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EXPECTATIVA

As obras realizadas no trecho da BR-163/364, que interliga Cuiabá a Rondo-
nópolis, deverão ser concluídas em meados do próximo ano. É o que garan-
te o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).
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MATO-GROSSENSE

JUSTIÇA ELEITORAL

8 clubes brigam pelo título 

Sábado Distrito de União do 
Norte fará biometria 

Chegou ao término a fase de classificação do Campeonato 
Mato-grossense 2019. Após nove rodadas, oito clubes se classi-
ficaram para as quartas-de-final e outros dois estão rebaixados 
para a segunda divisão.                                                             Página - 6

A Justiça Eleitoral enfatiza que o recadastramento bio-
métrico é fundamental para o processo de votação, quem não o 
realizar terá seu título eleitoral cancelado.                    Página - 5

CRÉDITO: ASSESSORIA

MARCOS VERGUEIRO | SECOM MT

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

DNIT garante conclusão 
das obras até 2020

A bancada de deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso no Congresso, 
se reuniu com o ministro da infraestrutura, Tarcísio Gomes Freitas, com o objetivo e cobrar 
providências do governo federal sobre a troca da concessionária da BR-163.                                      
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PRESSÃO

União de parlamentares de MT 
busca solução para rodovia

Acordo vai 
alavancar 
a economia 
em MT
Governo de Mato Grosso e Banco 
da Amazônia assinaram protocolo 
de intenções que fará com que a 
instituição bancária disponibilize 
em forma de financiamento, R$ 
571 milhões para que empreende-
dores possa desenvolver ativida-
des que alavanque a economia no 
estado.                                 Página  4



Não é o mais correto, mas...
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e cuidadosamente configurados em 
meu computador, e refazer a instalação 
de tudo, com a qualidade que exijo, me 
tomaria cerca de dois dias. Tempo, atu-
almente, tem sido um “artigo de luxo” 
para mim. Por esse motivo, ao menos 
por hora, optei por seguir um, digamos, 
“atalho”: “clonar” a partição de sistema 
para o novo disco.

Esse passa longe de ser o melhor 
procedimento a ser feito. O ideal, cla-
ro, é fazer toda a instalação “do zero”, 
mas a clonagem é eficiente no que diz 
respeito a deixar o disco novo exa-
tamente igual o antigo. Na primeira 
tentativa o aplicativo não conseguiu 
resolver a questão, deixando o serviço 
sem concluir. No dia seguinte, com um 
pouco mais de pesquisa, conseguir um 
programa que fez o “serviço” com efici-
ência, mesmo no Windows 10 com um 
monte de “tralha” instalada. Protelei, 
então, uma instalação “decente”. Va-
mos ver quando consigo fazer o projeto 
se tornar realidade.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!

Acredito que tenha falado aqui, al-
guns dias atrás (mas posso não ter fala-
do, minha memória não é das melhores 
e não vou revirar os arquivos para desco-
brir), sobre um upgrade que estou fazen-
do em meu notebook, buscando aumen-
tar o desempenho e facilitar meu dia a 
dia. Como ele tem um bom processador 
e uma memória legal, resolvi “atacar” o 
ponto de maior “ancoragem” da veloci-
dade atualmente: o HD. Seu computador 
pode ser o “bicho da goiaba” que for, se 
você utiliza HD´s tradicionais vai “enros-
car” na taxa de transferência extrema-
mente limitada, que vai fazer com que 
todo o resto do conjunto fique “preso”, 
sem ter como utilizar seu potencial.

Resolvi, então, comprar um HD SSD, 
tecnologia desenvolvida à partir dos 
conceitos de memória Flash, sem par-
tes móveis e com velocidade de leitura e 
gravação cerca de 10 vezes superior aos 
discos tradicionais.

Como os discos com essa tecnolo-
gia são de menor capacidade e maior 
preço que os convencionais, optei pela 
instalação de um SSD de 240 gigabytes 
e em manter meu HD atual, de um tera-
byte, instalado no notebook, deixando, 
ali, meus arquivos, e no armazenamento 
mais rápido o sistema operacional e os 
aplicativos. Só que, com o SSD em mãos, 
surgiu um grande problema: eu tenho 
uma infinidade de aplicativos instalados 
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O noviciado de Paulo Guedes no Ministério da Eco-
nomia tem produzido um nível de solavancos moderado, 
seja em relação ao que se esperava de um quadro sem ex-
periência na máquina pública, seja na comparação com 
as trepidações que acometem outros setores da gestão 
Jair Bolsonaro (PSL). O economista pareceu ter compre-
endido depressa as especificidades políticas de sua nova 
posição.

Para compensar a falta de traquejo —sua e de auxi-
liares levados ao ministério—, escalou nos degraus abaixo 
técnicos com conhecimento da máquina e do Congresso. 
Percebida a centralidade da reforma da Previdência, pas-
sou a ceder em outros tópicos de sua agenda.

Dedicou-se a desbastar os possíveis entraves a seu 
programa de desestatização em burocracias poderosas, 
como o Tribunal de Contas da União. Como mostrou o 
leilão de aeroportos na sexta (15), cuja arquitetura foi toda 
desenhada no governo de Michel Temer (MDB), daí po-
derão vir notícias mais concretas para a ansiada reanima-
ção da atividade econômica. Mas a obsessão de Guedes 
com o tema da desvinculação de despesas orçamentárias 
produziu um tropeço na semana passada.

Em entrevista, o ministro disse que uma emenda 
para desvincular e desindexar os gastos dos orçamentos 
públicos começaria a tramitar no Senado Federal conco-
mitantemente à reforma da Previdência, que entrou pela 
Câmara. De imediato nova preocupação tomou conta do 
mundo partidário, com repercussões no financeiro. Se o 
plano fosse à frente, não apenas a energia política seria 
dispersada. Cresceria também o número de adversários 
das duas propostas.

Felizmente, diante das críticas, o ministro desistiu 
da ideia. Tudo indica que vai no mínimo esperar o trâmi-
te do texto previdenciário.

Há mérito na ideia de devolver aos atuais legisla-
dores parte da competência para definir o destino das 
verbas públicas, prerrogativa demasiadamente subtraída 
pela Carta. Mas a simples desvinculação, além do custo 
político, não traria muito ganho nesse aspecto.

A grande maioria dos gastos orçamentários da 
União, dos estados e dos municípios se traduz, ao fim e ao 
cabo, em salários de servidores, aposentadorias ou pen-
sões. Essas despesas não podem ser suspensas nem redu-
zidas, mesmo se houver a desvinculação constitucional.

Será muito mais trabalhoso aumentar a margem de 
manobra dos governos e dos parlamentares no manejo 
dos seus orçamentos. Uma série de mudanças legais e ju-
risprudenciais será necessária.

A reforma da Previdência constitui só o primeiro 
passo nesse rumo. Mas, de tão necessário, todos os outros 
dependem dele. Por isso o governo deveria evitar ruídos 
capazes de complicar sua aprovação.

Editorial

Hora de evitar ruído

Ranking dos Políticos - Facebook

tualmente exercia. Quer dizer que o 
segurado não poderá mais exercer a 
profissão que anteriormente desem-

penhava com a mesma maestria e de-
vido a isto terá uma perca monetária 
em seu salário.

A renda mensal inicial do auxílio-
-acidente corresponde a 50% do salá-
rio-de-benefício, conforme artigo 86, § 
1º da Lei 8.213/91, ou melhor do valor da 
contribuição.

Importante frisar que para o segu-
rado especial, o auxílio-acidente será 
concedido no valor equivalente a 50% 
do salário mínimo. E caso esteja con-
tribuindo facultativamente para o re-
gime previdenciário, terá o benefício 
concedido com base no salário de con-
tribuição.

Ainda, conforme preceitua o arti-
go 86, § 3º da Lei 8.213/91, é vedada a 
cumulação do auxílio-acidente com 
qualquer aposentadoria.

Note-se que a Lei de Planos de Be-
nefícios da Previdência Social não es-
tabelece restrições quanto ao recebi-
mento do auxílio-acidente juntamente 
com outro benefício, que não aposen-
tadoria.

Finalmente é importante reforçar 
que auxílio-acidente é um direito do 
segurado que teve sua capacidade la-
borativa prejudicada devido acidente, 
é devido durante a sua vida e somente 
será cessado após a concessão de apo-
sentadoria, insto é o segurado poderá 
trabalhar, trocar de emprego ou até 
receber auxílio-doença, ou pensão por 
morte cumulativamente com o auxí-
lio-acidente, pois não prejudicará seu 
recebimento.

GABRIELA SEVIGNANI 
É ADVOGADA

Auxílio-acidente

PREVIDÊNCIA NA MIRA
O Diário Oficial Eletrônico da Assem-

bleia Legislativa publicou a constituição 
da CPI da Previdência dos Servidores do 
Estado. Agora, os membros da CPI devem 
ser indicados no prazo de cinco dias. Caso 
contrário, caberá ao presidente Eduardo 
Botelho indicá-los. Como proponente da 
comissão, o deputado João Batista tem 
direito de presidir os trabalhos. Entre as 
metas está a de esclarecer com precisão 
as receitas e despesas dos aposentados e 
pensionistas, bem como a real situação 
financeira, elaborando um diagnóstico 
fiel e seguro sobre a saúde e sustentabili-
dade do sistema.

2020 CHEGOU
A deputada Janaína Riva se posicio-

nou contra o decreto do Governo que res-
cinde todos os convênios e parcerias com 
municípios e organizações da sociedade 
civil cujo repasse não foi efetivado qual-
quer repasse financeiro até 31 de dezem-
bro de 2018. Para Janaína, a medida pode 
atrapalhar o desempenho dos prefeitos 
que tentarão a reeleição em 2020. Mesmo 
que tenham projetos bem elaborados, os 
municípios não conseguirão entregar par 
a população aquilo que foi prometido.

MORTE DE PEIXES
O deputado estadual Lúdio Cabral 

apresentou requerimento solicitando ao 
governador Mauro Mendes e à Secretaria 
de Meio Ambiente (Sema) informações e 
quais providências foram tomadas dian-
te da mortandade de peixes detectada na 
cabeceira o Rio Paraguai, na região de 
Alto Paraguai. Até o momento, sabe-se 
que uma das principais suspeitas é que 
um acidente com um caminhão nas pro-
ximidades do rio pode ter derrubado nas 
águas uma grande quantidade de agro-
tóxicos que pode ter matado espécies 
como cachara, lambari e piau, no último 
domingo.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) é preso acusado de ser o lí-
der de uma organização criminosa que atuou em esquemas ilegais 
que envolvem mais de R$ 1,8 bilhão em propinas pagas ou prometi-
das, segundo a força-tarefa da Operação Lava Jato no MPF (Ministé-
rio Público Federal) do Rio. 

Existem alguns “recursos” no mundo tecnológico 
que ajudam bastante, mas que devem, evidentemen-
te, ser usados com “moderação”. O caminho mais 
“simples” nem sempre é o melhor. Ao contrário: na 
maioria das vezes as chances de problemas são 
maiores pelos métodos mais “rápidos”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução / Globonews

GABRIELA SEVIGNANI

quando o segurado sofrer acidente 
de trânsito, de trabalho ou até 
doméstico tem o direito de pleitear 
este benefício

Hoje vamos falar sobre um benefí-
cio pouco conhecido pelos segurados 
da Previdência Social o Auxílio-Aci-
dente. Inicialmente vale mencionar 
que o auxílio-acidente é um benefício 
de natureza indenizatória. De prima 
a Lei 8.213/91 elenca em seu artigo 86 
os requisitos para que haja a conces-
são do benefício de auxílio-acidente.

Com base no que dispõe a legisla-
ção vigente, podemos afirmar que o 
auxílio-acidente é aquele benefício 
concedido ao segurado acidentado 
que, após a consolidação das lesões 
decorrentes de acidente de qualquer 
natureza, resultarem em sequelas 
que impliquem na redução da capaci-
dade laborativa.

Primeira característica permissi-
va a concessão deste benefício é que 
o cidadão tenha a qualidade de segu-
rado, que é condição atribuída ao in-
divíduo filiado a Previdência Social, 
ou seja, aquele que possua inscrição 
válida e realize a contribuição previ-
denciária nos termos determinados 
pela Lei. Importante destacar que não 
há necessidade de cumprimento de 
período de carência.

Outra particularidade importante 
deste benefício é que pode ser aci-
dente de qualquer natureza, ou seja, 
quando o segurado sofrer acidente de 
transito, de trabalho ou até doméstico 
tem o direito de pleitear este benefí-
cio.

Além disso, é importante que o 
segurado após consolidação das le-
sões, ou seja, após estar recuperado 
para voltar ao trabalho, apresente se-
quelas que impliquem na redução da 
capacidade para o trabalho que habi-

IMAGEM DO DIA

“a obsessão de Guedes com o tema da 
desvinculação de despesas orçamen-
tárias produziu um tropeço na semana 
passada

“
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TEMER PRESO
Preso em mais uma etapa da Operação Lava 

Jato o ex-presidente Michel Temer é acusado de li-
derar esquema de pagamento de R$ 1,8 bilhão em 
propina. Temer foi preso hoje em razão de suspei-
tas sobre contratos da Usina de Angra 3, ligada à 
Eletronuclear.

ERA QUESTÃO DE TEMPO
Quem acompanha o dia a dia da política bra-

sileira já esperava que Temer fosse ser preso. Era 
questão de tempo, o que impedia a ação era imuni-
dade que ele tinha por ser presidente da República. 
Agora sem o foro privilegiado, não tinha cada que 
impedisse a prisão.

EU JÁ SABIA...
A previsão de Ciro Gomes finalmente aconte-

ceu, há pelo menos três anos ele vem dizendo que 
mais cedo ou mais tarde, Temer iria para a cadeia 
pelos crimes de corrupção contra o Brasil. Ao de-
clarar tal precisão com gostinho de torcida, Temer 
processou Ciro por chama-lo de bandido, chefe e 
quadrilha, e perdeu. “não é bola de cristal, é por co-
nhecer essa gente”, postou Ciro nas redes sociais.

BRAÇO DIREITO
O fiel escudeiro de Michel Temer, ex-ministro 

Moreira Franco também foi preso na operação que 
é um desdobramento da Operação Radioatividade, 
que investiga desvios nas obras da Usina Nuclear 
de Angra 3. 

GUERRA ENTRE PODERES
A semana termina quente no cenário político 

nacional, não só pela prisão do ex-presidente Mi-
chel Temer, mas também pela acalorada briga ins-
taurada entre os poderes Legislativo e Judiciário. 
Tudo isso porque o Senado pretende instaurar uma 
CPI para investigar os tribunais superiores no Bra-
sil.

APONTOU O DEDO
O senador Jorge Kajuru (PSB-GO), em entrevis-

ta à Rádio Bandeirantes de Goiânia, acusou o mi-
nistro Gilmar Mendes de vender sentenças, e que 
disso viria o patrimônio milionário do jurista. Ka-
juru ainda denunciou que Gilmar Mendes viaja 12 
vezes por mês até Portugal, com dinheiro público, 
e de primeira classe, para gerenciar seus bens no 
país europeu.

ACUSOU O GOLPE
O ministro Gilmar Mendes, acusou o golpe de-

ferido pelo senador Kajuru, e procurou o presidente 
do STF, Dias Toffoli, para que providências fossem 
tomadas sobre as declarações de Kajuru. No texto 
enviado para Toffoli, Gilmar Mendes descreve tre-
chos da fala de Kajuru. “De onde você tirou esse pa-
trimônio? Da Mega Sena? De herança, de quem você 
tirou, Gilmar Mendes? Foram das sentenças que 
você vendeu, seu canalha!”,   

DE OLHO NO PODER
Por Clemerson Mendes | clemersonsm@msn.com

Bancada mato-grossense em reunião com o ministro da Infraestrutura, em Brasília 

Comissão de Educação da ALMT se reuniu para discutir o assunto 

Parlamentares de MT se unem para cobrar 
a troca da concessionária da BR-163
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A bancada de deputa-
dos federais e senadores re-
presentantes de Mato Gros-
so no Congresso, se reuniu 
com o ministro da infra-
estrutura, Tarcísio Gomes 
Freitas, com o objetivo e co-
brar providências do gover-
no federal sobre a troca da 
concessionária da BR-163, 
como também agilidade na 
duplicação da rodovia fede-
ral, hoje sob a tutela da Rota 
do Oeste. 

Os pontos da rodovia 
destacados pela bancada 
compreendem os trechos 
de Cuiabá até Rosário Oes-
te, entre o Posto Gil e Sinop, 
como também o asfalta-
mento do trecho da rodovia 
no estado do Pará, que com-
preende à 90 km.

Líder da bancada, o pe-
pista Neri Geller, que tem 
um bom trânsito com o 
atual governo aponta a ne-
cessidade do governo em 
reconhecer a importância 
da produção agrícola que o 
estado de Mato Grosso tem 
para o país.

“Há 15 dias, por exem-
plo, estávamos com mais 
de 5 mil caminhões para-
dos por falta de condições 
de trafegabilidade. Estamos 
exportando, pelo eixo da 
BR 163 (sentido Miritituba/
PA), mais de 8 milhões de 
toneladas de grãos, que cer-
tamente ajudam na balança 
comercial brasileira. Não 
podemos aceitar que o Go-
verno não nos dê a devida 

atenção”, disse Geller.
No dia 14 de fevereiro, 

o vice-presidente da Repú-
blica, Hamilton Mourão, 
em entrevista ao radiojornal 
“A voz do Povo” da Sorriso 
FM, já havia sinalizado uma 
preocupação do governo 
federal no tocante ao esco-
amento da produção agrí-
cola de Mato Grosso e que 
para isso, ações estão sendo 
planejadas. “Vamos manter 
a rodovia (BR 163) em boas 
condições de trafegabilida-
de”, garantiu Mourão.

TROCA DE 
CONCESSIONÁRIA

Na reunião, além do 
assunto principal que foi o 
pedido de aceleramento da 
duplicação, a bancada mato-
-grossense também tratou 
da reavaliação do contra-
to de concessão da BR-163, 
hoje sob os cuidados da Rota 
do Oeste.

O deputado Juarez 
Costa (MDB) que também 
esteve presente na reunião 
com o ministro Tarcísio, 
evidenciou o descontenta-
mento com a atual conces-
sionária. 

“Existe um problema 
com a concessionária Rota 
do Oeste e o caminho vai 
ser a troca da concessioná-
ria. Acreditamos que em um 
período curto de tempo isso 
aconteça e definitivamente 
ocorra a duplicação Sinop-
-Cuiabá, já que os pedágios 
deste trajeto têm sido pagos 
pela população, mas, lamen-
tavelmente, pouco se fez em 

BANCADA UNIDA  | Representantes de Mato Grosso cobraram também agilidade do governo federal na 
duplicação da rodovia

Foto – AlAir ribeiro/MidiANews

Foto: roNAldo MAzzA

INFRAESTRUTURA 

Plano de ação será desenvolvido para resolver 
problema de obras inacabadas em escolas de MT
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Assembleia Legislati-
va realizou a primeira reu-
nião ordinária da Comissão 
de Educação, Ciência, Tec-
nologia, Cultura e Desporto 
tendo como pauta a infra-
estrutura das escolas públi-
cas de Mato Grosso. Após o 
encontro, ficou definido que 
a equipe técnica da comis-
são vai elaborar um plano de 
ação e um cronograma e en-
caminhá-lo à Secretaria de 
Estado de Educação (Seduc) 
para providências imediatas.

“Nessa primeira reu-
nião, convidamos uma equi-
pe da Seduc, do Sintep e 
do Ministério Público para 
discutirmos a retomada das 
obras que estão paralisadas 
nas escolas públicas. Temos 
que elaborar junto com a Se-
duc um plano de ação para 
as retomadas dessas obras, 
sabemos das dificuldades 
financeiras do estado, mas 
precisamos que o governo 
dê uma resposta à socieda-
de”, disse o presidente da 
comissão, deputado Thiago 
Silva (MDB).

Segundo dados apre-
sentados pela Seduc, Mato 
Grosso conta, atualmente, 
com 768 escolas públicas es-

taduais distribuídas nos 141 
municípios. O secretário-
-adjunto de Obras da Seduc, 
Alan Resende Porto, apre-
sentou um planejamento do 
governo para recuperação 
dessas obras. 

“Estamos trabalhando 
para melhorar as estruturas 
das escolas, mas isso leva um 
tempo. Sabemos da urgência 
de determinadas unidades 
e nosso plano de demandas 
de obras nas escolas segue a 
programação. É importante 
lembrar, entretanto, que o 
estado está enfrentando uma 
situação de calamidade fi-
nanceira”, destacou Porto.Na 

termos de duplicação”, re-
clamou Juarez.

A Rota do Oeste assu-
miu a concessão da BR-163 
em 20 de março de 2014 e 
tem direito de exerce-la até 

ESCOLA DE LATA

Após denúncias alunos deixam de estudar 
em contêineres, mas problemas continuam 
DA REPORTAGEM

Depois do escândalo 
envolvendo a situação pre-
cária que várias escolas de 
Mato Grosso colocam seus 
alunos e professores dentro 
do processo educacional, 
enfurnados em verdadeiras 
latas, alunos da Escola Muni-
cipal José Pedro Gonçalves, 
situada na comunidade rural 
em Rosário Oeste deixaram 
de ter alunas nesses locais.

Mas engana-se quem 
pensa que os problemas fo-
ram resolvidos. Apesar de 
não terem mais alunas nos 

contêineres, mas a impro-
visação continua. Agora as 
salas de aula dividem um 
mesmo ambiente, dividido 
apenas por uma divisória.

A situação foi mostrada 
pelo repórter Ricardo Mello 
da TV Centro América, em 
matéria exibida dentro do 
telejornal MT1. Além do 
mesmo espaço separado por 
divisória a reportagem mos-
tra que o local não tem for-
ro, por isso, é possível ouvir 
as duas professoras, de salas 
distintas, falando ao mesmo 
tempo, dificultando assim 
a concentração e aprendi-

zado dos estudantes.  “É di-
fícil concentrar com todos 
falando ao mesmo tempo, e 
tem vezes que a professora 
de lá fala mais alto e a da-
qui fala mais baixo, não dá 
para escutar”, disse o aluno 
Anderson Máximo de Lima. 
As professoras também rela-
tam que, apesar da reforma 
ser algo bom, está difícil tra-
balhar. “Como a divisória é 
baixa, acaba tendo bastante 
barulho e uma atrapalha a 
outra, pois precisamos falar 
mais alto”, relatou a profes-
sora Neuza Divina David.
Precisou a imprensa noticiar 

o fato e procurar a Secre-
taria Estadual de Educação 
(Seduc), para a os represen-
tantes da pasta dizerem que 
vão colocar o forro no local 
e subir mais as divisórias, 
para ter aí sim um isolamen-
to adequado do local, algo 
que já deveria ser feito logo 
de início. A Seduc informou 
ainda a reportagem da TVCA 
que o término das reformas 
deve ocorrer nos próximos 
20 dias, pelo que foi deter-
minado pela Justiça. Agora 
o governo vai desmontar os 
contêineres e retirá-los das 
dependências da escola.

2044. Na reunião com o mi-
nistro tudo se encaminhou 
bem e acreditamos que em 
breve teremos uma solução 
definitiva para a BR-163.

O ministro da Infraes-

trutura, declarou que Mato 
Grosso é uma das priorida-
des da pasta. “É um estado 
que funciona apesar do Go-
verno, por isso, se o Governo 
ajudasse mais, Mato Grosso 

faria mais. Temos um cari-
nho muito grande pelo esta-
do, tanto que já estive lá por 
duas vezes, e as demandas 
estão sim no nosso radar”, 
disse Freitas.

reunião, o promotor Miguel 
Slhessarenko Junior admitiu 
que o estado precisa acabar 
com os improvisos e tratar a 
educação como prioridade. 
“Para agravar toda a situação,  
os contêineres do projeto 
sala-móvel estão sem qual-
quer manutenção por parte 
do governo, inclusive com 
atraso de aluguel. Temos que 
fixar um prazo para resolver-
mos essa situação das salas 
que não têm estrutura para 
sediar as aulas continuamen-
te”, esclareceu Slhessarenko, 
se referindo às salas-móveis 
de aula de uma escola do 
município de Rosário Oes-

te. O presidente do Sintep, 
Valdir Pereira, lembrou que 
a Comissão de Educação terá 
um papel fundamental para 
cobrar providências junto 
ao governo do estado para 
a recuperação das escolas 
públicas.“A Assembleia tem 
esse papel de representan-
te do povo para fiscalizar o 
orçamento das finanças do 
estado. O problema de falta 
de infraestrutura nas escolas 
é antigo, e está em todos os 
municípios de Mato Grosso. 
O Sintep espera que a Seduc 
apresente um cronograma 
em relação aos problemas 
enfrentados”, revelou ele.
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Mauro Mendes na assinatura do protocolo de intenções com o Banco da Amazônia

Parceria firmada entre governo e banco 
rende R$ 57 mi em investimentos para MT
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Governo de Mato Gros-
so e Banco da Amazônia as-
sinaram na tarde de quarta-
-feira (19), protocolo de 
intenções que fará com que a 
instituição bancária disponi-
bilize em forma de financia-
mento, R$ 571 milhões para 
que empreendedores possa 
desenvolver atividades que 
alavanque a economia no es-
tado.

“Esse recurso é muito 
importante para as nossas 
cadeias produtivas. Mato 
Grosso tem grande poten-
cialidade de continuar cres-
cendo e a oferta de crédito 
é extremamente importante 
para que possa ampliar a ati-
vidade produtiva em todo o 
Estado”, destacou o governa-
dor. 

Mauro Mendes lem-
brou ainda que os recursos 
que serão disponibilizados 

pelo Banco da Amazônia, 
foram criados com esse ob-
jetivo, já que são recursos 
constitucionais visando o in-
vestimento e regiões como 
o Centro-Oeste, Nordeste 
e Amazônia para alavancar 
o crescimento produtivo 
dessas localidades, gerando 
assim mais emprego, am-
pliando o desenvolvimento 
regional.

“Eu não tenho dúvi-
da nenhuma que mais essa 
oferta, somando as que já 
existem no Estado, serão 
importantes para que Mato 
Grosso possa continuar cres-
cendo no agronegócio e em 
todos os demais setores que 
serão oportunizados na to-
mada desses investimentos”, 
ressaltou Mendes.

O acordo do financia-
mento visa de forma direta 
o setor privado, mas o setor 
público de forma indireta 
também vai se beneficiar do 
investimento. “Porque à me-

dida que há um crescimento 
da iniciativa privada, há um 
crescimento da arrecadação 
de impostos, a geração de 
emprego, é o jogo do ‘ganha 
ganha’. Eu tenho certeza que 
esta iniciativa do banco da 
Amazônia, em parceria com 
o setor produtivo, interme-
diado pelo Governo do Es-
tado trará amplos benefícios 
a todo o Estado e a todos os 
mato-grossenses”, avaliou o 
governador.

Para o presidente do 
Banco da Amazônia, Valde-
cir José de Souza, o recurso 
disponibilizado será impor-
tante para financiar os pro-
jetos privados, na atração de 
investidores para o Estado. O 
valor que será disponibiliza-
do em 2019 é maior que em 
2018, que foi de pouco mais 
de R$ 350 milhões. “Somos 
um banco que tem hoje re-
cursos disponíveis para in-
vestir no desenvolvimento 
de Mato Grosso”.

INJEÇÃO FINANCEIRA | O valor investido em 2019 supera o de 2018 em R$ 221 mi
Foto por: Marcos Vergueiro | secoM Mt
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DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Entidades se reúnem para tratar de 
ferrovia até o norte de Mato Grosso

SHOW SAFRA BR 163

Evento está na principal região produtora 
de grãos de MT e pode receber 60 mil visitantes

SINOP

Emissão de alvarás 
registra o melhor 
desempenho desde 2012

Entidades reunidas discutindo extensão de ferrovia 

Prefeitura de Sinop emitiu, em 2018, mais de 1,7 mil 
documentos 

Show Safra Br 163 acontece de 26 a 29 de março em Lucas do Rio Verde

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

O Fórum Pró-Ferrovia 
em Cuiabá e a Fiemt pro-
moveram nesta semana uma 
reunião para tratar da ex-
tensão dos trilhos da ferro-
via Senador Vicente Vuolo 
de Rondonópolis a Cuiabá e 
também a Sorriso. Na pauta 
estava a definição do apoio 
à empresa que detém a con-
cessão da ferrovia, a Rumo 
Logística, nas negociações 
que definem a viabilidade do 
empreendimento.

Será agendada para o 
início de abril, uma audiên-
cia como o ministro da In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes 
de Freitas,  para levar a de-
manda ao conhecimento do 
governo federal, de modo 
a obter apoio da solução de 
um dos principais garga-
los para o desenvolvimento 
econômico de Mato Grosso: 
a logística de transportes, 
tanto para o escoamento da 
produção quanto para a che-
gada de insumos e produtos 
de fora.

A Rumo Logística já 
manifestou a disposição em 
construir e extensão da fer-
rovia. Porém, esse investi-
mento está atrelado à dupli-
cação de outro trecho cuja 
concessão também pertence 
à Rumo: a chamada Malha 
Paulista, que liga Rondonó-
polis ao porto de Santos (SP). 
Essa duplicação seria fun-
damental para dar suporte 
ao aumento do fluxo ferro-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A região médio norte 
de Mato Grosso responde 
por 40% da produção total de 
grãos do estado. Com 2 mi-
lhões de hectares plantados, 
consome 9% de toda produ-
ção de máquinas agrícolas 
do país. 

Neste cenário protago-
nista do agronegócio mato-
-grossense e nacional é rea-
lizado o Show Safra BR 163, 
que deve contar este ano 
com 250 expositores, 50 
marcas a mais que a edição 
de 2018. O evento registrou 
movimentação comercial de 
cerca de R$ 1,2 bilhões ano 
passado e recebeu em torno 
45 mil visitantes, números 
que o colocam entre as três 
feiras mais importantes do 
agronegócio brasileiro.

A programação atende 
toda a cadeia do agro (agri-
cultura e pecuária), cultivo 
em larga escala e a Agricultu-
ra Familiar. Capacita mão de 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

O número de alvarás 
de construção emitidos, em 
2018, pela Prefeitura de Si-
nop, foi o maior desde 2012. 
Dados divulgados pelo Nú-
cleo de Projetos (Prodeurbs), 
neste mês de março, mos-
tram que na série temporal 
do município, os 1.794 docu-
mentos liberados no último 
ano ficaram atrás, apenas, 
de 2012, quando totalizaram 
1.961.

No quesito área cons-
truída, 461.746,01 metros 
quadrados foram edificados 
em 2018, de acordo com o 
Núcleo. Segundo explica o 
diretor do Prodeurbs, Paulo 
Henrique de Abreu, Sinop 
vem registrando um desem-
penho positivo no quesito 

viário em Mato Grosso, que 
pressionaria a Malha Paulis-
ta. 

Porém, por se tratar de 
um investimento na casa de 
R$ 5 bilhões, a Rumo busca 
uma saída para garantir que 
o prazo de concessão dessa 
malha seja prorrogado por 
mais 35 anos. Em tese, essa 
negociação só poderia acon-
tecer daqui a 10 anos, prazo 
original para extinção da 
concessão.

Uma das preocupações 
da Federação das Indústrias 
no Estado de Mato Grosso 

obra pro campo, por meio de 
parcerias com o Senar/MT. A 
programação de palestras dá 
destaque, este ano, em cada 
dia para uma cultivar dife-
rente. Primeiro se discute a 
soja, depois o milho e na se-
quência o algodão. As discus-
sões abrem espaço também 
para parte política, tratando 
do cenário atual do Brasil e 
as perspectivas para o agro-
negócio em 2019. Agregando 
também, toda a parte de pes-
quisa da Fundação Rio Ver-
de. A mulher também terá 
voz no Show Safra. Um car-
dápio extenso, direcionado 
e completo para o produtor 
rural, profissionais que aten-
dem ao agro, empresários, 
acadêmicos, pesquisadores e 
público em geral.

“Nosso espaço está es-
truturado para recepcionar 
em torno de 60 mil visitan-
tes na edição deste ano. A ex-
pectativa é de superação em 
todos os números, incluindo 
os de comercialização e ne-
gócios. Temos um mercado 

(Fiemt) é justamente garan-
tir que uma eventual prorro-
gação da concessão à Rumo 
esteja vinculada também 
à extensão dos trilhos em 
território mato-grossense – 
uma obra cujo investimento 
alcança a marca de R$ 6,5 
bilhões. “Sabemos que a du-
plicação da Malha Paulista 
é fundamental, não temos 
nenhum questionamento 
quanto a isso. Porém, enten-
demos que o apoio do setor 
produtivo mato-grossense a 
esse pleito só faz sentido se 
houver a garantia da chegada 

da ferrovia à capital e tam-
bém sua extensão ao norte 
do Estado”, pondera o presi-
dente do Conselho Temático 
de Infraestrutura e Logísti-
ca da Fiemt, José Alexandre 
Schutze.

O presidente do Fórum 
Pró-Ferrovia em Cuiabá, 
Francisco Vuolo, lembra que 
a ferrovia em Cuiabá seria 
um modal indutor de desen-
volvimento. “A ferrovia não 
serve só para exportar, mas 
para trazer – ela gera empre-
gos, impostos, traz desenvol-
vimento”, lembra. 

emissão de alvarás/área de 
construção. O gestor exem-
plifica o cenário comparan-
do os anos de 2017 e 2018 
quando, entre os períodos, 
computou-se um acréscimo 
superior a 7% na quantida-
de emitida e que passou de 
1.668 para os 1.794.

Houve um aumento de 
7,55% no número de alva-
rás de construção emitidos. 
Isso significa mais pedreiros 
contratados, mais cimen-
to, mais tijolos, mais pedra, 
mais areia e mais dinheiro 
circulando no comércio lo-
cal”, aponta ao lembrar que 
esses números também in-
fluenciam indicadores do 
município, como o Índice 
de Desenvolvimento Huma-
no Municipal (IDH - 0,754/ 
2010) e a composição do 
Produto Interno Bruto (PIB).

que sinaliza para este cená-
rio se concretizar. Sabemos 
da relevância desta região 
para o agronegócio de Mato 
Grosso e do Brasil, por isso, 
convidamos todos os produ-
tores a participarem das dis-
cussões, conferirem as novas 
tecnologias e somarem a esse 
mundo extenso de conhe-
cimento e oportunidades 
que é o Show Safra BR 163”, 
acrescenta o presidente da 
Fundação Rio Verde, Marino 
Franz.

A feira também terá a 
presença de instituições fi-
nanceiras como o Banco do 
Brasil, Banco da Amazônia, 
Caixa Econômica Federal, 
Santander e as cooperativas 
Sicredi e Sicoob, que devem 
disponibilizar linhas especí-
ficas durante o evento, o que 
deve agregar a comercializa-
ção e volume de negociação 
de produtos.

O Show Safra Br 163 
será realizado de 26 a 29 de 
março, na Fundação Rio Ver-
de, em Lucas do Rio Verde. 
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Secretária adjunta, Gisela Simona, defendeu maior autonomia dos Procons e aprovação de lei que limita o superendividamento 

Comissão permanente do Senado 
discute fortalecimento dos Procons
AGÊNCIA SENADO

O fortalecimento dos 
Procons e leis que barrem 
o superendividamento fo-
ram as principais pautas da 
reunião de trabalho da Co-
missão de Transparência, 
Governança, Fiscalização e 
Controle e Defesa do Consu-
midor (CTFC), realizada em 
Brasília. Na ocasião, a secre-
tária adjunta de Proteção e 
Defesa dos Direitos do Con-
sumidor de Mato Grosso, 
Gisela Simona, fez um alerta 
sobre a autonomia limitada 
dos Procons no Brasil, o que 
implica, entre outras coisas, 
no volume de processos no 
Poder Judiciário.

“Nós não temos o poder 
de determinar, por exemplo, 
a devolução de valores co-
brados indevidos, como no 
caso de um consumidor que 
nunca teve internet no celu-
lar e aparece uma cobrança 
de internet na fatura de tele-
fone. Em Mato Grosso, 90% 
das demandas de Juizado 
Especial estão relacionadas à 
questão da Defesa do Consu-
midor”, pontuou Gisela.

Conforme dados apre-

sentados pela presidente 
da Associação de Procons, 
Sophia Vidal, e divulgados 
pela Agência Senado, em 
apenas um ano cerca de 250 
mil novos processos que tra-
tam de superendividamento 
chegam ao Judiciário. Vidal 
também defendeu o forta-
lecimento desses órgãos de 
defesa do consumidor para 
ajudar a diminuir a demanda 
junto aos tribunais.

Para isso, foi solicitada 
a aprovação PL 3515/2015, 
que limita o superendivida-
mento, e que está sob análise 
da Câmara dos Deputados. 
O projeto define como su-
perendividamento o com-
prometimento de mais de 
30% da renda líquida men-
sal do consumidor com o 
pagamento do conjunto das 
dívidas pessoais - excluído o 
financiamento para a aquisi-
ção de casa para a moradia.

Na avaliação do sena-
dor Luis Carlos Heinze, o 
superendividamento hoje 
atinge principalmente os pe-
quenos devedores. “É bater 
em cima da exploração dos 
juros que os bancos cobram. 
Imagina gastar 40% e ganhar 

DIREITO DO CONSUMIDOR | Repasses não são feitos pelo Governo Estadual há cinco mesestenção
Foto – AgênciA SenAdo
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SORRISO

Bandidos roubam carreta de combustível 
e levam motorista para cativeiro

PEIXOTO DE AZEVEDO

Distrito de União do 
Norte fará plantão 
paracadastramento 
biométrico neste 
final de semana 

NÃO PROCEDE

SAAE de Lucas do 
Rio Verde desmente 
contaminação da água

De acordo com a autarquia não há contaminação 

DA REPORTAGEM

A delegacia da Polícia 
Civil de Sorriso recebeu de-
núncia de que uma carreta 
carregada de combustível, 
que pertence a uma trans-
portadora de Sorriso havia 
sido roubada por dois bandi-
dos armados.

Eles renderam o mo-
torista e o levaram para um 
cativeiro. O crime teria ocor-

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

O Cartório Eleitoral de 
Peixoto de Azevedo estará 
neste sábado, das 7h às 14h, 
em caráter de plantão aten-
dendo a população do Dis-
trito de União do Norte para 
o cadastramento biométrico. 
O atendimento será feito na 
escola Leonísio Lemos.

O cadastramento bio-
métrico se faz necessário 
para todos os que detém um 
título de eleitor. Quem ainda 
está na faixa dos 16 e 17 anos 
e que já queiram exercer seu 
dever cívico de cidadania e 
votar nas próximas eleições 
municipais em 2020, tam-
bém deve ir ao colégio Le-

DA REPORTAGEM

Os moradores de Lucas 
do Rio Verde passaram dias 
de apreensão com o boato de 
que a água distribuída pelo 
Serviço Autônomo de Água e 
Esgoto estaria contaminada.

A autarquia se manifes-
tou publicamente através de 
um comunicado envia à im-
prensa esclarecendo que não 
há qualquer tipo de funda-
mento nos boatos que circu-
laram pela cidade. Disse ain-
da que uma equipe técnica 
responsável “realiza análises 
semanais da água fornecida 
a fim de manter as condições 
de potabilidade estabelecida 
na portaria de consolidação 

rido por volta das 18h30 e 
registrado na Polícia Civil na 
manhã de ontem, por uma 
funcionária da empresa de 
transporte.

A carreta estava carre-
gada com mais 34 mil litros 
de diesel. Ao passar pelo Pos-
to Gil dois homens subiram 
no veículo e soltaram a man-
gueira de ar. 

A carreta parou e o mo-
torista foi rendido pelos dois 

onísio Lemos, e realizar o 
procedimento.

A Justiça Eleitoral enfa-
tiza que o recadastramento 
biométrico é fundamental 
para o processo de votação, 
quem não o realizar terá seu 
título eleitoral cancelado.

Alguns dos efeitos do 
cancelamento do título de 
eleitor são, não poder votar 
e nem ser votado, não ob-
ter passaporte, RG, CPF e 
não participar e nem assu-
mir concursos públicos. Este 
Posto de Atendimento foi 
disponibilizado a população 
em uma parceria do Cartório 
Eleitoral com o Ministério 
Público, Prefeitura e Câmara 
de Vereadores de Peixoto de 
Azevedo.

5, de 28 de setembro de 2017 
do Ministério da Saúde”, diz 
o comunicado. 

O SAAE afirmou ainda 
que a água distribuída é cap-
tada através de profundos 
poços tratada com cloro que 
garante a sua desinfecção e 
qualidade, todos os relató-
rios são encaminhados para 
vigilância sanitária que tam-
bém fiscaliza a qualidade da 
água distribuída. 

Ao final da nota a autar-
quia rechaça veementemen-
te qualquer alegação infun-
dada e inverídica que existe 
contaminação da água distri-
buída em Lucas do Rio Ver-
de, e que tal afirmação serve 
apenas para causar pânico 
nos munícipes.

R$ 3, 5 mil e pagar R$ 2 mil 
de juros. Portanto, este é um 
ponto importante, nós va-
mos lutar”, afirmou o parla-

mentar à Rádio Senado.
O presidente da CTFC, 

Rodrigo Cunha, garantiu que 
o foco da comissão nos próxi-

mos dois anos será trabalhar 
na defesa do consumidor. 
“O que for prioridade para o 
sistema será dado priorida-

de também nesta comissão 
e assim será sempre a nossa 
linha: de ouvi-los”, afirmou 
aos participantes da reunião.

delinquentes que estavam 
armados.

A vítima foi colocada 
sobre a cama da carreta. O 
veículo foi conduzido até o 
município de Nova Mutum, 
onde o motorista foi levado 
para um cativeiro e lá ficou 
durante toda a noite e só foi 
solto na manhã do dia se-
guinte.

Após ser liberado, o 
motorista caminhou até um 

posto de combustíveis, na 
entrada de Nova Mutum, 
sentido a Lucas do Rio Ver-
de, e acionou uma funcioná-
ria do frigorífico.

Os suspeitos fugiram 
com a carreta até Lucas 
do Rio Verde, último local 
apontado no rastreador. Os 
responsáveis pelos crimes, 
quando identificados e deti-
dos, responderão por roubo, 
cárcere privado e sequestro.

Foto poR: pMMt

OCORRÊNCIAS

Doze são detidos por tráfico 
de drogas em várias cidades

Apreensão foi em Alta Floresta - drogas, armas, munições, GPS, telefone via satélite, 
binóculos e outros 

ASSESSORIA

PM MT

Doze pessoas foram 
presas em Cuiabá, Barra do 
Bugres, Sorriso, Jaciara, Bar-
ra do Garças e Alta Floresta, 
por tráfico de drogas, na ter-
ça e quarta-feira (19 e 20). As 
ocorrências foram durante 
abordagens e rondas realiza-
das pelos bairros e área cen-
tral das cidades.

Em Jaciara, dois foram 
presos com dois quilos de 
maconha. Em depoimento, 
um dos suspeitos confessou 
que o entorpecente perten-
cia a ele e trazia de Prima-
vera do Leste para comer-
cializar na cidade. Ele ainda 
acrescentou que iria “tentar a 
sorte e vender o entorpecen-
te”, que foi adquirido com a 
venda de uma motocicleta. 
O suspeito foi encaminhado 
à delegacia da cidade.

Em Alta Floresta, mais 
dois foram detidos, eles es-
tavam em uma motocicleta 
e não pararam quando so-
licitado. Na fuga, o garupa 
pulou com a moto ainda 
em movimento e entrou em 
uma área de mata. Minutos 
depois ambos foram detidos. 
Com o piloto foi encontrada 
uma porção de maconha.

Os policiais estiveram 

na residência de um deles, 
onde encontraram um re-
vólver com seis munições, 
uma espingarda - calibre 20, 
com 20 munições intactas. 
Encontraram ainda GPS, te-
lefone móvel via satélite, bi-
nóculos, rolo de manta tér-
mica, que seria usando para 
driblar sensores de presença 
e facilitar a prática de furtos. 
Os dois foram entregues na 
delegacia.

Em Barra do Garças, 
foram apreendidos 55 por-
ções de entorpecente e pre-
sos três. Com eles ainda foi 
encontrado um prato esmal-
tado usado para o corte de 
entorpecentes.

Em Sorriso, no bairro 
São Mateus, os policiais fo-
ram informados que suspei-
tos estariam em um beco co-
mercializando entorpecente. 
No local, três foram detidos 

com 24 porções de pasta 
base de cocaína que estavam 
escondidas dentro do vaso 
sanitário.

Em Barra do Bugres, 
os policiais apreenderam 
uma pessoa com meia barra 
de maconha e dinheiro. Os 
policiais realizavam moto-
patrulhamento quando ob-
servaram atitude suspeita do 
menor. Ele foi encaminhado 
à delegacia.



CEOV e Mixto fizeram o clássico da última rodada da fase de classificação
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Após nove rodadas campeonato conhece 
os confrontos de quartas-de-final
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Chegou ao término 
a fase de classificação do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2019. Após nove rodadas, 
oito clubes se classificaram 
para as quartas-de-final e 
outros dois estão rebaixados 
para a segunda divisão.

A rodada que definiu 
os confrontos de mata-mata 
teve 19 gols em cinco jogos, 
sendo seis apenas no jogo 
entre Araguaia 4 x 2 Juara.

O líder da fase de clas-
sificação foi o Cuiabá Espor-
te Clube que de forma in-
victa chegou aos 23 pontos 
e com 7 vitórias. Também 
invicto, o CEOV ficou em 
segundo com 19 pontos e 5 
vitórias, ao derrotar o Mixto 
no clássico da rodada.

Tendo a chance de ter-
minar a fase como líder, o 
União Rondonópolis dei-
xou escapar a oportunidade 
ao perder para o rebaixado 
Juara na rodada retrasada e 
não ter vencido, em casa, no 
Luthero Lopes, o Cuiabá na 
última rodada.

Luverdense pegou o 

já rebaixado Operário FC e 
sem muito esforço e jogan-
do com o time reserva, fez 3 
a 0, terminando em quarto 
lugar. Já o Sinop recebeu o 
Dom Bosco no Gigante do 
Norte e mais uma vez, assim 
como ocorreu com o Cuiabá 
na segunda terceira rodada, 
deixou escapar a vitória no 
final da partida.

Os confrontos nas 
quartas-de-final ficaram da 
seguinte forma: Cuiabá x 
Dom Bosco; CEOV x Mixto; 
União x Araguaia; Luver-
dense x Sinop.

Destaque para o clássi-
co do Nortão já no primei-
ro mata-mata, ambos com 
campanhas aquém do que 
fizeram em anos anteriores, 
agora antecipam uma deci-
são que estava acostumados 
a fazer na semi ou na pró-
pria final do campeonato.

O certo é que o norte 
do estado terá apenas um 
representante na semifinal. 
Quem passar enfrenta o 
vencedor de Cuiabá x Dom 
Bosco. As quartas-de-final 
do Campeonato Mato-gros-
sense começam neste final 
de semana.

MAtO-grOssEnsE | Sinop e Luverdense farão o duelo mais disputado desse mata-mata

Foto -  Fernando dantas/Gazeta Press
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VOLTA POR CIMA

Depois de criticado, Avelar se recupera 
e Corinthians deve negociar sua renovação

REFORÇOS

Nonato e Nico López podem voltar no jogo de sábado 

“NÃO É COMIGO”

Lugano entrega 
chegada de Pato 
ao São Paulo nas 
mãos de Cuca e Raí

Danilo Avelar destaque do timão neste Paulistão

 Lugano esteve presente no congresso técnico da FPF

O jovem nonato, expulso no gre-nal deverá novamente estar à disposição de Odair Hellmann 

DA REPORTAGEM

Mais que a volta por 
cima, a boa fase de Danilo 
Avelar conquistou de vez a 
diretoria do Corinthians, 
que promete negociar sua 
renovação contratual em 
breve. O lateral esquerdo 
está emprestado pelo Tori-
no, da Itália, e tem vínculo 
até o dia 30 de junho com o 
Timão. Apesar de restarem 
pouco mais de dois meses 
para o término do con-
trato, o presidente Andrés 

DA REPORTAGEM

Depois de vencer o 
Novo Hamburgo por 2 a 
0 e confirmar o segundo 
lugar na primeira fase do 
Gauchão, o elenco do In-
ternacional retornou aos 
treinos nesta quinta-feira 
no CT Parque Gigante. Os 
titulares realizaram um tra-
balho regenerativo na aca-
demia, enquanto os demais 
fizeram uma atividade com 
bola.

Ainda se recuperando 
de lesão, o meia Patrick não 
participou do treinamento. 

DA REPORTAGEM

Classificado a duras pe-
nas para as quartas de final 
do Campeonato Paulista, o 
São Paulo vive um turbilhão 
de acontecimentos também 
em seus bastidores. E um 
dos temas do momento pe-
los lados do Morumbi é a 
possibilidade da contratação 
de Alexandre Pato, livre no 
mercado desde sua resci-
são com o Tianjin Tianhai, 
da China, e que interessa ao 
Tricolor.

Depois do diretor exe-
cutivo de futebol Raí des-
pistar sobre o atacante em 
entrevista coletiva concedi-
da após o empate com o São 
Caetano em 1 a 1 no Anacleto 
Campanella, Diego Lugano 
seguiu o mesmo caminho 
nesta quinta-feira. No Con-
gresso Técnico das quartas 
de final do Campeonato Pau-
lista, realizado na sede da Fe-
deração Paulista de Futebol, 
o ex-jogador e atualmente 
superintendente de relações 
institucionais entregou o 
tema nas mãos da diretoria.

“Cuca e Raí devem estar 

Sánchez garante que esfor-
ços não faltarão para que o 
jogador permaneça.

“É um jogador que 
interessa, um jogador que 
sempre teve a confiança 
da diretoria e do treina-
dor. Mesmo com o (Osmar) 
Loss, com o Jair (Ventura), 
ele já era titular, e agora, 
com o (Fábio) Carille, tam-
bém. Mesmo tentando o 
(Guilherme) Arana ainda, 
nós vamos tentar o Ave-
lar”, afirmou, em entrevista 
concedida após o Congres-

O volante Nonato e o ata-
cante Nico López que cum-
priram suspensão ficam à 
disposição para o duelo no 
final de semana. Com dores 
musculares, Neílton deve 
seguir de fora diante do 
Anilado. O plantel colorado 
volta a treinar nesta sexta-
-feira, às 16h30 (horário de 
Brasília), novamente no CT. 
Novo Hamburgo e Inter se 
enfrentam neste sábado, às 
19h (horário de Brasília), no 
Estádio do Vale, na primei-
ra partida das quartas de 
final do Campeonato Gaú-
cho.

so Técnico das quartas de 
final do Campeonato Pau-
lista, realizado na FPF (Fe-
deração Paulista de Fute-
bol), nesta quinta-feira.

Como dito pelo man-
datário, a permanência de 
Avelar não interfere no in-
teresse do Corinthians na 
contratação de Guilherme 
Arana. A negociação com o 
Sevilla, porém, segue inde-
finida, e o retorno do tam-
bém lateral esquerdo ao 
clube não é certo.

Danilo Avelar tem 29 

anos de idade e chegou ao 
Timão em julho de 2018, 
mediante empréstimo de 
um ano. Praticamente úni-
ca opção do setor, o late-
ral teve um início bastante 
contestado, mas superou 
as críticas com a virada do 
ano e, com a volta de Ca-
rille ao comando técnico, 
se firmou na equipe titular. 
São três gols marcados pelo 
defensor neste Campeona-
to Paulista, sendo dois nos 
últimos dois jogos e um no 
clássico contra o Palmeiras.

conversando sobre esse tema 
(Alexandre Pato). Acho que já 
deve ter tido alguma conver-
sa informal com o jogador, 
mas vai depender dos acon-
tecimentos da próxima se-
mana. Temos um treinador 
que em breve vai assumir e 
as decisões sobre esse tema 
serão tomadas por ele”, disse 
Lugano.

Cuca prioriza reforçar 
outros setores do elenco que 
o treinador acredita serem 
mais carentes. Por isso, entre 
as prioridades estão a con-
tratação de um lateral direi-
to, um segundo volante e um 
atacante de beirada. A dire-
toria, porém, visa construir 
uma engenharia financeira 
para trazer não só Pato, mas 
os pedidos do comandante.

Classificado como se-
gundo colocado do Grupo 
D, o São Paulo inicia sua 
caminhada nas quartas de 
final neste domingo, às 16h 
(de Brasília), no Morumbi. O 
confronto decisivo aconte-
cerá na quarta-feira seguin-
te, às 19h15 (de Brasília), no 
estádio do Novelli Júnior, na 
cidade de Itu.
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Mais de 1,5 mil escolas em MT adotaram programa que incentiva alimentação saudável e prática de exercícios físicos 

Governo de MT orienta sobre riscos 
provocados pela obesidade infantil
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As mudanças nos hábi-
tos alimentares e no modo 
de vida da população mun-
dial têm causado mais ma-
lefícios do que benefícios. 
Previsões da Organização 
Mundial de Saúde (OMS) 
para 2025 apontam para 
um crescimento na obesi-
dade, que deve atingir mais 
de 700 milhões de pessoas 
daqui a seis anos; outras 2,3 
bilhões de pessoas deve-
rão estar acima de seu peso 
normal.

As crianças também 
serão afetadas, entre obesas 
e com sobrepeso, podem 
chegar a 75 milhões em 
todo o mundo, dos quais 
11,3 milhões apenas no Bra-
sil, o equivalente à popula-
ção da vizinha Bolívia. Atu-
almente, estima-se que uma 
em cada três crianças brasi-
leiras esteja com sobrepeso. 
Em Mato Grosso, são mais 
37 mil casos de obesidade 
infantil. Segundo a pediatra 
Debora Gougel, estudiosa 
em obesidade infantil, qua-
se sempre a criança é fruto 
do meio onde vive. “Atrás 
de uma criança obesa ou 
com sobrepeso há sempre 
uma família nas mesmas 
condições. Ou, no mínimo, 
com maus hábitos alimen-
tares, associados ao seden-
tarismo”.

Ela explica que mesmo 

as crianças sem nenhuma 
tendência se tornam obesas 
por causa do estilo de vida 
familiar, geralmente à base 
de fast-food e sem prática 
de atividade física. “Uma 
boa dieta alimentar dos pais 
serve de modelo aos filhos, 
portanto, para a criança co-
mer bem, a família precisa 
se alimentar bem”. 

Assim como nos adul-
tos, a obesidade infantil é 
acompanhada das chama-
das doenças silenciosas, 
como cardiovasculares e 
diabetes. “O problema é que 
quanto mais cedo a obesi-
dade chega, mais cedo essas 
doenças surgirão e com as 
consequências nefastas que 
todos conhecemos”.

AÇÕES PREVENTIVAS
Os cuidados começam 

antes do nascimento, diz a 
pediatra. Sobrepeso na gra-
videz já determina algum 
fator de obesidade futura. 
Se ganha muito peso na 
gestação, corre-se o risco de 
obesidade e geração de do-
enças crônicas.

BOA ALIMENTAÇÃO 
Escolher local ade-

quado para comer – bebês 
e crianças não param para 
comer espontaneamente. 
Evitar tentar fazê-los comer 
enquanto andam, no carro 
ou no elevador. Podem cau-
sar engasgos e traumas na 
boca.

OBESIDADE | Em MT, são mais de 37 mil casos de obesidade infantil que podem comprometer saúde das crianças
ChiCo Valdiner/GCom-mT

FoTo: CBm-mT

CURTO-CIRCUITO

Princípio de incêndio em obra de prédio 
de luxo assusta operários na capital

VETADO
Governo atende Ministério 
Público Estadual e veta 
festival na Arena Pantanal

Incidente ocorreu no sétimo andar de prédio em construção no Centro da Capital 

DA REDAÇÃO

Um princípio de in-
cêndio foi identificado no 
sétimo andar do Edifício 
Royal President, na Aveni-
da Presidente Marques, no 
Centro de Cuiabá, na tarde 
de quinta-feira (21).

O prédio de luxo, que 
está em fase de finalização, 
foi evacuado. De acordo 
com o Corpo de Bombei-
ros, um curto-circuito foi 
localizado na fiação do sé-
timo andar.

Os fios teriam entrado 
em combustão lenta, sem 
chamas, mas com um gran-
de volume de fumaça.

A eletricidade do edi-
fício foi desligada e os ope-
rários que trabalhavam no 
momento do incidente fo-
ram retirados pelos bom-
beiros.

Devido à fumaça, al-
guns funcionários passa-
ram mal e foram atendidos 
no local. Ninguém ficou fe-
rido.

DA REDAÇÃO

O Governo do Estado 
comunicou que não vai libe-
rar a Arena Pantanal para a 
festa de aniversário de 300 
anos de Cuiabá, que ocorreria 
nos dias 06, 07 e 08 de abril. 
Segundo a Secretaria Adjunta 
de Comunicação, a decisão 
foi tomada em comum acor-
do com a Prefeitura de Cuiabá 
e seguindo a recomendação 
do Ministério Público Esta-
dual.  O evento será realizado 
pela Prefeitura no Sesi Papa. 
“Tivemos a notificação do 
promotor de Justiça Ezequiel 
Borges, do Ministério Público 
Estadual. A possível judiciali-
zação do evento traria riscos 
de a festa ser cancelada em 
cima da hora, o que frustraria 
a população local e as pessoas 
que muitas vezes vem de lon-
ge para assistir ao espetáculo”, 
afirmou o secretário de Cul-
tura, Esporte e Lazer, Allan 
Kardec.A Secretaria de Cul-
tura, Esporte e Lazer de Mato 
Grosso entende que a Arena é 

multiuso e que está prepara-
da para receber shows dentro 
de um calendário possível. 
No calendário anual pode-
rão ser realizados diversos 
eventos.O problema, segun-
do o Executivo, é que a data 
do evento coincide com a se-
mifinal e final do campeonato 
estadual, e início dos jogos da 
Série B.Durante toda a sema-
na, federações esportivas do 
Estado manifestaram insa-
tisfação com o uso da Arena 
para a realização do evento, 
alegando preocupação com 
a preservação do gramado e 
transferências de datas dos 
jogos já programados para 
a semana do aniversário da 
cidade.   Para evitar o risco 
de Cuiabá receber sanções, 
como a perda de um ano de 
jogos da 1° fase do Campeo-
nato Brasileiro Série B, além 
do risco de a festa de aniver-
sário ser cancelada a poucos 
dias do evento em caso de 
judicialização da questão, foi 
tomada a decisão de não uti-
lizar o espaço.

Comer sem distração 
– evitar distrair a criança 
com tela para “empurrar” 
a comida, muitas vezes em 
quantidade e qualidade di-
ferente de suas necessida-
des.  O tema obesidade in-
fantil está na pauta de ações 
preventivas do governo do 
Estado. A cada ciclo esco-
lar, a Secretaria de Estado 

de Saúde (SES-MT) desen-
volve o Programa Saúde na 
Escola (PSE), contemplando 
alunos de escolas e de cre-
ches públicas.

ADESÃO
No ciclo escolar de 

2017/2018, por exemplo, 
houve investimento na or-
dem de mais de R$ 1 milhão 

para ações de prevenção e 
controle da obesidade in-
fantil, com promoção de 
práticas corporais, da ati-
vidade física e do lazer 
nas escolas e a promoção 
de alimentação saudável 
e prevenção da obesidade 
infantil.  Nesse ciclo foram 
contemplados 357.361 alu-
nos de escolas e mais 35.426 

alunos de creches públicas, 
totalizando 1.597 unidades 
escolares em todo o Esta-
do. Para o ciclo escolar de 
2019/2020 estão previstas 
1.934 unidades escolares, 
incluindo creches públicas, 
o que representa um total 
de 507.304 alunos benefi-
ciados, incluindo os que es-
tudam em creches.
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Obras de duplicação entre Cuiabá e Rondonópolis seguem em ritmo acelerado 

Obra na BR-163/364 deve ser
concluída em meados de 2020
DA REPORTAGEM

RD News

As obras realizadas no 
trecho da BR-163/364, que 
interliga Cuiabá a Rondo-
nópolis, deverão ser conclu-
ídas em meados do próxi-
mo ano. É o que garante o 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit). As intervenções, 
que incluem duplicações e 
construções de contornos, 
estão orçadas em aproxima-
damente R$ 1,050 bilhão. 
A duplicação é considerada 
fundamental para auxiliar 
no escoamento da produção 
de grãos, que precisa chegar 
ao terminal ferroviário de 
Rondonópolis.

Uma das mais relevan-
tes rodovias do país, a BR-
163 nasce em Tenente Por-
tela/RS e vai a Santarém/PA, 
totalizando 3.470 km. Em 
Mato Grosso, a 163/364 tem 
início em Itiquira, divisa de 
MT/MS, e segue até Gua-
rantã do Norte, divisa com 
o Pará. No ano passado, 54% 
da soja produzida em Mato 
Grosso passou pela rodovia, 
rumo aos portos do Sudeste 
e do Sul do Brasil. O número 
é correspondente a 10,6 mi-
lhões de toneladas do grão, 
segundo dados do Instituto 
Mato-grossense de Econo-
mia Agropecuária (Imea).

Para as duplicações e 
construções na BR-163 de 
Cuiabá a Rondonópolis, o 
trajeto de pouco mais de 191 
km foi dividido em quatro 
lotes. Um deles foi a pista 
da Serra de São Vicente que, 
segundo o Dnit, era conside-
rada urgente e, por isso, foi 

concluída em 2012. As inter-
venções nos demais trechos 
tiveram início dois anos de-
pois.

Do valor previsto ini-
cialmente, atualmente já fo-
ram aplicados cerca de R$ 
800 milhões. Até o momen-
to foram duplicados pouco 
mais de 151 km, conforme o 
Dnit. Estão em obras 9,6 km 
e há 29,8 km nos quais as in-
tervenções não foram inicia-
das.

PAC
A obra foi incluída 

no Plano de Aceleração do 
Crescimento (PAC) e, poste-
riormente, foi colocada no 
programa Avançar. O Dnit é 
responsável pela duplicação 
da BR-163, além de fazer a 
conservação da via no perí-
odo das intervenções. Poste-
riormente, após a conclusão 
da obra, o trecho se tornará 
responsabilidade da conces-
sionária Rota do Oeste, per-
tencente à Odebrecht Ro-
dovias, que atualmente faz 
apenas serviços de socorro e 
guincho na via.

O superintendente re-
gional do Dnit em Mato 
Grosso, Orlando Fanaia, afir-
ma que as obras no trecho 
da BR-163 que liga a terceira 
maior cidade do Estado à ca-
pital mato-grossense sempre 
foram consideradas prioritá-
rias. “Essa rodovia é um cor-
redor importantíssimo, não 
só para Mato Grosso, como 
também para o Pará”, afirma.

“Por conta dessa rele-
vância, temos investido de 
20% a 30% do orçamento da 
Superintendência regional 
do Dnit, de 2015 em dian-

CUIABÁ-RONDONÓPOLIS | Intervenções incluem duplicações e construções de contornos e estão orçadas em R$ 1 bi
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: globo RuRal

MILHO

Produção será R$ 1 bi menor

SOJA

Mais adiantada no país, colheita em MT chega a 97%

Na última semana, preço do milho no mercado interno situou 
em R$ 23,8/sc 

No país, colheita de soja chega a 61,8% da área estimada

DA REPORTAGEMA

Com um cenário de 
produção que não é o me-
lhor se comparado aos últi-
mos anos, visto que diversas 
incertezas cercam o mercado 
de commodities no mundo, 
o milho deverá movimentar 
R$ 8,1 bilhões, este ano. O 
que representa uma queda 
de 11,4% na comparação com 
o que movimentou no ano 
anterior - R$ 9,1 bilhão –, 
uma drástica redução de R$ 1 
bilhão. As estimativas são do 
indicador de Valor Bruto da 
Produção (VBP), do Ministé-
rio da Agricultura.

Na perspectiva do pre-
sidente da Aprosoja-MT, 
Antonio Galvan, o VBP do 
milho pode melhorar se as 
condições climáticas perma-
necerem positivas até final 
de abril, período no qual é 
necessário a regularidade de 
chuva para garantir o bom 
desenvolvimento das espi-
gas, e render boa produti-
vidade. Um dos fatores que 
também contribuiu para 
desestimular o setor foi a 
criação da alíquota de 6% da 
UPF por tonelada de milho 
destinada a outros Estados 

DA REPORTAGEMA

A colheita de soja do 
Brasil atingiu até o final des-
ta semana 61,8% da área esti-
mada, avanço de 9,7 pontos 
percentuais ante levanta-
mento da semana anterior, 
informou nesta terça-feira 
a consultoria Safras & Mer-
cado. “Os trabalhos estão 
adiantados em relação a 
igual período do ano passa-
do (55,8%), e também à frente 
da média para o período, de 
55,1%”, afirmou a consultoria 
em nota.

Na semana passada, a 
Safras havia reportado que 
a colheita da atual safra ul-
trapassara metade da área 

e também para abastecer o 
mercado internacional, cuja 
projeção do Executivo é ar-
recadar R$ 150 milhões este 
ano com a tarifa.

Aliado a isso, Galvan 
explica que também existe 
um risco de desvalorização 
das commodities no mer-
cado internacional, que vai 
depender da retomada do 
acordo internacional entre 
Estados Unidos e China.

“Esse acordo não deve-
ria ter deixado de acontecer. 
Mas agora é necessário que 
seja retomado o mais rápi-
do possível, porque quando 
retomar já vai ter impacto 
no agronegócio brasileiro. 
Temos uma situação na qual 
os Estados Unidos ainda tem 
boa parte da última safra 
para vender, e já vai colher 
outra de soja. Quando assi-
nar o acordo todo esse vo-
lume de grãos vai derrubar 
o preço das commodities no 
mundo, e afetar as negocia-
ções em Mato Grosso”, avalia 
Galvan. Na última semana, o 
preço do milho no mercado 
interno situou em R$ 23,8/
sc. Na prática, em média os 
produtores de milho no Es-

prevista, com 52,1%, núme-
ro que segundo analistas 
só não foi ainda maior por 
conta de chuvas. Os estados 
mais avançados na colheita 
são Mato Grosso, com 97%, 
e Mato Grosso do Sul, com 
89%. Na semana, os desta-
ques foram Minas Gerais e 
Mato Grosso do Sul, ambos 
com evolução de 15 pontos 
percentuais na área colhida.

De acordo com o levan-
tamento da Safras, os princi-
pais Estados produtores têm 
ritmo de colheita mais ace-
lerado que em igual período 
de 2018, com destaque para 
o Rio Grande do Sul, que ti-
nha avanço de 4% no ano an-
terior, contra 16% em 2019.

tado estão conseguindo lu-
cro de R$ 3,8 por saca. Vale 
destacar que essa margem 
varia de acordo com a cida-
de onde o milho é comercia-
lizado no mercado interno.

OFERTA DE ESTOQUE
O Ministério da Agri-

cultura está finalizando pro-
cedimentos para ofertar 
parte dos estoques de milho 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab) lo-
calizados em Mato Grosso e 
atender à demanda de cria-
dores, segundo a Secretaria 
de Política Agrícola da pas-
ta. “Trabalhamos para que 
a Conab lance os leilões de 

Foto: Divulgação

LOGÍSTICA

Amaggi e tradings 
ABCD consideram 
até operar a BR-163 
e a Ferrogrão

Grandes tradings e a brasileira poderiam tornar-se operadoras 

DA REPORTAGEM

As quatro grandes 
tradings de commodities 
agrícolas do mundo e a 
brasileira Amaggi pode-
riam tornar-se operadoras 
da BR-163, no trecho da 
rodovia que liga o cinturão 
de grãos do país aos portos 
do Norte, ao mesmo tempo 
que consideram um inves-
timento em uma ferrovia a 
ser construída na região.

Segundo a EDLP, em-
presa de desenvolvimento 
de negócios de infraestru-
tura e logística, a Archer 
Daniels Midland (ADM), 
a Bunge, a Cargill, a Louis 
Dreyfus e a Amaggi enco-
mendaram um estudo téc-
nico sobre a concessão, por 
um período de 10 anos, de 
um trecho de 968 km da 
BR-163, entre Sinop e Miri-
tituba/PA.

Essa rodovia é a prin-
cipal rota de escoamento 
de grãos até os portos do 
chamado Arco Norte, res-
ponsável por 28 por cento 
das exportações brasileiras 
de soja e milho em 2018, 
dobrando sua participação 

nos últimos oito anos.
ADM, Bunge, LDC e 

Amaggi não responderam 
imediatamente às solici-
tações de comentários. A 
Cargill direcionou questio-
namentos à EDLP. Rober-
to Meira, diretor da EDLP, 
disse à Reuters que o mo-
delo proposto para entre-
gar a rodovia a investidores 
privados será apresentado 
ao governo ainda nesta se-
mana. O plano envolveria 
convencer o governo a ofe-
recer uma concessão de dez 
anos da estrada, muito mais 
curta do que o período típi-
co de 20 a 30 anos dos pro-
jetos que estão próximos 
de ir à leilão. O Ministério 
da Infraestrutura já disse 
que pretende buscar um 
concessionário para operar 
a rodovia BR-163, mas os 
detalhes ainda precisam ser 
anunciados. O menor pra-
zo se daria pelo fato de que 
os grãos transportados por 
caminhão seriam gradual-
mente migrados —a partir 
de 2025— para a ferrovia 
Ferrogrão, que seguiria 
uma rota similar à BR-163, 
disse Meira.

AGRONEGÓCIO 

te, exclusivamente para essa 
obra – em 2014 o aporte foi 
maior”, acrescenta.

CONCESSÃO E
CONCLUSÃO
Os contratos para as 

intervenções da BR-163/364 
foram feitos por meio de Re-
gime Diferenciado de Con-
tratação (RDC). As empresas 
que ganharam as licitações 
foram responsáveis por ide-
alizar os projetos das obras e 
também por conduzi-las.

O lote 1, que começa no 
posto da PRF em Rondonó-
polis, está sob responsabili-
dade das construtoras Enpa, 
Metropolitana e Contécnica. 
Ele tem 60,11 km, dos quais 
39,81 já foram duplicados, 
cinco estão em obras e 15,3 
não foram iniciados.

O lote 2, que vai até o 
início da Serra de São Vicen-
te, é de responsabilidade das 
construtoras Sanches Tripo-
loni e também da Contéc-
nica. Ele tem, ao todo, 71,60 
km. Destes, 64,9 já foram 
duplicados. Não há trechos 
em obras e 6,7 km aguardam 
início.

Já o lote 3, que come-
ça na saída da Serra de São 
Vicente, está sob responsabi-
lidade da Equipav e da San-
ches Tripoloni. Tem 42,4 km, 
dos quais 30 foram duplica-
dos. Estão em obras 4,6 Km 
e as intervenções em outros 
7,8 ainda não foram inicia-
das.

A estimativa do Dnit é 
concluir, ainda em 2019, áre-
as consideradas importantes 
para o trecho da rodovia que 
liga Rondonópolis a Cuiabá. 
“Neste ano já foram colo-

cados em torno de R$ 130 
milhões nessa obra. A gente 
tem expectativa de entrar 
em Cuiabá com força em 
2019, para fazer a travessia 
urbana, viadutos e marginal. 
Queremos também concluir 
a parte do Distrito Indus-
trial”, explica Fanaia.

Entre os destaques das 
obras na rodovia estão os 

contornos, que serão feitos 
em cidades que estão loca-
lizadas no percurso entre 
Cuiabá e Rondonópolis. Os 
projetos das obras preveem 
cinco contornos: na região 
da Serra de São Vicente e 
nos municípios de Jaciara, 
São Pedro da Cipa, Santa El-
vira e em Juscimeira. Destes, 
somente o da serra está con-

cluído. O contorno de Santa 
Elvira deve ser entregue ain-
da neste ano. Os demais ain-
da não receberam as obras, 
que têm previsão para ser 
iniciadas antes de dezembro. 
Segundo o Dnit, os contor-
nos serão fundamentais para 
facilitar os trechos nas rodo-
vias e dar mais fluidez ao trá-
fego da BR-163.

milho no Estado ainda neste 
mês”, disse em nota o secre-
tário Eduardo Sampaio.

Na primeira quinzena 
de março, o preço médio do 
milho, de R$ 27/saca de 60 
kg, está 23% acima do regis-
trado em igual mês do ano 
passado em razão da menor 
oferta do produto na entres-
safra, de acordo com Sam-
paio. A situação dificulta o 
abastecimento de consumi-
dores e criadores de aves, 
suínos e bovinos de Mato 
Grosso. O ministério infor-
mou ainda que os estoques 
da Conab são resultado do 
exercício dos contratos de 
opção lançados em 2017.
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Público sempre se diverte com as atrações musicais

Muita feijoada para quem gosta de feijoada! 

8ª FEIJOVIP INOVA COM TRÊS
SHOWS NACIONAIS EM ABRIL
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Batendo todos os re-
cordes dos anos anteriores, a 
FeijoVip 2019 vem com tudo 
para a 8ª edição. O evento 
é realizado pelo colunis-
ta social Daniel Coutinho e 
traz para Sinop e região três 
grandes shows nacionais.

Sim!!! Para você que 
gosta de música ao vivo, 
agito e muito balanço, não 
poderia faltar Araketu (O 
Araketu, o Araketu, quando 
toca...), Grupo Molejo (Diga 
aonde você vai, que eu vou 
varrendo...) e a DJ Bárbara 
Labres, considerada a mais 
gata do Brasil – põe gata nis-
so! 

A festa, que já faz par-
te obrigatória do calendário 
cultural de Sinop, região e de 
Mato Grosso, será realizada 
no próximo dia 7 de abril, no 
Ghizoni Centro de Eventos, 
a partir das 10h – com térmi-
no pra lá da meia-noite.

Neste ano, a organiza-
ção da feijoada, apresentada 
pelos parceiros Arroz Ur-
bano e Budweiser, resolveu 
apostar em mais atrações na-
cionais. A novidade, segundo 
o diretor de cultura, colu-
nista social e organizador da 
feijoada, Daniel Coutinho, é 
uma forma de agradar todos 
os públicos com uma ecléti-
ca playlist. 

“Sempre procuramos 
presentear os vip’s que a 
cada ano fielmente celebram 
conosco essa grande festa, 
que se tornou a FeijoVip. 
Pensando em nosso público, 
percebemos que a melhor 
decisão foi diversificar ainda 
mais os estilos musicais den-
tro do evento e assim todos 
ficarem satisfeitos”, comenta 
Coutinho. 

Todos os anos, a feijo-
ada reúne públicos das mais 
variadas cidades da região 
Norte, Médio Norte e da 
capital Cuiabá – tem muita 
gente de Rondonópolis que 
vem também. São crianças, 
jovens e adultos em um só 
espaço, o que significa uma 
responsabilidade muito 
grande na hora de escolher a 
atração principal da festa. 

“Nossa missão é pro-
porcionar um evento fami-
liar, para que todos possam 
se divertir com qualidade e 
segurança”, emenda o colu-
nista. A festa contará ainda 
com as atrações regionais 
Gigantes da Resenha, Pago-
de 10 e (mais uma) linda DJ, 
Paula Biazin. 

PRESENÇA VIP
Para somar ao evento, 

o patrocinador Ferrero Joias 
juntamente com a renoma-
da marca Polaroid Eyewear, 
já garantiu a presença vip do 
ator-galã Henri Castelli, que 

irá tirar muitas fotos e distri-
buir sorriso juntos aos convi-
dados presentes na festa.

O QUE MAIS TEM?
Abrilhantando a come-

moração, que movimenta a 
economia e o turismo de Si-
nop e região, alguns “tempe-
ros” especiais irão deixar essa 
feijoada ainda mais animada. 
Stands de patrocinadores, 
Feijo Kids e buffets espalha-
dos pela festa com a feijoada 
que é o prato principal.

Tanto com ingredientes 
separados, para aqueles que 
preferem o feijão acompa-
nhado somente com a cala-
bresa, paio ou cortes suínos, 
quanto para os vip’s que 
optam por deliciosas guar-
nições como, a banana à mi-
lanesa, calabresa e mandioca 
frita, polenta e carne suína.

COMO COMPRAR
MEU CONVITE?
Os convites estão sen-

do comercializados e podem 
ser parcelados nos cartões 
de créditos. Em Sinop, os 
pontos de vendas são Arcá-
dia Presentes e Decoração, 
Ferrero Joias e no período da 
noite, a loja É Doce, no Pá-
tio Piemonte. Já para quem 
mora em outras localidades 
ou prefere uma comodidade 
maior, as vendas online estão 
disponíveis através do site 
www.bilheteagora.com.br.

MARCA NA AGENDA! | Evento chega à sua oitava edição como parte integrante e obrigatória do calendário mato-grossense
Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA

VITRINE
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CHARGE DO DIA

Cauã Reymond renova 
contrato com a Globo, mas 
recusa trabalhar com Isis 
e Grazi

Assim que teve as gravações de mais uma 
temporada de “Ilha de Ferro” concluídas, 
Cauã Reymond teve o seu contrato renovado 
na Globo , com direito a um salário altíssimo, 
que o levou ao patamar de galã mais bem 
pago da geração. O ator, que já trabalhou em 
inúmeras produções da emissora, já acertou 
seu novo trabalho: a novela  “A vida da Gente”. 
Cauã Reymond está passando um tempo na 
Grécia com sua amada, Mariana Goldfarb, o 
que tem lhe rendido vários registros nas re-
des sociais. No entanto, além de sua viagem, 
uma coisa que chamou a atenção recente-
mente foi a renovação de seu contrato com a 
Globo , com um salário de dar inveja. O ator já 
tem até sua nova missão dentro da emissora, 
que é fazer parte da nova trama de Lícia Man-
zo, intitulada “A Vida da Gente”. As informa-
ções são da coluna “Retratos da Vida”,  do  Ex-
tra . Ainda de acordo com o veículo, Cauã teve 
uma exigência pra lá de chamativa quando 
o seu contrato passou pela renovação que 
lhe trouxe um vínculo de longo prazo com a 
emissora: não contracenar com Isis Valverde 
e nem com Grazi Massafera . O ator teria sido 
escalado para vivenciar uma trama ao lado 
de Isis Valverde (“Amor de mãe”, de Manuela 
Dias). Reymond se encontra longe das nove-
las desde “A Regra do Jogo”, de 2015. O plano 
inicial era ter Reymond como par romântico 
de Paolla Oliveira em “Amor de Mãe”, até que 
ele desistiu do papel. O climão com Valverde 
se deu por meio do casal que os dois interpre-
taram em “Amores Roubados” (2014). Houve 
grandes rumores de que os atores tinham 
se envolvido nos bastidores, e isso gerou um 
mal-estar. Já em relação à Grazi Massafera, 
Cauã Reymond alegou - durante a renovação 
de seu contrato - que não queria mais ter a 
imagem relacionada com a mãe de sua filha 
e, por sua vez, sua ex-mulher.

Segundo colunista, Anitta 
dedurou Marquezine 
para Neymar antes 
deles se separarem

Anitta, Neymar e Bruna Marquezine fo-
ram as celebridades mais comentadas do 
carnaval deste ano, isso porque a poderosa 
ficou com o jogador, e a atriz global teria fica-
do incomodada com a situação. Alguns dias 
após a folia, os famosos ainda continuam 
sendo assunto, isso porque o colunista Leo 
Dias deu uma entrevista falando sobre a su-
posta hostilidade entre Anitta e Marquezine.

Leo é o convidado do programa Sensacio-
nal, da Rede TV!, que vai ao ar na noite desta 
quinta-feira (21), e durante entrevista a Da-
niela Albuquerque, ele afirmou que a desa-
vença entre as duas começou já faz algum 
tempo. Segundo ele, tudo começou após a 
visita de uma banda estrangeira de música 
pop ao Brasil. “A Anitta ficou com o vocalis-
ta do grupo e a Bruna ficou flertando com o 
rapaz. Ela não ficou com ele, ok?! Ela (Bruna 
Marquezine) estava namorando o Neymar 
e a Anitta foi lá e contou pra ele. Dedurou!”, 
revelou ele. Ainda durante a entrevista Leo 
contou porque não simpatiza com a atriz 
global. “Ela não é acessível, ela não é queri-
da. Ela não faz questão de dar margem para 
que a gente mantenha uma relação profis-
sional entre imprensa e celebridade”, con-
tou. O jornalista também falou sobre o affair 
entre Anitta e Neymar, que se beijaram em 
um camarote na Sapucaí, no Rio. “Ela é mui-
to amiga dele e, mesmo transando, sempre 
foi. Amigos transam, não?”, disparou.

TV  e EntretenimentoCINEMA A CINCO PASSOS DE VOCÊ

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução
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3/asa. 4/atro — beer — lido — rail. 6/nacion.

Com roteiro de Mikki Daughtry e Tobias Iocanis, a trama apre-
senta a jovem Stella Grant (Haley Lu Richardson), com quase de-
zessete anos de idade. Lutando contra a fibrose cística, ela vive a 
maior parte de sua vida no hospital, onde encontra o charmoso 
Will Newman (Cole Sprouse), paciente com a mesma doença.

O drama juvenil aborda a paixão instantânea entre os dois e os 
problemas de saúde que impedem que eles se aproximem. Stella 
ainda tenta ajudar Will, que se rebela contra seus tratamentos mé-
dicos.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

BARRACÃO/GALPÃO 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.

 
 

DR 21,22/03/2019. 

 

 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
PROCESSO 1000423-66.2019.4.01.3603 

CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 

ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: OSMAR LOPES 

ADV POLO PASSIVO 

 

 

EDITAL 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e 
respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por 
utilidade pública do seguinte imóvel área de 4,3673ha, parte de um todo maior conhecido como “FAZENDA ÁGUAS 
CLARAS”, localizada no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n. 3.965, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de CláudiaMT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 33.951,22. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM 
DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo 
Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.  
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor 
Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br.  
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
Sinop, datado eletronicamente. 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
 

Juiz Federal 
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Número do documento: 19022714283823400000036006035 

M. R. FERREIRA & FERREIRA LTDA, CNPJ: 
17.870.598/0001-72, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso - MT - SAMA, a ampliação das Licenças Prévia 
(LP) e de Instalação (LI) e RENOVAÇÃO da Licença 
de Operação (LO), das atividades de: 47.11-3-02 - Co-
mércio varejista de mercadorias em geral, com predo-
minância de produtos alimentícios - supermercados; 
10.91-1-02 - Fabricação de produtos de padaria e 
confeitaria com predominância de produção própria. 
Implantado no Município de Sorriso - MT, endereço: 
Rua Passo Fundo, nº 1894 , Bairro São Mateus. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Bar-
celi 66-999766751).

PAULI COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEI-
RAS LTDA, CNPJ Nº 03.899.528/0001-32, firma jurí-
dica, Torna público que requereu  junto a Secretaria 
Estadual do Meio Ambiente – Sema ,  a RENOVAÇÃO 
da  Licença de Operação(LO), , para a atividade de 
Beneficiamento e Comércio de Madeiras, localizada 
na Estrada Amélia s/n, Chácara 336 -  Município de 
Sinop – MT. Não EIA /RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SINOP, estabelecida 
na Avenida das Embaúbas, nº 1385, Setor Comercial, 
Sinop/MT, inscrita no CNPJ nº 15.024.003/0001-32, 
Torna Público que requereu junto a Secretaria Estadu-
al de Meio Ambiente de Mato Grosso/MT, a Renova-
ção da Licença Prévia – LP e da Licença de Instalação 
– LI do Loteamento denominado de RESIDENCIAL 
CIDADE JARDIM III, localizado na Avenida Integração 
antiga Estrada Ruth, Gleba Celeste, no munícipio de 
Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fer-
nanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

MOLAS CAPITAL – SERVIÇOS MECÂNICOS E 
VAPORIZAÇÃO LTDA/ MOLASCAPITAL, CNPJ: 
32.556.934/0001-09 torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do município de Sinop,  a Licença Pré-
via – LP, para atividades de serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores, manu-
tenção e reparação elétrica de veículos automotores, 
e serviços de usinagem tornearia e solda, localizado 
no município de Sinop - MT. Não EIA/RIMA

BELA VILLE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS 
LTDA, estabelecida na Avenida Brasil, nº 270, Sala nº 
12, Bairro Bom Jesus, Sorriso/MT, inscrita no CNPJ 
nº 29.567.796/0001-40, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de 
Mato Grosso/MT, a Licença Prévia – LP e a Licença 
de Instalação – LI para a Implantação do Loteamento 
denominado de RESIDENCIAL BELA VILLE, localiza-
do Estrada Carla, chácara nº 617, Bairro de Chácaras 
Sinop, no munícipio de Sinop/MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais – 
(66)99626-3037. 

RANZAN & N RANZAN LTDA - EPP, CNPJ 
13.587.245/0001-09, torna público que requereu junto 
a SAMA/ SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) 
para atividades de Comércio varejista de madeira e 
artefatos, localizada na Rua Visconde de Maua, 1774,  
LT 04 - QD 01, Loteamento Leonel Bedin, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

A ROBECA PARTICIPAÇÕES LTDA, CNPJ sob o n° 
60.594.470/0001-52 proprietária da Fazenda Jaó lo-
calizada na MT 158 km + 26 km a direita, no Município 
de Nova Xavantina - MT, torna público que requereu 
perante a SEMA, Secretaria Estadual de Meio Am-
biente do estado de Mato Grosso, a Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Opera-
ção (LO) para atividades de irrigação nesta proprieda-
de não sendo necessária a elaboração de EIA/RIMA. 
(HIDROPLAN ENGENHARIA 66-3544 5037).

DIRETTA INSUMOS AGRÍCOLAS EIRELI, CNPJ 
14.422.419/0001-46, torna público que requereu a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, Licença 
Prévia, Instalação e Operação para atividade de Co-
mércio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, 
fertilizantes e corretivos do solo, a ser instalada na 
Rua Colonizador Enio Pipino, n 6411, Setor Industrial 
Norte, Sinop-MT. CENTRO NORTE AMBIENTAL. En-
genheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tie-
sen. Fone: (066) 99989-3784.

JS ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E TOR-
NEARIA LTDA - ME, CNPJ 32.997.198/0001-16, tor-
na público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) para atividades de Ma-
nutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para agricultura e pecuária / Serviços de usinagem, 
tornearia e solda / Manutenção e reparação de equi-
pamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas / 
Manutenção e reparação de tratores agrícolas / Servi-
ços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores, localizada na Rua São José, N 1673, LT 
29 – QD 17, Industrial 1 Etapa,  Município de Sorriso/
MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

LUIZ F DE ALMEIDA E ALMEIDA LTDA - ME, CNPJ 
11.576.306/0001-07, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para atividades de Serviços de lavagem, lubrificação 
e polimento de veículos automotores, localizada na 
AV. Porto Alegre, N 1793, Morada do Sol, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

MADEIREIRA CANCIONEIRO LTDA, CNPJ 
86.739.539/0001-82, Torna público que requereu a 
SEMA, a Renovaçao de Licença de Operaçao, para 
a atividade de Serraria com desdobramento e Bene-
ficiamento de madeiras, no municipio de Vera – MT. 
Não EIA RIMA

PAULO ROBERTO DORR, CPF 469.174.899-72, tor-
na público que requereu junto a Secretária de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Outorga de Uso dos 
Recursos Hídricos, para desenvolver atividade de irri-
gação de 145 hectares por Pivô Central na Fazenda 
Nossa Senhora do Caacupê, zona rural do município 
de Feliz Natal/MT. Não foi determinado Estudo de Im-
pacto Ambiental.

S R PRESTADORA DE SERVIÇOS E RE-
CONDICIONAMENTO DE MOTORES EIRELI, 
CNPJ:31.694.371/0001-44, torna público que reque-
reu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 
de Sorriso - MT - SAMA, as Licenças Prévia (LP), de 
Instalação (LI) e  Operação (LO), das atividades de: 
29.50-6-00 - Recondicionamento e recuperação de 
motores para veículos automotores; 33.14-7-11 - Ma-
nutenção e reparação de máquinas e equipamentos 
para agricultura e pecuária; 33.14-7-12 - Manutenção 
e reparação de tratores agrícolas; 45.20-0-01 - Servi-
ços de manutenção e reparação mecânica de veícu-
los automotores. Implantada no Município de Sorriso 
- MT, endereço: Rua Tom Jobin, nº 139, Bairro Indus-
trial Nova Prata. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli (66)-999766751).

MARLON FEDRIZZI, CPF 532.036.071-15, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria Estadual Meio 
Ambiente- SEMA/MT a Licença Prévia (LP), Licen-
ça de Instalação (LI) E Licença de Operação para a 
atividade de Confinamento Bovino na Fazenda Seis 
Lagoas, localizada na zona rural do município de 
Campo Novo do Parecis/MT. Coordenadas geográfi-
cas: 57°47’53,782”W  13°32’19,813”S. Não foi deter-
minado o EIA-RIMA. 

ZEUL FEDRIZZI , CPF 004.764.209-20, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria Estadual Meio 
Ambiente- SEMA/MT a Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) E Licença de Operação para a ati-
vidade de Processamento de Algodão (Algodoeira), 
Tanque Aéreo de Combustível, Oficina Mecânica e 
Lavador e Pátio de Descontaminação de Avião Pul-
verizador com Tanque Aéreo de Abasteciemento na 
Fazenda Dois Irmãos, localizada na zona rural do mu-
nicípio de Campo Novo do Parecis/MT. Coordenadas 
geográficas: 57°52’16,527”W    13°36’3,516”S. Não foi 
determinado o EIA-RIMA. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 017/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
09/04/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – 
MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual Contratação 
de Empresa Especializada na prestação de serviços de arbitragem esportiva”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES. 

Ipiranga do Norte-MT, 21 de Março de 2019. 
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
AVISO DE CHAMADA PÚBLICA nº 002/2019

A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, através do Presidente da 
Comissão Permanente de Licitação Sra. Edilaine de Fátima Bagnara Grandini, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará Chamada 
Pública nº 02/2019, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR E/OU EMPREENDEDORES 
FAMILIARES RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA ATENDER AOS 
ALUNOS MATRICULADOS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, 
EM CONFORMIDADE COM O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR - PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEI E PNAEE DE ACORDO 
COM A LEI FEDERAL Nº 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 26/2013 CD/FNDE, 
da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Peixoto de 
Azevedo-MT, em conformidade com o as disposições do Edital e anexos  que o 
integram e complementam, para todos os efeitos jurídicos legais, atendendo a Lei 
nº 11.947/2009,  Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013,  receberá propostas 
no período de 22/03/2019 à 22/04/2019, no horário das 12:00 às 18:00 horas na 
sala de licitações. O Edital se encontra disponível no site da Prefeitura Municipal 
de Peixoto de Azevedo/MT ou no endereço Rua Ministro César Cals nº 226, em 
Peixoto de Azevedo/MT, a data e horário da Sessão Pública para abertura dos 
envelopes às 13:30h do dia 23 de Abril de 2019 no mesmo local.

Peixoto de Azevedo/MT, 21 de Março de 2019.
EDILAINE DE FÁTIMA BAGNARA GRANDINI

Presidente da CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO CAMPING CLUB 
PORTAL DA AMAZÔNIA - CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79

EDITAL 02/03 – PUBLICADO NO JORNAL DIARIO REGIONAL/MT EM 
22/03/2019.

     O Presidente do CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores Sócios-
proprietários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Barracão 
anexo ao escritório do Camping Club no lago, sito à Rua da Praia, 06 – Camping 
Club, no dia 02 de abril de 2019, às 19:30h. em primeira chamada, com a presença 
da metade mais um dos sócios-proprietários, ou às 20:00h. em segunda chamada 
com a presença de qualquer número de sócios, para DELIBERAREM Sobre a 
seguinte ordem do dia:
01 – informações gerais sobre retomada das obras de drenagem e pavimentação 
da área interna do residencial Camping Club.
Apresentação dos resultados físico-financeiro obtidos pela empresa ENGEFORCE, 
contratada por deliberação dos associados presentes na Assembleia geral em 09 
de junho de 2018.

02 – Deliberação sobre instalação de empresas de prestação de serviços, na área 
interna do residencial.

03- Prestação de contas de 2018 e ratificações dos 04 anos anteriores.

04- Demais assuntos de interesse comuns pertinentes à administração.

Observação: Conforme Estatuto Social no seu capitulo 3º do Artigo 29 diz “Nas 
Assembleias Gerais, votarão somente os sócios proprietários fundadores e sócios 
proprietários que estiverem quites com a tesouraria do Clube”.

                        Salientamos que a sua presença é indispensável para 
apreciação e deliberação dos itens em pauta.

 Sinop/MT, 19 de março de 2019.

       ___________________________________________ 
   CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA

  CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79

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

 INICIAL R$ 1.528.800,00 
(PARCELÁVEL) 

FAZENDA 
EM TAPURAH/MT

100 HECTARES, 
Projeto de Colonização Tapurah I

AABB DE SINOP – 
MT 

AABB – Associação 
Atlética Banco do 

Brasil 
CNPJ 

14.937.361/0001-73 
Sede: Rua das 

Caviúnas, 1491, 
Centro 

Sinop- MT- CEP: 
78550-098 

Fone: (66) 3531-3485 
Presidente: Luzia Aparecida Notário 

 
 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL 

ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL – AABB SINOP-MT 

CNPJ 14.937.361/0001-73 

CONVOCAMOS os associados para a reunião de Assembleia Geral 

Ordinária, que se realizará no dia 08 de abril de 2019 na sede social, 

localizada na Rua das Caviúnas n° 1491, na cidade de Sinop-MT, às 19:00 

horas em primeira convocação, com a presença da maioria absoluta dos 

associados com direito a voto. Não alcançando o quórum fixado em 

Estatuto, haverá segunda chamada, trinta minutos após o horário da 

primeira, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia: 

a) Prestação de Contas do exercício de 2018; 

b) Política de Reajuste de Mensalidade; 

c) Situação das ações judiciais em andamento. 

Sinop-MT, 20 de março de 2019. 

 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

 
 
 

 
 

Luzia AP. Notário 
Presidente 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT

RETIFICAÇÃO DO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria nº 001/2019, torna Público para conhecimento dos 
interessados, a RETIFICAÇÃO DO EDITAL da TOMADA DE PREÇOS Nº 
003/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime execução INDIRETA 
– EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 
UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM COBERTURA METÁLICA PARA A 
INSTALAÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL, para assim constar:
ONDE LÊ-SE: 7.5.2. Capacitação Técnica – Operacional: a) Apresentação de pelo 
menos 01 (um) Atestado de Qualificação Técnico-Operacional, de comprovação 
de a licitante ter executado obra em grau de complexidade igual ou superior ao 
licitado, através de certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica 
(s) de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU ou 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove 
que a EMPRESA tenha executado obra compatível com o objeto da licitação, com 
a seguinte parcela de maior relevância:

LEIA-SE: 7.5.2. Capacitação Técnica – Operacional: a) Apresentação de pelo 
menos 01 (um) Atestado de Qualificação Técnico-Operacional, de comprovação 
de a licitante ter executado obra em grau de complexidade igual ou superior ao 
licitado, através de certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica 
(s) de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU ou 
acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), que comprove 
que a EMPRESA tenha executado obra compatível com o objeto da licitação. 
RETIFICA-SE ainda, a Planilha Orçamentária, valor global estimado de R$ 
383.482,90 para R$ 454.325,47 com as devidas correções, conforme Nova 
Planilha Retificada e disponibilizada no site www.vera.mt.gov.br. 
PRORROGA-SE A ABERTURA, de 26/03/2019 para 08/04/2019 (08h00min), 
uma vez que as alterações afetam diretamente as propostas.
Demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas.

Vera – MT, 21 de Março de 2019.

MAURO ROMBALDI
Presidente da CPL – Portaria nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL - TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019 
 

O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada pela Portaria nº 001/2019, torna Público para 
conhecimento dos interessados, a RETIFICAÇÃO DO EDITAL da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019, do tipo MENOR PREÇO 
GLOBAL, sob regime execução INDIRETA – EMPREITADA POR 
PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM 
COBERTURA METÁLICA PARA A INSTALAÇÃO DA GARAGEM 
MUNICIPAL, para assim constar: 

ONDE LÊ-SE: 7.5.2. Capacitação Técnica – Operacional: a) 
Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado de Qualificação 
Técnico-Operacional, de comprovação de a licitante ter executado 
obra em grau de complexidade igual ou superior ao licitado, através 
de certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) 
de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU 
ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
que comprove que a EMPRESA tenha executado obra compatível 
com o objeto da licitação, com a seguinte parcela de maior 
relevância: 

ITEM SERVIÇOS REQUERIDOS UND QUANT 

01 Obras de Construção Civil M² 1.000 

 

LEIA-SE: 7.5.2. Capacitação Técnica – Operacional: a) 
Apresentação de pelo menos 01 (um) Atestado de Qualificação 
Técnico-Operacional, de comprovação de a licitante ter executado 
obra em grau de complexidade igual ou superior ao licitado, através 
de certidão e/ou atestado, fornecido (s) por pessoa (s) jurídica (s) 
de direito público ou privado, devidamente registrado no CREA/CAU 
ou acompanhado da respectiva Certidão de Acervo Técnico (CAT), 
que comprove que a EMPRESA tenha executado obra compatível 
com o objeto da licitação.  

RETIFICA-SE ainda, a Planilha Orçamentária, valor global estimado 
de R$ 383.482,90 para R$ 454.325,47 com as devidas correções, 
conforme Nova Planilha Retificada e disponibilizada no site 
www.vera.mt.gov.br.  

PRORROGA-SE A ABERTURA, de 26/03/2019 para 08/04/2019 
(08h00min), uma vez que as alterações afetam diretamente as 
propostas. 

Demais cláusulas do Edital permanecem inalteradas. 

Vera – MT, 21 de Março de 2019. 
 

MAURO ROMBALDI 
Presidente da CPL – Portaria nº 001/2019 

 

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO CAMPING 
CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA - CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79 

 
EDITAL 03/03 – PUBLICADO NO JORNAL DIARIO DO ESTADO/MT EM 
22/03/2019. 
 
          O Presidente do CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, no uso 

de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores 

Sócios-proprietários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 

Barracão anexo ao escritório do Camping Club no lago, sito à Rua da Praia, 

06 – Camping Club, no dia 02 de abril de 2019, às 19:30h. em primeira 

chamada, com a presença da metade mais um dos sócios-proprietários, ou às 

20:00h. em segunda chamada com a presença de qualquer número de sócios, 

para DELIBERAREM Sobre a seguinte ordem do dia: 

01 – informações gerais sobre retomada das obras de drenagem e 
pavimentação da área interna do residencial Camping Club. 
Apresentação dos resultados físico-financeiro obtidos pela empresa 
ENGEFORCE, CNPJ. N 31.318.672/0001-73, sucessora da contratada por 
deliberação dos associados presentes na Assembleia geral em 09 de junho de 
2018. 
 
02 – Deliberação sobre instalação de empresas de prestação de serviços, na 
área interna do residencial. 
 
03- Prestação de contas de 2018 e ratificações dos 04 anos anteriores. 
 
04- Demais assuntos de interesse comuns pertinentes à administração. 
 
Observação: Conforme Estatuto Social no seu capitulo 3º do Artigo 29 diz “Nas 
Assembleias Gerais, votarão somente os sócios proprietários fundadores e sócios 
proprietários que estiverem quites com a tesouraria do Clube”. 
 
                        Salientamos que a sua presença é indispensável para apreciação e 
deliberação dos itens em pauta. 
 

 Sinop/MT, 19 de março de 2019. 
 

       ___________________________________________  
   CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

  CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79 

Vagas de Emprego
1-Vendas / Limpeza, que goste de redes 
sociais;
2-Motorista, com CNH C, com experiência;
3-Representante Comercial, com experiência;
4-Chapeador, com experiência;
5-Almoxarife / Estoque, com experiência;
6-Balanceiro, com experiência comprovada;
7-Auxiliar de balanceiro / Auxiliar de produção, 
com disponibilidade de horários;
8-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
9-Garçom, com experiência;
10-Gerente comercial, com experiência;
11-Vendas, com experiência; 
12-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
13-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
14-Escrita fiscal (rural/agronegócio), com 
experiência, cursando ou graduado em 
contábeis;
15-Auxiliar de manutenção, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Pessoa com Deficiência.

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
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Lavínia Gabriella, modelo, Miss MT 
Pré Teen 2016, Embaixadora da Be-
leza Teen MT 2019 e Miss MT Teen 
Terra Araguaia 2019, é a garota 
propaganda oficial da Loja L’acqua 
di Fiori franquia Sinop. Lavínia 
participa de campanhas publi-
citárias para várias marcas em 
Sinop, dentre elas, Kolper Atacado 
e Estilista Janes de Alcântara. 
Com apenas 16 anos Lavínia vem 
conquistando espaço no mundo da 
moda.e vai representar Mato Gros-
so no concurso Miss Brasil Teen 
Terra em Agosto deste ano.

As amigas Lidiane Motta e Andréia Trugillo trazem 
o conceito do brechó de luxo a Sinop, Desapegando 
com Classe chega com todo requinte e qualidade. 
O objetivo é fazer com que suas clientes tenham 
acesso a produtos de luxo com preços especiais. As 
amigas desenvolveram um site onde comercializam 
peças novas e usadas com preço acessível. O site é 
www.desapegandocomclasse.com.br. 

Na ultima quarta (20) foi 
realizada a reinauguração 
da Ferrero Jóias, uma nova 
loja com amplas instalações 
para melhor atender seus 
clientes. A Ferrero Jóias 
atende em Sinop há 17 anos 
e tornou-se referência no 
segmento.


