
Conforme dados do sistema do Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, houve queda de 1,6% na movimentação de pas-
sageiros no Aeroporto Municipal João Figueiredo. Passaram pela unidade, de janeiro a agosto deste ano, 97.337 pessoas. No mes-
mo período do ano passado, o movimento foi de 98.957 passageiros.                                       Página - 8

AEROPORTO DE SINOP

Cai o número de embarque e
desembarques em oito meses

4 novos
radares
entram em
funcionamento
A Secretaria de Trânsito 
de Sinop começou, à zero 
hora desta quarta-feira, a 
pôr em operação os dis-
positivos de controle de 
velocidade e fiscalização. 
O motorista deve ficar 
atento, pois não haverá 
fase pedagógica de notifi-
cação.                  

Página  7

Palmeiras e São Paulo disputarão mais um Choque-Rei nesta quarta. Realidades diferentes, 
objetivos diferentes, mas, sobretudo, elencos bastante distintos.                 Página -6

ENEM

FALOU GROSSO

Como são
elaboradas
as questões?

Mendes
critica
apatia do 
Congresso

O Enem começa a ser 
aplicado neste domingo (3) para, 
aproximadamente, 5,1 milhões 
de participantes, que farão 
provas de ciências humanas, 
linguagens e redação. O exame 
continua no dia 10. Todos as 
questões são elaboradas por es-
pecialistas e pré-testadas antes 
de integrarem o chamado Banco 
Nacional de Itens (BNI).           

              Página - 7

Em evento do PSB em 
Cuiabá, legenda da qual já 
fez parte, o govenador Mauro 
Mendes (DEM), aproveitou 
a oportunidade para tecer 
algumas críticas ao Congresso 
Nacional. Segundo o governa-
dor, o parlamento se “acovarda” 
sobre “temas graves”. Ele che-
gou a defender que o Congresso 
deveria ser mais enérgico sobre 
segurança pública. Uma delas, a 
pena de morte para traficantes.   

       Página - 3
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não há dúvidas da gravidade do fato, do 
sofrimento/humilhação infelizmente 
saboreado, além dos diversos prejuízos 
materiais que a vítima teve de suportar

O nosso Código Penal data de 1940, época 
essa, que nada se compara com a presente data, 
logo se percebe que ao longo do tempo muita 
coisa mudou, me refiro às práticas criminosas. 
Assim, se faz necessário que seja aprovado um 
novo Código Penal que contemple o atual mo-
mento em que vivemos, valendo ressaltar que já 
está em andamento o projeto do novo Código de 
Processo Penal (PL 8045/10), este, que apenas re-
gulamenta o andamento investigatório e proces-
sual das práticas delituosas no Brasil.

Fazendo uma análise da previsão legal do 
crime hediondos temos na Constituição Fede-
ral em seu artigo 5º, inciso XLIII que nos diz: “a 
lei considerará crimes inafiançáveis e insusce-
tíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o 
tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o 
terrorismo e os definidos como crimes hedion-
dos, por eles respondendo os mandantes, os exe-
cutores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;”

Pois bem, há quase 30 anos atrás, tivemos a 
regulamentação dos crimes hediondos na LEI 
Nº 8.072, DE 25 DE JULHO DE 1990, e que no seu 
primeiro artigo já nos traz a enquadramento de 
quais crimes são hediondos.

De uma rápida leitura em dois artigos, perce-
be-se rigidez maior para quem praticar qualquer 
um dos crimes enquadrado como hediondo, va-
lendo ressaltar que os crimes previstos no artigo 
2º, são também os equiparados a hediondos, e 
em todos, temos o cumprimento da pena em re-
gime fechado, uma rigidez maior na progressão 
de regime, ou seja, do fechado para o semiaber-
to, também textualizado a não possibilidade de 
anistia, graça, indulto e da fiança.

Neste compasso, existe um - rol taxativo - de 
crimes hediondos previstos no Brasil, não ha-
vendo margem para situação distintas do que 
prevê os normativos textos de leis. Em minha 
singela contribuição, entendo que deveria de ha-
ver no primeiro artigo e seus incisos, uma alte-
ração legislativa, afim de contemplar situações 
de grande - reprobabilidade e de abuso extremo 
- por parte dos que optam a praticarem crimes.

Sim, sugiro a criação de um inciso no forma-
to de norma penal em branco, ou seja, ficando a 
cargo do Ministério Público requerer, o Juiz ana-
lisar o pedido, entendendo este, estar presente a 
reprobabilidade e o uso extremo da prática de-

Diferente da foto?
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de perto não tem nada a ver com o que 
você havia pensado.

Quando se trata de uma negociação 
em loja ou site com perfil “sério” é pos-
sível devolver, trocar ou algo do gênero. 
Se a negociação foi direta com o vende-
dor ou por meio de algum serviço que 

não ofereça intermediação 
de qualidade, só resta o ar-
rependimento.

Se você está interessado 
em algo e as fotos são a úni-
ca forma de ver o que está 
do outro lado da “linha” soli-
cite imagens diferentes, em 
horários, locais e posições 
específicos para ter, ao me-
nos, um bom parâmetro de 
comparação. Por mais que 
os novos registros também 
possam ser feitos usando 

recursos de edição ou aprimoramento 
as chances de você identificar isso se 
tornam maiores.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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O petróleo derramado em 233 praias de todo 
o Nordeste como que obliterou o desastre anterior, 
com as queimadas e o desmatamento que lhes dá 
origem. Deixar as manchetes, porém, não significa 
que o governo de Jair Bolsonaro (PSL) tenha con-
trolado a devastação.

É verdade, o número de queimadas caiu. Após 
o pico de focos detectados por satélite em agosto 
(53,3 mil) e setembro (53,8 mil), o frenesi incen-
diário arrefeceu neste mês. Até quinta-feira (24), 
pouco mais de 16 mil pontos haviam sido registra-
dos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe). Não há o que comemorar, contudo. Primei-
ro, porque ainda houve mais queimadas do que em 
julho (quase 15 mil). Depois, porque a estação seca 
se aproxima do fim e os incêndios tendem mesmo 
a diminuir em quantidade.

O governo Bolsonaro menosprezou as quei-
madas alegando que ocorrem todos os anos, são 
práticas de indígenas e não têm relação com des-
matamento. Não é verdade: queimam-se pastagens 
que um dia foram floresta, e um aumento signifi-
cativo de focos indica o uso do fogo para limpar 
resíduos em áreas recém-derrubadas.

Não por acaso os recordes de avisos de desma-
tamento na Amazônia emitidos pelo sistema Deter 
do Inpe ocorreram em julho e agosto. Nesses dois 
meses logo anteriores aos picos de queimadas, as 
áreas devastadas totalizaram respectivamente 2.295 
km² e 1.859 km². O total de alertas do Deter nos últi-
mos 12 meses soma quase 8,6 mil km². Não é ainda 
a taxa oficial completa de desmatamento do país, 
medida para cada ano no período de agosto a julho 
pelo sistema Prodes, também do Inpe.

O Prodes tem mais precisão e indica sempre 
uma taxa anual superior à somatória dos avisos do 
Deter. Dá-se por certo que o ano de 2019 deve ul-
trapassar os 10 mil km², o que já representaria um 
salto de 38% sobre os 7.230 km² de 2018 –e a pri-
meira cifra de quatro dígitos desde 2008 (13,3 mil 
km²). Com o habitual diversionismo, Bolsonaro 
chegou a culpar ONGs pelas queimadas (e depois 
alegou ao Supremo Tribunal Federal não ter feito 
acusação específica, mas “discurso político”). Rei-
tera agora a denúncia vazia, desta vez insinuando 
complô da Venezuela.

Editorial

Óleo sobre o fogo

Ranking dos Políticos - Facebook

lituosa, levar os autos ao Tribunal, que por 
no mínimo três Desembargadores, façam 
a análise da hediondez, de que se o autor 
ou autores deverão responderem pelos cri-
mes praticados na modalidade de crime 
hediondo. Em síntese, após o recebimento 

da denúncia oferecida pelo Ministério Público, o 
magistrado atendendo o pedido do denunciante, 
e entendendo que os acusados podem de respon-
derem pela hediondez delituosa, deverá de fazer a 
sua manifestação em sede de despacho e intimar 
o réu ou réus para que apresentem a defesa preli-
minar/resposta escrita à acusação. Após o feito, 
encaminhará os autos para o Tribunal manifestar 
ser favorável ou não, para que os acusados res-
pondam em sede de crime hediondo. Tal tramite 
nestes moldes, tem a intenção de se evitar abusos, 
pois desde já, o acusado ou acusados já terão o du-
plo grau de jurisdição em análise do seu caso, e é 
claro, não cabendo recurso da decisão do Tribunal 
em sede processual.

Impede dizer, que tal alteração sugerida, visa 
no mínimo coibir para que determinado tipo de 
crime tenha uma maior rigidez da lei, assim, fi-
cando o acusado ou acusados enquadrados em 
uma punição mais dura da lei! Cito como paradig-
ma para se fundamentar o que defendo, o crime 
roubo ocorrido na cidade de Ribeirão Preto/SP, 
onde um cadeirante que mora de aluguel, vive de 
vendas de balas e doces em semáforo, teve sua 
residência invadida por dois assaltantes, lá, foi 
agredido e teve diversos bens roubados, além dis-
so, pasmem, os assaltantes ainda danificaram a 
cadeira de roda da vítima, esta, que foi adquirida 
de forma parcelada, tal reportagem relatando o 
ocorrido pode ser conferida no endereço: https://
globoplay.globo.com/v/7967324/. No caso em tela, 
não há dúvidas da gravidade do fato, do sofrimen-
to/humilhação infelizmente saboreado, além dos 
diversos prejuízos materiais que a vítima teve 
de suportar. E neste caso, também não resta dú-
vida alguma de que os acusados/réus deveriam 
de receberem uma punição mais voraz da lei em 
comento. Por fim, reafirmo a necessidade de um 
novo Código Penal, ou que no mínimo o atual re-
ceba as devidas atualizações, para que determi-
nadas práticas delituosas estejam contempladas 
no enquadramento crimes hediondos. Afinal, pre-
cisamos de leis que possam acompanhar a atual 
realidade brasileira, no que se refere às práticas 
delituosas e seu elevado grau de reprovabilidade.

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA É ADVO-
GADO EM CUIABÁ, ESPECIALIZADO EM DIREITO 
PÚBLICO, GESTÃO PÚBLICA

Mudanças, crimes 
hediondos

WINDOWS FALSO
Deflagrada na semana passada, a Ope-

ração Quadro Negro mostrou que o Governo 
Silval pagou R$ 10 milhões em dois contra-
tos fraudulentos firmados com a empresa 
Avançar Tecnologia em Software. Em um 
destes contratos, a Avançar forneceu um 
programa pirata para ser implantado na 
Educação. O sistema em questão imitava o 
Windows 7 Profissional, da Microsoft. “Sem 
que houvesse no contrato qualquer forneci-
mento do sistema operacional, colocando o 
Estado de Mato Grosso em situação de risco 
de violação de direitos autorais configuran-
do a prática de pirataria de software”, consta 
na decisão da juíza Ana Cristina Mendes.

AFAGO
O governador Mauro Mendes aproveitou o 

evento do Podemos, na última semana, para 
elogiar parte de seus secretários.

Foram alvo de afagos o secretário de Saú-
de Gilberto Figueiredo e o chefe da Casa Civil 
Mauro Carvalho – ambos cotados para rece-
berem apoio do democrata para a disputa à 
Prefeitura de Cuiabá, em 2020. No discurso, 
o governador disse estar satisfeito com o 
trabalho de Carvalho na Pasta responsável 
por tratar da relação político-institucional 
do Governo com outros poderes. “Ele é, como 
muitos dizem, uma revelação na política”, 
sentenciou Mendes.

DESFALQUE
Volta a pairar sobre o Palácio Paiaguás 

um certo temor de que o presidente da As-
sembleia Legislativa, deputado Eduardo 
Botelho, não abra mão de ocupar a próxima 
cadeira de conselheiro no TCE-MT. A expec-
tativa é que a vaga seja aberta no ano que 
vem, com a aposentadoria de um dos cinco 
conselheiros atualmente afastados pelo STF. 
O receio palaciano é que a articulação polí-
tica sofra com a eventual saída de Botelho.

Se você, em algum momento, duvidar que algo é realmen-
te igual está sendo mostrado em fotos e não tiver outra 
forma de confirmar os detalhes, o mais sensato é desistir, 
seja da negociação ou de qualquer outra coisa. Ser surpre-
endido por algo diferente do que você esperava pode ser 
uma experiência extremamente desagradável. Em muitos 
casos o “risco” não vale a pena.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

ELVIS CREY ARRUDA 
DE OLIVEIRA
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Uma coisa que sabemos há muito 
tempo é que não devemos acreditar ple-
namente em uma foto. Pequenas mudan-
ças no ambiente, no que está sendo regis-
trado, distância do objeto, iluminação e 
muitos outros, bem como a “preparação” 
do que está sendo fotografado, pode fazer 
com que o registro 
não expresse de for-
ma real o que está ali.

A tecnologia che-
gou tornando tudo 
ainda mais fácil para 
quem quer, de alguma 
forma, “impressionar” 
(ou mesmo “enganar”) 
usando fotos. Aplica-
tivos de manipulação 
existem aos montes, 
dos mais simples aos 
mais complexos, e 
podem fazer coisas inacreditáveis com 
qualquer imagem.

É sempre importante levar isso em 
consideração quando for utilizar uma 
foto como referência para qualquer coisa 
que seja, desde uma compra até a opinião 
sobre a aparência de alguém. O que você 
está vendo pode ser algo completamente 
diferente do que realmente está ali.

Usar fotos como referência é um dos 
caminhos mais comuns para o arrepen-
dimento: você olha, gosta, e quando vê 

Um homem foi preso suspeito de ter assalto, pelo menos, sete estabele-
cimentos comerciais na região do CPA, em Cuiabá. De acordo com a Polícia 
Militar, policiais prenderam o suspeito, 42 anos, em flagrante após assaltar 
uma loja de conveniência de um posto de combustível na Avenida Rubens de 
Mendonça (CPA), na entrada do bairro CPA 1.
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Selma diz que STF está indo contra a população 

Selma critica ministros do STF
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em entrevista à revista 
Época na tarde de ontem 
(29), a senadora Selma Arru-
da partiu para cima dos mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal. 

Na visão da senadora ma-
to-grossense, em uma even-
tual decisão do STF em aca-
bar com a possibilidade de 
prisão em segunda instância, 
será uma ameaça às investi-
gações da Lava Jato.

Na visão da ex-juiza, os mi-
nistros estão votando “olhan-
do para o próprio umbigo”, 
e indo contra o que pede a 
população. Atualmente, o 
julgamento tem quatro votos 
a favor da prisão após conde-
nação em segunda instância 
e três contra.

“Vai ser o golpe mais duro 
na Lava Jato até hoje. Era 
para ter gente acampada na 
frente do STF, e não tem. 
Os caras fizeram esse julga-
mento a conta-gotas para 
isso, para causar essa apatia. 
Eles não ouvem o povo, não 
sabem o que as pessoas que-
rem, não sabem o que o Bra-
sil quer. Só veem o próprio 
umbigo”, disse a senadora à 
revista Época.

Defensora da prisão em 
segunda instância a senadora 

que faz parte da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), 
no Senado, tenta emplacar 
um relatório de emenda 
constitucional que dá lega-
lidade ao tema, mas que até 
agora não teve a atenção ne-
cessário do Senado.

“É o momento de o Senado 
se impor. Até agora, o Sena-
do não conseguiu se impor 
em nada neste ano. Somos 
carimbadores da Câmara e 
estamos à mercê da vontade 
do presidente do Senado e 
da presidente da CCJ. Fomos 
eleitos para quê? Temos de 
legislar”, afirmou. 

O julgamento da matéria 
no Supremo volta no dia 7 se 
novembro. Até o momento 
quatro ministros votaram fa-
voráveis à prisão em segunda 
instância e três foram con-
trários. Restam ainda quatro 
ministros para votarem: Cel-
so de Mello, Gilmar Mendes, 
Cármen Lúcia e o presidente 
Dias Tofolli.

“Infelizmente o Congres-
so ainda tem tabus. É ter-
rível. Tem muita gente que 
não quer enfrentar o assun-
to para não se expor. Ficam 
mandando vídeos nos gru-
pos de WhatsApp, mas não 
agem. Há algumas ações que 
são urgentes, deveríamos ter 
sido adotadas há muito tem-
po”, afirmou.

A0 ATAQUE | A senadora condenou uma eventual decisão STF em acabar com a de prisão em 2ª instância
Foto: Ednilson AguiAr/ o livrE

Foto: JlsiQuEirA / AlMt

Foto: MArcos vErguEiro/sEcoM-Mt

FALOU GROSSO

Para Mendes, Congresso se 
“acovarda” em temas graves

PROTEÇÃO DE DADOS

MTI troca experiências com Serpro 
sobre adequação à nova lei de dados

“NÃO SOU TRAÍDOR”

Barbudo diz ser
fiel à Bolsonaro

Deputado diz ser alvo de “fogo amigo” 

Declaração foi dada em evento do PSB na Capital 

Foto: AssEssoriA

A intenção foi conhecer as ações, as ferramentas e soluções técnicas 

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Em evento do PSB em 
Cuiabá, legenda da qual já fez 
parte, o govenador Mauro 
Mendes (DEM), aproveitou a 
oportunidade para tecer al-
gumas críticas ao Congresso 
Nacional. Segundo o gover-
nador, o parlamento se “aco-
varda” sobre “temas graves”. 

No discurso do PSB, 
Mendes não chegou a men-
cionar mais são esses “temas 
graves”, mas recentemente 
no último Fórum de Go-
vernadores em Brasília, ele 
chegou a defender que o 
Congresso deveria ser mais 
enérgico e debater pautas 
duras sobre segurança pú-
blica. Uma delas, a pena de 
morte para traficantes.

“Não vamos mudar esse 
país se o nosso Congresso 
Nacional se acovardar dian-
te dos mais graves temas 
que lhes são apresentados. 
Muitas vezes nossos políti-
cos pensam só nas próximas 
eleições, o que é politica-
mente correto, pensando no 
seu voto, e não agem como 
lideranças. Não agem como 
pessoas que querem o bem 
no presente e no futuro”, dis-
se.

Durante o evento po-
lítico no final de semana, 
Mendes chegou a listar pro-
blemas enfrentados por sua 
administração ao tomar pos-

DA REPORTAGEM

O diretor de Tecno-
logia da Informação e Co-
municação da Empresa 
Mato-grossense de Tecno-
logia da Informação (MTI), 
Cirano Campos, reuniu-se 
com membros da comis-
são de implantação da Lei 
nº 13.709/2018 – conhecida 
como Lei Geral de Prote-
ção de Dados (LGPD) –, do 
Serviço Federal de Proces-
samento de Dados (Serpro), 
para discutir sobre como 
tem sido feito este trabalho 
no órgão federal.

A reunião ocorreu na 
sede do Serpro, em Brasília 
(DF). Participaram também 
os assessores de diretoria 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de ter seu nome 
relacionado em uma lista de 
“traidores” do presidente Jair 
Bolsonaro, após briga pelo 
controle da legenda e origi-
nou um verdadeiro racha na 
base aliada do presidente. O 
deputado federal por Mato 
Grosso, Nelson Barbudo, ne-
gou as acusações de ser um 
traidor do presidente.

O nome de Barbudo 
apareceu na semana passada 
em uma lista divulgada pela 
revista Época, que o próprio 
Bolsonaro considerava como 
traidores. Agora, Barbudo 
vem à público dizer que sem-
pre foi fiel ao presidente Bol-
sonaro.

“Procurem onde o Bol-
sonaro disse que eu sou trai-
dor. Ache uma palavra dele. 
Não houve. Aconteceu todo 
esse barulho em Mato Gros-
so. Eu nunca dei um voto 
contra o Governo. Eu sou o 
terceiro do PSL que mais deu 
votos para Bolsonaro”, disse 
Barbudo.

Ao ser questionado en-
tão sobre os motivos de seu 
nome ter aparecido na lista 
dos traidores, Barbudo diz 
ser vítima de ”fogo amigo”.

“Um caboclo do PSL, 
que eu não vou falar o nome, 
falou: ‘Põe o nome daquele 
barbudão, eu não gosto da-
quele merda’. O cara me con-
tou. Usou meu nome, cara. 
Onde que eu tive um entre-
vero com o Bolsonaro? Eles 
queriam atingir a Joice Has-
selmann, Felipe Francischini, 
Delegado Waldir e mais um”, 
retrucou. 

Após a revelação da lis-
ta pela revista Épcoa, Barbu-
do procurou o ministro da 
Secretaria de Governo, Luiz 
Eduardo Ramos e ouviu do 
general que o presidente 
Bolsonaro já estava ciente de 
que o fato publicado não era 
verdade.

Barbudo recebeu tam-
bém uma ligação do deputa-
do Eduardo Bolsonaro, pivô 
de toda a crise e gravo um 
vídeo falando da fidelidade 
ao presidente, do deputado 
Nelson Barbudo.

se em primeiro de janeiro. 
Entre eles estão os atrasos 
no pagamento da área da 
Saúde, entre outras que fize-
ram com que fortes medidas 
econômicas tivessem de ser 
tomadas ao lado desses dez 
meses de mandato.

O entrave com os ser-
vidores da Educação que re-

para proteção de dados e 
privacidade, Paulo Roberto 
Correa Leão, Roberval Lo-
pes Adamo e Ulysses Alves 
de Levy Machado.

De acordo com Cirano, 
a intenção foi conhecer as 
ações, as ferramentas e solu-
ções técnicas adotadas pelo 
Serpro que podem vir a sub-
sidiar o trabalho que vem 
sendo desenvolvido na MTI. 
“Nesta visita aproveitamos a 
oportunidade para entender 
melhor a estrutura organi-
zacional do Serpro e o Pro-
jeto de Implementação da 
nova lei, a fim de buscar as 
melhores práticas para Mato 
grosso”, disse Cirano. 

Ainda segundo Cirano, 
a reunião foi extremamente 

sultou em uma greve de qua-
se quatro meses também foi 
lembrada pelo governador 
que fez questão de dizer que 
o Governo do Estado, mes-
mo nesta situação crítica não 
recuou de sua posição.

“Por isso, quando assu-
mimos, nós não fizemos o 
óbvio. Tivemos a coragem 

de falar a verdade para o 
nosso servidor, para os nos-
sos produtores rurais... E eu 
dizia na campanha: ‘Mato 
Grosso está quebrado. E se 
quisermos mudar essa reali-
dade todos, terão que ajudar 
a pagar essa conta para que 
possas construir esse Esta-
do’”, lembrou.

produtiva. “A visita nos pro-
porcionou fazer um bench-
marking, confirmando que 
a MTI está no caminho certo 
quanto à implementação da 
referida lei”, disse.

Assim como o Serpro, a 
MTI instituiu uma comissão 
conjunta com a Controlado-
ria Geral do Estado (CGE) 
para coordenar as atividades 
de identificação dos dados 
pessoais, o armazenamento, 
o ciclo de vida, os acessos, os 
processos e as tecnologias, 
além de propor os ajustes 
necessários. Isto porque a 
MTI é a detentora do arma-
zenamento e processamento 
de grande parte dos dados 
sob a guarda do Governo de 
Mato Grosso.
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TV  e Entretenimento

Wanessa diz que perdoaria 
traição do marido: 
“Desejo momentâneo”

Casada há 12 anos, Wanessa Camargo abriu a 
vida íntima e falou a respeito do relacionamen-
to com Marcus Buaiz. A diva do pop confessou 
que perdoaria uma “pulada de cerca” do mari-
do. “Tudo depende da forma como aconteceu”, 
disse a famosa ao “Gshow”. E explicou: “Se foi 
apenas um desejo momentâneo que não tenha 
a ver com a lealdade, se é um cara que é incrí-
vel em casa, se temos uma construção bonita 
de amor e lealdade, mas quero que seja sincero. 
Se mentir para mim, é mais grave”. Apesar de 
estar totalmente dedicada aos trabalhos artísti-
cos, a beldade revelou que há chances de enca-
rar a maternidade novamente. “Adoro ser mãe e 
queria mais filhos, porém, quero focar na minha 
carreira, mas não descartei a possibilidade”, de-
clarou.
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Amigos e fãs se despedem do 
ator e diretor Jorge Fernando

O corpo do ator e diretor Jorge Fernan-
do foi levado para cremação por volta das 
14h desta terça-feira (29) no Crematório 
da Penitência, no Caju, Zona Norte do Rio. 
A cerimônia foi restrita a parentes e ami-
gos.

Muito emocionadas, Dona Hilda, a 
mãe, a irmã e a sobrinha do diretor não 
ficaram até o fim da cerimônia. Dona Hil-
da, 95 anos, foi uma das primeiras pes-
soas a chegar para o velório do filho no 
Teatro Leblon na manhã desta terça. Fãs 
e muitos amigos do trabalho se despedi-
ram do artista durante o velório, na Sala 
Marília Pêra do Teatro Leblon.

Os fãs puderam se despedir até as 10h. 
Depois, durante duas horas, o velório foi 
liberado somente para parentes e amigos 
próximos. Às 12h30, o caixão com o cor-
po do artista deixou o teatro sob aplausos 
dos populares e gritos de “Viva Jorgi-
nho!”. Maria Carol contou que o tio plane-
java um novo espetáculo, com previsão 
de estreia para janeiro.

“Ele é a minha referência de tudo. Ele 
é meu pai, padrinho, meu mestre, pro-
fessor, diretor. É difícil, foi de repente e a 
gente achou que ia estar junto de novo em 
cena, em janeiro. Minha avó está devas-
tada. A gente pensar que não tem lei, não 
tem regra , não tem ordem. Com 95 anos 
perder um filho”, disse. Telões nas late-
rais do palco do Teatro Leblon mostravam 
imagens da carreira de Jorge Fernando 
como diretor e ator.

A imagem de São Jorge na parede foi 
cedida por Zeca Pagodinho, que, como 
Jorge Fernando, também é devoto do 
santo guerreiro. O painel também tinha a 
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imagem de São Cosme e São Damião.
Os amigos que o ator e diretor fez ao 

longo da carreira e também os que ele di-
rigiu em trabalhos na televisão estiveram 
no teatro para a despedida. Claudia esta-
va em “Verão 90”, novela que se tornou o 
último trabalho de Jorge Fernando. Antes 
eles trabalharam juntos em outras tra-
mas como “Deus Nos Acuda” (1992), “Torre 
de Babel” (1998), “As Filhas da Mãe” (2001), 
“Sete Pecados” (2007) e “Ti Ti Ti” (2010).

“Eu estreei semana passada. Antes da 
estreia, estavam ecoando dentro de mim 
as palavras dele: ‘se reinvente, qualquer 
coisa que der errado use a seu favor’. São 
ensinamento pra minha vida inteira”, 
acrescentou a atriz. O diretor Marcelo 
Zambelli, que trabalhou em sete nove-
las com Jorge Fernando - inclusive em 

‘Verão 90’, também esteve no velório. A 
atriz Fernanda Rodrigues falou sobre seu 
primeiro trabalho na TV. Ela contou que 
Jorge Fernando foi quem deu a primeira 
oportunidade quando ela tinha apenas 11 
anos. “É uma luz que vai fazer muita falta, 
mas que foi iluminar lá em cima. Mas a 
alegria dele, a energia positiva, o alto as-
tral a gente vai sentir muita falta aqui”, 
completou a atriz. O diretor Guel Arraes 
lamentou a perda do amigo. Ele disse 
que a televisão e o país estão mais tris-
tes agora sem ‘Jorginho’, como chamava 
carinhosamente Jorge Fernando. Colega 
de profissão em muitos trabalhos, o autor 
Walcyr Carrasco relembrou das parcerias 
com Jorge Fernando. A cantora Elba Ra-
malho também esteve no velório para se 
despedir do ator e diretor Jorge Fernando.



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  

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

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

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

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

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 

recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito de 
acordo com o perfil e são realizados das 07h30min às 

10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br

LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
Sonia Maria, nº 12 , Bairro 
Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 500,00 (quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 
04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de 
Sinop/MT. Disponível 
apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e 
cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 
01 banheiro social , 
01 área de serviço e 
garagem. Endereço: 
Rua dos Cedros, nº 1292, 
Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes 
do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 
675 m². Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

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

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

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS

 VIDROLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ES-
QUADRIAS, GRANITOS E MÓVEIS LTDA, CNPJ: 
02.082.284/0001-38, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: Licença de Operação (LO), das atividades 
de: 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 47.44-0-05 
- Comércio varejista de materiais de construção não espe-
cificados anteriormente; 47.44-0-06 - Comércio varejista de 
pedras para revestimento. Endereço: Rua das Videiras, nº 
1.254, Bairro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

 A MCK EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, 
CNPJ 02.177.696/0001-51 estabelecida na Rua das Cas-
tanheiras nº 1031, Setor Comercial, CEP 78.550-290, no 
município de Sinop - MT, Torna Público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT a 
Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI da Implan-
tação do Loteamento denominado de PRIVILLEGE RESI-
DENCIAL, localizado nas Chácaras 294/295/296, Avenida 
André Maggi, antiga Estrada Áurea, Bairro de Chácaras no 
Município de Sinop – MT, não foi determinado EIA/RIMA.

 AGROSYN COMERCIO E REPRESENTACAO DE INSU-
MOS AGRICOLAS LTDA – CNPJ: 22.954.084/0001-35, 
localizado na Av. Perimetral Sudeste, N° 9535 – Bairro: Jar-
dim das Américas, pertencente ao município de SORRISO-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Renovação da Licença de Operação, com ramo de 
Atividade: Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Comércio ata-
cadista de sementes, flores, plantas e gramas; Comércio 
varejista de medicamentos veterinários; Depósitos de 
mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 
guarda-móveis; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

 MANSO E FRANCO LTDA – CNPJ: 27.117.200/0001-85, 
localizado na Av. Perimetral Sudeste, N° 9565 – Bairro: Jar-
dim das Américas, pertencente ao município de SORRISO-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Alteração da Razão Social e Renovação da Licença 
de Operação, com ramo de Atividade: Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo; Comércio atacadista de sementes, flores, plantas 
e gramas; Depósitos de mercadorias para terceiros, exce-
to armazéns gerais e guarda-móveis; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) - Tel: (066) - 99612-7413.

 ALEX SANDRO ZUCCO - ME, CNPJ 35.038.952/0001-89, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a 
Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividades de serviços de lanterna-
gem ou funilaria e pintura de veículos automotores / servi-
ços de instalação, manutenção e reparação de acessórios 
para veículos automotores, localizada na Rua Genésio Ro-
berto Baggio, N 1828, Centro, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 A empresa Adriano Scarabelatto ME CNPJ/MF nº 
25.063.092/0001-80, torna público que requereu a SEMA-
-MT, as Licenças Previa, de Instalação e Operação da Me-
cânica Pai e Filhos, localizada na cidade de Nova Ubiratã 
MT

 CAROLINE RANDON ROSSATO MORAIS, CPF nº 
030.334.471-71, torna público que requer junto à SAMA a 
Licença Prévia e de Instalação de Ampliação e a Licença 
de Operação, para dois Pivôs Centrais de Irrigação, com 
área total irrigada de 314,57 ha, localizado em área deno-
minada Fazenda Mata Verde, localizada na zona rural do 
Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

 JOAO SICHIERI JUNIOR, CPF nº 925.761.251-15, torna 
público que requer junto à SAMA as Licenças Prévia e de 
Instalação, para Quatro Pivôs Centrais de Irrigação, com 
área total irrigada de 342,32 ha, localizado em área deno-
minada Fazenda Teles Pires, localizada na zona rural do 
Município de Sorriso/MT. Não foi realizado o EIA/RIMA. 

 DESTILARIA TJ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIO-
COMBUSTÍVEIS E DESTILADOS LTDA, CNPJ Nº 
31.087.278/0001-71, torna público que requer junto à 
SEMA, a Licença de Operação, para a atividade de FA-
BRICAÇÃO DE ÁLCOOL, com área construída de 1.363,81 
m², capacidade de moagem de 60 t/dia e capacidade de 
produção de 21,6 m³/dia, instalado na zona rural do Muni-
cípio de Sorriso/MT, Rod. MT-560, km 11. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

 L. A. DALPIVA – CNPJ: 10.777.219/0001-55, localizado na 
Av. Tancredo Neves, N° 1229 - Bairro: Centro, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Manutenção e repara-
ção de motocicletas e motonetas; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

 LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS CELLA LTDA 
– CNPJ: 08.248.656/0001-30, localizado na Av. Natalino 
João Brescansin, N° 755-A - Bairro: Centro, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Laboratórios clínicos; 
não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. 
do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-
7413.

 P.M.S. PECAS E MECANICA LTDA – CNPJ: 
13.501.185/0001-60, localizado na Rua São Francisco de 
Assis, N° 211 - Bairro: INDUSTRIAL 1° ETAPA, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que reque-
reu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença 
de Operação, com ramo de Atividade: Comércio a varejo 
de peças e acessórios novos para veículos automotores; 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veícu-
los automotores; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: 
(066) - 99612-7413.

AVISO DE RESULTADO

O Secretário da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Campo Novo do Parecis torna público aos interessados o 
prosseguimento do processo licitatório Tomada de Preços nº 10/2019, 
que tem por objeto a contratação de empresa de engenharia para 
construção de uma Unidade Básica de Saúde, UBS porte IV, a ser 
edificada na Rua Bahia, Lote 94-A3, Quadra 94-A. Com a abertura dos 
envelopes contendo as propostas de preços das empresas habilitadas. A 
data para o prosseguimento do certame fica marcada para o dia 07 de 
novembro de 2019, às 14 Hs, na sala de reuniões do Paço Municipal 
Euclides Horst. Campo Novo do Parecis, 29 de outubro de 2019.

Tarcísio Nascimento da Silva
Secretário da CPL

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA – EPP, contra a decisão da Comissão Permanente de 
Licitações que habilitou a empresa SABRE INTELIGÊNCIA 
CONSTRUTIVA EIRELI para o processo Tomada de Preços nº 010/2019, 
foi DADO PROVIMENTO.

Rafael Machado

AVISO DE PROSSEGUIMENTO DE EDITAL
TOMADA DE PREÇOS N° 10/2019

Campo Novo do Parecis, 25 de outubro de 2019.

Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N° 010/2019

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa EXCELÊNCIA ENGENHARIA E MEIO 
AMBIENTE LTDA – EPP, contra a decisão da Comissão Permanente de 
Licitações que habilitou a empresa CALDATTO & CALDATTO LTDA para 
o processo Tomada de Preços nº 010/2019, foi NEGADO PROVIMENTO.

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

AVISO DE RESULTADO

Rafael Machado

DE JULGAMENTO DE RECURSO A
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2019

DE JULGAMENTO DE RECURSO A

Campo Novo do Parecis, 25 de outubro de 2019.

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019

Rafael Machado

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa RENOVA ENGENHARIA E CONSULTORIA 
EIRELI ME, contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações que 
a desclassificou para o processo Tomada de Preços nº 011/2019, foi 
NEGADO PROVIMENTO.

Prefeito Municipal

Campo Novo do Parecis, 25 de outubro de 2019.

DE JULGAMENTO DE RECURSO A

 
 

 

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 

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

 

 
PROCESSO 1000132-03.2018.4.01.3603 
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: CLOVIS SVERSUT, EVANA JACINTA TIRAPELLE 
SVERSUT, MARCELO MARCOS 
SVERSUT, LEILA DENISE DUBIELLA SVERSUT, CLAUDIR ALEXANDRE SVERSUT, 
CHRISTIANE CARDERELLI SVERSUT 
 

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 
da seguinte área de 3,6889ha, parte de um todo maior com 938,9600ha conhecido como 
“FAZENDA TIO DINO”, localizada no Município de Itaúba/MT, objeto da matrícula n. 
13.603, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Colíder/MT, 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$ 43.368,00 (quarenta e três mil, trezentos e 
sessenta e oito reais). 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. Júl io Campos, 1230, Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 
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 – email: 
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. 
 

ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal 

  

                                                                          Num. 4592240 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 27/02/2018 
15:27:01  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1802271527
0096400000004580002 
Número do documento: 18022715270096400000004580002 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 063/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de licitação em epígrafe, 
visando a contratação da empresa ODIR ROBERTI MARTINS, (CNPJ/MF nº 04.897.775/0001-
62), no valor global de R$ 16.016,94 (DEZESSEIS MIL, DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E 
NOVENTA E QUATRO CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal 
n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 015/2019 
da Chamada Pública n° 07/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo.  
Peixoto de Azevedo/MT, 25 de outubro de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

ERRATA 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 06/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 23/19/2019 do Diário Oficial De Conta (TCE) página 25; a publicação do 
22/10/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) página 07 e a publicação do dia 22/10/2019 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05, quanto ao Termo de Ratificação do 
Processo de Dispensa de licitação n° 06/2019. ONDE SE LER: “VALOR GLOBAL DE R$ 
42.600,00 (QUARENTA E DOIS MIL E SEISCENTOS REAIS)”. LEIA-SE: “VALOR GLOBAL DE 
R$ 46.800,00 (QUARENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS REAIS)”. Peixoto de Azevedo/MT, 29 
de Outubro de 2019. 

Mauricio Ferreira de Sousa 
Presidente CISRVP

 

Objeto: Registro de preços para futura e eventual    contratação de 
empresa especializada  para prestação  de serviços com fornecimento de 
materiais e peças de funilaria para veículos leves, médios, utilitários e 
pesados,  e serviços e materiais  de tapeçaria , serviços mecânicos com 
fornecimento de peças para veículos escolares  - Maior desconto por lote  
-  Data de abertura: 12 de novembro de 2019. Horário 14h00min - local: 
Av. Mutum, n. 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E 
ANEXOS: Deverá ser ret i rado no si te do município < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 5400.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 140/2019

Nova Mutum – MT, 29 de outubro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 

MT), DO DIA 13 DE NOVEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 

Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 

CENTRO – SORRISO – MT, A ABERTURA DO PREGÃO PRESENCIAL 

Nº. 101/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 

EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÓVEIS, 

ELETRODOMÉSTICOS, UTENSÍLIOS E DESCARTÁVEIS PARA 

SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 

ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento 

da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital 

poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 

de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 

www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 

Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 

normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 

(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Palmeiras tem jogadores prontos, enquanto SP prioriza jovens da base 

Choque-Rei: Palmeiras e São Paulo
se enfrentam com elencos distintos
DA REPORTAGEM

Palmeiras e São Paulo 
disputarão mais um Cho-
que-Rei nesta quarta-feira 
(30), às 18h30, no Allianz 
Parque, em partida válida 
pela 29ª rodada do Campeo-
nato Brasileiro. Um é vice-lí-
der da competição. O outro, 
quarto colocado. Realidades 
diferentes, objetivos diferen-
tes, mas, sobretudo, elencos 
bastante distintos.

Enquanto o Palmeiras 
aposta em jogadores pron-
tos, renomados e que pos-
sam acrescentar algo à equi-
pe a curto prazo, o São Paulo 
prefere adotar uma linha de 
gestão que prioriza os jovens 
revelados nas categorias de 
base, os mesclando com al-
guns poucos nomes mais 
experientes, reconhecidos 
internacionalmente.

Para se ter uma ideia, 
a média de idade do prová-
vel time titular do Palmeiras 
para o clássico desta quarta-
-feira é de 29 anos. Já a do São 
Paulo é de 26 anos. O Trico-
lor conta com quatro atletas 
com menos de 25 anos entre 
os 11 iniciais. O Verdão, por 
sua vez, não possui nenhum 
jogador com esta faixa de 
idade na equipe ideal.

Na atual temporada, 
a receita do São Paulo vem 
dando mais certo, apesar de 

o Palmeiras figurar acima 
na tabela e ter vencido um 
e empatado os outros três 
Choques-Rei. Com um time 
com muitos garotos vindos 
de Cotia e sem os medalhões 
que fazem parte do elenco 
neste segundo semestre, o 
Tricolor eliminou o Verdão 
na semifinal do Campeona-
to Paulista em pleno Allianz 
Parque, se classificando à de-
cisão nos pênaltis.

No jogo de volta da se-
mifinal do Paulistão entre 
Palmeiras e São Paulo, no 
Allianz Parque, o time trico-
lor era ainda mais jovem que 
o atual. 

A média de idade da 
equipe que empatou sem 
gols com os donos da casa 
era de 25 anos, já que nomes 
como Daniel Alves e Alexan-
dre Pato ainda não haviam 
desembarcado no Morumbi.

Nesta quarta, o Palmei-
ras terá a grande oportuni-
dade de mostrar que a ex-
periência de seus jogadores 
pode fazer a diferença diante 
de um adversário que usa e 
abusa da juventude. Resta 
saber como Mano Menezes 
e Fernando Diniz, que ainda 
estão iniciando suas respec-
tivas trajetórias no Verdão 
e no São Paulo, respectiva-
mente, prepararão seus joga-
dores para esperado clássico 
no Allianz Parque.

EXPERIÊNCIA X JUVENTUDE | Clássico será disputado hoje à noite, no Allianz Parque
Foto: Divulgação

Foto: Bruno Cantini

Foto: Divulgação

Léo Silva, com 40 anos, está fazendo sua última temporada

Com contrato de empréstimo até o fim do ano, zagueiro 
tem futuro incerto 

COBRADO POR LESÕES

Grêmio prevê investimento de
R$ 1 mi no departamento médico

CORINTHIANS

Manoel vê últimos 10 jogos
como decisivos para ficar

REJUVENESCIMENTO

Atlético-MG terá 
trinca sem contrato 
no fim deste anoFoto: luCas ueBel

Equipamento mede a força na perna do jogador 

DA REPORTAGEM

O ano ainda não aca-
bou, mas o planejamento 
para 2020 já está em anda-
mento. Depois de visitar o 
Flamengo há cerca de três 
meses e como contrapartida 
aos recorrentes casos de le-
são no elenco, o Grêmio tem 
encaminhado para o próxi-
mo ano um investimento de 
R$ 1 milhão para o departa-
mento médico.

A ideia do clube é mo-
dernizar equipamentos nos 
setores de tratamento e re-
cuperação. O mesmo valor 
já foi aplicado em melhorias 
durante 2018, o que totaliza-
rá R$ 2 milhões na área.

Ainda nesta temporada, 
o clube adquiriu máquinas 
para as áreas de fisioterapia, 
fisiologia e médica. Um dos 
equipamentos de ondas de 
choque tem o objetivo de 
acelerar o tratamento de le-
sões dos atletas. Segundo o 
clube, é único no Rio Grande 
do Sul.

A área médica do clube 

DA REPORTAGEM

O Corinthians tem pela 
frente 10 partidas até o fim 
deste ano. Distante da briga 
pelo título brasileiro, o clu-
be mira uma vaga na Copa 
Libertadores de 2020 como 
principal objetivo. Já para o 
zagueiro Manoel há ainda 
mais em jogo. Esta reta final 
de temporada pode defi-
nir o futuro dele no Timão. 
Emprestado pelo Cruzeiro 
ao Corinthians, Manoel tem 
contrato só até dezembro 
e sua permanência para a 
próxima temporada é incer-
ta. O zagueiro acredita que 
um bom desempenho nes-
tes dez jogos restantes pode 
ser determinante para a sua 
contratação. “Claro (que são 
decisivos)! Já falei várias ve-
zes, me sinto feliz aqui. O 
grupo sabe que são dez jogos 
importantes, difíceis, temos 
que ir no limite para voltar a 
vencer e brigar pelo G4, que 
é nosso objetivo”, comentou 
o zagueiro, que alega ainda 
não ter tido nenhuma con-
versa com a diretoria alvine-

DA REPORTAGEM

Durante a maior en-
trevista do presidente do 
Atlético-MG, Sérgio Sette 
Câmara, desde que assu-
miu o time alvinegro, um 
dos destaques foi quando 
o mandatário falou sobre o 
rejuvenescimento do elen-
co para a próxima tempo-
rada como um dos objeti-
vos da diretoria. Com um 
elenco considerado muito 
experiente, o começo des-
sa queda na média de idade 
deverá acontecer já neste 
fim de ano, com a não re-
novação de contrato de al-
guns atletas.

Dos jogadores com 
mais idade, três ficam sem 
contrato após essa tem-
porada, sendo que dois já 
são quase certo que não 
permanecerão no clube: 
Leonardo Silva, 40 anos, e 
Elias, 34. 

O zagueiro termina 
seu contrato em dezembro 
e deve se aposentar, en-
quanto o meia, que já teve 
reuniões para renovação de 
contrato, não chegou a um 
acordo e, dificilmente, fi-

cará no Galo. O vínculo de 
Elias vai até o fim de janei-
ro.

Outro que tem contra-
to somente até o fim des-
ta temporada é o atacante 
Geuvânio. Contratado no 
início da temporada a custo 
zero, o atacante de 27 anos 
não se firmou no time titu-
lar com a camisa do Atléti-
co-MG.

O goleiro Wilson é ou-
tro que também fica sem 
contrato em dezembro, 
mas em uma situação um 
pouco diferente. Contra-
tado em situação de emer-
gência após as lesões de 
Victor e Michael e as con-
vocações de Cleiton para a 
seleção olímpica, ele não 
permanecerá, pois todos 
os goleiros deverão estar 
à disposição do treinador 
no início da próxima tem-
porada.Essas situações são 
as únicas pendências con-
tratuais que a diretoria do 
Atlético-MG terá para re-
solver até o início da pró-
xima temporada. Todos os 
outros jogadores do elenco 
têm contrato mais longo 
com o clube.

ganhou destaque depois da 
eliminação para o Flamengo, 
na semifinal da Libertadores. 
A torcida gremista cobrou o 
fato de o time carioca recu-
perar Arrascaeta e Rafinha 
em curto período, devido à 
gravidade das lesões, para o 
segundo jogo, no Maracanã.

Enquanto isso, Jean 
Pyerre sequer entrou em 
campo nos dois enfrenta-
mentos devido a uma lesão 
muscular na coxa direita. 
Luan, o substituto para a 
posição, não teve condições 
de atuar na segunda partida 
por conta de uma fratura no 
osso do pé direito. O Grêmio 
acabou eliminado com uma 
goleada por 5 a 0 no Rio de 
Janeiro.

Há três meses, o vice-
-presidente Marcos Herr-
mann e o médico Márcio 
Dornelles visitaram as ins-
talações do Flamengo para 
conhecer os equipamentos 
e processos do clube carioca. 
Também buscaram possibi-
lidades para alvos de inves-
timento.

gra sobre o tema. O contrato 
de Manoel não tem cláusula 
que determina o valor caso o 
Corinthians queira comprá-
-lo. Assim, será preciso nego-
ciar além do Cruzeiro com o 
Athletico-PR e o empresário 
Neco Cirne, que detém par-
tes dos direitos econômicos 
do defensor.

Parte da diretoria alvi-
negra defende a permanên-
cia do jogador, desde que 
por um valor baixo. As tra-
tativas devem começar da-
qui a aproximadamente um 
mês. Enquanto isso, Manoel 
tenta se focar nos jogos que 
restam. No primeiro com-
promisso, nesta quarta-feira, 
às 20h30, Manoel será titular 
mais uma vez. Recentemen-
te, o zagueiro perdeu posi-
ção no time, mas, segundo 
ele, isso aconteceu por um 
problema físico e não por 
opção do técnico Fábio Ca-
rille: “Eu fiquei fora do jogo 
contra o Goiás por causa de 
um desconforto muscular. 
Depois, já não podia jogar 
contra o Cruzeiro (por força 
de contrato)”.

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE - Fernando José Cerello Gonçalves Pereira, Leiloeiro Ofi-
cial inscrito na JUCESP sob nº 844, faz saber, através do presente Edital, que devidamente autorizado 
pelo Banco Bradesco S.A., inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá a venda em Leilão 

(1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infracitados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos 
leilões presencias e on-line: Alameda Santos, 787, 13º andar, Cj. 132, Jardim Paulista, São Paulo-SP e “online” através do site do 
Leiloeiro Oficial: www.megaleiloes.com.br. Localização do imóvel: Feliz Natal-MT. Centro. Rua São Lourenço D´Oeste, nº 1.193 
(Lt. 05-Qd. 33). Núcleo Colonial Rio Ferro, às margens da rodovia MT 225, Km 81. PRÉDIO COMERCIAL/RESIDENCIAL. Áreas 
totais: terr. 600,00m² e constr. 305,00m². Matr. 997 do RI Local. Obs.: Regularização e encargos perante os órgãos competentes 
para averbação da numeração predial, correrá por conta do comprador. Conforme AV-1 da citada matr., existe registro de Termo 
de Responsabilidade e Preservação de Floresta  no R-2 da matr. 14.816. O Vendedor providenciará, sem prazo determinado, 
a baixa da Hipoteca constante no R-10 da matrícula 997. Ocupado (AF). 1º Leilão: 11/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 
279.697,66. 2º Leilão: 13/11/2019, às 15:30hs. Lance mínimo: R$ 179.878,40. Condição de pagamento: à vista, mais comissão 
de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 
hora de antecedência ao evento. O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso 
de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na 
forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.megaleiloes.com.
br. Para mais informações - tel.: (11) 3149-4600 - Fernando José Cerello Gonçalves Pereira - Leiloeiro Oficial JUCESP nº 844.
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DA REPORTAGEM

O Exame Nacional do En-
sino Médio (Enem) começa a 
ser aplicado neste domingo 
(3) para, aproximadamente, 
5,1 milhões de participantes, 
que farão provas de ciências 
humanas, linguagens e reda-
ção. 

O exame continua no dia 
10, com provas de matemá-
tica e ciências da natureza. 
Todos as questões são ela-
boradas por especialistas e 
pré-testadas antes de inte-
grarem o chamado Banco 
Nacional de Itens (BNI).

A prova de redação é a 
única prova subjetiva. As de-
mais quatro provas terão 45 
questões de múltipla escolha 
cada. Essas questões foram 
escolhidas a partir do BNI.

Os itens do Enem são ela-
borados por especialistas se-
lecionados por meio de cha-
mada pública do Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep). Eles devem 
seguir a matriz de referência, 
guia de elaboração e revisão 
de itens estabelecidos pelo 
Inep. Após escritos, os itens 
passam, então, por revisores 
e depois por especialistas do 
Inep.

Finalmente, os itens são 
pré-testados em aplicações 
feitas em escolas. O processo 
é sigiloso e os estudantes não 
sabem que estão responden-
do a possíveis questões do 
Enem. Com a aplicação, ava-
lia-se a dificuldade, o grau de 
discriminação e a probabi-
lidade de acerto ao acaso da 
questão. Os itens aprovados 
passam a compor o BNI, que 

fica disponível para aplica-
ções futuras do Enem.

Esse banco, segue um pro-
tocolo de segurança. Todos 
os servidores e colaborado-
res com acesso aos itens assi-
nam termos de sigilo e confi-
dencialidade. 

No caso do Enem, assinam 
também uma declaração de 
não impedimento, para as-
segurar que não possuem 
relações de parentesco, que 
configuram nepotismo.

O BNI é acessado no Am-
biente Físico Integrado Se-
guro, localizado na sede do 
Inep, em Brasília, apenas 
por pessoas autorizadas. O 
ambiente é completamente 
isolado, possui salas que só 
podem ser acessadas pelo 
uso de digitais e computado-
res sem acesso à internet ou 
à intranet da autarquia.

Todo o processo de capta-
ção, elaboração e revisão de 
itens para compor o Enem e 
outros exames do instituto 
ocorre nesse espaço. Não se 
sabe ao certo quantas ques-
tões compõem o banco do 
Enem, pois a informação 
que é sigilosa.

REVISÃO
DOS ITENS
Neste ano, no BNI entrou 

em evidência por conta de 
uma medida do Inep, de re-
visar as questões. A autarquia 
criou uma comissão para de-
finir o que não seria usado 
no Enem 2019.

De acordo com nota técni-
ca publicada pela autarquia, 
a comissão, criada no dia 20 
de março deste ano, deveria 
“identificar abordagens con-
troversas com teor ofensivo 

Foto: RepRodução

Foto: Ibama

PREÇO DA CARNE SUBIU

Baixa oferta do mercado interno
e aumento na demanda no exterior

DESDE ONTEM

Após decreto de revogação, período
proibitivo de queimadas termina

SINOP

Quatro novos 
radares entram 
em funcionamento

Aumento na carne bovina também deve impactar nos 
restaurantes e churrascarias – 

Área de desmate associada a queimada é identificada 

Foto: dIvulgação

Equipamentos já estão em funcionamento 

DA REPORTAGEM

O preço da carne teve 
um aumento de 20% em 
setembro nos açougues de 
Mato Grosso devido à gran-
de demanda do mercado 
exterior e a baixa oferta do 
mercado interno, segundo 
a Associação dos Criadores 
de Mato Grosso (Acrimat). 
O aumento na carne bovina 
também deve impactar nos 
restaurantes e churrascarias 
e o quilo da refeição deve fi-
car caro. “Ou a gente repassa 
o preço para o consumidor 
ou fecha as portas [do res-
taurante]”, afirmou o dono 
de restaurante, José Nilton 
Aparecido.

Somente em setem-
bro o Brasil exportou 7,7 mil 
toneladas de carcaças para 
a China. Esse é o maior vo-
lume desde 1996. De acor-
do com o Instituto Mato-
-grossense de Agropecuária 
(Imea), ao todo, Mato Grosso 
exportou 35,8 mil toneladas 

DA REPORTAGEM

Um decreto publicado 
na sexta-feira (25) revogou 
outro do dia 30 de agosto 
que estendia o período proi-
bitivo de queimadas até 30 
de novembro. 

De acordo com o novo 
documento, as queimadas 
controladas em proprieda-
des rurais estão permitidas 
desde esta terça-feira (29). 
A proibição de queimadas 
urbanas é permanente, vale 
para o ano todo.

A decisão do Governo 
do Estado teve como base 
as informações do Instituto 
Nacional de Metereologia 
(Inmet). De acordo com os 
dados, Mato Grosso já regis-
trou precipitação acumulada 
superior a 30 milímetros nos 
últimos 15 dias.

De acordo com o bo-
letim emitido pelo Centro 
Integrado de Multiagências 
(Ciman), os dados especiali-
zados do Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
demonstram que o risco 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Trânsi-
to e Transporte Urbano de 
Sinop começou, à zero hora 
desta quarta-feira (30), a pôr 
em operação os dispositivos 
de controle de velocidade 
e fiscalização. O motorista 
deve ficar atento, pois não 
haverá fase pedagógica de 

notificação.
Os pontos em questão 

ficam nas avenidas Joaquim 
Socreppa, dos Tarumãs, das 
Figueiras e Alexandre Fer-
ronato, próximo ao Grande 
Templo. Para tal, foram re-
tirados os sacos plásticos de 
proteção das câmeras que 
indicavam o não funciona-
mento dos instrumentos.

Foto: dIvulgação

Pelo menos 5 milhões de inscritos farão a prova nos dois próximos domingos 

Como são elaboradas as questões?
ENEM CHEGANDO | Provas ocorrerão nos dias 3 e 10 de novembro em todo país

de carcaça em setembro.
O faturamento do es-

tado com as exportações foi 
de mais de US$ 112 milhões, 
o que equivale a R$ 448,35 
milhões com a cotação atual. 
O cenário é favorável para 
a indústria frigorífica já que 
quase 80% dos frigoríficos de 
Mato Grosso possuem um 
selo de Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), com autoriza-
ção de envio de carne para 
outros países.

Outro fator que impac-
tou no preço da carne foi 
a arroba do boi gordo que 
aumentou e atingiu R$ 150, 
segundo o Imea. “Tivemos 
uma demanda maior e uma 
oferta menor, então, neces-
sariamente, o valor da arro-
ba aumenta. Nosso custo de 
produção também aumen-
tou significativamente nos 
valores de produtos utiliza-
dos para a criação e medica-
mentos”, explicou a diretora 
executiva da Acrimat, Da-
niella Bueno.

grandes incêndios em regi-
ões de mata é mínimo.

Este decreto também 
altera o artigo 2º de outro 
decreto publicado em 30 de 
agosto que definia suspensão 
para emissão das autoriza-
ções de desmate (AD) até 30 
de janeiro de 2020. Dessa 
forma, a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente (Sema) 
volta a emitir autorizações 
de desmate.

PREVENÇÃO
Todos os anos, Mato 

Grosso decreta período proi-
bitivo de queimadas na zona 
rural. Durante o período de 
estiagem, que normalmente 
ocorre entre julho e setem-
bro, não é permitida a quei-
ma controlada na zona rural. 
A medida visa evitar que o 
fogo se alastre atingindo áre-
as de vegetação nativa. Os 
incêndios florestais emitem 
grandes quantidade de ga-
ses de efeitos estufa e trazem 
prejuízos à vegetação, vida 
silvestre, saúde humana e 
economia.

a segmentos e grupos so-
ciais, símbolos, tradições e 
costumes nacionais” e, com 
base nessa análise, recomen-
dar que tais itens não fossem 
usados na montagem do 
exame deste ano.

A comissão concluiu o tra-
balho no começo de abril. 
No entanto, pelo caráter sigi-
loso do BNI, o resultado não 
foi divugado. O Inep esclare-

ceu que como a elaboração 
de um item é um processo 
longo e oneroso, nenhum 
item será descartado. Eles 
poderão ser posteriormente 
adequados.

MUDANÇAS
NA PROVA
O presidente do Inep, Ale-

xandre Lopes, afirmou em 
entrevista à Empresa Brasil 

de Comunicação (EBC) que 
o Enem não deverá ter mu-
danças substanciais já que as 
questões que serão usadas no 
exame deste ano “já estavam 
no banco de itens, então, não 
há nenhum tipo de direcio-
namento na prova”. A orien-
tação da atual gestão foi, se-
gundo ele, evitar polêmicas.

O Enem é atualmente a 
principal forma de acesso 

ao ensino superior no Bra-
sil. Com as notas do exame, 
estudante podem pleitear 
vagas no ensino superior 
público, pelo Sistema de Se-
leção Unificada (Sisu), con-
correr a bolsas de estudo em 
instituições particulares pelo 
Programa Universidade para 
Todos (ProUni) e a financia-
mento pelo Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies).
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Houve queda no número de embarques e desembarques em Sinop

Reduz 1,6% número de embarques
e desembarques em oito meses
DA REPORTAGEM

Só Notícias

Conforme dados do sistema do Ministério 
dos Transportes, Portos e Aviação Civil, houve 
queda de 1,6% na movimentação de passagei-
ros no Aeroporto Municipal Presidente João 
Batista Figueiredo, em Sinop. Passaram pela 
unidade, de janeiro a agosto deste ano, 97.337 
pessoas. No mesmo período do ano passado, o 
movimento foi de 98.957 passageiros. Os da-
dos foram levantados pelo site Só Notícias.

Também houve uma pequena redução no 
número de aeronaves pousando e decolando. 
Entre janeiro a agosto de 2018, foram 1.039 
aviões. No mesmo período deste ano são 1.036 
via voos regulares e não regulares. Os dados 
do mês de setembro e outubro ainda serão di-
vulgados no sistema.

Atualmente, Sinop tem três voos diários 
para Cuiabá e demais localidades com uma 
única companhia aérea, que retomou no dia 
1º de junho o voo diário para Viracopos, em 
Campinas/SP, em aeronaves com capacidade 
de transportar até 118 passageiros. Também 
está sendo estudada a viabilidade de retomar 
voos noturnos diários em Sinop.

A expectativa é que aumente a movimen-
tação nos próximos meses, na segunda maior 
unidade aeroportuária de Mato Grosso. A par-
tir do próximo dia 4 de novembro, a Gol Li-
nhas Aéreas começará a operar a partir voos 
diários com Boeing 737-700 Next Genera-
tion com capacidade para até 138 passageiros 
de Sinop para o Internacional André Franco 
Montoro, em Guarulhos/SP.

A aeronave vai sair de Guarulhos às 9h25 
com previsão de pousar às 11h10. O retorno 
ocorrerá às 11h40 para chegar à cidade paulista 
às 15h15. Também existe previsão de ampliar 
novos voos, mas ainda sem definição de pra-
zos pela empresa.

ESTRUTURA
Na semana passada, a empresa começou a 

implantar sua estrutura no aeroporto. Duas 
carretas transportaram guinchos, rebocador 
de aviões, dois tratores, compartimento do 
transporte de bagagens e escada. A estrutura 
dos guichês, no terminal, deve começar a ser 
implantada nos próximos dias.

SINOP |  Expectativa é que aumente a movimentação nos próximos meses no Aeroporto João Figueiredo
Foto: José RobeRto Gonçalves


