudicam a arrecadação 
em Mato Grosso”.for erguido. “Pode contar 

com a gente e com o nosso 
trabalho”. “Temos dinhei-
ro em caixa para pagar essa 
obra que vai atender os 15 
municípios do consórcio do 
Teles Pires”, destacou o go-
vernador, que fez questão 
de lembrar que, na época 
da campanha, um dos pe-
didos feitos pela população 
era para que a cozinha da 
unidade, que estava em re-
forma há mais de 12 anos, 
fosse concluída. “Eu falei na 
ocasião que não, que não iria 
fazer esse compromisso, que 
isso era uma vergonha para 
um candidato fazer um com-

entregando o cargo de líder 
do partido.

“Venho a público fazer 
um esclarecimento. O meu 
partido, PSL, decidiu reti-
rar a ação de suspensão de 
cinco parlamentares. E acei-
tamos democraticamente 
uma nova lista que foi feita 
por parlamentares. Já estarei 
à disposição do novo líder 
para, de forma transparente, 
passar para ele toda a lide-
rança do PSL”, disse Waldir, 
em parte do vídeo.

O anúncio de Delega-
do Waldir vem depois de o 
presidente do PSL, Luciano 
Bivar, informar ao presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia 

(DEM-RJ), que “por questões 
estatutárias” não era mais vá-
lida a suspensão temporária 
das atividades partidárias de 
cinco deputados do PSL, de-
terminada na sexta-feira 18.

Com a medida de Bivar, 
os deputados Carla Zambelli 
(SP), Bibo Nunes (RS), Fili-
pe Barros (PR), Carlos Jordy 
(RJ) e Alê Silva (MG), alvos da 
suspensão, puderam assinar 
a lista pró-Eduardo, que tem 
29 nomes, dois a mais que os 
27 necessárias para troca na 
liderança da sigla, cuja ban-
cada tem 53 deputados. A 
secretaria-geral da mesa da 
Câmara confirmou 28 das 
29 assinaturas e oficializou 

promisso tão pequeno como 
esse, para uma situação tão 
importante”, destacou.Mau-
ro Mendes ressaltou que foi 
feito o projeto de uma obra 
que irá reformar, ampliar 
e transformar totalmente a 
unidade. “Vamos entregar 
um belo hospital para que os 
15 municípios ao entorno de 
Sorriso possam ter um aten-
dimento adequado à popu-
lação”, pontuou. Durante a 
reunião com os vereadores 
de Sinop e o prefeito interi-
no Gilson de Oliveira (MDB), 
foi solicitada a retomada de 
três obras de construção e 
reforma de escola. Uma das 

escolas requeridas fica loca-
lizada no bairro Jardim das 
Orquídeas. A ordem de ser-
viço para o início da obra já 
foi dada e a empresa já está 
mobilizada no local. O go-
vernador lembrou aos pre-
sentes na reunião que em 
10 meses a atual gestão já 
retomou mais de 100 obras 
de infraestrutura e outras 50 
obras na Educação, com re-
formas e construções de no-
vas unidades, além da clima-
tização dos ambientes. “De 
forma planejada, e com mui-
ta responsabilidade, estamos 
consertando esse Estado”, 
ressaltou Mauro Mendes.

o filho do presidente como 
novo líder. Nos últimos dias, 
ele travou uma disputa, in-
cluindo troca de acusações, 
com a ala do PSL ligada ao 
presidente Jair Bolsonaro. O 
deputado Delegado Waldir 
é ligado ao grupo do presi-
dente do partido, Luciano 
Bivar (PE). A atual crise no 
partido tem como origem o 
esquema de candidaturas la-
ranjas do PSL, caso revelado 
pela Folha em uma série de 
publicações desde o início 
do ano. O episódio é um dos 
elementos de desgaste entre 
o grupo de Bivar e o de Bol-
sonaro, que ameaça deixar o 
partido.
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TV  e Entretenimento

‘Malévola: Dona do Mal’ 
lidera bilheteria nos 
Estados Unidos

“Malévola: Dona do Mal” abriu sua bilheteria 
nos Estados Unidos abaixo das expectativas, 
mas ainda assim conquistou a liderança nos 
lucros. Segundo a revista Variety, o filme fez 
US$ 36 milhões, quase a metade da abertura do 
longa-metragem original, de US$ 69,4 milhões. 
Com a arrecadação no resto do mundo, a produ-
ção da vilã já conta com US$ 153 milhões. O pro-
jeto da Disney conta com a direção de Joachim 
Ronning, responsável por “Piratas do Caribe: 
A Vingança de Salazar”. A protagonista é vivi-
da por Angelina Jolie, enquanto Aurora, a Bela 
Adormecida, é encarnada por Elle Fanning.
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AASORRISO

ULNADOATP
SOCRATESTER

MADSOLENE
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AMSAARAA
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CONDEISORO
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TRANSITORIO

(?)
Esteves,
bailarina
gaúcha

(?) Solano,
ator de
"Pega

Pega" (TV)

Moscas u-
sadas em
pesquisas
genéticas

Bem-te-
(?): ave 
de canto
peculiar

Colar (?),
ritual do
formando

Articula-
ção do bra-
ço com o
antebraço

Age 
como o

filantropo

Tele-
prompter 
(abrev.)

Mentor 
de Platão
(Filosofia)

A ocasião
que exige
formalida-
de e pompa

Papel 
do líder

Triture
com os
dentes

Deserto
habitado

pelos
berberes

Foco do 
espectador
no cinema

Sulcar 
(o terreno)
antes da 

semeadura

Site que
organiza

vaquinhas
virtuais

O interior
do osso
das aves

Tancredo
Neves,
político
mineiro

(?) caseiro,
remédio
contra a
dengue

Carro, em
inglês

Égua jovem, que
ainda não foi domada

Obcecado por
grandiosidades

Canoa feita de um
tronco de árvore
escavado (bras.)

Serviço oferecido a estudantes que prestarão
exames como o Enem

(?) de Deus: é
negada pelo ateu

Miles (?),
jazzista
Poemas
líricos

Capital do
Uruguai
Divisões

de estádios

Louco,
em inglês

Autor
(abrev.) 

Armação
de óculos
Reservas
no hotel

Remo, 
em inglês

Rente;
rasante

Desejo do 
possessivo
Elogio; lou-
vor (fig.)

Sistema 
do iPhone

Expressão
em fotos
Calores
intensos

A ideia que
incentiva
as pes-

soas a se
revoltar

(fig.)

Breve;
efêmero

(?) Drácula: persona-
gem

fictício
de Bram
Stoker
(Lit.)

Centro 
da liturgia
na igreja

3/car — mad — oar. 4/ulna. 7/catarse. 10/drosófilas.

American Gods: Amazon anuncia 
produção da terceira temporada

A terceira temporada de “American 
Gods”, série original da Amazon, já co-
meçou a ser produzida. O showrunner 
da série, Charles “Chic” Eglee, leva os 
espectadores à pequena, fria e estranha 
cidade de Lakeside, em Wisconsin.

Os episódios prometem apresentar 
Ms. World, estrelada por Dominique Ja-
ckson (Pose). O elenco da série também 
conta com Marilyn Manson como Jo-

han Wengren; Blythe Danner como De-
meter; Herizen Guardiola como Oshun, 
e Ashley Reyes.

American Gods conta o início de 
uma guerra entre os velhos deuses da 
mitologia e os novos deuses da tecnolo-
gia moderna. O ex-presidiário Shadow 
Moon passou duas temporadas seguin-
do seu misterioso chefe Mr. Wednesday 
(conhecido como o Deus supremo todo 

poderoso, pai de Odin) por todo o país, 
para descobrir no final da segunda tem-
porada que o antigo Deus é na verdade 
seu pai. Alguns integrantes do elenco 
retornam para a terceira temporada, in-
cluindo a estrela Ricky Whittle, além de 
Ian McShane, Emily Browning, Yetide 
Badaki, Bruce Langley, Crispin Glover, 
Omid Abtahi, Peter Stormare, Demore 
Barnes e Devery Jacobs.



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

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

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

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

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

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

Vagas de Emprego
1-Faturista, com experiência comprovada, 
curso superior completo;
2-Ajudante de serviços gerais, para marmo-
raria;
3-Atendente Virtual, com experiência em 
redes sociais;
4-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
5-Auxiliar de avicultura, com experiência;
6-Auxiliar de cozinha, com experiência;
7-Auxiliar de farmácia, com experiência;
8-Auxiliar de mecânico, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
10-Cozinheiro, com experiência;
11-Designer gráfico, com experiência;
12-Eletricista automotivo, com experiência;
13-Enfermeiro (a), com COREN;
14-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
15-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
16-Mecânico, com experiência;
17-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
18-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
19-Pessoa com deficiência;
20-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
21-Serrador, com experiência em fita deitada;
22-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
23-Técnico em enfermagem, com COREN;
24-Vendas, com conhecimento em informáti-
ca e redes sociais;
25-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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS METALURGICA GONÇALVES LTDA - ME, CNPJ 
02.758.896/0001-06, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade 
de Fabricação de esquadrias de metal / Fabricação de es-
truturas metálicas, localizada na Rua Los Angeles, N 539, 
Jardim Califórnia, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 J A SOARES SANTOS ME, CNPJ Nº 27.293.956/0001-85, 
torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, a 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Opera-
ção, para a atividade de 23.30-3-99 - Fabricação de outros 
artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, 
gesso e materiais semelhantes, localizada na Rua Mario 
Quintana nº 644, Industrial Nova Prata – Sorriso/MT. Não 
foi determinado EIA-RIMA. 

 DRICAR ELETRÔNICA E ESTÉTICA AUTOMOTIVA CNPJ 
nº 21.871.244/0002-09, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sus-
tentável a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO 
e LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade  principal 
45.30-7-03 Comércio a varejo de peças e acessórios no-
vos para veículos automotores e atividades secundárias: 
45.20-0-05; 45.20-0-07; 45.30-7-04 e 47.29-6-02. O em-
preendimento está localizado na Rua das Pitombeiras nº 
72, Jardim Jacarandas – Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

 KATIA REGINA ANTUNES MACHADO ME, CNPJ Nº 
28.323.104/0001-56, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação, para a atividade de 96.01-7-01 La-
vanderias, localizada na Avenida Tancredo Neves nº 2018, 
Centro – Sorriso/MT. Não foi determinado EIA-RIMA. 

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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Ato de Notas e  de Registro
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item Processo Licitatório Nº 044/2019, A Prefeitura Municipal De 
Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira Designada Pela Portaria Nº. 
015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação No Dia 
06/11/2019, Às 08h00, Registro De Preços Para A Futura E Eventual Aquisição De Grama 
Esmeralda Em Rolo (Placas) E Mudas De Plantas Ornamentais Em Atendimento A 
Secretaria Municipal De Obras, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra 
Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 
12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir 
Das 07h00min Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. 
Novo Mundo, Mt, 21 De Outubro De 2019. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 006/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu Presidente, ratifica 
a contratação direta das empresas ANTIBIÓTICOS DO BRASIL LTDA, (CNPJ – 
05.439.635/0004-56) no valor global de R$ 42.600,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS 
REAIS).  Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 8.666/93, tendo como 
objeto o fornecimento emergencial de medicamentos e insumos hospitalares para atender o 
Hospital Regional de Peixoto de Azevedo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 17 de outubro  de 2019. 
Mauricio Ferreira de Souza 

Presidente CISRVP

 

Presidente da CPL

Fabrício Luiz Gonçalves

PREGÃO PRESENCIAL N° 138/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de Preços para futura e eventual aquisição de material 

hidráulico, de construção e grama para atender as Secretarias Municipais 

- Tipo: menor preço por item - Data de abertura:  05 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, 21 de outubro 2019.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

AVISO DE PUBLICAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 008/2019

Nova Mutum/MT, 21 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público que foi alterado o aviso de 

publicação da CONCORRÊNCIA Nº 008/2019, publicada no dia 

18/10/2019 no Diário Oficial do Estado, página 96, no dia 18/10/2019 no 

Diário do Estado, página 05 e divulgado e publicado no Diário Oficial de 

Contas ( TCE/MT) nos dias 18 e 21/10/2019, página 550, onde se lê: Data 

de Abertura: 20 de novembro de 2019. Horário: 14:00 horas deve se ler: 

Data de Abertura: 21 de novembro de 2019. Horário: 14:00 horas.

Pregoeiro
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Ônibus do River Plate escoltado por policiais 

River Plate: helicópteros, motos
e até um ônibus “antivandalismo”
DA REPORTAGEM

Por volta de 16h desta 
terça-feira (22), um peda-
ço de Buenos Aires vai pa-
rar. Ao menos, enquanto o 
River Plate estiver fazendo 
seu caminho entre o Estádio 
Monumental de Núñez e La 
Bombonera para o segundo 
jogo da semifinal da Liberta-
dores, contra o Boca Juniors. 
De acordo com a imprensa 
argentina, o forte esquema 
de segurança que escolta-
rá a delegação millonaria 
contará, por exemplo, com 
helicópteros, motocicletas, 
monitoramento ao vivo e 
um efetivo de mais de 2 mil 
policiais.

O capricho no esque-
ma, óbvio, é reflexo do que 
aconteceu na final da Li-
bertadores do ano passado, 
quando o ônibus do Boca Ju-
niors foi apedrejado por tor-
cedores do River a caminho 
do Monumental, e a partida 
acabou sendo transferida 
para Madrid, na Espanha. No 
último dia 1º, há três sema-
nas, o escrete xeneize voltou 
ao Monumental pelo duelo 
de ida da semifinal, e dessa 
vez não houve maiores inci-
dentes - os comandados de 
Gallardo venceram por 2 a 0.

Na terça-feira, o River 
Plate terá uma programa-
ção diferente dos dias de jo-
gos normais, em que vai da 
concentração direto para o 
estádio. Por volta de meio-
-dia, jogadores e comissão 
técnica deixarão o hotel para 
passar as últimas horas an-
tes do Superclássico nas de-
pendências do Monumental, 
onde vão almoçar e fazer os 

ajustes finais. Às 16h, o ôni-
bus parte para a Bombonera: 
cerca de 16 km separam os 
palcos. Inclusive, la hincha-
da millonaria está preparan-
do uma festa em frente ao 
estádio para desejar sorte à 
equipe - vale lembrar que os 
dérbis na Argentina são com 
torcida única nos estádios.

A Secretaria de Segu-
rança de Buenos Aires dará 
na tarde desta segunda-feira 
outras informações sobre o 
esquema montado. 

O que foi adiantado por 
diversos veículos esportivos 
é que a escolta terá: mais de 
2,3 mil policiais, ao todo; ao 
menos dois helicópteros; 
cerca de 50 motocicletas 
(para que ninguém chegue a 
menos de 30 metros de dis-
tância do ônibus); monitora-
mento em tempo real pela 
Sala de Situação da polícia.

“ANTIVANDALISMO”
Caso ainda assim algum 

torcedor consiga arremessar 
pedras no ônibus do River 
Plate, provavelmente nada 
acontecerá com as janelas 
senão trincar. Calejado pelos 
episódios do ano passado, o 
clube adquiriu em abril um 
veículo com sistema “anti-
vandalismo”. Não que as ja-
nelas sejam blindadas, mas, 
sim, reforçadas para que não 
estilhacem.

Um exemplo ocorreu 
no dia 28 do mês passado, 
quando o River foi a La Pla-
ta enfrentar o Gimnasia y 
Esgrima pelo Campeonato 
Argentino e foi recebido a 
pedradas. Diferente da final 
da Libertadores, dessa vez as 
janelas apenas trincaram.

LIBERTADORES | Millonarios sairão do Monumental de Núñez e terão esquema caprichado de segurança durante o trajeto
Foto: Juan MabroMbata

Foto: Marcos ribolli

Foto: Dinho Zanotto

Abel perdeu na estreia pelo Cruzeiro, mas vem de 5 jogos 
sem derrota 

Goleiro João Ricardo lamentou empate em casa 

CARREIRA VITORIOSA

Luxemburgo nega “recomeço” no Vasco

JOGOU A TOALHA

“O torcedor da Chape tem que se
acostumar a jogar uma Série B”

RUSGAS

Melhor após  saída 
de Rogério Ceni, 
Cruzeiro revê técnico

Foto: Marcos ribolli

Vasco de Luxemburgo venceu Inter em pleno Beira

DA REPORTAGEM

O bom momento do 
Vasco no Campeonato Bra-
sileiro, depois de flertar com 
a zona de rebaixamento nas 
primeiras rodadas, tem a 
marca do técnico Vander-
lei Luxemburgo. Sem clube 
desde 2017, quando deixou 
o Sport, o treinador aceitou 
a missão de treinar o Cruz-
-Maltino e livrar a equipe da 
Série B em 2019. Menos de 
seis meses depois, a equipe 
já está mais próxima do G-6.

Depois de ser cinco 
vezes campeão brasileiro e 
com passagem até pelo Real 
Madrid, Luxemburgo, po-
rém, não acredita estar “re-
cuperando” sua carreira no 
Vasco. Em entrevista coletiva 
depois da vitória por 1 a 0 
sobre o Internacional, o trei-
nador foi questionado sobre 
um possível “recomeço”, mas 
descartou o rótulo.

“Eu acho um pouco co-
varde ‘recuperar uma carrei-
ra’. Poxa, minha carreira não 

DA REPORTAGEM

A vitória diante do Goi-
ás esteve perto da Chapeco-
ense na noite deste domingo. 
O time abriu 2 a 0 no placar 
e deixou a torcida esperan-
çosa para iniciar a reação no 
Brasileirão. No entanto, de-
pois de ver Everaldo e Hen-
rique Almeida balançarem a 
rede, o Verdão do Oeste ce-
deu o empate aos visitantes.

O resultado ruim não 
foi sentido apenas pelos tor-
cedores presentes na Arena 
Condá. No fim da partida, 
João Ricardo demonstrou 
tristeza com a situação da 
equipe. O goleiro desaba-
fou e jogou a toalha. “Nos 
acomodamos com o placar. 
Não tem explicação além 
disso. O torcedor tem razão, 
tomamos empate dentro de 
casa, dentro de casa. Agrade-
cemos o apoio do torcedor 
que veio, e ele deve começar 
a se convencer que no ano 

DA REPORTAGEM

Menos de um mês de-
pois de uma separação tur-
bulenta, Cruzeiro e Rogério 
Ceni voltam a se encontrar. 
No próximo sábado, às 20h, 
o Fortaleza treinado por Ceni 
visita o Cruzeiro pela 28ª ro-
dada do Brasileirão. O divór-
cio, após resultados ruins e 
uma polêmica no vestiário, 
fez bem para os dois lados. 
Nas oito partidas em que di-
rigiu o Cruzeiro, Rogério 
acumulou duas vitórias, dois 
empates e quatro derrotas: 
aproveitamento de 33% - de-
sempenho de times que ocu-
pam a zona do rebaixamento 
na Série A.

Desde que substituiu 
Rogério por Abel Braga, o 
Cruzeiro fez seis partidas 
pelo Brasileirão e conseguiu 
50% de aproveitamento – 
desempenho suficiente para 
tirá-lo da zona do rebaixa-
mento. Desde que voltou 
para o Fortaleza, Rogério 
Ceni também conseguiu 50% 
dos pontos. Em seis rodadas 
do Brasileirão, somou três vi-
tórias e três derrotas – o time 
cearense chegou a 31 pontos 
e conseguiu se afastar do Z-4. 
Após a vitória sobre o Grê-
mio, Rogério tratou de esfriar 
a temperatura do reencontro 

com o ex-clube. O treinador 
declarou que “enfrentar o 
Cruzeiro é como enfrentar 
qualquer outro grande clube 
da Série A”.

Do lado cruzeirense, o 
fato de jogar contra o time de 
Rogério Ceni é encarado de 
maneira diferente por dois 
líderes do elenco. O meia Ro-
binho, por exemplo, diz que 
faz questão de dar um abraço 
no ex-técnico.

“É normal (o reencon-
tro). A gente também foi en-
frentar o Mano (Menezes, 
que trocou o Cruzeiro pelo 
Palmeiras) logo depois. Faz 
parte do futebol. Com certe-
za eu vou dar um abraço no 
Rogério antes do jogo. Se al-
guém não vai? Ih, aí tem que 
perguntar para cada um. Mas 
eu, cumprimentar, sim”, disse 
Robinho, rindo, depois da vi-
tória sobre o Corinthians, em 
São Paulo.

Thiago Neves, questio-
nado se vai dar um abraço 
em Rogério, Thiago Neves 
respondeu: “Não tem por-
quê. A gente não faz isso nem 
com o Abel, nem com o Re-
nato Gaúcho (que foram seus 
treinadores no Fluminense). 
Tenho o foco em jogar, em 
ajudar o meu time. Depois 
do jogo, se tiver que der um 
abraço nele, eu dou”.

precisa ser recuperada. Você 
esquece de tudo o que eu já 
fiz no futebol, toda minha a 
trajetória. Aí você vem com 
o tempo que eu fiquei para-
do, mas foi porque eu quis 
ficar parado. Tenho outros 
negócios. Não queria voltar. 
Eu não pensava em voltar. 
Ninguém tem o direito, nin-
guém, como tiveram alguns 
jornalistas, de querer parar 
alguém. Eu aprendi a usar 
os termos que estão usando 
agora. É fácil. É só ler, estu-
dar. Agora, o futebol dentro 
do jogo não mudou nada. 
Futebol dentro de campo 
não mudou absolutamente 
nada”, disse.

Luxemburgo ainda 
contou os “nervosos” que 
passou durante a vitória por 
1 a 0, principalmente quan-
do o Internacional ensaiou 
pressões sobre o Vasco. “O 
Inter estava invicto aqui, né? 
Mas não é proibido ganhar 
aqui. Tem coisas que se cria 
no futebol. Jogar no Sul é 
difícil, é difícil, mas não é 

que vem o time pode estar 
na Série B”, disse.

Na última sexta-feira, 
dois dias antes do confronto 
contra o Esmeraldino, João 
foi sincero e falou que a vi-

proibido ganhar. Desde que 
em campo você lute, se em-
penhe. A bola passa perto, 
passa para um lado, para o 
outro. Vão fazer pressão. Eu 

estava incomodado com o 
gandula que é muito rápi-
do. Eu tomei cartão amarelo 
por causa do gandula (risos)”, 
completou.

tória era o único resultado 
que interessava. Segundo 
ele, qualquer outro placar 
iria deixar o time com um 
iminente rebaixamento à 
Série B. Com o empate, a 

Chape somou um ponto 
na tabela e deixou a lanter-
na do torneio. O próximo 
compromisso será diante do 
Fluminense, no sábado, às 
18h30, no Maracanã.



ÁGUAS DE 
SORRISO MULTADA...
O Procon de Sorriso aplicou multa de R$ 

165 mil para a concessionária Águas de Sorri-
so por conta da interrupção no fornecimento 
de água no Residencial Mário Raiter em feve-
reiro. De acordo com o coordenador do órgão 
de fiscalização, Robson de Moura, foi consta-
tado o desabastecimento no bairro por cerca 
de três dias, o desrespeito ao consumidor e 
outras práticas abusivas. O Procon fiscalizou, 
abriu processo, recebeu a defesa, analisou to-
dos os fatos e aplicou a multa. A concessio-
nária foi notificada ontem (21) e tem um prazo 
de 30 dias para efetuar o pagamento da multa, 
que vai para o Fundo Municipal de Defesa do 
Consumidor (FMDC).

CRIANÇA DESAPARECIDA...
Uma criança de sete anos está desa-

parecida desde a tarde de domingo (20) em 
Rondonópolis. Samuel Victor da Silva Go-
mes Carvalho estava na casa da avó quando 
pulou o portão da residência e desapareceu. 
Segundo a avó, Lucineide Pinto da Silva 
Blass, o neto estaria no quarto e, quando ela 
foi até o cômodo verificar, ele não estava lá. 
Ela notou o desaparecimento do neto por 
volta de 14h. Lucineide contou que o neto 
tem hiperatividade, e que é possível que ele 
tenha pulado o portão da residência quan-
do ninguém estava olhando e se perdeu pe-
las ruas do bairro. Um boletim de ocorrên-
cia foi registrado pela a avó. A família está 
procurando a criança pela cidade.

DOENÇA DO POMBO???
Um vendedor morreu na madrugada 

de segunda-feira (21), no Hospital Regional 
de Rondonópolis, por suspeita de toxoplas-
mose devido a uma bactéria transmitida por 
pombo. A doença, segundo a família, atingiu 
o cérebro dele. Marcos Vinícius da Silva Bar-
ros deu entrada no hospital na quarta-feira 
(16). Na sexta-feira (18), ele foi encaminhado 
para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), 
onde passou o fim de semana e morreu nesta 
segunda-feira. Segundo familiares da vítima, 
nos últimos cinco meses, Marcos passava mal 
com frequência e já havia passado por vários 
médicos, entretanto, a doença só foi descober-
ta na última semana, após exames e consultas 
com um infeciologista do Hospital Regional.
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DA REPORTAGEM

Apesar de ter sido revo-
gado por Jair Bolsonaro, o 
horário de verão – ou a falta 
dele – agitou as redes sociais 
na madrugada de domingo 
(20). No Twitter, centenas 
de usuários relataram que os 
celulares adiantaram auto-
maticamente em uma hora e 
questionaram o horário cer-
to. O problema já era previs-
to. Na última sexta, o Google 
havia publicado um anúncio 
oficial em seu blog recomen-
dando que usuários de An-
droid no Brasil alterassem as 
configurações automáticas 
de data e hora; saiba como 
fazer isso.

O SindiTelebrasil, que re-
presenta as operadoras de 
telefonia, informou que “as 
empresas realizaram testes 
na rede e não foram identi-
ficados problemas na alte-
ração de horário”. “Vale res-
saltar que há alterações que 
não ocorrem na rede das 
operadoras, e sim em aplica-
tivos externos instalados nos 
aparelhos”. Na sexta-feira, a 
entidade havia informado 
que as operadoras “despro-
gramaram a alteração do 
horário de verão em suas 
plataformas, de acordo com 
o novo decreto presidencial”.

Em 2018, já houve relatos 

sobre smartphones que en-
traram no horário de verão, 
no caso, antes da data ofi-
cial de início. Isso porque, 
no ano passado, a mudança 
foi adiada de outubro para 
novembro. Por isso, na últi-
ma sexta, o Google também 
alertou que o problema pode 
acontecer no próximo dia 3, 
quando começou o horário 
de verão em 2018. Para evi-
tar, basta desabilitar a confi-
guração automática.

O objetivo por trás da ori-
gem do horário de verão é 
aproveitar os dias mais lon-
gos para obter um melhor 
aproveitamento da ilumina-
ção natural, poupando re-
cursos da matriz energética 
e reduzindo os riscos de apa-
gões, principalmente no ho-
rário entre 18h e 21h, quando 
as lâmpadas dos espaços pú-
blicos são ligadas, boa parte 
da população chega em casa 
e parte do comércio, escri-
tórios e indústria continua 
ativa.

Mas, nos últimos anos, mu-
dou o padrão de consumo 
do país. Lâmpadas incan-
descentes foram substituídas 
por lâmpadas mais eficien-
tes, e o horário de pico de 
energia se deslocou do início 
da noite para o meio da tar-
de, por volta das 15h, devido 
ao aumento expressivo do 

Foto: Christiano antonuCCi

Foto: Divulgação Foto: Junior silgueiro/seDuC-Mt

COLÍDER

Artesão constrói abrigo para proteger
ninho de filhotes de arara

SORRISO

Uma pessoa morre e outra fica
ferida em grave acidente na BR

ESCOLAS-PILOTO

Reforma do Ensino 
Médio pode limitar 
acesso ao conhecimento

Situação foi flagrada em Colíder 

Moto e carro se chocaram de frente; pista é totalmente 
interditada 

MT pode ter até 12 escolas-piloto 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O artesão e encarrega-
do de serviços gerais da pre-
feitura de Colíder Sergio Do-
rini construiu um abrigo de 
madeira para proteger dois 
filhotes de Arara-Canindé, 
que estão em um ninho de 
uma palmeira na Avenida 
do Colonizador, próximo ao 
Lago dos Pioneiros. A inicia-
tiva se deu pelo fato da árvo-
re estar morta e correr risco 
de cair.

Essa é a terceira vez 
que as araras fazem ninho 
no local. Os filhotes ainda 
não possuem todas as penas 
e provavelmente devem de-

DA REPORTAGEM

Um grave acidente 
foi registrado no km 761 da 
BR-163, em Sorriso, por vol-
ta das 20h40 de domingo. 
Duas pessoas ficaram feri-
das e tiveram membros di-
lacerados. Conforme a Rota 
do Oeste, uma motocicleta 
Honda Bros, vermelha, com 
placa de Sorriso, e um Corsa 
Classic, preto, placa de Lucas 
do Rio Verde, colidiram de 
frente.

A equipe de resgate 
esteve no local para prestar 
atendimento às vítimas. Na 
motocicleta estavam duas 
pessoas. Com o impacto, o 
veículo ficou destruído. Se-

DA REPORTAGEM

A Reforma do Ensino 
Médio, proposta durante 
o Governo Michel Temer, 
pode limitar o acesso ao co-
nhecimento, aponta Gilmar 
Soares, dirigente da subsede 
de Varzea Grande do Sin-
dicato dos Trabalhadores 
no Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep-MT). Para 
ele, a reforma “elimina a base 
do conhecimento que os es-
tudantes tanto necessitam 
para sua formação humana 
e profissional”. No estado, 12 
escolas serão as primeiras a 
adotar o novo modelo.

Por meio da reforma, 
a carga horária passará de 
800 horas anuais para mil, 
além de ter uma nova Base 
Nacional Comum Curricular 
(BNCC), que promete trazer 
uma flexibilização curricu-
lar, e os itinerários forma-
tivos, que estão divididos 
em Linguagens (Português, 
Inglês, Artes e Educação Fí-
sica), Ciências da Natureza 

(Biologia, Física e Química) e 
Ciências Humanas e Sociais 
(História, Geografia, Socio-
logia e Filosofia) e Formação 
Técnica e Profissional.

As redes de ensino no 
Brasil terão autonomia para 
escolher tais itinerários, 
sendo dois por município. 
Tal escolha será feita ten-
do como base uma consulta 
prévia na comunidade esco-
lar visando suprir suas ne-
cessidades educacionais. Até 
quarta (23), o Documento 
de Referência Curricular de 
Mato Grosso (DRC-MT) está 
disponível para consulta pú-
blica.

Em Mato Grosso, o 
Novo Ensino Médio será im-
plementado em 12 escolas-
-piloto, sendo oito em Cuia-
bá, duas em Várzea Grande, 
uma em Nobres e outra em 
Acorizal. Deste total, sete 
são escolas de Ensino Médio 
Integral (EMTI). As 12 uni-
dades educacionais já estão 
se preparando para a imple-
mentação.

Foto: Divulgação

Smartphones marcaram horários diferentes no início deste domingo 

Mesmo sem horário de verão, usuários
afirmam que celulares adiantaram hora
SEGUE O JOGO | Horário de verão deveria começar entre sábado e domingo, mas foi revogado por Bolsonaro

morar para deixar a árvore. 
Por estar morta, a palmeira 
poderia cair a qualquer mo-
mento, por isso o artesão fez 
a estrutura de madeira para 
deixar a árvore firme e pro-
teger os filhotes.

“Essa palmeira acabou 
morrendo há uns 2 anos. 
Com o passar do tempo, a 
copa acabou caindo e as ara-
ras fizeram um ninho. Esse 
ano, com vento os filhotes 
ficaram desprotegidos.

 Arrumei duas vigas, fiz 
uma ‘casinha’ para ela abra-
çar a palmeira e fixei no chão 
para não cair. Também dei-
xei um buraco para a arara 
entrar e alimentar os filho-
tes”, conta.

gundo informações, um dos 
ocupantes da moto teve o 
braço arrancado, parte da 
perna dilacerada e a mão de-
cepada. Outro rapaz teve pa-
rada cardíaca, perdeu muito 
sangue e sofreu vários trau-
mas. Os socorristas da con-
cessionária que administra a 
rodovia, tiveram que aplicar 
manobras de ressuscitação 
no condutor da moto que 
acabou falecendo no hospi-
tal. De acordo com a polícia, 
Adeilton Gomes Soares, ti-
nha 31 anos.

O condutor do Corsa, 
Jairo Lira, informou que no 
automóvel estavam ele, a es-
posa e seus dois filhos (um 
garoto 9 anos e uma adoles-

uso de ar-condicionado.
Estudo do Ministério de 

Minas e Energia divulgado 
no ano passado já apontava 
para a perda de efetividade 
do horário de verão. Segun-
do a nota técnica, a adoção 
de outros instrumentos re-
gulatórios, como a tarifa 
branca e preço por horário, 
pode produzir resultados 
mais relevantes para o setor 
elétrico.

De acordo com o porta-
-voz da Presidência da Re-
pública, Otávio Rêgo Barros, 
o governo fez uma pesquisa 
que mostrou que 53% dos en-
trevistados pediram o fim do 
horário de verão. Não foram 
divulgados, entretanto, deta-
lhes da pesquisa.

HORÁRIO
DE VERÃO
No Brasil, o horário de 

verão foi instituído pela 
primeira vez no verão de 
1931/1932, pelo então pre-
sidente Getúlio Vargas. Sua 
versão de estreia durou qua-
se seis meses, vigorando de 
3 de outubro de 1931 a 31 de 
março de 1932.

No verão seguinte, a me-
dida foi novamente adotada, 
mas, depois, começou a ser 
em períodos não consecuti-
vos. Primeiro, entre 1949 e 
1953, depois, de 1963 a 1968, 

cente de 14). O casal partici-
pava de um evento em Sinop 
e retornava para Lucas quan-
do o acidente aconteceu. Se-
gundo eles, a moto invadiu a 

pista contrária e causou a co-
lisão frontal. Com o impac-
to, os airbags do carro foram 
acionados e o veículo rodou 
na pista.

voltando em 1985 até abril 
de 2019, quando foi revoga-
do por decreto. O período de 
vigência do horário de verão 
era variável, mas, em média, 

durava 120 dias.
No mundo, o horário di-

ferenciado é adotado em 
70 países — e atinge cerca 
de um quarto da população 

mundial. O horário de verão 
é adotado em países como 
Canadá, Austrália, México, 
Nova Zelândia, Chile, Para-
guai e Uruguai.
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Exploração ilegal de madeira se concentra em imóveis privados de Mato Grosso 

Exploração ilegal se concentra
em imóveis rurais privados
DA REPORTAGEM

Mato Grosso, o principal 
produtor de madeira tropi-
cal na Amazônia brasileira, 
teve 60 mil hectares de flo-
restas exploradas de forma 
ilegal entre agosto de 2016 
e julho de 2017. O número 
representa 39% de toda a 
área explorada no estado. A 
maior parte da ilegalidade 
(67%) está concentrada em 
imóveis rurais com Cadas-
tro Ambiental Rural.

Os dados estão na edição 
do Transparência Florestal 
deste mês, publicado pelo 
Instituto Centro de Vida 
(ICV). Dez municípios con-
centraram 72% da área ex-
plorada ilegalmente. Oito 
deles estão também na lista 
dos maiores produtores de 
madeira legalizada, indi-
cando que essas duas fren-
tes andam lado a lado.

Entre agosto de 2016 e 
julho de 2017 foram ma-
peados 155,9 mil hectares 
de exploração florestal em 
Mato Grosso, 20% a mais do 
que o registrado no perío-
do anterior. Embora tenha 
havido aumento de 22% na 
área explorada legalmen-
te, também houve aumen-
to na madeira cortada sem 
autorização. No período 
anterior, entre 2015 e 2016, 
foram 51,9 mil hectares, 
contra os 60,4 mil hectares 
de agora.

“As diferentes possibili-
dades de fraudes e falhas 
dos sistemas de controle 
dificultam a diferenciação 
entre a madeira legal e a 
ilegal”, diz Vinícius Silguei-
ro, coordenador de Geotec-
nologias do ICV.

Um exemplo destas fa-

MADEIRA |  MT teve 60 mil hectares de florestas exploradas de forma ilegal entre agosto/2016 e julho/2017
Foto: Secom mt

lhas é a inconsistência nas 
informações das autoriza-
ções de exploração flores-
tal. Das 276 autorizações 
checadas para esse período, 
17% tinham problemas de 
informação. As falhas in-
cluem casos em que há re-
gistro da renovação da au-
torização, mas não de sua 
concessão inicial. “A falta 
de centralização e sistema-
tização das informações em 
uma única base de dados 
dificulta o acompanhamen-
to pela sociedade e fragiliza 
o monitoramento por parte 
da própria Sema. É um dos 
fatores que possibilitam a 
geração e uso de créditos 
de madeira fictícios pelas 
práticas ilegais”, aponta Vi-
nícius. As saídas para con-
tornar esse cenário passam 
por uma rotina de moni-
toramento da atividade 
madeireira em tempo real, 
com uso de imagens de 
altíssima resolução. Tam-
bém é preciso monitorar 
de forma mais eficiente a 
movimentação de créditos 
florestais, aprimorar os sis-
temas de controle florestal 
estadual e integrá-los com 
o sistema federal.

FRENTES
REGIONAIS
Dez municípios concen-

traram 72% da área explora-
da ilegalmente. Oito deles 
estão também na lista dos 
maiores produtores de ma-
deira legalizada. São eles 
Aripuanã, Colniza, Feliz 
Natal, Juara, Nova Ubiratã, 
Marcelândia, Santa Car-
mem e União do Sul.

O histórico da exploração 
madeireira ainda aponta 
reincidência dos muni-

cípios e suas posições no 
ranking da ilegalidade des-
de 2010. Os 10 municípios 
com mais ilegalidade em 
2017 apareceram com fre-
quência ao longo dos últi-
mos oito anos em que esse 
levantamento foi realizado.

A frente de exploração 
mais expressiva está no 
Noroeste do estado. O mu-
nicípio de Colniza lidera o 
ranking tanto da explora-
ção legal quanto ilegal. Não 
por acaso, o mesmo mu-
nicípio também liderou o 

ranking de desmatamento 
ilegal em 2018 e das quei-
madas neste ano.

“É importante que o Es-
tado aumente a fiscaliza-
ção nos municípios críti-
cos, com instrumentos de 
autuação remota”, sugere 

Vinícius. “O envolvimento 
do setor florestal e atores 
do mercado da madeira 
também é estratégico no 
combate à ilegalidade, por 
meio de capacitações, cam-
panhas e estratégias de co-
municação”, recomenda.


