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ASSASSINATO

Órgãos terão 
que explicar 
taxa de 62%

Valério diz 
que Lula 
mandou matar 
Celso Daniel

Hoje o consumidor re-
sidencial tem 100% da 
energia solar que envia à 
rede pública devolvida e 
compensada como crédi-
to para sua conta de luz. 
Com as alterações, essa 
compensação em créditos 
será parcialmente, o que 
equivale a criar uma taxa 
de até 62% em cima dessa 
produção.                   

 Página  - 3

O empresário Marcos 
Valério, envolvido no es-
quema do Mensalão em 
2005 prestou depoimento 
ao Ministério Público de 
São Paulo e afirmou que 
o ex-presidente Lula foi 
um dos mandantes do 
assassinato do prefeito 
de Santo André, Celso 
Daniel, ocorrido em 2002. 
O documento do MP/SP 
foi divulgado na manhã 
de ontem (26) em desta-
que pela revista Veja.
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DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

LIBERTADORES

SAÚDE

Final
vai ser
no Chile

Efeito
placebo
sem segredo
funciona

O Estádio Nacional de 
Santiago está mantido como 
palco da primeira final em 
partida única da história da 
Conmebol Libertadores. Ale-
jandro Domínguez, presidente 
de Conmebol, confirmou que a 
sede da partida entre Flamen-
go x River Plate será mesmo a 
capital do Chile. O duelo está 
marcado para o próximo dia 23 
de novembro.              Página - 6

O efeito placebo não 
precisa necessariamente ser um 
segredo para que ele realmente 
funcione. É o que diz um estudo 
realizado por pesquisadores 
da Universidade de São Paulo 
(USP).                          Página - 8

ILUSTRAÇÃO

ILUSTRAÇÃO

ADEMIR SPECHT

Cirurgias como essas são de competência do Estado, mas devido ao grande quantitativo de 
pessoas esperando por uma vaga há anos, a prefeita Rosana Martinelli, determinou que a reali-
zação ocorresse por conta do município. Os pacientes serão atendidos no Centro de Especiali-
dades Médicas (CEM) pela equipe médica do Hospital dos Olhos de Cuiabá.                         Página 7

SINOP

Prefeitura vai realizar mais
100 cirurgias oftalmológicas
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Esse novo momento talvez possa ajudar a 
concretizar o que antes se tentou e não se 
concluiu

Foi criada a Câmara Temática de Fai-
xa de Fronteira pela Assembleia Legis-
lativa. O grupo terá seis meses para fa-
zer estudo sobre a realidade econômica 
e social da região. A faixa de fronteira 
engloba 28 municípios do lado de cá.

Pretende-se levantar dados sobre hi-
drovia e porto, área de livre comércio, 
ZPE, Mercosul, infraestrutura, turismo, 
imigração, saúde, educação, segurança. 
Um leque amplo de assuntos. No passa-
do se tentou muitos passos nessa dire-
ção, a coisa não andou. Será que desta 
vez funcionaria, trariam resultados con-
cretos? Tem um dado novo que talvez 
ajude a destravar amarras e aproximar 
mais ainda MT da Bolívia.

A assinatura do recente acordo do gás 
e também outros passos podem vir nes-
sa aproximação como compra de ureia, 
energia e matéria para fertilizantes. 
Esse novo momento talvez possa ajudar 
a concretizar o que antes se tentou e não 
se concluiu. Vou pinçar, entre diferentes 
tentativas, três delas.

A saída para o Pacifico com o asfal-
tamento entre San Matias e Santa Cruz 
de la Sierra é uma. Visitas a presidentes 
do Chile e da Bolívia foram várias. Mas 
não se conseguiu fazer o que fez o MS 
e o Acre, como exemplos. Corumbá foi 
ligada por asfalto a Santa Cruz, com em-
préstimo do BNDES, obra feita por em-
preiteira brasileira e a Bolívia é que iria 
pagar. Também o Acre ao Peru, nas mes-
mas condições do caso da Bolívia.

Na época, como não conseguimos 
isso, arrumamos a fala de que o MS con-
seguiu porque estava o Zeca do PT no 

Cada vez mais tecnológico

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 26 de outubro de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

sileiro, a maior parte dos produtores, 
mesmo sabendo da exigência e vendo 
o prazo ser prorrogado algumas vezes, 
acreditou que novos relaxamentos nas 
datas permitiriam que a situação fos-
se protelada por muito tempo. Quando 
isso deixou de acontecer houve uma 

verdadeira “corrida” 
em busca de sistema 
e, claro, de uma forma 
de fazer a emissão, 
especialmente para 
quem não tem a es-
trutura necessária na 
fazenda. No fim das 
contas, reclamando 
ou não, todo mundo 
teve que “se virar” e 
fazer acontecer. Al-

guns ainda estão muito insatisfeitos 
com a mudança, mas pouca coisa pode 
ser feita a não ser tentar se entender 
com um mundo que está cada vez mais 
tecnológico, em todos os setores.

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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Não são poucos os problemas sociais associados a 
cassinos e outras modalidades de aposta, e o jogo com-
pulsivo constitui, sem dúvida, o mais grave deles. Os 
desequilíbrios mentais dos apostadores e seu constante 
flerte com a ruína econômica e familiar estão imortali-
zados nas páginas de “O Jogador”, de Fiódor Dostoiévski. 
Revisões de estudos realizados principalmente na Amé-
rica do Norte, na Europa e na Ásia apontam que entre 
0,7% e 6,5% dos indivíduos já viveram ao menos um epi-
sódio em que puderam ser classificados como jogadores 
patológicos. O transtorno, que tende a ser crônico e pro-
gressivo, frequentemente aparece com outras moléstias 
psiquiátricas, como alcoolismo, depressão e até ideações 
suicidas. Como se não bastasse, a concessão de licenças 
para a exploração da atividade por particulares mui-
tas vezes se faz acompanhar do florescimento de ações 
criminosas como a lavagem de dinheiro e o tráfico de 
drogas e de pessoas. Por essas razões, a Folha se opunha 
em seus editoriais às recorrentes tentativas de ampliar 
as oportunidades de jogo legalizado no Brasil. Mas exis-
tem também argumentos no sentido contrário. Avanços 
tecnológicos, que permitem a qualquer um instalar um 
cassino virtual em seu computador, além da crescente 
convicção de que direitos individuais não devem ser 
tolhidos pelo Estado, fazem com que o jornal mude de 
posição agora —e passe a admitir uma legalização mais 
ampla, fortemente taxada e bem regulada. Com efeito, 
a proliferação de apostas por meio da internet faz com 
que o cidadão brasileiro se exponha aos riscos da ludo-
mania, mas destina ao exterior todas as receitas do negó-
cio e também os impostos que poderiam ajudar a reduzir 
seus impactos deletérios. Uma boa regulação é a chave 
para que o país possa aproveitar os bônus da atividade 
sem amargar seus piores custos. Não se deve, por exem-
plo, pôr uma máquina de caça-níqueis em cada esquina. 
Cumpre limitar a abertura de cassinos a poucos locais 
que tenham vocação para atrair visitantes. O prefeito do 
Rio de Janeiro, Marcelo Crivella (PRB), já apoia um pla-
no para instalar um cassino na zona portuária da cidade. 
De fato, a empreitada tem o potencial de criar empregos 
e trazer estímulo à indústria do turismo, mas os núme-
ros maiúsculos mencionados pelo lobby da legalização 
precisam ser vistos com boa dose de ceticismo. Os gra-
ves problemas sociais vinculados ao jogo não podem ser 
eliminados, mas podem ser minorados —por exemplo, 
com maior oferta de serviços médicos para dependentes 
e mecanismos de autobanimento, pelo qual o jogador 
compulsivo, num momento de lucidez, veta a própria 
entrada nas casas de aposta. No que diz respeito à lava-
gem de dinheiro, há tecnologia para que as autoridades 
acompanhem online as movimentações dos cassinos. A 
atividade deve estar cercada de total transparência, com 
a contabilidade aberta ao público. Ao apostador deve fi-
car claro que suas chances de vencer são mínimas. Ca-
berá a ele, alertado, a decisão de transferir ou não renda 
para cassinos e para o Estado.

Editorial

Jogo com regras

Ranking dos Políticos - Facebook

governo. Que no Acre os dois irmãos 
Viana, também do PT, conseguiram, 
aqui não. Não foi só isso, faltou um 
trabalho mais bem feito do nosso 

lado também. Do governo Lula para fren-
te o BNDES abriu o cofre para a região.

O porto em Morrinhos na hidrovia 
Paraguai-Paraná tinha projeto, maquete, 
estudo de viabilidade. Grupo empresarial 
de navegação do rio Mississipi, com in-
teresse na hidrovia lá na Argentina, iria 
construir o porto.

Daqui a pouco a Justiça Federal em 
MT gritou contra. Emperrou tudo. É inte-
ressante pontuar que no MS tem portos, 
Corumbá e Murtinho, na mesma hidrovia 
e no mesmo Pantanal. Lá pode, aqui não. 
Mataram o porto e a nossa efetiva inser-
ção no Mercosul.

A concessão da ZPE em Cáceres foi só 
converseiro. No governo Taques come-
çou a construção da base física da ZPE. 
Em pouco tempo se descobre que o tal do 
projeto executivo fora mal feito. Param a 
obra.

Ouvia-se no estado, entre alguns po-
líticos e empresários, que MT não preci-
saria da ZPE. Que depois da Lei Kandir, 
que permite exportar bens semielabora-
dos sem taxação, MT virou uma grande 
ZPE. Não é bem assim, mas o argumento 
cresceu.

E se a Lei Kandir desaparecesse na 
reforma tributária ou na PEC que querem 
votar no Senado? Não esquecer que a con-
cessão da ZPE terminaria em dezembro. 
Seja por esse ou outros motivos, a verda-
de é que o governo pediu agora a prorro-
gação da concessão ZPE e vai reiniciar as 
obras da mesma em Cáceres. Aleluia.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Fronteira: passado e 
presente

QUER PÔR NO SPC
O governador Mauro Mendes (DEM) re-

velou que o Estado tem a receber cerca de 
R$ 500 milhões em dívidas de contribuin-
tes apenas com o licenciamento veicular, 
que é pago anualmente por proprietários 
de carros. O governador afirmou que neste 
montante não estão incluídas dívidas com 
multas, IPVA e até seguro obrigatório. A in-
formação foi dada durante o evento em que 
o chefe do Executivo anunciou a medida que 
prevê parcelamento no cartão de crédito, em 
até 12 vezes, dos débitos de qualquer nature-
za relativos a veículos.

COM MEU FILHO NÃO
Em viagem oficial à China, o presidente 

Jair Bolsonaro classificou o pedido de expul-
são de seu filho do PSL como “ato autoritário”. 
“Está na cara que é um ato autoritário de quem 
não está ligado à democracia e à transparên-
cia”, disse Bolsonaro em entrevista aos jorna-
listas em Pequim. Uma ala do PSL próxima 
ao presidente da legenda, Luciano Bivar, pe-
diu a expulsão de Eduardo Bolsonaro, recém-
-eleito líder do partido na Câmara. O presi-
dente criticou os deputados, que no passado 
estavam alinhados a ele, e ironizou: “não sei 
qual perfume o Bivar está usando”. Bolsonaro 
também defendeu as interferências que fez 
no partido ao conversar com deputados para 
que apoiem seu filho contra Bivar.

BRIGA PELO 
ALENCASTRO
Ao sair em defesa de seu novo colega de 

partido, o vice-prefeito da Capital, Niuan Ri-
beiro (Podemos), a senadora Selma Arruda 
aproveitou para disparar contra o ex-vice-
-goverandor do Estado, Carlos Fávaro (PSD), 
a quem ela classifica como “covarde”. Nos 
últimos meses, Niuan tem sido alvo de crí-
ticas por ter rompido politicamente com o 
prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), articular 
uma candidatura ao Alencastro e, ainda as-
sim, permanecer na condição de vice. Nos 
bastidores, especialmente aqueles aliados 
de Emanuel, entendem que Niuan deveria 
renunciar. Medida a que a senadora Selma 
Arruda se opõe.

É bem interessante perceber que a tecnologia muda a 
vida das pessoas mesmo em setores que, tempos atrás, 
jamais se imaginaria tais mudanças. O que nos resta é, 
sempre, buscar adequação o mais breve possível e apro-
veitar o que a evolução tecnológica tem para oferecer. 
Quando utilizados corretamente esses recursos tendem a 
facilitar (e muito) a nossa vida!

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

Crédito: Polícia Civil-MT
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“O transtorno frequentemente aparece 
com outras moléstias psiquiátricas, 
como alcoolismo, depressão e até idea-
ções suicidas

“
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Me lembro de quando, cerca de vin-
te anos atrás, os comerciantes ficaram 
sabendo que suas caixas registradoras 
deveriam ser substituídas por emissores 
de cupom fiscal. Na época houve uma 
revolta generalizada no setor, frente aos 
investimentos necessários e à burocra-
cia imposta pelo 
sistema. Muita 
gente apostava, 
inclusive, que 
isso não chegaria 
a acontecer e que 
os responsáveis 
perceberiam que 
o projeto era in-
viável. Engano de 
quem pensou isso: 
mesmo que não 
tenha acontecido exatamente dentro do 
prazo esperado, mas a regra foi cumpri-
da, e hoje é algo absolutamente normal. 
Recentemente outra “regra” tem tirado a 
“paz” de um importante setor da econo-
mia: produtores rurais, agora, precisam 
emitir nota fiscal eletrônica. Isso, claro, 
é um verdadeiro “pesadelo” para alguns 
que sequer contam com computador e 
internet na fazenda e estão acostumados 
a andar com um bloco de nota fiscal no 
carro, fazendo a emissão no momento do 
carregamento.

Como manda o “costume” do bra-

Quatro pessoas foram presas em uma área de garimpo no meio de uma 
floresta, a aproximadamente 30 km da zona urbana de Apiacás, a 1.005 km de 
Cuiabá. Os garimpeiros foram autuados em flagrante por crime ambiental, en-
tre eles, a extração ilegal de minério em uma área rural do município, segun-
do a Polícia Civil. De acordo com a polícia, o caso já vinha sendo investigado 
pela delegacia de Apiacás e, durante a investigação, foi descoberto que havia 
uma área que estava sendo explorada, sem permissão legal, por um grupo de 
pessoas.
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Políticas pública de saúde bucal 

Lucas do Rio Verde ganha 
prêmio nacional de Saúde Bucal
DA REPORTAGEM

O município de Lucas do 
Rio Verde obteve a segun-
da colocação no Estado de 
Mato Grosso, em sua faixa 
populacional, no Prêmio Na-
cional CFO de Saúde Bucal. 
A cerimônia de premiação 
foi realizada na quinta-feira, 
24, no auditório João Bastos 
Cuyabano – CRO/MT, em 
Cuiabá, durante o Encontro 
Estadual de Saúde Bucal, e 
a distinção foi recebida pela 
assessora técnica da Odon-
tologia da Secretaria Muni-
cipal de Saúde de Lucas do 
Rio Verde, Gisele Junqueira 
Simões Vieira de Paula.  

A 14ª edição do Prêmio 
Nacional CFO de Saúde Bu-
cal, organizada pelo Conse-
lho Federal de Odontologia 
(CFO), homenageou os mu-
nicípios que mais investiram 
em implantação e efetivação 
de políticas pública de saúde 
bucal no último ano e teve 
como objetivo o reconheci-
mento e valorização de ini-
ciativas e profissionais que 
priorizam a qualidade do 
atendimento prestado à po-
pulação na rede pública de 
saúde.

De acordo com o secretá-
rio municipal de Saúde, Ra-
fael Bespalez, a efetivação de 
um programa de gestão e o 

conjunto de ações desenvol-
vidas na área odontológica 
têm contribuído para que 
Lucas do Rio Verde também 
se destaque nesse setor. “Os 
investimentos e cuidados 
com a saúde bucal em todos 
os níveis, a começar pelas 
unidades escolares, são res-
ponsáveis pelos bons resul-
tados alcançados”, ressalta.

Ao todo, foram nove cate-
gorias que tiveram os seguin-
tes critérios de avaliação: 
Financiamento em Saúde, 
Controle Social, Política Mu-
nicipal de Saúde Bucal, As-
sistência Odontológica Bási-
ca, Assistência Odontológica 
Especializada, Promoção de 
Saúde Bucal, Vigilância em 
Saúde Bucal, Quadro de Pes-
soal Odontológico, Remu-
neração na Atenção Básica e 
Educação Permanente.

Promovido pelo Conselho 
Regional de Odontologia de 
Mato Grosso, em parceria 
com a Secretaria de Estado 
de Saúde de Mato Grosso, 
com a participação da co-
ordenadora geral de Saúde 
Bucal, Dra. Rogéria Cristi-
na Calastro de Azevedo, o 
encontro estadual reuniu 
profissionais da área para 
apresentar e debater temas 
relacionados à organização 
da rede de atenção e a polí-
tica nacional de saúde bucal.

RECONHECIMENTO | A cidade está os municípios que mais investiram no setor no último ano
Foto: AssessoriA
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Foto: secoM/Mt

CRIME DE 2002

Valério diz que Lula mandou matar Celso Daniel

AÇÃO

Mutirão fiscal dará descontos 
de até 75% em multas e juros

CRÉDITO TRIBUTÁRIO

Ministério da Energia 
e ANEEL terão que 
explicar taxação de 
62% da energia solar

Aumento gera resolva entre consumidores 

Os valores são de oito parcelas de recursos de 2019

O acesso para o atendimento será feito pelo portão A 

DA REPORTAGEM

O empresário Mar-
cos Valério, envolvido no 
esquema do Mensalão em 
2005 prestou depoimento 
ao Ministério Público de São 
Paulo e afirmou que o ex-
-presidente Lula foi um dos 
mandantes do assassinato 
do prefeito de Santo André, 
Celso Daniel, ocorrido em 
2002.

O documento do MP/
SP foi divulgado na manhã 
de ontem (26) em destaque 
pela revista Veja.

No documento que Veja 
teve acesso, Valério contou 
que em 2003 participou de 
uma reunião com Gilber-
to Carvalho à época chefe 
de gabinete do presidente 
Lula, em que presenciou o 
empresário Ronan Maria 
Pinto, chantageando ao alto 
comando do Palácio do Pla-
nalto que teria revelações so-
bre o assassinato do prefeito. 
Carvalho então teria indica-

DA REPORTAGEM

A partir do dia 1º de no-
vembro, contribuintes com 
dívidas fiscais e tributárias, 
inscritas ou não em dívida 
ativa, poderão renegociar e 
quitar seus débitos no Mu-
tirão Fiscal, com descontos 
de até 75%. O Mutirão Fiscal 
Fecha Acordo é promovido 
pelo Governo de Mato Gros-
so, em parceria com o Poder 
Judiciário, e segue até o dia 
29 de novembro.

O atendimento será 
feito no segundo andar da 
Arena Pantanal, de segunda 
a sexta-feira, das 8h às 18h, 
sem intervalo para almoço, 
com distribuição de senhas 
até às 16h. O acesso será fei-
to pelo portão A do estádio. 
Nos dia 05 e 12, haverá jogos 
pelo Campeonato Brasileiro 
da série B e o atendimento 
será suspenso.

Durante o Mutirão Fis-
cal o contribuinte poderá 
renegociar dívidas fiscais e 
tributárias geradas no âm-
bito dos seguintes órgãos: 
Secretaria de Fazenda (Se-
faz), Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), Instituto de 
Defesa Agropecuária (In-
dea), Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Grosso 
(Detran), Procon e Agência 
Estadual de Regulação dos 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Silvio Fávero (PSL) encami-
nhou documento ao Minis-
tério de Minas e Energia e à 
Agência Nacional de Energia 
Elétrica (Aneel) cobrando es-
clarecimentos sobre a revi-
são da Resolução Normativa 
nº 482/2012, que cria novas 
regras de compensação apli-
cáveis à micro e minigeração 
distribuída de energia solar, a 
qual se encontra em fase de 
consulta pública até 30 de 
novembro deste ano. A con-
sulta foi aberta no dia 15 de 
agosto deste ano.

Fávero alega que a pro-
posta da Aneel representa o 
retrocesso no setor e pode-
rá reduzir em mais de 60% 
a economia promovida por 
pequenos projetos de gera-
ção distribuída em todo o 
país. A hipótese é defendida 
também pela Associação Bra-
sileira de Energia Solar Foto-
voltaica (Absolar), que estima 
que a medida seja um passo 
contra o desenvolvimento do 
mercado de geração distri-
buída, que hoje alcança 146 
mil, ou seja, 0,18% dos mais 
de 84,2 milhões de consumi-
dores.

Na prática, hoje o con-
sumidor residencial tem 
100% da energia que envia 
à rede pública devolvida e 
compensada como crédito 
para sua conta de luz. Ocor-
re que, com as alterações, 
essa compensação em crédi-

tos será parcialmente, o que 
equivale a criar uma taxa de 
até 62% em cima dessa pro-
dução.

Por outro lado, a Abso-
lar defende que a mudança 
do modelo atual seja gradu-
al e, ao longo de um perío-
do acordado, com a mudan-
ça a partir de um gatilho de 
atendimento da demanda de 
energia de, ao menos, 5%. A 
associação avalia a possibi-
lidade como um marco ali-
nhado com boas práticas in-
ternacionais. 

“Por isso, é fundamen-
tal a participação da socie-
dade nesse tipo de debate, 
antes que as mudanças ocor-
ram pela imposição de uma 
nova medida, a da Aneel, por 
exemplo, que com certeza 
vai impactar de forma nega-
tiva os direitos do consumi-
dor e também dos geradores 
de energia solar”, alertou Fá-
vero.

Vale ressaltar que, no 
dia 7 de novembro, haverá 
audiência pública para deba-
ter o assunto. A reunião é vol-
tada ao setor e contará com 
a presença do deputado Sil-
vio Fávero, que representará 
Mato Grosso e, consequente-
mente, a Assembleia Legisla-
tiva.  O intuito da audiência 
é colher subsídios e infor-
mações adicionais referentes 
às regras aplicáveis à micro 
e minigeração distribuída, 
para elaboração da minuta 
do texto à Resolução Norma-
tiva 482/2012.

do que se comprasse então o 
silêncio do empresário.

De acordo com o que 
disse Marcos Valério ao Mi-
nistério Público o prefeito 
Celso Daniel havia se com-
prometido a pagar a carava-
na da campanha de Lula em 
2002, que o elegeu para o 
primeiro mandato. Mas Cel-
so Daniel se recusou a envol-
ver a prefeitura de Santo An-
dré em casos de corrupção.

Segundo Valério, ele, 
Ronan e Delúbio Soares, an-
tigo tesoureiro do PT, parti-
ciparam da reunião em um 
hotel de São Paulo. Depois 
disso, eles acertaram um 
“empréstimo” de 12 milhões 
com um banco para comprar 
o silêncio de Ronan em troca 
de um contrato de operação 
da Petrobras.

Antes de fechar a nego-
ciação, porém, Ronan teria 
contado que “não pagaria 
o pato” sozinho e “afirmou 
com muita clareza e um 
modo muito simples que lhe 

Serviços Públicos Delegados 
(Ager). Serão cerca de 200 
conciliadores trabalhando 
simultaneamente, em dois 
turnos, para esclarecer dúvi-
das e fazer as renegociações.

A Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema) também 
participará da edição do 
Mutirão Fiscal, porém os 
débitos relativos à pasta se-
rão renegociados somente 
de forma online. Para isso, 

é próprio que iria apontar o 
presidente Lula como man-
dante da morte do prefeito 
Celso Daniel”.

Segundo a revista, ape-
sar da morte de Celso Daniel 
ser considerada um “crime 

comum”, as informações for-
necidas por Marcos Valério 
fizeram o promotor Roberto 
Wider Filho encaminhar o 
depoimento a um grupo do 
Ministério Público e iniciar 
uma investigação sigilosa.

o contribuinte deve acessar 
o site do Mutirão Fiscal ou o 
portal da Sema.

Os débitos tributários 
(ICMS, IPVA, ITCD, entre 
outros), inscritos ou não na 
dívida ativa, poderão ser 
negociados por meio do Re-
fis. Já as dívidas oriundas de 
multas e taxas do Detran, 
Sema, Indea, Procon e Ager 
poderão ser renegociadas 
por meio do Regularize.

A realização do Muti-
rão Fiscal possibilita ao con-
tribuinte quitar os débitos 
com vantagens financeiras, 
evitando que seu nome seja 
inscrito nos serviços de pro-
teção ao crédito. Além disso, 
por meio da ação, o Governo 
aumenta a arrecadação do 
Estado e reduz, considera-
velmente, o estoque de pro-
cessos jurídicos e adminis-
trativos.
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TV  e Entretenimento

Tatá Werneck revela 
o nome da filha em 
vídeo emocionante

Clara Maria! Esse é o nome da primeira filha 
de Tatá Werneck e Rafael Vitti, que nasceu na 
última quarta-feira, 23/10, no Rio de Janeiro. Em 
vídeo emocionante, que reúne os melhores mo-
mentos do nascimento da bebê ao som de “Your 
Song”, de Elton John, Tatá anunciou a escolha 
um dia depois do parto. E, claro, com legenda 
hilária.
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MC Gui sofre ameaças de morte: 
“Atacados de forma brutal por famosos”

MC Gui avisou por meio de sua nova as-
sessoria de imprensa que vai se recolher 
diante das críticas que recebeu por rir da 
aparência de uma criança em vídeo - com-
partilhado em sua rede social. Ele curtia 
férias na Disney, nos Estados Unidos.

“Mc Gui tem total ciência do erro que 
cometeu, da gravidade do ocorrido e do as-
sunto, ele está muito arrependido e já fa-
lou em público no início da semana sobre 
o que aconteceu, mesmo tendo a ciência 
que não justifica o que fez. O Mc Gui tem 
21 anos de idade, teve uma atitude que não 
condiz com os ensinamentos da família e 
com o perfil dele, onde todo o país e o pú-
blico que o acompanha desde o início da 
sua vida pública e artística em 2009. Gui 
e sua família sempre estiveram à dispo-
sição da imprensa onde muitos colegas 
de profissão mantém contato direto com 
o cantor, mas nesse momento é hora deles 
se recolherem, tomarem providências in-
ternas e necessárias”, dizia o comunicado.

O comunicado ainda dizia que o cantor 
tem ciência que suas desculpas não vão 
mudar o constrangimento da vítima.

“Nada do que dissermos fará com que 
?apague? e amenize? o constrangimento 
causado na vítima que supostamente se 
chama ?July?, precisamos aprender com 
o erro e fazer de todo esse episódio uma 
lição de respeito, humanidade e amor ao 
próximo na prática.”

O cantor e a família ainda acusaram fa-
mosos e anônimos de atacá-los pela web. 
“Mc Gui e toda sua família estão sendo 
atacados de forma brutal e assustadora 
por famosos e anônimos, com ameaças de 
morte de pessoas que querem fazer justiça 
com as próprias mãos com o cantor e sua 
família.”

Estado de Mato Grosso, sábado, 26 de outubro de 2019



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 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
financiamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 

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 
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, 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS O Sr. George Felipe Rezende Ribeiro inscrito no CPF sob 
o n° 016.475.581-07 Proprietário da Fazenda Caaporã e 
Correa Colorida, situada na BR158 km 450. Torna públi-
co que requereu perante a SEMA, Secretaria de Estado e 
Meio Ambiente, a Licença de Operação (LO) para Atividade 
de Irrigação nesta propriedade com as seguintes carac-
terísticas: Município: Bom Jesus do Araguaia - MT; Bacia 
Hidrográfica: Amazônica; Curso d’água: Córrego Caaporã, 
Modalidade: aspersão por Pivô Central; não sendo neces-
sário a elaboração de EIA/RIMA; (HIDROPLAN ENG. 66 
999190984)

 ETERNO BENTO TAVARES 34591044149 - MECATRÔNI-
CA BENTO, CNPJ 34.978.085/0001-07. Torna-se público 
que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável de Sinop - SMADS o pedido da 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO), para a atividade principal de 45.20-0-01 
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veí-
culos automotores, sito a Rua Centro Oeste Chacara 10, 
bairro Belo Ramo, CEP 78.559-899, município de Sinop-
-MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66 
99612-6569)

 WICKSON SANCHES BROGES – ICO MOTOS, CNPJ 
27.677.281/0001-78, torna público que requereu junto a 
SMADS – Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, o pedido das Licenças Ambientais 
LP (licença prévia), LI (licença de instalação) e LO (Licença 
de Operação), para a atividade principal serviços de manu-
tenção e reparação motocicletas e motonetas, sito a Ave-
nida das Palmeiras 4481, CEP: 78.552-075, bairro Jardim 
das Palmeiras no município de Sinop/MT. (FACILITA MT 
(66) 99971-1848)

 CHRISTIAN DIOR VILLAVICENCIO (TRAMANDAI LA-
VACAR)- CNPJ.: 35.303.679/0001-72- Torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal do Meio Ambiente 
– SAMA, o Pedido Licença Prévia de Instalação e de Ope-
ração para atividade de Serviços de lavagem, lubrificação e 
polimento de veículos automotores, localizado na Avenida 
Marginal Esquerda, n° 567, Bairro Jardim Alvorada no mu-
nicípio de Sorriso/MT. (LFM ENGENHARIA E CONSTRU-
TORA 066-3544 6926)

 A Prefeitura Municipal de Novo Mundo, CNPJ nº 
01.614.517/0001-33, torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a Licença 
Previa e Licença de Instalação (LP) e (LI), referente ao pro-
jeto de Revitalização do canteiro da Avenida Ayrton Senna, 
município de Novo Mundo/MT.

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.
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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 

leiloesjudiciais.com.br/mt
0800-707-9272

IMÓVEIS NO ESTADO DO MT

Fazenda, próx. à
 Cáceres/MT, 597ha,

 c/ 02 casas 135m² a.c., 
Faz. Rancho Fartura.

Inicial R$ 2.699.201,00
 (PARCELÁVEL) 

Fazenda, Santa 
Carmem/MT, 246ha,
 c/ barracão, casa e 

poço. Inicial
 R$ 1.638.320,00

(PARCELÁVEL)PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ 
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 015/2019 – DATA: 18/10/19 – OBJETO: 
ADITAR A CLAUSULA OITAVA AO PRAZO DE EXECUÇÃO – CONTRATADO: SIM 
ENGENHARIA EIRELI EPP - CNPJ: 26.884.260/0001-60 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 300 
DIAS. 

BOMBONATTO INDÚSTRIA DE ALIMENTOS S/A - CNPJ nº 05.920.697/0001-32 - NIRE 
nº 51300014254. Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, 
na sede social, o relatório da Administração e cópia das demonstrações financeiras a que 
se refere a Lei nº 6.404/1976, art. 133, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 
de dezembro de 2018. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2018. 
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2018 À 31/12/2018. 
Receita Bruta das Vendas R$ 290.974.939,48. (-) Deduções da Receita Bruta (R$ 
7.998.628,78). Receita Líquida das Vendas R$ 282.976.310,70. Lucro Bruto R$ 
18.466.793,55. Lucro Antes das Provisões R$ 787.627,51. Prejuízo Líquido do Exercício 
(R$ 989.929,37). DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2018 À 31/12/2018. 
Fluxo de caixa das atividades operacionais. Prejuízo do exercício (R$ 989.929,00). Ajuste 
Exercícios anteriores R$ 4.838,00. Depreciação/Exaustão/Amortização R$ 3.655.653,00. 
Recursos originados das operações R$ 2.670.562,00. Variações nos ativos e passivos. 
Aumento em contas a receber de clientes (R$ 1.710.451,00). Aumento dos estoques (R$ 
1.286.074,00). Redução dos adiantamentos a fornecedores R$ 1.143.332,00. Aumento 
em outros ativos circulantes e de longo prazo (R$ 5.271.148,00). Aumento com 
fornecedores R$ 2.196.527,00. Redução dos adiantamentos de clientes (R$ 
1.042.960,00). Aumento dos impostos a recolher R$ 1.529.894,00. Aumento em outros 
passivos circulantes e de L. prazo R$ 5.227.471,00. Total Variações nos ativos e passivos 
R$ 786.592,00. Disponibilidades líquidas geradas pelas atividades operacionais R$ 
3.457.154,00. Fluxo de caixa das atividades de investimentos. Adições no imobilizado (R$ 
6.064.699,00). Baixas do imobilizado R$ 1.277.779,00. Integralização de Capital R$ 
769.172,00. Disponibilidades líquidas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos 
(R$ 4.017.748,00). Fluxo de caixa das atividades de financiamentos. Pagamentos de 
distribuição de lucros aos sócios. Pagamentos de empréstimos (R$ 5.287.413,00). 
Empréstimos captados R$ 3.761.742,00. Disponibilidades líquidas geradas pelas 
atividades de financiamentos (R$ 1.525.672,00). Aumento (diminuição) das 
disponibilidades no ano de 2018 (R$ 2.086.266,00). Disponibilidades no início do ano de 
2018 R$ 2.934.543,00. Disponibilidades no final do ano de 2018 R$ 848.277,00. 
Sinop/MT, 08 de outubro de 2019. JOÃO CARLOS BOMBONATTO - Diretor Presidente. 

JBOM PARTICIPAÇÕES S/A - CNPJ nº 24.579.660/0001-37 - NIRE nº 51300014041. 
Comunicamos que se encontram à disposição dos senhores acionistas, na sede social, o 
relatório da Administração e cópia das demonstrações financeiras a que se refere a Lei nº 
6.404/1976, art. 133, relativos aos exercícios sociais encerrados em 31 de dezembro de 
2018. DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS 2018. DEMONSTRAÇÃO DO 
RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 01/01/2018 À 31/12/2018. Despesas operacionais (R$ 
663.168,76). Prejuízo antes das Provisões (R$ 663.168,76). Prejuízo Líquido do Exercício 
(R$ 663.168,76). DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DE 01/01/2018 À 31/12/2018. 
Fluxo de caixa das atividades operacionais. Prejuízo do exercício (R$ 663.169,00). Ajuste 
Exercícios anteriores. Depreciação/Exaustão/Amortização. Recursos originados das 
operações (R$ 663.169,00). Variações nos ativos e passivos. Aumento em contas a 
receber de clientes. Redução dos estoques. Aumento dos adiantamentos a fornecedores. 
Aumento em outros ativos circulantes e de longo prazo R$ 150.387,00. Aumentos com 
fornecedores R$ 512.782,00. Redução dos adiantamentos de clientes. Aumento dos 
impostos a recolher. Aumento em outros passivos circulantes e de L. prazo. Total 
Variações nos ativos e passivos R$ 663.169,00. Disponibilidades líquidas geradas pelas 
atividades operacionais. Fluxo de caixa das atividades de investimentos. Adições no 
imobilizado. Baixas do imobilizado. Recebimentos de Dividendos. Integralização de 
Capital. Disponibilidades líquidas pelas (aplicadas nas) atividades de investimentos. Fluxo 
de caixa das atividades de financiamentos. Pagamentos de distribuição de lucros aos 
sócios. Pagamentos de empréstimos. Empréstimos captados. Disponibilidades líquidas 
geradas pelas atividades de financiamentos. Aumento (diminuição) das disponibilidades 
no ano de 2018. Disponibilidades no início do ano de 2018 R$ 696.667,00. 
Disponibilidades no final do ano de 2018 R$ 696.667,00. Sinop/MT, 08 de outubro de 
2019. JOÃO CARLOS BOMBONATTO - Diretor Presidente. 

Campo Novo do Parecis-MT, 24 de outubro de 2019.

Leandro Nery Varaschin

Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE EDITAL DE LEILÃO N° 001/2019 - LEILÃO PRESENCIAL

ABERTURA: 12 de novembro de 2019. INÍCIO DA SESSÃO: 12 de 

novembro de 2019 às 08h30min. OBJETO: O presente leilão público se 

destina à venda de veículos, equipamentos, maquinários e sucatas, 

considerados inservíveis ao Município de Campo Novo do Parecis/MT. 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DO LEILÃO: Pátio da secretaria municipal de 

infraestrutura (anexo ao paço municipal Euclides Horst) Avenida Mato 

Grosso, 66 NE, Centro, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 

www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Carlos Henrique Barbosa - Leiloeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, comunica que houve alteração nos itens a 
seguir: Onde se lê: item 210361 - SERINGA DESCARTÁVEL 1 mL 
ESTÉRIL com AGULHA 13 X 4,5 e item 832301 - MÁSCARA CIRÚRGICA 
DESCARTÁVEL TRIPLA CAMADA - Cx. C/100 unidades. Lêia - se: item 
210361 - SERINGA DESCARTÁVEL 1 mL ESTÉRIL com AGULHA 08mm 
X 0,30mm e item 832301 - MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL 
TRIPLA CAMADA - Cx.c/50 unidades.
Nova Mutum – MT, 25 de outubro de 2019.

Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 136/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

E PRORROGAÇÃO - PREGÃO N° 133/2019

Nova Mutum – MT, 25 de outubro de 2019.

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que foi 
prorrogada a data de julgamento deste certame para o dia 06.11.2019 às 
08:00 horas. Comunica ainda que houve alterações nas especificações 
do edital onde se lê: "Autonomia de bateria de no mínimo 2,5 horas de 
monitoração e no mínimo de 100 choques a 360 J”; “Monitoramento da 
frequência cardíaca de 0 -300 bpm, podendo ser inferior a 15bpm inicial 
ou superior a 300bpm”; leia sê: “Autonomia de bateria de no mínimo 2,5 
horas de monitoração e no mínimo de 50 choques a 360 J”; 
“Monitoramento da frequência cardíaca de 15 -300 bpm, podendo ser 
inferior a 15bpm inicial ou superior a 300pm”. Também foi retira a 
descrição do produto o parâmetro da Capnografia.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO
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Decisão será em partida única 

Presidente da Conmebol 
confirma decisão no Chile
DA REPORTAGEM

O Estádio Nacional de 
Santiago está mantido como 
palco da primeira final em 
partida única da história da 
Conmebol Libertadores. Em 
entrevista dada à Rádio 1080 
AM, de Assunção, Alejandro 
Domínguez, presidente de 
Conmebol, confirmou que 
a sede da partida entre Fla-
mengo x River Plate será 
mesmo a capital do Chile. O 
duelo está marcado para o 
próximo dia 23 de novem-
bro. “A decisão se mantém 
em Santiago do Chile. San-
tiago é a sede. Este momen-
to vai passar. A normalidade 
voltará. Com certeza essa 
partida será um tremendo 
sucesso”, disse o dirigente 
em entrevista à Rádio 1080 
AM, de Assunção. A realiza-
ção do evento no país che-
gou a ser questionada devido 
à onda de protestos socais 
nos últimos dias.

Segundo informou na 
última semana a rede de TV 
CNN, a Associação Nacional 
de Futebol (ANFP) decidiu 

suspender todas partidas do 
Campeonato Chileno de-
vido aos protestos sociais 
que aconteceram em várias 
partes do Chile. A falta de 
transporte público e a inse-
gurança nas ruas obrigarão à 
decisão.

VEJA O
COMUNICADO
A CONMEBOL reafir-

ma seu compromisso de dis-
putar a Final Única da CON-
MEBOL Libertadores 2019 
na data, lugar e hora acorda-
dos inicialmente.

CONMEBOL encontra-
-se em permanente contato 
com as autoridades e todos 
os entes relacionados com a 
realização do espetáculo da 
final única em Santiago do 
Chile.

A análise continuará 
e a segurança de clubes, jo-
gadores, torcedores e mí-
dia credenciada será levada 
em consideração, para que 
o único protagonista seja o 
futebol sul-americano, en-
contro em que será coroado 
o novo campeão continental.

FINAL DA LIBERTA | A final da Libertadores marcada para Santiago corria o risco não realização
Foto: Divulgação

Foto: ivan Storti/SantoS F.C

Foto: aSCon DouraDo

Flamengo, Palmeiras e Corinthians querem 
Gustavo Henrique 

Negociações estão em ‘stand-by’ 

AMISTOSOS

Sem atletas do Fla, Tite convoca Seleção

NEYMAR

Dois medos fizeram PSG travar renovação

AFASTAR CONCORRENTES

Santos se antecipa 
para não perder 
zagueiro

Foto: CBF

Treinador acatou pedido dos dirigentes do Mengão 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Ontem (25), pela ma-
nhã, o técnico Tite anunciou 
os nomes convocados para os 
amistosos contra a Argentina 
e Coreia do Sul que serão re-
alizados nos dias 15 e 19 de 
novembro. O duelo diante 
dos arquirrivais acontecerá 
na Arábia Saudita. Logo em 
seguida, contra os asiáticos, 
o duelo será em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes.

Finalista da Libertado-
res, o Flamengo emitiu um 
comunicado oficial requisi-
tando à CBF, a partir de Ro-
dolfo Landim, presidente do 
time carioca, que o Rubro-
-Negro não tivesse nenhum 
nome chamado para os 
amistosos. 

O motivo é a final da 
Libertadores da América que 
ocorre quatro dias depois. 
O que obrigará o Flamengo 
a antecipar também o due-
lo contra o Vasco da Gama, 
pelo Brasileirão.

NEGATIVA
Mesmo com os carto-

las do Flamengos emitindo 
pedido para a não convoca-
ção de seus atletas para os 
amistosos contra Argentina e 
Coreia do Sul, o técnico Tite, 
disse após o anúncio dos 
convocados que não chegou 
a ele nenhum pedido de não 
convocação dos atletas fla-
menguistas.

“Te dou minha palavra 
que não chegou a mim abso-
lutamente nada do Flamen-

DA REPORTAGEM

Após quase deixar o 
Paris Saint-Germain na últi-
ma janela de transferências, 
Neymar permaneceu e, até 
então, a intenção do clube 
era renovar o contrato do 
brasileiro, que se encerra em 
junho de 2022. Entretanto, 
segundo o jornal francês Le 
Parisien, as negociações ain-
da se encontram em ‘stand-
-by’ e não avançaram.

De acordo com o ve-
ículo, dois motivos contri-
buem para que o PSG não 
ande a passos largos para 
estender o vínculo do seu 
camisa 10. Primeiramente, a 
grande quantidade de lesões 
que Neymar vem sofrendo 
nas últimas temporadas e 
que, na maioria das vezes, 
o tiraram de compromissos 
importantes pela equipe.

Em segundo lugar, o 
alto salário que recebe o bra-
sileiro também gera dúvidas 

DA REPORTAGEM

Após cobranças públi-
cas, Santos e Gustavo Henri-
que resolveram adotar o si-
lêncio em meio à negociação 
pela renovação do contrato. 
O vínculo termina no fim de 
janeiro. O presidente José 
Carlos Peres reclamou da 
demora do zagueiro em res-
ponder à proposta. Enquan-
to isso, o jogador se queixou 
da falta de valorização no 
início do ano e da procura 
em cima da hora.

Peres e Gustavo com-
binaram de evitar polêmi-
cas em reunião na última 
quarta-feira, na Vila Belmi-
ro. O caso é semelhante ao 
de Diego Pituca, no primeiro 
semestre deste ano. O man-
datário pediu ao defensor 
uma contraproposta para os 
próximos dias. 

No caso de Pituca, po-
rém, o atleta não se pro-
nunciava e o presidente e o 
empresário trocavam farpas. 
O acerto pela renovação só 
saiu quando ambos “selaram 
a paz” e negociaram em sigi-
lo – nem outros membros da 
diretoria sabiam do avanço 
nas tratativas.

O Santos reconhece a 
chance real de perder o za-
gueiro de graça em feverei-
ro. Gustavo Henrique tem 26 
anos e pode assinar um pré-
-contrato para sair de graça. 
Seu agente, Fernando César, 

tem 45% dos direitos econô-
micos.

O Peixe fez uma pro-
posta de aumento salarial 
considerada boa por Gus-
tavo. O problema está nas 
luvas – uma espécie de prê-
mio pago pela assinatura do 
contrato -, e o sentimento do 
atleta de não ter sido procu-
rado pelo clube no momen-
to certo.

“Sobre o contrato, vim 
para esclarecer algumas coi-
sas. No final do ano passado 
eu estava querendo reno-
var e não obtive respostas, 
comecei o ano na incerteza 
sobre ficar. Muitos sabem 
que eu não estava nos pla-
nos do Sampaoli, eu colo-
quei na minha cabeça que 
tinha condição de jogar aqui 
e com Sampaoli. Tivemos 
final de ano ruim, talvez ele 
deve ter visto nossos vídeos, 
meus e de outros jogadores 
fora dos planos. Eu coloquei 
na minha cabeça que queria 
ficar, mostrar a mim mesmo 
que poderia jogar. Trabalhei 
duro, fizemos Campeona-
to Paulista bom, fui um dos 
melhores zagueiros. Espera-
va a procura pela renovação 
do contrato, faltavam sete 
meses e não fui chamado. 
Esperava o reconhecimento 
de me chamar antes, fui cha-
mado faltando dois meses 
para poder assinar um pré-
-contrato”, afirmou Gustavo 
Henrique.

go. Caboclo (presidente da 
CBF) não me passou nada, 
não me disse nada”, afirmou 
Tite, que justificou o fato de 
não ter chamado nenhum 
jogador que atua no futebol 
brasileiro.

“É um momento de 
preparação, os jogos são de 
preparação. Só vai conseguir 
ter resultado na hora que ne-
cessite com esse período pre-
paratório, ele é inevitável. E 
nesse está a convocação des-
ses atletas jovens, também, 
tem alguns atletas, o Dou-
glas Luiz, um atleta que eu 
acompanhava na época do 
Vasco. Fomos assistir Vasco 
x Atlético-GO, então venho 
acompanhando uma série 
de atletas, como o caso do 
Emerson, que é de uma po-
sição importante, que temos 
necessidade. É o momento 
de dar oportunidade a esses 
atletas também, jovens, para 
que tenhamos essa integra-
ção e esse desenvolvimento, 
de atletas que são das cate-
gorias de base serem apro-
veitados também, na Seleção 
principal”, completou.

Para o gol, Tite convo-
cou Alisson do Liverpool, 
Ederson do Manchester City 
e a surpresa Daniel Fuzato da 
Roma, no Brasil o goleiro de 
22 anos defendeu as cores do 
Palmeiras, mas nunca che-
gou a fazer uma partida pe-
los profissionais.

Nas laterais os convoca-
dos são: Danilo da Juventus, 
Emerson do Real Bétis, Alex 
Sandro também da Juventus 
e Renan Lodi do Atletico de 

nos parisienses. Se renovar, 
Neymar passaria a ganhar 
mais por temporada.

Por outro lado, apesar 

Madrid, Lodi jogava no Ath-
letico Paranaense antes de 
sua transferência para o fu-
tebol espanhol. 

Para a zaga os convoca-
dos foram: Éder Militão do 
Real Madrid, Felipe do Atle-
tico de Madrid, Marquinhos 
do Paris Saint Germain e o 
experiente Thiago Silva tam-
bém do PSG.

Para o meio de campo 
os convocados por Tite fo-
ram: Arthur do Barcelona, 
Casemiro do Real Madrid, 
Fabinho do Liverpool, Lucas 
Paquetá do Milan, Philippe 

Coutinho do Bayern Muni-
que e Douglas Luiz do Aston 
Villa da Inglaterra. No Brasil 
o volante foi revelado pelo 
Vasco e sua transferência 
para o futebol inglês ocorreu 
no último mês de julho.

Para o ataque os con-
vocados são: David Neres do 
Ajax da Holanda, Firmino do 
Liverpool, Gabriel Jesus do 
Manchester City, Richarlison 
do Everton, Willian do Chel-
sea, além do garoto Rodrygo 
do Real Madrid que despon-
tou há duas temporadas jo-
gando pelo Santos.

de estar fora de combate por 
conta de uma lesão muscu-
lar na coxa esquerda, Ney-
mar vem fazendo um gran-

de início de temporada. Em 
cinco jogos, anotou quatro 
gols, sendo três deles decisi-
vos para vitórias do PSG.
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DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

A prefeitura de Sinop, por 
meio da Secretaria Munici-
pal de Saúde, realizará no 
dia 01/11, o segundo mutirão 
de cirurgias oftalmológicas 
com a oferta de 100 proce-
dimentos de pterígios em 
pacientes regulados no mu-
nicípio e que, desde 2013, 
aguardavam na fila de espe-
ra. Conforme o secretário 
municipal de Saúde, Gerson 
Danzer, o processo de con-
tato com os munícipes está 
sendo feito pela Central de 
Regulação, via telefone.

Cirurgias como essas são 
de competência do Estado, 
mas devido ao grande quan-
titativo de pessoas esperan-
do por uma vaga há anos, a 
prefeita Rosana Martinelli, 
determinou que a realização 
ocorresse por conta do mu-
nicípio.

“As cirurgias são destina-
das a pacientes que já estão 
regulados pelo município 
e, esses, são chamados pela 
classificação de risco e, em 
seguida, pela ordem cro-
nológica. É importante que 
todas as pessoas que estão 
aguardando por esse proce-
dimento, assim como qual-
quer outro ofertado na rede 
de saúde pública, mante-
nham, sempre, o telefone 
atualizado no Cartão SUS, 
para que haja possibilidade 
de contato com os mesmos”, 
alerta.

Os pacientes serão atendi-
dos no Centro de Especiali-
dades Médicas (CEM) pela 
equipe médica do Hospital 
dos Olhos de Cuiabá. O se-
cretário explica que trazer 
a equipe médica para Sinop 
gera economia para o mu-
nicípio e o conforto para os 
munícipes que necessitam 
deste serviço.

“Ao invés de levar os pa-
cientes, juntamente como 
seus acompanhantes para 
Cuiabá, optamos em rea-
lizar os procedimentos no 
município. Assim, evitamos 
o transtorno de tirá-los da 
cidade, como também redu-
zimos custo desde passagens, 
hospedagem e alimentação”, 
relata.

Novos pacientes, que ain-
da não estão regulados pelo 
município e necessitam re-
alizar cirurgias desta natu-
reza, devem ir até uma Uni-
dade Básica de Saúde (UBS) 
e passar por uma avaliação 
médica.

Em agosto deste ano, a 
Prefeitura de Sinop já con-
templou 100 pacientes com 
cirurgias oftalmológicas, 
sendo 70 de pterígios e 30 de 
cataratas. Uma terceira etapa 
está prevista para os próxi-
mos dias, no intuito de zerar 
toda demanda reprimida do 
município. 

Os valores destinados são 
oriundos de recursos pró-
prios do município e emen-
das impositivas da Câmara 
de Vereadores.

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

SINOP

Hospital abre espaço para
a Exposição África Abantu

ENERGIA ELÉTRICA

Consumidor mato-grossense pode acompanhar 
verificação de medidor de energia no Ipem

SORRISO

Ações de combate 
ao tráfico geram 
confronto e mortes 
de dois suspeitos 

Imagens retratam passagem de fotógrafa pela África 

consumidor pode solicitar uma via do laudo concluído

Foto: PM/Mt

Uma das armas apreendidas, além de porções
 de entorpecente 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Estão em exposição no 
hall de entrada do Hospital e 
Maternidade Dois Pinheiros, 
em Sinop, fotos do projeto 
África Abantu - da fotógrafa 
Celita Schneider, que retra-
tam o dia a dia de crianças, 
adultos e idosos dos países 
africanos: Quênia e Uganda.

A idealizadora do pro-
jeto relata a importância de 
levar arte e reflexão para 
quem passa pelo hospital. 
“Eu fico emocionada e muito 
grata porque a cultura vem 
de uma história difícil de ser 
acessada, então agradeço ao 
hospital pelo convite e que 
esse espaço cresça e continue 
dando oportunidade para os 
artistas da cidade e região”, 
destaca a fotógrafa.

O África Abantu nasceu 
em Uganda no ano de 2014 e 
chegou ao Quênia em 2018, 
com o propósito de humani-
zar a perspectiva das pessoas 
sobre o continente africano 
por meio da fotografia.

As fotos expostas no Es-
paço Cultural podem ser co-
mercializadas e todo dinhei-
ro arrecadado com as telas é 
revertido para o auxílio na 

DA REPORTAGEM

Os consumidores ma-
to-grossenses podem acom-
panhar a verificação dos me-
didores de energia elétrica, 
quando solicitada ao Insti-
tuto de Pesos e Medidas de 
Mato Grosso (Ipem-MT), as-
sim como pedir uma via do 
laudo. De acordo com o Ins-
tituto, essa verificação deve 
ser solicitada diretamente à 
concessionária de energia, 
que é a responsável pela reti-
rada do equipamento e envio 
ao laboratório da autarquia, 
atendendo à Resolução Ane-
el 414/2010 e Portarias do In-
metro 587/2012 e 285/2008.

“Todos os procedimen-
tos técnicos exigidos pela 
legislação são seguidos, de-
vendo o medidor ser acondi-
cionado em embalagem in-
violável e o solicitante pode 

DA REPORTAGEM

Policiais militares de 
Sorriso (a 420 km de Cuiabá) 
prenderam nesta quinta-fei-
ra (23.10), duas pessoas por 
tráfico de drogas no bairro 
São José. Dois adolescentes 
de 14 e 17 anos foram apre-
endidos e dois suspeitos 
morreram durante confron-
to com os agentes.

De acordo com o bole-
tim de ocorrência, os milita-
res estavam em moto patru-
lhamento no bairro Jardim 
Primavera quando perce-
beram atitude suspeita dos 
adolescentes de 17 anos que 
tentou fugir da abordagem 
entrando em uma residên-
cia. Com ele foram apreen-
didas porções de cocaína. Ele 
disse que tinha comprado a 
droga no bairro São José.

Os policiais foram até 
a residência indicada e logo 
que chegaram foram in-
formados que o local seria 
utilizado para o tráfico de 
drogas. Na casa estavam dois 
homens, sendo um iden-
tificado pelo apelido B.B., 
idade não revelada, e outro 
não identificado. Ambos não 
atenderam a ordem de pa-
rada e ainda trocaram tiro 
com os policiais. A atitude 
foi revidada e B. foi atingido 
e encaminhado à uma uni-
dade de saúde, onde morreu. 
O homem não identificado 

conseguiu fugir e o revólver 
utilizado por eles foi apreen-
dido.

Logo em seguida, os 
policiais prenderam o ho-
mem identificado como 
R.F.L. (30), monitorado por 
tornozeleira eletrônica que 
estava desligada, e apre-
endeu o adolescente de 14 
anos. Eles tentaram instigar 
os moradores a agredir os 
policiais.

NOVA
DENÚNCIA
Horas depois, os poli-

ciais foram acionados para 
voltar ao local, informados 
que membros de uma or-
ganização criminosa esta-
riam ameaçando moradores 
da região com um toque de 
recolhe. De acordo com a 
denúncia, as pessoas eram 
obrigadas a fechar os comér-
cios locais.

Os policiais percebe-
ram que o homem identifi-
cado como F.G.S. (23) estava 
em atitude suspeita e tenta-
ram o abordar. No entanto, 
ele resistiu à abordagem, 
sacou uma arma de fogo e a 
apontou na direção dos po-
liciais. A atitude foi revidada 
e F. acabou atingido. Ele foi 
encaminhado a uma unida-
de de saúde e morreu horas 
depois. O revólver calibre 38 
utilizado por ele foi apreen-
dido.

Foto: aDeMir sPecht

Esse tipo de cirurgia é competência do Estado 

Prefeitura vai realizar mais 100
cirurgias oftalmológicas em novembro
SINOP | Medida é para suprir demanda que o Estado não deu conta de realizar

educação das crianças afri-
canas. O valor de cada tela é 
R$ 80. 

A exposição segue até o 
dia 15 de novembro e é aber-

acompanhar. Após a entre-
ga no laboratório, será feito 
o ensaio metrológico, que 
também pode ser acompa-
nhado, por meio do sistema 
de verificação de medidos 
de energia elétrica, calibrado 
pelo Inmetro e rastreado por 
padrão internacional”, expli-
ca Bento Bezerra, presidente 
do Ipem-MT. 

Após o ensaio, é emi-
tido um laudo que descreve 
as atuais condições metro-
lógicas do medidor, desde 
aspectos visuais, o resultado 
dos ensaios de carga, de re-
gistro e de marcha em vazio. 
Ao final, é dado o resultado 
positivo ou negativo à apro-
vação do instrumento.

“O laboratório de ener-
gia elétrica tem equipe expe-
riente e treinada para as ava-
liações metrológicas, sempre 
respeitando a legislação vi-

gentes estabelecidas pelo In-
metro”, afirma Bezerra.

O Ipem-MT é um ór-
gão delegado do Inmetro 
e vinculado à Secretária de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec). 

O laboratório do Ipem 
está localizado na Rua 13 de 
Junho, 1195 – Edifício Gol-
den, Centro Sul, em Cuiabá. 
Os telefones de contato são 
(65) 3623-1116 ou (65) 3624-
8785 (Ouvidoria).

ta ao público durante todo o 
dia. 

O Espaço Cultural está 
aberto também para receber 
demais artistas, fotógrafos 

amadores e profissionais, 
entre outros. O telefone de 
contato para quem estiver 
interessado em expor é o 
(66) 3515-9852.
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Menino protege o corpo com sacos de lixo ao retirar petróleo 
na praia de Itapuama 

Foto: Leo MaLaFaia/aFP

SORRISO

‘Pensei no trabalho 
da minha mãe e em 
ajudar’, diz adolescente 
fotografado dentro de 
mar com óleo em PE
DA REPORTAGEM

“Quando eu vi o óleo, 
pensei em várias coisas. Na 
tristeza, no trabalho da mi-
nha mãe e em ajudar.” Essa 
declaração é de Everton Mi-
guel dos Anjos, de 13 anos, 
fotografado em meio ao óleo 
que atingiu a Pedra do Xaréu, 
no Cabo de Santo Agostinho, 
no Grande Recife. A imagem 
viralizou nas redes sociais e 
ganhou repercussão interna-
cional como um símbolo do 
desastre ambiental no litoral 
brasileiro. Além do Cabo, 
outras nove cidades per-
nambucanas tiveram praias 
manchadas pelo óleo no pe-
ríodo entre 17 de outubro e 
esta sexta-feira (25): São José 
da Coroa Grande, Barreiros, 
Tamandaré, Sirinhaém, Rio 
Formoso, Ipojuca, Jaboatão 
dos Guararapes, Paulista e 
Itamaracá. Até quinta (24), 
1.358 toneladas de resíduos 
foram recolhidas do litoral 
do estado, segundo balan-
ço do governo. Filho da co-
merciante Ivaneide Maria de 
Oliveira, de 36 anos, Everton 
faltou à escola na segunda-
-feira (21) para ajudar a mãe 
no bar à beira de Itapuama, 
no Cabo de Santo Agostinho. 

O ponto é a única fonte de 
renda da família e sempre 
abre aos fins de semana, mas 
o feriado estadual de Dia do 
Comerciário era uma expec-
tativa de aumentar o fatura-
mento da família.

A realidade, no entan-
to, trouxe a dureza de ver a 
única fonte de renda man-
chada pelo óleo. “No fim de 
semana, a gente foi trabalhar 
normalmente porque não ti-
nha nada. E na segunda [21], 
como o movimento seria 
grande por causa do feria-
do, ele foi para me ajudar. 
Quando eu vi o óleo, a pri-
meira coisa que pensei foi no 
comércio”, contou a mãe do 
adolescente. Trocando o ma-
terial de limpeza das mesas 
do bar pelo Equipamentos de 
Proteção Individual (EPIs), 
Everton se integrou à força-
-tarefa montada às pressas 
para conter o óleo na Pedra 
do Xaréu. Já Ivaneide perma-
neceu em Itapuama.

“Eles [pessoas no local] 
deram bota, luva, mas serve 
até certo ponto. A luva é cur-
ta e a areia entra na bota, en-
tão só adianta se na área em 
que você estiver for pouco 
óleo para limpar”, disse a co-
merciante.

Ferramenta está em desenvolvimento pela Sefaz 

Atletas melhoram o desempenho mesmo
sabendo de efeito placebo, diz estudo
DA REPORTAGEM

O efeito placebo não precisa necessaria-
mente ser um segredo para que ele realmente 
funcione. É o que diz um estudo realizado por 
pesquisadores da Universidade de São Paulo 
(USP), revelando que, mesmo quando as pes-
soas sabem que estão ingerindo algo sem uma 
substância ativa, elas também podem apresen-
tar um resultado positivo — condição conheci-
da como placebo aberto.

“Geralmente, o que achamos de efeito pla-
cebo é que temos que ‘enganar’ a pessoa, ou 
seja, ela tem de pensar que está tomando algo 
que melhore o seu desempenho” afirma Bryan 
Sauders, pesquisador principal do estudo pu-
blicado na revista Plos One. “Então surgiram 
estudos que mostravam que o placebo aberto 
também poderia melhorar sintomas de dor, 
então quisemos testar se isso funcionaria tam-
bém no ambiente esportivo”.

Para isso, os pesquisadores recrutaram 28 
mulheres ciclistas que assistiram uma apre-
sentação individual sobre o conceito de efeito 
placebo. Nesta apresentação, o médico relatava 
que outros testes mostravam que, mesmo com 
o placebo aberto, existia a possibilidade de 
conseguir melhoras no desempenho.

Em seguida, as participantes ingeriram duas 
cápsulas vermelhas e brancas contendo fari-
nha, e esperaram quinze minutos para que o 
placebo fizesse efeito. Os pesquisadores anali-
saram o tempo de conclusão e a potência no 
teste de um quilômetro — eles constataram 
uma melhora no desempenho de uma parte 
considerável das atletas. Das 28 participantes 
do estudo, 11 melhoraram, 13 não passaram por 
alterações e quatro pioraram.

Os pesquisadores ainda não sabem o mo-
tivo de algumas atletas terem piorado, mas a 
hipótese é que as quatro tinham expectativas 
negativas em relação ao resultado. No entan-
to, algumas que tinham expectativas negativas 
melhoraram o desempenho, também sendo 
necessário estudar o motivo para esses resul-
tados.

“Em geral, as respostas ao placebo podem ser 
variadas e sabemos que podem ser determi-
nadas por fatores ambientes, neurobiológicos, 
expectativas, positividade e condicionamento. 
Então é preciso fazer mais estudos para investi-
gar como essas alterações realmente ocorrem”, 
explica Sauders.

SUA SAÚDE |  Ciclistas apresentaram resultados físicos melhores durante um teste após ingerirem pílulas com farinha
Foto: Lucas Diego
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