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Ferramenta está em desenvolvimento pela Sefaz 

Pequeno produtor rural poderá 
emitir nota fiscal pela internet
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o quarto 
estEm breve os pequenos 
produtores rurais de Mato 
Grosso não precisarão ir até 
uma agência fazendária ou 
prefeitura para realizar a 
emissão de nota fiscal e as-
sim registar uma operação 
de circulação de mercado-
ria. A partir de janeiro será 
permitido que os produto-
res familiares possam emi-
tir notas fiscais pela inter-
net.

Essa novidade em desen-
volvimento, através de uma 
parceria entre as Secreta-
rias Estaduais de Fazenda 
(Sefaz) e Agricultura Fami-
liar (Seaf), desburocratizará 
a emissão de notas fiscais, 
provocando a moderniza-
ção no campo e agilidade 
no trabalho do pequeno 
produtor.    

“O agricultor de limão, 
por exemplo, para vender 
sua mercadoria ao super-
mercado precisa emitir 
nota. Para essa emissão, 
atualmente ele precisa ir 
até uma agência fazendária 
ou prefeitura, caso na cida-
de dele não haja uma uni-
dade da Sefaz. A partir do 
ano que vem isso não será 
mais necessário. Pela inter-
net, através de um endere-
ço eletrônico que estamos 
desenvolvendo, ele poderá 
emitir a nota fiscal do local 
onde ele está”, explica o co-
ordenador da Superinten-
dência de Informações da 
Receita Pública (SUIRP) da 
Sefaz, Jota Martins.

Esse avanço, segundo 
o secretário de Estado de 

FACILIDADE |  Ferramenta desburocratizará a emissão de notas fiscais para os pequenos agricultores
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Agricultura Familiar, Sil-
vano Amaral, irá descom-
plicar a vida do homem do 
campo. “Isso é um grande 
avanço, pois estimulará o 
pequeno produtor a ven-
der para grandes mercados, 
afinal ele terá o registro fis-
cal daquela mercadoria, e 
permitirá também que o 
Estado possa dimensionar 
a representatividade eco-
nômica que a agricultura 
familiar tem no comércio 
estadual”, comenta.

O secretário defende ain-
da que a Sefaz realize trei-
namento de uso da nova 
ferramenta em funcioná-
rios de associações, coope-
rativas e sindicatos. “Assim 
essas entidades poderão 
fazer a emissão de notas 
fiscais daqueles pequenos 
produtores que venham a 
ter dificuldade com a inter-
net”, acrescenta Amaral.

Para o pequeno produtor 
Ourimar Xavier Araújo, de 
49 anos, que de segunda 
a sábado vende frutas em 
uma barraca montada na 
rua em Cuiabá, a desburo-
cratização da emissão de 
nota fiscal permitirá que ele 
possa vender as mercado-
rias que produz em cidades 
próximas. “Hoje não posso 
vender para uma frutaria 
ou mercado de bairro por-
que não emito nota fiscal 
dos itens que produzo no 
meu sítio. Mas se ficar mais 
fácil emitir o documento, 
eu vou querer aderir e as-
sim poder transitar com 
minha produção pra cida-
des aqui próximas, e aten-
der o comércio próximo a 
mim”, afirma.



.........................................................

COMEÇOU...

CUIABÁ NA FINAL

Rumo vai 
investir 
R$ 15 bi 
em ferrovia
A diretoria da Rumo 
S.A, empresa respon-
sável pela concessão 
da ferrovia em Mato 
Grosso, confirmou 
que aguarda ape-
nas um parecer do 
TCU para expandir 
a ferrovia até Nova 
Mutum.
  Página   7

Nas cobranças de pênaltis, o Cuiabá nem precisou fazer a quinta cobrança. Jean Patrick, Pauli-
nho, Ednei e Alex Ruan converteram para o Dourado. Pelo lado do Goiás, Alan Ruchel perdeu a 
quarta cobrança e o goleiro Matheus do Cuiabá defendeu a quinta batido de Michael.           Página  -6

CLASSIFICAÇÃO HERÓICA NA ARENA

TRÂNSITO EM SINOP

PEQUENOS PRODUTORES

Vereador pede 
que semáforos
sejam 
reparados

Emissão de
nota fiscal
pela internet

Os equipamentos foram 
instalados na mesma esqui-
na em que o veículo aguarda 
a sua vez, o que dificulta a 
visão dos motoristas. Para 
o vereador, o mais prudente 
seria instalar os semáforos 
depois da via transversal, ou 
seja, mais distante da parada 
do veículo. 
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Em breve os pequenos 
produtores rurais de Mato 
Grosso não precisarão ir até 
uma agência fazendária ou 
prefeitura para realizar a 
emissão de nota fiscal e as-
sim registar uma operação de 
circulação de mercadoria. A 
partir de janeiro será permiti-
do que os produtores fami-
liares possam emitir notas 
fiscais pela internet.   

              Página - 8

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

ASCOM DOURADO

Com trabalhos iniciados CPI
promete profunda investigação 
O relator da CPI da Energisa, deputado Carlos Avallone (PSDB), assegurou que a 
Comissão vai fazer uma investigação profunda e abrangente para esclarecer os 
fatores que estão onerando as contas de energia elétrica e gerando prejuízos signi-
ficativos para toda a população e o setor produtivo.    Página -3
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Os leitores/as aficcionados pelo jogo de sinuca, 
que distrai e faz concentrar a mente, conhecem a 
expressão “sinuca de bico”, que significa uma joga-
da de alto risco a desafiar os profissionais do taco.

Não é o meu caso. Sou amador no assunto. Mas, 
o STF, onde exímios jogadores/as tem assento, al-
guns até que interpretam a Constituição fazendo-
-a dizer o que não está escrito, como temos visto, 
tem agora uma jogada extremamente complexa a 
deslindar: a prisão após julgamento em 2ª instân-
cia. A jogada começou ontem e promete surpresas.

Entendendo a jogada: até 2016, qualquer pessoa 
que fosse condenada pela Justiça tinha o direito 
de aguardar em liberdade até que todos os recur-
sos possíveis estivessem esgotados. O julgamento 
final, a última sentença válida, é o que é chamado 
de “trânsito em julgado”.

Para os réus brancos, bem nascidos e ricos, era 
o manjar dos céus. Seriam presos? nunca, vide o 
caso Maluf-SP. Condenado em 1994, por improbi-
dade administrativa, foi preso, por menos de três 
meses, em 2018 e solto graças a uma entendimento 
do ministro Dias Tóffoli, “por questões humanitá-
rias”. Engraçado que essa compaixão cristã não al-
cança o preso pobre, preto e favelado. Só os “donos 
do poder” – livro famoso de Faoro.

Mas o Supremo Tribunal Federal (STF) mudou 
o entendimento sobre o assunto, no julgamento do 
Habeas Corpus nº 84078. Até 2009, o STF enten-
dia que executar a pena antes do esgotamento dos 
recursos não feria a presunção da inocência. Ou 
seja, o tema tem ido e voltado na corte máxima do 
país já há anos.

Em 2016, o relator do HC 126.292 foi o ministro 
Teori Zavascki, que assentou o entendimento, vi-
torioso então, que “a presunção da inocência não 
impede que, mesmo antes do trânsito em julgado, 
o acórdão condenatório produza efeitos contra o 
acusado”. Naquela ocasião, o entendimento de que 
cabe prisão após a segunda instância prevaleceu 
por 7 votos a 4. Em outubro do mesmo ano, o STF 
voltou a analisar a questão, desta vez julgando 
em caráter liminar as ações do Partido Ecológico 
Nacional (PEN) e do Conselho Federal da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB), que pediam que 
a decisão de fevereiro fosse revertida. Tratam-se 
das Ações Declaratórias de Constitucionalidade 
(ADCs) 43 e 44.

Dessa vez, o relator do caso foi Marco Aurélio 
Mello, que recomendou que o pedido do PEN e da 
OAB fosse aceito. No entanto, ele foi voto vencido 
mais uma vez: Fachin, Barroso, Zavascki, Fux, Gil-
mar Mendes e Cármen Lúcia escolheram manter 
a decisão por 6 votos a 05, o Plenário do Supremo 
Tribunal Federal (STF) entendeu que o artigo 283 
do Código de Processo Penal (CPP) não impede o 
início da execução da pena após condenação em 
segunda instância.

No rastro da ampla defesa e do contraditório 

Vamos alugar um filme?
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belecimentos, ser devolvidos apenas na 
segunda, sendo cobrado apenas o valor 
de uma diária de locação.

Só que a internet nos distanciou das 
locadoras. A pirataria, claro, teve sua 
participação, mas o que realmente fez 
com que os serviços de locação ficas-

sem no passado foi a 
facilidade de assistir 
qualquer coisa em 
qualquer lugar, sem 
ter que, para isso, ir 
até a locadora buscar 
e devolver fisicamen-
te o vídeo.

Essa locadora mu-
dou para um ende-
reço mais discreto e, 
tempos atrás, estava 

tentando vender seu estoque por valo-
res simbólicos antes de, definitivamen-
te, deixar de existir. O que foi “gloria” no 
passado hoje é, em muitos lugares, ape-
nas “lembrança”.

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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Causou alarido o veto do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) a um projeto, aprovado em 
setembro pelo Congresso, que obrigava uni-
dades de saúde a notificar em até 24 horas a 
polícia sobre casos suspeitos de agressão con-
tra a mulher. Não poucos apontaram retro-
cesso no combate à violência doméstica, sem 
atentar para detalhes do texto.

Para a autora da proposta, deputada Re-
nata Abreu (Podemos-SP), o compartilhamen-
to obrigatório de informações do prontuário 
médico da vítima com serviços de segurança 
pública ajudaria a mapear áreas com concen-
tração desse tipo de ocorrência. Não há dú-
vida de que as autoridades devem redobrar 
esforços para combater tais agressões, em um 
país que registrou no ano passado mais de 145 
mil delas.

Defensores do projeto afirmam que não 
haveria riscos às vítimas, já que elas não te-
riam seus dados pessoais divulgados e tam-
pouco seriam abertas investigações sem o 
consentimento delas —o que não está claro, 
porém, em um texto que determina o enca-
minhamento de prontuários a órgãos de se-
gurança. A despeito das boas intenções, a nor-
ma poderia ter efeito inverso ao pretendido, 
elevando os riscos para a vida de mulheres.

Com medo de retaliações, algumas não 
procurariam ajuda médica, sofrendo assim 
as sequelas das agressões; outras, buscando 
o serviço de saúde, teriam sua privacidade 
ameaçada, para nem mencionar sua seguran-
ça. Mulheres atacadas devem ser orientadas 
sobre como denunciar e aconselhadas sobre 
medidas práticas e jurídicas ao seu alcance 
afastar-se de companheiros violentos —de 
uma forma que preserve sua integridade físi-
ca e de seus filhos.

Não devem ter sua autonomia, dignidade 
e intimidade violadas em nome do combate 
ao crime. Em vez de uma articulação para a 
derrubada do veto de Bolsonaro, o Congresso 
fará melhor se reabrir o debate e buscar alter-
nativas mais eficazes e menos perigosas.

Editorial

A vítima decide

Ranking dos Políticos - Facebook

total- até o STF se necessário, há uma forte argu-
mentação jurídica de que a prisão antes do trânsi-
to em julgado da condenação somente poderia ser 
decretada a título cautelar (preventiva, por exem-
plo, a teor do art. 312 do CPP). Isso porque a ampla 
defesa englobaria todas as fases processuais, razão 
por que a execução da sentença após o julgamento 
da apelação implica na restrição do direito da defe-
sa, com desequilíbrio entre a pretensão estatal de 
aplicar a pena e o direito, do acusado, de elidir essa 
pretensão. Fala-se que poderá haver mudança por 
parte de alguns ministros do SFF quanto ao “dies 
a quo” para cumprimento da pena que poderia ser 
o trânsito em julgado da decisão no Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) de um eventual recurso es-
pecial, à luz do que é abordado no artigo 105, III, da 
Constituição Federal. Uma “modulação” do mágico 
mor Dias Tofoli. Ou seja, decisão que nem agrada 
nem desagrada. Lavam-se as mãos dos ministros 
perante a população. O problema de fundo continu-
ará não resolvido.

Lula e mais outros 30 da Lava Jato, serão sol-
tos? Outros quase 5000 no Brasil vão pra casa? Essa 
fumaça de impunidade- falsa ou não, é que está 
também em xeque pela população e na cabeça das 
excelências coroadas do STF.

Os processos penais terão fim algum dia, ou de-
penderá da situação e status do réu? A nossa Carta 
Magna, prevê expressamente no artigo 5º, inciso 
LVII, “ninguém será considerado culpado até o trân-
sito em julgado de sentença penal condenatória”.

Em resumo: a discussão no STF será muito mais 
retórica (“ladainha”- Min. Marco Aurélio), do que ju-
rídica. Os ministros vão votar olhando as ruas, pois 
a repercussão ultrapassará o Direito. Todos sabem 
e até os advogados, que nenhuma 2ª, 3ª instâncias 
mudam os fatos de um processo, mas somente 
podem corrigir erros processuais havidos ou vio-
lações da lei, como ocorreu recentemente no caso 
dos delatores versus delatados. Recomeça-se o rito 
processual a partir do erro, mas não se inocenta o 
condenado ou se anula o processo, como sonham 
alguns condenados.

Vamos ouvir muito latim, citações doutrinárias, 
mas, o que é importante, o resultado impactará toda 
a justiça brasileira, para o bem ou para o mal. Ou 
seja, ou a lei será igual para todos ou igual somen-
te para uns mais desafortunados. Como dizia Dom 
Pedro II do Brasil (e nesses tempos bolsonarianos, 
um imperador terrivelmente irresponsável): “Jurei 
a Constituição, mas ainda que não a jurasse, seria 
ela para mim uma segunda religião”.

AUREMÁCIO CARVALHO É ADVOGADO

Sinuca de bico

SÓ BOATARIA
A empresária Margareth Buzetti, que as-

sumiu recentemente o cargo de secretária-
-geral do PP em Mato Grosso, declarou que 
são levianas as afirmações de que o partido 
esteja trabalhando para sua candidatura 
à vice-prefeita, na chapa para reeleição do 
prefeito Emanuel Pinheiro. De acordo com a 
empresária, essa possibilidade em nenhum 
momento foi trabalhada dentro do partido. 
“Não tratamos disso e tampouco fui consul-
tada sobre esse projeto. Qualquer afirmação 
sobre essa possibilidade seria uma enorme 
irresponsabilidade”, afirmou Margareth.

BALEIA EM CUIABÁ
Com a presença confirmada na inaugura-

ção da última etapa do Hospital Municipal de 
Cuiabá (HMC), marcada para o dia 11 de no-
vembro, o presidente do MDB e líder do parti-
do na Câmara, deputado federal Baleia Rossi, 
deve aproveitar a visita para lançar a pré-
-candidatura de Emanuel Pinheiro à reelei-
ção. O prefeito, que ainda desconversa sobre 
disputar mais uma eleição no ano que vem, já 
contabiliza o apoio de 13 partidos para o pos-
sível projeto de reeleição.

TRANSPORTE COLETIVO
A licitação do transporte coletivo foi 

aberta na última sexta (18) pelo prefeito 
Emanuel Pinheiro. Na ocasião, cinco empre-
sas entregaram à Comissão de Licitação, a 
documentação exigida para a participação 
no certame, que conta com três etapas. São 
elas: Integração Transporte LTDA; Caribus 
Transportes e Serviços LTDA; Rápido Cuia-
bá Transporte Urbano LTDA; Viação Paraen-
se LTDA e Pantanal Transporte Rodoviário; 
e Serviço de Locação Eireli. Seja qual for a 
vencedora, os cerca de 150 mil passageiros 
esperam por serviços de maior qualidade.

Em algumas regiões as videolocadoras ainda fazem 
“sucesso”, especialmente em locais onde a internet de 
alta velocidade ainda não é uma realidade. Seja como 
for a tendência é que esses estabelecimentos deixem de 
existir definitivamente em breve. É “natural” que uma 
tecnologia “empurre” outras para “fora de cena”.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

AUREMÁCIO CARVALHO

Crédito: Polícia Militar - MT
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“Não há dúvida de que as autoridades 
devem redobrar esforços para com-
bater tais agressões, em um país que 
registrou no ano passado mais de 145 
mil delas

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual
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Um dia desses, por ter deixado meu 
carro para revisão, chamei um transporte 
via aplicativo e informei que estava espe-
rando em frente ao batalhão de polícia da 
avenida próxima ao meu escritório. En-
quanto esperava me lembrei que o pré-
dio, de tamanho bastante expressivo, foi, 
por muito tempo, 
o endereço da 
maior locadora de 
vídeo da cidade. 
Com movimen-
to todos os dias 
e lotada aos fins 
de semana era o 
ícone de uma fase 
que ficou no pas-
sado: a época do 
vídeo cassete e do 
DVD.

Por muito tempo o recurso que se ti-
nha para assistir um filme que não esti-
vesse passando na TV ou não estivesse 
em cartaz nos cinemas era a locadora de 
vídeo. Ali você encontrava uma infinida-
de de títulos, dos mais diversos temas, 
organizados por gênero e religiosamente 
catalogados, facilitando a localização.

Você levava o vídeo para casa, as-
sistia, devolvia e pagava pela locação 
do mesmo. Fim de semana tinha suas 
vantagens: vídeos locados na sexta ou 
sábado poderiam, na maioria dos esta-

Uma criança de 12 anos é suspeita de incendiar veículos, em Cocalinho, 
a 765 km de Cuiabá. Segundo a polícia, a tem problemas mentais e deve ser 
encaminhada para tratamento terapêutico. Uma caminhonete também foi in-
cendiada pela adolescente. De acordo com a polícia a suspeita colocou fogo 
em três veículos. Ele informou ainda que a família confirmou que a menina 
enfrenta alguns distúrbios e estaria sendo incentivada por desafios propostos 
por alguns grupos em redes sociais. Este seria o terceiro veículos incendiado 
em Cocalinho. 
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Causas e responsabilidades pelo aumento abusivo nas contas 

CPI da Energisa inicia os trabalhos
DA REPORTAGEM

O relator da CPI da Ener-
gisa, deputado Carlos Avallo-
ne (PSDB), assegurou que a 
Comissão Parlamentar de 
Inquérito vai fazer uma in-
vestigação profunda e abran-
gente para esclarecer os fa-
tores que estão onerando as 
contas de energia elétrica e 
gerando prejuízos significa-
tivos para toda a população e 
o setor produtivo.

 “O foco principal são as 
milhares de denúncias so-
bre a elevação injustificada 
dos valores das contas nos 
últimos meses. Mas vamos 
mais fundo, investigando 
os termos dos contratos da 
concessionária, as cobran-
ças por estimativa, a falta de 
transparência e o descaso 
com as reclamações dos con-
sumidores, para gerar ações 
concretas que impeçam estas 
práticas abusivas”, adiantou 
o relator. Avallone garante 
que a comissão identificará 
os responsáveis pelos abusos 
e encaminhará as conclusões 
para os órgãos responsáveis, 
como a Agência Nacional de 
Energia Elétrica (Aneel) e 
Ministério Público.

“Vamos convidar primei-
ramente o Procon, por ini-
ciativa do presidente da 
CPI deputado Elizeu Nasci-
mento, pois até setembro o 
órgão registrou 4.828 recla-
mações sobre fornecimen-
to de energia e outras 4.023 
sobre aumentos indevidos 
ou abusivos. Vamos ouvir a 
Aneel, o sindicato dos traba-
lhadores da concessionária e 

o Instituto de Pesos e Medi-
das (IPEM-MT) para checar a 
questão da aferição dos me-
didores. Em Rondônia,um 
dos onze estados onde o 
Grupo Energisa é concessio-
nário, uma perícia constatou 
desvios significativos na lei-
tura dos medidores”.

A CPI vai convidar tam-
bém o Conselho de Consu-
midores de Energia Elétrica 
do Estado de Mato Grosso 
(Concel-MT), para inclusive 
questionar o modelo atual 
de cobrança, onde o risco do 
negócio também é repassado 
ao consumidor, o que confi-
gura prática abusiva. 

Outra questão a ser inves-
tigada é a falta de transpa-
rência da empresa na rela-
ção com os consumidores, 
eliminando o atendimento 
presencial - substituído por 
um call center localizado 
fora do estado - e a omissão 
de informações sobre as per-
das não-técnicas cobradas 
nas contas de luz, além de 
informações gerais aos con-
sumidores. O relator Carlos 
Avallone disse que o volu-
me de reclamações é muito 
expressivo e não pode ser 
ignorado, pois indica que 
graves irregularidades vêm 
sendo cometidas contra os 
cidadãos e consumidores em 
geral. 

“A cobrança abusiva tem 
obrigado muitas famílias a 
reduzir os gastos com ali-
mentação, uma despesa bá-
sica e essencial, pois não po-
dem deixar de pagar a conta 
de energia, sob pena de corte 
sumário”, disse o relator.

BENEFÍCIO | Presidente promete relatório amplo e efetivo sobre as denúncias de irregularidades
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ALIMENTAÇÃO DOS ALUNOS

Seduc repassa R$ 40 milhões 
às escolas estaduais

PRÉ-SAL

Congresso aprova crédito para 
Petrobras e viabiliza leilão

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Deputados aprovam 
proposta que regulariza 
a vida fiscal dos 
devedores com o estado

A matéria vai à sanção do governador Mauro Mendes 

OS valores são de oito parcelas de recursos de 2019

Leilão ocorrerá no dia 6 de novembro 

DA REPORTAGEM

As escolas da rede es-
tadual receberam na terça-
-feira (22) a oitava parcela do 
recurso estadual destinado 
para a alimentação escolar, 
no valor de R$ 1,9 milhão. 
No total, em 2019, foram 
oito parcelas estaduais e oito 
parcelas federais do Progra-
ma Nacional de Alimentação 
Escolar (Pnae), que somam 
R$ 40,5 milhões.

O valor foi deposita-
do nas contas dos respecti-
vos Conselhos Deliberativos 
das Comunidades Escolares 
(CDCE) e do montante, R$ 
15,9 milhões são recursos 
estaduais e R$24,6 milhões, 
são do Governo Federal.

O valor pago para a ali-
mentação escolar é calculado 
de acordo com o número de 
alunos matriculados na uni-
dade e leva em conta tam-
bém a faixa etária e a moda-
lidade de ensino. Os recursos 
financeiros apurados são 
transferidos em até dez par-
celas por ano e destinados 
para a aquisição exclusiva 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Congresso Nacio-
nal aprovou, na quarta-feira 
(23), o projeto de lei (PLN 
45/19) que abre crédito no 
valor de R$ 34,6 bilhões 
para o Ministério de Minas e 
Energia honrar acordo para 
compensar a Petrobras e via-
bilizar o leilão do pré-sal em 
6 de novembro.

O projeto destina tam-
bém mais R$ 5,9 bilhões para 
pagar a parcela devida a esta-
dos, Distrito Federal e mu-
nicípios neste ano em razão 
do leilão de áreas do pré-sal 
exploradas pela Petrobras 
excedentes à cessão onerosa. 
O projeto segue para sanção 
presidencial.

A cessão onerosa foi a 
venda, sem licitação e dire-
tamente à empresa, do direi-
to de explorar até 5 bilhões 
de barris de óleo equivalente 
em seis diferentes campos. 

DA REPORTAGEM

Os deputados estadu-
ais aprovaram,  em sessão 
extraordinária realizada na 
quinta-feira (23),  o Projeto 
de Lei nº 1.129/2019 ( Veja a 
íntegra aqui  ), ou mensagem 
152/2019- de autoria do go-
verno do estado, que regula-
riza débitos, reduz as parce-
las e aumenta o percentual 
de desconto sobre o valor to-
tal de juros e multas das dívi-
das de empresários junto ao 
fisco estadual. A matéria vai à 
sanção do governador Mauro 
Mendes (DEM).

As mudanças, de acor-
do com o líder do governo 
na Assembleia Legislativa, 
deputado Dilmar Dal Bosco 
(DEM), são de extrema im-
portância tanto para o em-
preendedor, quanto para os 
cofres do estado.

“Essa proposta, que 
trata das multas acessórias e 
penalidades, dá uma nova re-
alidade de arrecadação para 
Mato Grosso. O Estado faz 
cobrança de forma absurda 
dos empreendedores. Às ve-
zes a multa chega a 200%, a 
400% ... O Estado está fazen-
do justiça e traz a cobrança à 
realidade”, explicou Dal Bos-
co.

No texto aprovado, os 
deputados autorizam o Exe-
cutivo a conceder remissão e 
anistia até o valor equivalen-
te a 20 Unidades Padrão Fis-
cal do Estado de Mato Gros-
so nos termos do Convênio 
ICMS nº 147/2019, celebrado 
com o Conselho Nacional 
de Política Fazendária (Con-
faz). Hoje, a UPF/MT é de R$ 
143,69.

Outra mudança está no 
artigo 9º, da Lei que instituiu 
o Programa de Recuperação 

de Créditos do Estado de 
Mato Grosso – Refis/MT. No 
inciso II, por exemplo, com a 
nova proposta, o número de 
parcelas será em até 4 vezes. 
Já a remissão que incide so-
bre o valor total dos juros e 
da multa moratória será de 
70%.

Nesse mesmo inciso II, 
mas no texto em vigor, as 
parcelas mensais e sucessivas 
são divididas em até 12 vezes. 
Já a remissão total dos juros, 
da multa moratória e da pe-
nalidade é de 65%. De acor-
do com Dilmar Dal Bosco, o 
parlamento estadual debateu 
e aprovou uma das propos-
tas mais complexas dos últi-
mos anos. “O agricultor, que 
muitas vezes trabalha com a 
produção do leite, não tem 
acesso ao profissional de con-
tabilidade. Em função disso, 
ele não entrega em tempo 
hábil a Guia de Informação 
e Apuração do ICMS e, por 
isso, é penalizado. Existe 
pequeno agricultor que tem 
multas de R$ 126 mil. Com 
a regularização a dívida cai 
para R$ 5 mil. Esse pagamen-
to é acessível. O que estava 
sendo aplicado pelo estado 
é inaplicável de pagamento”, 
disse Dal Bosco.

O projeto analisado, 
de acordo com Dal Bosco, 
em regime de urgência-
-urgentíssima foi aprovado 
porque já tinha sido acatado 
em 1ª votação. “Ele seguiu 
o mesmo rito do projeto de 
lei complementar 53/2019 
da remissão dos incentivos 
fiscais. Foi apresentado um 
substitutivo integral pelo go-
verno. O projeto não é do go-
vernador e nem do governo, 
mas é um projeto do Estado”, 
explicou.

de gêneros alimentícios para 
preparo da alimentação es-
colar. Atualmente, a rede es-
tadual de Mato Grosso conta 
com 768 unidades escolares 
e serve 413 mil refeições di-
árias. Nas escolas plenas, 
cujo ensino é integral, são 
servidas três refeições, assim 
como nas escolas especiais. 
As creches, por sua vez, ser-
vem cinco refeições.

Os cardápios da ali-
mentação escolar são ela-
borados pela equipe de 
nutricionistas da Seduc, uti-
lizando gêneros alimentícios 
básicos. O cardápio respeita 
as referências nutricionais, 
os hábitos alimentares, a cul-
tura alimentar da localidade 
e a sustentabilidade, sazona-
lidade e diversificação agrí-
cola da região e na alimenta-
ção saudável e adequada.

Os cardápios atendem 
também aos alunos com ne-
cessidades nutricionais es-
pecíficas, tais como doença 
celíaca, diabetes, hiperten-
são, anemias, alergias e into-
lerâncias alimentares, dentre 
outras.

Novas pesquisas apontaram 
que, além desse volume, cer-
ca de 15 bilhões de barris a 
mais. É esse excedente que 
será leiloado.

O presidente Jair Bol-
sonaro sancionou, na sema-
na passada, a Lei da Cessão 
Onerosa, que define o rateio 
entre estados e municípios 
de parte dos recursos do lei-
lão de petróleo dos exceden-
tes de barris de petróleo do 
pré-sal.

Conforme a lei, dos 
R$ 106,56 bilhões que serão 
pagos pelo bônus de assina-
tura do leilão do excedente 
da cessão onerosa, R$ 33,6 
bilhões ficarão com a Pe-
trobras em razão de acordo 
com a União para que as áre-
as sob seu direito de explora-
ção possam ser licitadas. Do 
restante, um valor estimado 
em R$ 72,9 bilhões, 15% fica-
rão com estados, 15% com os 
municípios e 3% com o Rio 
de Janeiro, estado produtor.
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TV  e Entretenimento

Mamma Bruschetta faz 
exame e descobre câncer 
no esôfago

A apresentadora Mamma Bruschetta está 
com câncer. Ela descobriu um nódulo no esô-
fago quando fazia exames pré-operatórios. De 
acordo com a colunista Fábia Oliveira, ela se 
preparava para uma bariátrica e, durante uma 
endoscopia, o médico percebeu o tumor e reti-
rou uma parte da massa para biópsia. O resulta-
do saiu há poucos dias e apontou malignidade. 
Mamma está tranquila quanto ao diagnóstico.  
Segundo seu médico, o câncer foi descoberto 
logo no início e ela, em breve, vai começar o tra-
tamento de quimioterapia. As informações fo-
ram confirmadas pela assessoria de imprensa 
do SBT. 
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Anitta comemora descoberta de 
novo irmão após exame de DNA

A cantora Anitta revelou a descober-
ta de um irmão por parte de pai, após a 
realização de um exame de DNA. “Ele é 
realmente meu irmão, eu tenho uma so-
brinha. Estou super feliz, meu irmão é 
mara! Mesmo antes de sair o exame eu 
já estava conversando com ele todo san-
to dia só da possibilidade de eu ter esse 
irmão”, comemorou Anitta por meio de 
stories em seu Instagram, publicados na 
tarde desta quarta-feira, 23.

A cantora fez questão de afastar co-
mentários de que seu irmão fosse uma 
pessoa ‘interesseira’: “Vi muita gente 
falando ‘buscaram por interesse, quem 
é rico é a Anitta, não é o pai’. Ninguém 
buscou a gente. Eu que quando vi a no-
tícia no jornal fiquei super feliz com a 
possibilidade, vocês sabem que eu amo 
a família. 

Fui atrás de saber quem era.” ”A mãe 
dele e meu pai perderam o contato. Ela 
viu meu pai na televisão, comigo, alguns 
anos atrás, e comentou com meu novo 
irmão que aquele era nosso pai. Ele não 
procurou a gente, justamente porque ele 
tinha medo de a gente achar que estava 
atrás de dinheiro, por interesse”, expli-
cou Anitta sobre a origem do exame de 
DNA.

“Só que todo mundo tem a alguma 
pessoa de não muita confiança na fa-
mília e amigos. Alguém contou para um 
jornal, e o jornalista, por sua parte, fez o 
trabalho de ir atrás e investigar a histó-
ria”, prosseguiu.

Anitta, porém, contou ter ficado feliz 
com o desfecho do caso: “Graças a Deus, 
porque aí eu tive a oportunidade de sa-
ber, porque se não eles iam ter ficado 
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com medo de não ser bem recebidos e 
nunca iam ter vindo falar com a gente!”

A cantora pediu calma com o novo ir-
mão e seus familiares: “Não estão acos-
tumados, estão super assustados. Calma, 
jornalistas, fãs e etc.!”

“A mãe e a família dele são maras, nin-
guém é interesseiro. Tá tudo ótimo. Nin-
guém é do mal. Não quero ninguém falan-
do mal do meu irmão, quero que ele me 
ame e venha passar o Natal com a gente!”, 
finalizou.



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

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

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

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

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

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

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras - 
Sinop / MT. Ref: 13870.448. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas por 
5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e 
terminar a obra conforme 
o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 

Vagas de Emprego
1-Técnico de Segurança do Trabalho, com expe-
riência;
2-Montador/Entregador, com experiência e CNH C;
3-Comprador, com experiência;
4-Analista de Crédito, com experiência;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Desenhista, com experiência em AutoCad;
7-Caseiro, experiência e referência;
8-Comprador, com experiência e referência;
9-Vendas com experiência em estruturas metálicas;
10-Faturista, com experiência comprovada, curso 
superior completo;
11-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
12-Atendente Virtual, com experiência em redes 
sociais;
13-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
14-Auxiliar de avicultura, com experiência;
15-Auxiliar de cozinha, com experiência;
16-Auxiliar de farmácia, com experiência;
17-Auxiliar de mecânico, com experiência;
18-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
19-Designer gráfico, com experiência;
20-Eletricista automotivo, com experiência
21-Enfermeiro (a), com COREN;
22-Estoquista, com experiência em peças agríco-
las;
23-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
24-Mecânico, com experiência;
25-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
26-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
27-Pessoa com deficiência;
28-Secretária do lar, com experiência e referência;
29-Serrador, com experiência em fita deitada;
30-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
31-Técnico em enfermagem, com COREN;
32-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
33-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 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS 3J 1 AGROPECUÁRIA LTDA – EPP, CNPJ 
21.773.132/0001-26, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Agronegócio e Meio Ambiente – 
SAMA/JUARA/MT, a Licença Prévia – LP, de Instalação 
– LI e de operação – LO para desenvolver atividade de Se-
cagem/ Limpeza/ Classificação/ Descasque/ Classificação 
e Armazenagem de Café na zona rural do município de Ju-
ara/MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

 SORRISO INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 
86.821.717/0001-10, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Ope-
ração, para atividade de Preparação e fiação de fibras de 
algodão, localizada na ROD BR 163 - KM 702, S/N, Distrito 
Primavera, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 E. C. DE LIMA MACEDO - EPP CNPJ: 33.149.418/0001-
14. Torna público que requereu a Secretaria Municipal de 
Agronegócio e Meio Ambiente – SAMA, o Licenciamento 
Ambiental (LP, LI e LO), de uma Serraria sem Desdobra-
mento de Madeira em Bruto (Beneficiamento) no Município 
de Juara – MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO D´ MATA 
ENGENHARIA (66) 99639-2253). 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Protocolo nº 24.339

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: HISASHI MATSUMOTO, NILCE MAKIKO NAKAYAMA, KEICHIRO 
HIGUCHI, AKIRA SHIOMI, BRUNO LESSIO e JOAQUIM ANTÔNIO DE MATOS , qualificações 
ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, mencionados na Certidão de 
Legitimidade de Origem n° 20.651-9CD/2019,  expedida ao 14/05/2019, pelo INTERMAT, que se encontra 
em trâmite nesta Serventia - Protocolo n° 14426 -, 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 394, da Quadra nº 06, com a área de 
250,00 ha (duzentos e cinquenta hectares), situado no Núcleo Colonial do Rio Ferro, neste município de 
Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, Matrícula n.º 1.199 do S.R.I. de Feliz Natal-MT, com a área 
georreferenciada em 255,6475 ha (duzentos e cinquenta e cinco hectares sessenta e quatro ares e setenta e 
cinco centiares), certificação pelo SIGEF: 3a732913-69bf-40f8-9390-957f4a77bd87, de propriedade de 
JOÃO GILBERTO SCHIEFELBEIN e sua esposa ADRIANE COMIRAN SCHIEFELBEIN.  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, 24 de outubro de 2019.


Ato de Notas e  de Registro

Código do Cartório:  261 

Selo de Controle Digital
Cod. Ato(s): 65

BHZ08628 - R$ 33,00
ISSQN: R$ 1,32

Consulte: http://www.tjmt.jus.br/selos

Documento eletrônico assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que 
institui a infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira -ICP-Brasil.

TÍTULOS E DOCUMENTOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 26/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 26/2019, cujo objeto é a: Registro de preços para futura 
e eventual contratação de serviço de implantação e operação de gerenciamento da frota 
de veículos, por meio de sistema informatizado, com utilização de tecnologia de Cartões 
eletrônicos individuais, para Fornecimento de peças e acessórios, para uso em todos os 
veículos e maquinas da frota da Prefeitura Municipal de Nova Guarita – MT, tudo em 
conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores, neste 
município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 07/11/2019, às 
08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, n° 30, em Nova Guarita – MT, no horário 
das 07:00 às 12:00 horas ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de 
Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. Nova Guarita – MT, em 24 
de Outubro de 2019. 

Yana Maria Marcon 
 Pregoeira Oficial. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 045/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 34/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019 de 02 de janeiro de 2019 torna público 
aos interessados que realizará licitação no dia 11/11/2019, às 08H00, para FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS CONFECCIONADAS A FIM DE 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO AO PROGRAMA BRASIL 
SORRIDENTE NO MUNICÍPIO DE NOVO MUNDO – MT, 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 das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 24 de outubro de 2019. Luciana Da Silva 
Betarelo Pregoeira  

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000854-37.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 11/10/2018 
Valor da causa: R$ 268.199,61 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

OSVALDO NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
ALTINO ONO MORAES (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
DEBORAH JESUS GONCALVES CARDNES 
MORAES (REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

OSMAR NECHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
MIRDI NICHI (REQUERIDO) MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 
REGINA CELIA SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

IVO FABRICIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

MATEUS EUGENIO SIMOES DE MORAES 
(REQUERIDO) 

MARCELO SEGURA (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE)  
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUESGONCALVES 
(ADVOGADO) 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº ___/2018 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 09/2019 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000854-37.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: OSVALDO NECHI e outros (7) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 68,7124 ha, parte de um todo maior com 
257,3584 ha, denominada Chácara Missioneira, localizada no Município de Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 31.763, Ficha 01, Livro 02, do Cartório 
de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 1 de abril de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
Num. 44237528 - Pág. 1 

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, torna 
público através da Comissão Permanente de Licitação, que fará realizar 
às 8:00 horas do dia 26/11/2019, nos termos da Lei 8.666/93, 
concorrência do tipo maior oferta por item, destinada à alienação (venda) 
de terrenos urbanos, localizados nos Bairros Lirios do Campo, Jardim 
Primavera e Distrito Ranchão. O edital completo poderá ser acessado no 
s i t e  d o  m u n i c í p i o  p e l o  e - m a i l  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo e – 
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta 
das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, ou pelo telefone (065) 3308-5400.

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇO N° 032/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto prestação de serviços de 
agrimensura para levantamento planialtimétrico com coleta de pontos no 
máximo de 30x30 metros um ponto ao outro, utilizando o sistema gps/rtk, 
das quais foram vencedoras as empresas: J. R. DIAS - ENGENHARIA DE 
AGRIMENSURA LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
08.281.324/0001-57 no valor de R$ 120.000,00. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 24 de Outubro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2019

Presidente da CPL

Nova Mutum – MT, 24 de outubro de 2019.

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Fabrício Luiz Gonçalves
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Flamengo comprova ter o melhor futebol Brasil 

Fla e Grêmio seguem suas vidas
DA REPORTAGEM

O Flamengo não tomou 
conhecimento do Grêmio 
no Maracanã e derrotou a 
equipe gaúcha por 5 a 0. A vi-
tória colocou o Rubro-Negro 
na final da Conmebol Liber-
tadores contra o River Plate, 
no dia 23 de novembro, em 
Santiago, no Estádio Nacio-
nal de Chile.

Após a partida, em en-
trevista coletiva, o técnico 
Jorge Jesus voltou a falar so-
bre sua opinião e a de Renato 
Gaúcho sobre qual time tem 
o melhor futebol do Brasil. 
Ainda, o Mister parabenizou 
a equipe do Grêmio.

“Não quero ser o dono 
da verdade. Cada treinador 
tem a sua opinião. Eu trans-
miti a minha em função do 
resultado, de quando o Fla-
mengo estava em primeiro 
lugar. Não é o fato de termos 
ganho de 5 a 0 que vou mu-
dar a minha opinião. “Quero 
dar os parabéns aos venci-
dos. O Grêmio foi uma equi-
pe muito forte, uma estraté-
gia muito forte”, afirmou o 
treinador português.

Agora, o clube cario-
ca volta suas atenções para 
o Campeonato Brasileiro, 
onde é líder com 64 pontos 
na tabela. O time treinado 

por Jorge Jesus recebe o CSA, 
no Maracanã, no domingo, 
às 18h.

LADO
DERROTADO
Após a partida, o téc-

nico Renato Gaúcho, em 
entrevista coletiva, afirmou 
que não vai ser uma derro-
ta que apagará o que o clube 
gaúcho construiu e conquis-
tou nos últimos três anos. O 
técnico ainda falou que isso é 
uma característica do futebol 
brasileiro.

“Até ontem o Grêmio 
era um timaço, supergru-
po. Eu sempre vou defender 
meu grupo. Já estou acostu-
mado com o futebol brasi-
leiro, em qualquer lugar, eu 
vejo nos outros clubes tam-
bém. Por mais que forte que 
se tenha um grupo, quando 
você não ganha, ninguém é 
bom. Infelizmente, aqui no 
Brasil, só é bom quem ga-
nha. E nem todo mundo vai 
ganhar, porque para alguém 
ganhar, outro tem que per-
der”, afirmou.

Agora, o Tricolor Gaú-
cho volta suas atenções ao 
Campeonato Brasileiro. No 
próximo domingo, o Grê-
mio recebe o Botafogo, na 
Arena, às 15h.

APÓS DUELO HISTÓRICO | Após semifinal histórica Flamengo e Grêmio seguem caminhos distintos em 2019
Foto: Márcio cunha

Foto: higor raMosFoto: ascon DouraDo

Atual campeão, Cuiabá estreia contra o Nova Mutum 

A vaga na final veio nos pênaltis 

PUNIÇÃO

Verdão pode perder Felipe Melo e Willian

COPA VERDE

De virada Cuiabá bate Goiás e está na final

MATO-GROSSENSE 2020

Arbitral define
regulamento e 
início do estadual

Foto: Marcos Lopes

Punição pode ser de até seis partidas 

DA REPORTAGEM

Felipe Melo e Willian 
serão julgados por seus atos 
no confronto entre Palmei-
ras e Santos, pelo Campeo-
nato Brasileiro. O volante foi 
flagrado fazendo gestos obs-
cenos à torcida e o atacante 
acabou expulso após entrada 
dura. O julgamento foi mar-
cado pelo Superior Tribunal 
de Justiça Desportiva (STJD) 
para segunda-feira, no Rio 
de Janeiro.

Na saída para o inter-
valo, Felipe Melo reagiu a 
ofensas de torcedores na Vila 
Belmiro com gestos obsce-
nos, cena documentada e 
publicada em redes sociais. 
Enquadrado por “provocar o 
público durante partida” no 
artigo 258-A do Código Bra-
sileiro de Justiça Desportiva 
(CBJD), o volante pode pe-
gar um gancho de duas a seis 
partidas.

Willian, por sua vez, re-
cebeu o cartão vermelho do 
árbitro Flavio de Souza após 
entrada dura em Diego Pitu-
ca durante o segundo tempo. 
Enquadrado no artigo 254 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Cuiabá recebeu na 
quarta-feira (23), a equipe do 
Goiás pela partida de volta 
da semifinal da Copa Verde. 
O jogo de ida que aconteceu 
na casa do adversário teve 
o placar desfavorável para a 
equipe mato-grossense.

Precisando da vitória 
para garantir a classificação 
o Dourado ainda saiu atrás 
no placar, com gol de Rafa-
el Moura logo no começo da 
partida.

Mesmo com o placar 
contrário no agregado o 
Cuiabá não se intimidou. A 
equipe do treinador Marcelo 
Chamusca empatou a parti-
da ainda no primeiro empo 
com um belo chute de fora 
da área do volante Jean Pa-
trick.

Jogando muito melhor 
que o adversário, o Doura-
do conseguiu da virada no 
segundo tempo. Jefinho de-
pois de driblar o zagueiro, 
empurrou para as redes e 
colocou o Cuiabá na frente 
do placar.

Este resultado perdu-
rou até o final do tempo 
regulamentar. Com a vitó-
ria dos goianos na primeira 
partida, a decisão acabou 
indo para as penalidades 
máximas.

Nas cobranças de pê-
naltis, o Cuiabá nem preci-
sou fazer a quinta cobrança. 
Jean Patrick, Paulinho, Ed-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde da última 
terça-feira (22), a Federação 
Mato-grossense de Futebol 
realizou em sua sede na ca-
pital, o congresso técnico 
que definiu a tabela e o re-
gulamento do Campeonato 
Mato-grossense de 2020.

A competição que se 
inicia em três meses contará 
com dez equipes no torneio 
da primeira divisão.

Ficou definido que a 
formula de disputa será a 
mesma deste ano. Com to-
dos os dez times jogando em 
turno único entre si. Os oito 
melhores classificados pas-
sam para a disputa das quar-
tas-de-final, posteriormente 
os vencedores vão para a se-
mifinal e depois a grande de-
cisão. Essas três fases serão 
disputadas em jogos de ida e 
volta.

OS dois últimos colo-
cados da fase de classificação 
serão rebaixados automa-
ticamente para a segunda 
divisão do futebol de Mato 
Grosso. Diferente do que 

ocorreu este ano, onde o 
terceiro e quarto colocados 
foram definidos pelos cri-
térios de melhor campanha 
durante a competição, em 
2020 haverá uma disputa 
pelo terceiro lugar realiza-
do na casa do clube que tiver 
feito a melhor campanha na 
primeira fase da competição.

A primeira rodada 
acontece na terça-feira 21 de 
janeiro. O Araguaia recebe o 
Sinop no estádio Zeca Costa. 
No Luthero Lopes em Ron-
donópolis o União enfrenta a 
equipe do Mixto. Em Lucas 
do Rio Verde, no Passo das 
Emas, o Bom Bosco visita o 
Luverdense. Operário e Po-
coné jogam no Dito Souza 
em Poconé. Todos esses jo-
gos acontecem às 20h10.

Na quarta-feira (22), 
jogo da TV, acontece o duelo 
de campeões. Cuiabá cam-
peão da primeira divisão 
recebe o Nova Mutum cam-
peão da segunda divisão. O 
jogo começa às 20h30 na 
Arena Pantanal. O campeão 
e vice do Mato-grossense de 
2020 garantem vaga na Copa 
do Brasil e Série D, em 2021.

do CBJD por “praticar joga-
da violenta”, o atacante do 
Palmeiras pode ser suspenso 
por um a seis jogos.

No Estádio da Vila Bel-

nei e Alex Ruan converte-
ram para o Dourado. Pelo 
lado do Goiás, Alan Ruchel 
perdeu a quarta cobrança e 
o goleiro Matheus do Cuiabá 
defendeu a quinta batido de 
Michael.

Com o placar de 4 a 
3 nos pênaltis o Cuiabá se 
classifica para a final da Edi-
ção 2019 da Copa Verde e vai 

miro, pela 24ª rodada do 
Campeonato Brasileiro, o 
Palmeiras acabou derrotado 
pelo Santos por 2 a 0, com 
gols marcados por Marinho 

e Gustavo Henrique. Na oca-
sião, o técnico Mano Mene-
zes perdeu sua invencibili-
dade no comando do time 
alviverde.

enfrentar a equipe do Pay-
sandu.

Em 2015 o Dourado foi 
campeão da Copa Verde em 
cima de outro time paraen-
se. Depois de ser goleado em 
Belém pelo Remo por 4 a 1, 
o Cuiabá devolveu a goela-
da na Arena Pantanal, por 5 
a 1 e com a virada histórica 
conquistou o título da com-

petição.

COPA DO BRASIL
O vencedor da Copa 

Verde garante vaga nas oita-
vas-de-final da Copa do Bra-
sil de 2020. Caso o Cuiabá 
conquiste o título o a vaga 
que hoje da equipe da capital 
via campeonato estadual vai 
para o União Rondonópolis.
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DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

Nesta semana a prefeitura 
de Sinop através da secreta-
ria municipal de Trânsito, 
instalou semáforos nos cru-
zamentos das avenidas Em-
baúbas e Sibipirunas. Mas 
de acordo com o vereador 
Ícaro Francio Severo (PSDB), 
é preciso que se faça repara-
dos na obra. Isso porque os 
equipamentos foram insta-
lados na mesma esquina em 
que o veículo aguarda a sua 
vez, o que dificulta a visão 
dos motoristas. Para o vere-
ador, o mais prudente seria 
instalar os semáforos depois 
da via transversal, ou seja, 
mais distante da parada do 
veículo.

“Quando o semáforo está 
instalado do outro lado do 
cruzamento o motorista 
possui maior visão, o que 
proporciona mais seguran-
ça”, comentou. “Da forma 
que está hoje, o motorista 
precisa se debruçar sobre o 
volante ou painel do carro 
para conseguir enxergar o 
semáforo da sua pista”.

Um dos moradores de Si-
nop também fez o mesmo 
questionamento ao entrar 
em contato com o vereador 
via rede social. “Os semáfo-
ros estão TODOS em senti-
do contrário. Nesta ilustra-
ção temos a noção exata do 
ERRO. O condutor precisa 
ter VISÃO AMPLA da sinali-
zação do semáforo, sem pre-
cisar ‘se debruçar no volante’ 

para ver. Risco de acidentes”, 
escreveu o morador.

Diferentemente do ocor-
rido no cruzamento da Em-
baúbas com Sibipirunas, os 
semáforos instalados na jun-
ção da avenida Júlio Campos 
com avenida Jaracandás, ali 
eles foram instalados corre-
tamente, como aponta o ve-
reador Ícaro. “Entendo que, 
conforme dispõe o quinto 
volume do Manual Brasileiro 
de Sinalização de Trânsito – 
Sinalização Semafórica ela-
borado pelo Departamento 
Nacional de Trânsito (Dena-
tran), a Secretaria Municipal 
de Trânsito deveria adotar 
um único padrão para insta-
lação desses equipamentos”, 
disse Ícaro.

Outra possibilidade su-
gerida pelo vereador seria 
a readequação das faixas de 
pedestres no cruzamento da 
Embaúbas com Sibipirunas. 
A ideia seria manter os se-
máforos onde estão, porém, 
afastando a faixa de pedes-
tres e a faixa de contenção 
dos veículos da esquina (veja 
imagem abaixo). “Dessa for-
ma o veículo estaria a uma 
distância razoável do semá-
foro, permitindo ao condu-
tor um bom ângulo de visão”, 
explicou.

Ícaro enviou todas essas 
considerações por meio do 
Ofício nº 191/2019 ao pre-
feito em exercício, Gilson de 
Oliveira (MDB), com cópia 
ao secretário de Trânsito e 
Transporte Urbano, Roberto 
Trevisan – Betão.
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NOVA MUTUM

Ferrovia terá investimento de R$ 15 bi

CLÁUDIA

Prefeitura dá início às obras de drenagem
para atingir 100% de asfalto no município

ESTRATÉGIAS

Ações contínuas
por trânsito mais
seguro em Sorriso

Expansão da ferrovia até Mutum está com a empresa 
Rumo

Expectativa é terminar a avenida Zenóbio da Costa ainda 
este ano 

Foto: Cleiton isiDoro

Prefeitura e representantes de instituições 
planejam ações 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Nova Mutum está 
prestes a receber mais um 
investimento bilionário. A 
diretoria da Rumo S.A, em-
presa responsável pela con-
cessão da ferrovia em Mato 
Grosso, confirmou que 
aguarda apenas um parecer 
do Tribunal de Contas da 
União (TCU), para expandir 
a ferrovia até Nova Mutum 
passando por Cuiabá.

Maior empresa de 
transporte ferroviário do 
Brasil com mais de 12 mil 
quilômetros de ferrovia 
com área de atuação em 
Mato Grosso, São Paulo, Pa-
raná e sudoeste, a empresa é 
responsável pelo transporte 
anual de 30 milhões de to-
neladas de produtos. Atual-
mente, tem um terminal de 
cargas em Rondonópolis. A 
mobilização é para que os 
trilhos sejam expandidos 
até o polo de desenvolvi-
mento regional de Nova 
Mutum. Reunião da direto-
ria executiva da Rumo S.A 
com o Governador Mauro 
Mendes no inicio do mês 
em Cuiabá.

Esse assunto da expan-
são da ferrovia em Nova 
Mutum vem sendo debatida 
desde 2017, quando o muni-
cípio foi o grande protago-
nista do estado ao sediar o 
fórum “Ferrovias e a Inte-

DA REPORTAGEM

A prefeitura munici-
pal de Cláudia, por meio da 
secretaria de Transportes 
e Urbanismo – Obras, está 
acompanhando a realização 
do início das obras de asfal-
tamento da cidade que deve 
revolucionar Cláudia, atin-
gindo 100% de asfalto. Atual-
mente as obras se encontram 
no estágio de drenagem que 
antecede o asfalto nas ruas 
da cidade.

As obras em andamen-
to estão concentradas atu-
almente nas Avenidas Ma-
rechal Zenóbio da Costa e 
Professor José de Castro Do-
ria, além de ruas dos bairros 
Campo Verde e Florestal – 
estas com recursos próprios 
da prefeitura para completar 
os logradouros que não fo-
ram contemplados no proje-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Buscar formas de pro-
mover um trânsito mais se-
guro no município. Com 
este intuito, representantes 
de instituições ligadas ao ge-
renciamento de trânsito dis-
cutiram, na manhã de hoje 
(23), estratégias para promo-
ver ações de sensibilização 
aos condutores e aos demais 
usuários do trânsito.

O encontro é reflexo di-
reto da reunião do Gabinete 
de Gestão Integrada (GGI), 
promovida na tarde de se-
gunda-feira (21) e conduzida 
pelo prefeito em exercício 
do município, Gerson Bice-
go. Os debates giraram em 
torno do aumento expressi-
vo de acidentes de trânsito 
na última semana. Partici-
pam do GGI representantes 
de instituições ligadas às for-
ças de Segurança, à Justiça 
e aos poderes Legislativo e 
Executivo.

Na reunião, contribu-
íram para a construção de 
uma estratégia permanente 
de abordagem à população, 
representantes da Câmara 
de Vereadores (vereadora 
Marisa Netto), do Corpo de 
Bombeiros (2.º tenente Luiz 
Carlos Magalhães), da Cire-
tran (Emiliano Preima), da 
Associação Única dos Tra-
balhadores do Trânsito de 
Sorriso ( Circe Pianesso) e de 
autoescolas ( Bruno Pianesso 
e Edizor Ramos Mendes).  O 
encontro foi conduzido pelo 

prefeito em exercício, Ger-
son Bicego, e pelo secretário 
de Segurança Pública, Trân-
sito e Defesa Civil, José Car-
los Moura. O coordenador 
do Departamento de Trânsi-
to do município, Márcio Pi-
res, também participou das 
discussões.

A intenção do grupo é 
promover ações constantes 
de sensibilização, buscando 
o apoio de instituições como 
clubes de serviço, escolas 
e faculdades, por exemplo. 
Como dever de casa, cada 
representante deve trazer 
propostas para fundamentar 
esta campanha que deve ser 
executada em longo prazo. 
O próximo encontro do gru-
po será no dia 30, às 8h30, 
para que as deliberações se-
jam levadas à próxima reu-
nião do GGI.

Para promover um 
trânsito mais seguro, a Ad-
ministração Municipal já 
vem atuando em diversas 
frentes: recuperação de vias, 
renovação constante da sina-
lização vertical e horizontal, 
e readequação do trânsito 
com base no Plano de Ação 
Imediata no Trânsito (PAIT), 
elaborado pela empresa Sys-
tra Engenharia e Consulto-
ria, especializada em trânsito 
e transporte. 

Aliada a todas estas 
ações, os agentes municipais 
de trânsito ministram ainda 
palestras sobre segurança no 
trânsito, além de promove-
rem blitze em vários pontos 
do município.
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Semáforos foram recém instalados pela prefeitura 

Vereador pede readequação de semáforos
SINOP | Para Ícaro os semáforos no cruzamento da Embaúbas com Sibipirunas, precisam ser realocados

gração dos Modais”, ocasião 
em que conseguiu reunir 
todas as entidades que atu-
am no setor de logística e 
lideranças como o então 
presidente do BNDES, Pau-
lo Rabello de Castro; do di-
retor-presidente da Rumo 
S.A, Júlio Fontana; diretor-
-geral da Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), Jorge Bastos Mace-
do; e dos secretários do Mi-
nistério da Agricultura, Neri 
Geller (Política Agrícola); 
e do Ministério dos Trans-
portes, Dino Dias Batista 
(Fomento e Parcerias);

Ministro de Infraes-
trutura esteve em Nova 
Mutum

O atual Ministro de 
Infraestrutura do governo 
Bolsonaro, Tarcísio Gomes 
de Freitas, também parti-
cipou do evento, época em 
que era o secretário de Co-
ordenação de Projetos do 
Programa de Parcerias de 
Investimentos (PPI) da pre-
sidência da república.

Recentemente o novo 
Presidente da Rumo S.A, 
João Alberto Fernandez de 
Abreu esteve reunido em 
Nova Mutum com o Pre-
feito Adriano Pivetta, vice-
-prefeito Leandro Félix, 
vice-governador Otaviano 
Pivetta e um grupo de in-
vestidores para falar das 
tratativas para expansão dos 
trilhos de Rondonópolis a 

to de financiamento.
Além disso o secretá-

rio de obras, Marcos Tala, 
lembrou que o executivo 
ainda trabalha para realizar 
a sinalização dos locais em 
andamento, com o objetivo 
de assegurar e melhorar as 
condições de segurança para 
motorista e pedestre.

“Estamos trabalhan-
do arduamente para garan-
tir qualidade, agilidade e o 
máximo de aproveitamento 
dos recursos”, destacou o se-
cretário. Já o prefeito Alta-
mir Kurten, destacou que as 
obras foram iniciadas nesse 
período devido os processos 
de liberação dos recursos e 
licitações. “A expectativa é 
terminar a avenida Marechal 
Zenóbio da Costa ainda este 
ano por conta do tempo chu-
voso, e ainda dar continuida-

de no máximo de obras que 
conseguirmos respeitando 
o período chuvoso para não 
perder material”, destacou 
Kurten. As obras estão sendo 
realizadas com recursos con-
quistados por meio do Fi-
nanciamento à Infraestrutu-

ra e ao Saneamento (Finisa), 
da Caixa Econômica Federal. 
O programa em questão visa 
facilitar e ampliar a conces-
são de crédito para obras 
de saneamento ambiental, 
transporte e logística e ener-
gia.

Nova Mutum.
Na semana passada, 

durante o lançamento do 
novo Distrito Industrial de 
Nova Mutum na semana 
passada, o Prefeito Adria-
no Pivetta, confirmou que 
o projeto da Rumo S.A, é 
construir no município um 
dos mais modernos termi-
nais de embarque e desem-
barque ferroviários do país. 
“Está praticamente conso-
lidada a vinda do terminal 
ferroviário para Nova Mu-
tum, a diretoria da compa-
nhia já nosso apresentou o 
projeto, é um dos maiores 
terminais ferroviários que 
agente já viu, e posso afir-
mar que o projeto que a 
Rumo tem para Nova Mu-
tum é formidável, vivemos 
um momento ímpar que 
vai ficar na história a conso-
lidação de todos esses pro-
jetos”, afirma.

Adriano detalhou que 
tanto o governo do estado 
quanto o governo federal 
estão concentrando esfor-
ços para que esse proje-
to seja consolidado, uma 
vez que representa um dos 
maiores avanços no sistema 
logístico do transporte de 
cargas do país. “O ministro 
Tarcísio esteve em nossa ci-
dade quando promovemos 
o evento Ferrovias e a Inte-
gração dos Modais, é uma 
pessoa que conhece a fun-
do os gargalos da logística 
brasileira, e sabe que essa 
ferrovia representará um 
grande avanço para a eco-
nomia brasileira, por isso, 
estamos tendo essa con-
centração de esforços do 
Governo Estadual e Federal 
para viabilizar esse projeto 
que coloca Nova Mutum no 
eixo dos principais municí-
pios do país”, detalha.


