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RODOVIAS DE MT

PREVENÇÃO

Hamilton x
Schumacher:
inglês leva
melhor
Quando Michael Schumacher se 
sagrou heptacampeão mundial 
de Fórmula 1 e atingiu 91 vitórias, 
muitos julgavam ser impossível 
alguém alcançar seus recordes. 
Alguns campeões ameaçaram 
despontar como postulantes às 
maiores marcas da F1, mas foi 
Lewis Hamilton quem se consa-
grou como um grande campeão e 
uma ameaça a Schumi.
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A campanha Novembro Azul tem o objetivo de mobilizar a sociedade quanto à prevenção do 
câncer de próstata, o tipo de tumor mais comum em homens, após os tumores de pele.     Página  -8

CânCer de próStata é SilenCioSo

TRÂNSITO EM SINOP

NÃO GOSTARAM

Jornalismo:
minicurso
de edição
de Vídeo

deputados 
criticam 
de extinção
de municípios

O curso de Jornalismo 
da Fasipe promove em dois 
sábados (9 e 23 de novembro) 
o minicurso de Edição de 
Vídeo, que será ministrado 
pelo editor de artes visuais da 
TV Centro América Norte, de 
Sinop, Luciano Albuquerque.
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O envio por parte do 
Governo, ao Senado, de uma 
PEC que trata de um novo 
pacto federativo e que prevê a 
extinção de munícipios pelo 
Brasil que tenha menos de 5 
mil habitantes foi motivo de 
manifestações por parte dos 
deputados estaduais durante 
sessão na Assembleia Legis-
lativa.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Saída de pista é a principal
ocorrência causada pela chuva
A principal ocorrência causada pela chuva, no trecho da BR-163 em Mato Grosso, 
administrado pela Rota do Oeste, é a saída de pista, que representa 35,5% dos ca-
sos, segundo levantamento feito pela Concessionária. O estudo foi realizado em 
razão da campanha ‘Clima Tempo’.                         Página -3
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Aprofundar nos problemas e soluções para 
essa decisão em proposta, requerer-se-á 
um amplo debate e participação efetiva de 
universidades, estado, municípios, comi-
tês de bacia

Ainda, não comi caviar, mas, dizem que é 
uma iguaria dos Monges; agora, bolo de ova de 
pacú? Até doce, e até sonho em levar uma Cozi-
nha Tacurú para o “Resorte” Malai e fazer pratos 
de pacú como antigamente.

O aprendizado com o nosso peixe veio no 
início da década de 70 do século da conquista 
da paz e da democracia, quando nosso Velho 
Zagueiro Lourival chegava próximo ao nosso 
“quarto triplo”, como na maioria das casas da 
vizinhança do meu velho Porto, e dizia: amanhã 
vamos acordar mais cedo para esperar seo Gon-
çalo Baixinho carrinheiro de peixe e comprar 
nosso pacú para o almoço.

Eu já nem dormia mais, e quando dava cin-
co e meia já estávamos acordados. Quando seo 
Baixinho apontava na esquina da 15 de novem-
bro em sentido contrário do que é seu trajeto hoje 
em dia, também, já nos encontrávamos à porta, 
à espera.

Nosso Velho Zagueiro fazia questão de nos 
mostrar como se reconhecia um bom pacú: guel-
ras (brânquias) avermelhadas, corpo e rabo do 
peixe com a carne firme, cheiro, etc., o que, mui-
tas vezes, nem precisava, por que o pacú ainda 
estava com o opérculo em movimento, sinal de 
que ainda estava vivo. Lembro que nosso pai 
sempre escolhia um boi d’água, como dizia meu 
finado tio Lídio, daqueles baitéla, que mal cabia 
na gamela.

Quando vinha vivo que era o problema, pois, 
minha irmã “Janji”, queria porque queria reani-
mar o bicho numa bacia d’água, mas, nossa guer-
reira e heroína Aldinha já estava ali pronta para 
limpar o peixe com nossa ajuda para jogar água e 
pegar a laranja azeda e passar no peixe.

Eu, particularmente, nesse dia, nem prestava 
atenção na aula, só pensando no almoço, e é meu 
prato preferido até hoje. Até aqui, uma parte da 
história em seu devido tempo, porém, cadê nosso 
pacú em cambadas nos dias de hoje?

Verdade é, que a população aumentou, a divi-
são do trabalho foi quebrada (pescadores, trans-
portadores do peixe, comerciantes atacadista no 
mercado do peixe e vendedores ambulantes-car-
rinheiros de petche) e o peixe ficou bem menos 
acessível à grande parte da população.

Os motivos dessa redução sabemos bem: 

Mas isso até eu faria...
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sive o cara da “caneta azul”.
Então, meu bom e velho amigo 

mala que gosta de dizer que é melhor 
que os outros, a internet está aí para 
todos. Tenha uma boa ideia, coloque 
em prática e publique na internet. A 
mesma internet que você usa para ver 

e criticar coisas que os 
outros fizeram. Histori-
camente o ser humano 
prefere criticar que fa-
zer. Criticar é mais fá-
cil, não exige esforço e 
você pode se dizer me-
lhor que os outros sem 
ter que “provar”. Mas a 
internet está aí, e se, de 
fato, você faria melhor, 

vá em frente, mostre seu “talento” ao 
mundo, sem medo. No máximo você 
vai pagar um grande “mico”, mas esse 
risco não vai te desanimar, não é mes-
mo?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Em épocas de aperto orçamentário, governos 
seguram despesas para equilibrar as contas. Nada de 
novo aí. Espera-se, porém, que o poder público aja 
com coerência.

Conter gastos na área social, por exemplo, pode 
agravar a desigualdade e deixar ao relento os contin-
gentes mais desassistidos do país.

Este parece ser o caso com a surpreendente re-
dução no número de beneficiários do BPC (Bene-
fício de Prestação Continuada). Criado em 1996, o 
BPC ajuda com um salário mínimo (R$ 998, hoje) os 
deficientes e idosos mais pobres. Para se fazer jus ao 
benefício, a renda per capita familiar deve ser infe-
rior a R$ 400.

Nos nove meses iniciais do governo do presi-
dente Jair Bolsonaro (PSL), houve redução de cerca 
de 26 mil nomes no cadastro de idosos que recebem 
o auxílio. Eram 2,049 milhões de pessoas em 2018, 
número que caiu para 2,023 milhões em setembro 
—um retrocesso inédito na história do BPC. O Mi-
nistério da Cidadania, comandado pelo deputado 
federal Osmar Terra (MDB), ofereceu explicação 
implausível para o recuo no cadastro: seria resultado 
de esforço para identificar irregularidades na con-
cessão do auxílio. Ocorre que só 5.600 benefícios 
para idosos terminaram cancelados, muito menos 
que a cifra da redução.

A cada mês, aproximadamente 22 mil idosos 
requisitam o BPC. Tudo indica que o gargalo se dá 
na análise desses pedidos, originando uma fila de es-
pera que já conta mais de 152 mil solicitações. Para 
muitas dessas pessoas, receber ou não o BPC pode 
representar a diferença entre alimentar-se adequa-
damente ou não, tomar os remédios necessários ou 
não. Não são despesas que se possam adiar.

O orçamento do BPC para idosos em 2020 é de 
R$ 26,2 bilhões, acréscimo de apenas 1,5% em rela-
ção a 2019 —índice menor que o da inflação. Por ou-
tro lado, Bolsonaro assinou há duas semanas medida 
provisória que garante pagamento de um 13º para 
os beneficiários de outro programa, o Bolsa Família.

O governo federal alega que o orçamento da 
pasta comporta a medida porque suspendeu o rea-
juste da bolsa, ou melhor, substituiu-o pelo 13º. Nes-
te caso, 1/12 do benefício anual corresponde a um 
acréscimo de mais de 8%, num ano em que a taxa de 
inflação caminha para ser menor que 4%.

Não é muito coerente ampliar um benefício —
tão criticado no passado por Bolsonaro— e restrin-
gir o acesso de idosos a outro.

Editorial

Benefício descontinuado

Ranking dos Políticos - Facebook

pesca tradicional aumentada por profissio-
nais, amadores e lazer; pescas predatórias; 
consumo seletivo; alterações naturais e an-
trópicas nos leitos e calhas dos rios; dentre 
outros.

Todavia, uma grande solução imple-
mentada para amenizar o problema foi a 

implantação da proibição da pesca durante a pi-
racema nos rios de Mato Grosso a partir de 1993. 
Findou com meu bolo de ova, mas nos vai garantir 
peixe para o presente e para nossos pósteros.

Como disse, o problema da diminuição dos 
cardumes e estoques de peixe foi amenizado. To-
davia, a fiscalização há de ser mais atuante em 
sintonia e em ação conjunta com as comunidades 
de pescadores, para acabar de vez com a pesca 
predatória antes e durante a piracema.

Entretanto, há a necessidade, também, em ter 
um controle nas pesagens dos peixes comercia-
lizados diretamente em cada colônia de pesca-
dor, além do controle nas guias de declaração de 
transporte e estoques de peixes adquiridos.

A ideia, em projeto de lei, de estender a pira-
cema por 5 cinco anos seria uma ação louvável, 
caso essas ações já estivessem em prática aceitá-
vel. Além de mais, zelar pelo rio Cuiabá é uma ta-
refa inadiável, a fim de que toda essa cadeia pro-
dutiva e de comercialização geradora de renda, 
não seja socorrida com seguros defeso que não 
ultrapassam o salário mínimo, que ficam muito, 
mas, muito abaixo do que os ribeirinhos e estabe-
lecimentos dos mais variados ramos auferem em 
suas diversas atividades econômicas.

Aprofundar nos problemas e soluções para 
essa decisão em proposta, requerer-se-á um am-
plo debate e participação efetiva de universida-
des, estado, municípios, comitês de bacia, colô-
nias de pescadores, representantes dos diversos 
setores envolvidos, etc., para assim, conhecer 
toda essa estrutura produtiva vigente em torno 
da pesca que, sem dúvida, reflete na conduta dos 
seus agentes e no seu desempenho técnico, eco-
nômico e ambiental.

Portanto, como propõe o engenheiro eletri-
cista Dr. Ivo Leandro Dorileo, será fundamental 
pensar o uso dos recursos hídricos a partir de um 
planejamento integrado das bacias e recursos hí-
dricos junto à sociedade visando seus multiusos, 
porque, somente assim, prevalecerá e será preser-
vado a qualidade da nossa água e do nosso bem-
-viver presente e futuro.

ERNANI LÚCIO PINTO DE SOUZA É CUIABANO, 
ECONOMISTA DO NIEPE/FE/UFMT, MESTRE EM 
PLANEJAMENTO DO DESENVOLVIMENTO

Piracema 
estendida

CADUCOU
Os processos administrativos tributá-

rios em Mato Grosso paralisados pelo perí-
odo igual ou superior a dois anos por inércia 
exclusiva do Estado deverão ser declarados 
prescritos, evitando assim que o governo es-
tadual tenha prazo “eterno” para cobrar ad-
ministrativamente ou judicialmente dívidas 
financeiras de pessoas físicas e jurídicas. 
Isso é o que determina projeto de lei pro-
posto pelo deputado estadual Wilson Santos 
(PSDB).

VOOS SUSPENSOS
A Asta Linhas Aéreas suspenderá, de 

forma temporária, os voos entre Cuiabá e 
Rondonópolis, a partir de 11 de novembro. 
Essa interrupção ocorrerá devido ao período 
de baixa temporada na região, que consiste 
nos próximos três meses. As operações irão 
retornar em fevereiro de 2020. No total, são 
duas viagens diárias entre a capital mato-
-grossense e a cidade do interior, de segunda 
a sexta-feira.

SEM RECUO
Se depender do vice-presidente do PSDB 

em Mato Grosso, o partido voltará a disputar 
a Prefeitura de Cuiabá em 2020. O deputado 
Carlos Avalone assumirá o comando da sigla 
a partir de fevereiro e coordenará os traba-
lhos para as eleições municipais. “O PSDB 
tem história em Cuiabá, sempre foi protago-
nista e fez quatro boas gestões na prefeitu-
ra da Capital, com Roberto França e Wilson 
Santos, e certamente terá candidato próprio 
em 2020”, garantiu. O deputado assegura que 
empresário Luis Carlos Nigro está animado e 
disposto a enfrentar este novo desafio.

Mesmo em coisas que parecem “simples”, quase “idiotas”, 
tem a ideia certa na hora certa. Você pode passar a vida in-
teira postando conteúdos na internet e ver alguém fazendo 
sucesso com algo muito mais “limitado” que suas ideias. 
A vida é assim, e a internet nada mais é que a nossa vida, 
exposta e vivida de forma tecnológica.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

ERNANI DE SOUZA

Crédito: Divulgação
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“Tudo indica que o gargalo se dá na 
análise desses pedidos, originando 
uma fila de espera que já conta mais de 
152 mil solicitações

“
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É bem comum, quando alguma coi-
sa faz sucesso (como é o caso da fami-
gerada música da caneta azul) apare-
ce um monte de gente dizendo com a 
famosa frase: “mas isso até eu faria”. 
Pois é, bora fazer? Sim, a internet está 
aí, acessível, nas mãos de praticamente 
todo mundo. O que 
leva, então, a dei-
xar suas “ideias ge-
niais” escondidas?

Ouço esse tipo 
de comentário 
desde os tempos 
em que a internet 
passava longe de 
ser uma realidade. 
Naquela época pes-
soas iam à programas de rádio e TV ou 
mesmo praças públicas e outros am-
bientes com movimentação de pesso-
as (como fazem até hoje) para mostrar 
talentos e, com isso, tentar conseguir 
ganhar fama e, claro, dinheiro.

Não existem dúvidas que, naquele 
tempo, a dificuldade era maior. Quan-
do alguém dizia que faria algo melhor 
poderia se “esconder” por trás dos obs-
táculos existentes na busca pelo su-
cesso. E hoje? Se você tiver uma “ideia 
brilhante” basta colocar em prática e 
publicar na internet, assim como tan-
tas pessoas fazem todos os dias, inclu-

Um ônibus com cerca de 30 pessoas tombou, na segunda-feira, na MT-419, 
a cerca de 3 km do centro de Novo Mundo. Uma fonte da Polícia Militar infor-
mou que não houve feridos. Ainda de acordo com o policial, o motorista do 
ônibus contou que trafegava sentido Guarantã do Norte, quando a barra de di-
reção quebrou e houve o acidente. O veículo levava estudantes de Novo Mundo 
para Guarantã. As causas do acidente ainda serão apuradas.
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34 municípios de MT podem deixar de existir 

Extinção de municípios é debatido
na Assembleia Legislativa em MT
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O envio por parte do Go-
verno, ao Senado, de uma 
PEC que trata de um novo 
pacto federativo e que pre-
vê a extinção de munícipios 
pelo Brasil que tenha menos 
de 5 mil habitantes foi mo-
tivo de manifestações por 
parte dos deputados estadu-
ais durante sessão na Assem-
bleia Legislativa.

Se a proposta for aprovada 
no Congresso Nacional, 34 
municípios correm o risco 
de deixarem de existir em 
Mato Grosso. Presidente e 
vice da ALMT, Eduardo Bo-
telho (DEM) e Janaina Riva 
(MDB), respectivamente, se 
posicionaram contrários à 
medida do presidente da Re-
pública, Jair Bolsonaro (PSL).

Botelho disse que projeto 
do Governo Federal pode 
causar um impacto muito 
grande no estado e que já há 
uma preocupação por parte 
dos parlamentares.

“Esse projeto do Bolsonaro 
de reduzir alguns municí-
pios com menos de 5 mil ha-
bitantes pode ter um impac-
to muito grande em Mato 
Grosso. Os deputados já es-
tão preocupados com isso. 
Se for seguir a regra, talvez, 

em torno de 30 municípios 
aqui teriam que acabar. Isso 
é muito ruim. Nós lutamos 
para criar esses municípios 
e agora acabar com eles seria 
ruim”, disse Botelho.

Janaina, usando da tribu-
na disse que algumas locali-
dades hoje conseguiram ter 
uma Saúde e Infraestrutura 
pouco melhores graças a se-
rem alçadas ao status de mu-
nicípio e foi enfática ao dizer 
que os senadores e depu-
tados federais que votarem 
com Bolsonaro serão clas-
sificados como traidores de 
Mato Grosso. “Como mato-
-grossense e como deputada 
estadual, sou contra e vou fa-
zer um trabalho com nossos 
federais e senadores, porque 
Mato Grosso não vai perdo-
ar aqueles que traírem os 34 
municípios que dependem 
fortemente de sua compo-
sição política, sua estrutura 
política”, afirmou.

O pepista Paulo Araújo 
também caminhou na mes-
ma linha dura e crítica da 
colega Janaina. Para ele o 
presidente Bolsonaro quer 
rasgar a Constituição com 
esse projeto e classificou a 
medida como um “pacote de 
maldade” e um “genocídio”

“O Governo Bolsonaro 
veio, literalmente, para ras-

MUITA REVOLTA| Janaina Riva disse que deputados e senadores que votarem “sim” serão traidores de MT
Foto: Divulgação

Foto: Fablício RoDRigues

Foto: José cRuz/agência bRasil
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TRABALHO EM CONJUNTO

“Vinda da Gol para Sinop é empenho
de gestão compartilhada”, diz Rosana

POLÊMICA

Fachin nega pedido de prisão de Dilma Rousseff

MINIMIZAR IMPACTOS

Projeto de lei 
regulamenta reciclagem 
de lixo tecnológico 

PL quer minimizar impactos ambientais, promover 
inclusão social 

Dilma não é alvo de inquérito, mas PF alegou que prisão 
era “indispensável” 

Momento para a história do município 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop recebeu na se-
gunda-feira (4), o Boeing 
737-700 da empresa Gol Li-
nhas Aéreas e que cruzou 
os céus do município rea-
lizando o voo inaugural. A 
aeronave saiu de Guarulhos 
às 9h25 e chegou em Sinop 
pouco antes das 10h. A bordo 
estavam 109 passageiros que 
partiram ou realizaram co-
nexão em São Paulo. 

Presentes na recepção, 
a prefeita Rosana Martinelli, 
vereadores, representantes 
de entidades e demais auto-
ridades reafirmaram a im-
portância desse momento 
para a história do município.

“Este é um momento 
único, histórico e é o resulta-
do de um trabalho compar-
tilhado. A Gol vir para Sinop 
é resultado do empenho da 
nossa gestão. E, hoje, Sinop, 
em 2h15 minutos, está co-
nectada ao maior aeroporto 
do país. Estamos muito feli-
zes por mais essa conquista 
para toda região”, comemora 
Martinelli.

De acordo com o dire-
tor comercial da empresa, 
Roberto Wagner, a Gol traz 
para Sinop o melhor que a 
empresa já oferece em ou-
tras rotas, com o diferencial 
da conexão wi-fi durante o 
voo.“Falo aqui em nome dos 

DA REPORTAGEM

Com objetivo de fo-
mentar a pauta da reciclagem 
de lixo tecnológico em todo 
o estado, o deputado estadu-
al Thiago Silva apresentou 
na tribuna da Assembleia Le-
gislativa o Projeto de Lei nº 
1154/2019, que dispõe sobre 
coleta, reutilização, recicla-
gem, tratamento e disposição 
final deste tipo de lixo espe-
cífico em Mato Grosso.

De acordo com o pro-
jeto, a coleta e a reutilização 
de lixo tecnológico serão re-
alizadas para minimizar os 
impactos causados ao meio 
ambiente, promover a inclu-
são social e proteger a saúde 
pública. As empresas produ-
toras, importadoras ou que 
comercializem os produtos 
deverão, no prazo do regu-
lamento, apresentar ao órgão 
estadual competente projeto 
de coleta e reutilização am-

DA REPORTAGEM

A ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT) foi alvo de pe-
dido de prisão temporária 
(cinco dias) feita pela Polícia 
Federal ao ministro Edson 
Fachin, do Supremo Tri-
bunal Federal. A solicitação 
corre em inquérito que apu-
ra o pagamento de propinas 
milionárias do grupo J&F, de 
Joesley Batista, a senadores 
do MDB em troca de apoio à 
candidatura da petista.

Dilma não é investiga-
da no inquérito. Os alvos são 
os senadores Eduardo Braga 
(MDB-AM), Renan Calheiros 
(MDB-AL) e Jader Barbalho 
(MDB-PA), o ministro Vital 
do Rêgo Filho, do Tribunal 
de Contas da União (TCU) e 
os ex-senadores Valdir Rau-
pp (MDB-RO) e Eunício Oli-
veira (MDB-CE).

bientalmente adequado ou 
mecanismo de custeio para 
esse fim. “Essa é uma deman-
da apresentada pela socieda-
de e acredito que devemos 
ter cuidado com a radioati-
vidade e o lixo tecnológico, 
que é prejudicial à saúde do 
ser humano e, quando reuti-
lizado da forma correta, gera 
emprego e renda ao cidadão”, 
disse o deputado Thiago.

São considerados lixo 
tecnológico os resíduos ge-
rados pelo descarte de equi-
pamentos eletrônicos de 
uso profissional, doméstico 
ou pessoal, como computa-
dores, monitores de vídeo, 
telas, displays, impressoras, 
teclados, mouses, alto-falan-
tes, drivers, modems, câme-
ras, baterias, televisores e os 
demais eletrodomésticos e 
eletroeletrônicos que con-
tenham metais pesados ou 
substâncias tóxicas.

Segundo os policiais, 
a prisão de Dilma era “in-
dispensável” para a identi-
ficação de fontes, autoria e 
materialidade dos crimes in-
vestigados. O pedido, no en-
tanto, foi negado por Fachin 
por se tratar de uma “medi-
da extrema”, visto que a ex-
-presidente não apresentas 
“concretas condutas atenta-
tórias às apurações” do caso.

“No caso, nada obstan-
te, como já afirmado, esteja 
satisfatoriamente demons-
trada a plausibilidade das 
hipóteses investigativas le-
vadas a efeito pela autori-
dade policial, a pretensão 
de restrição da liberdade de 
locomoção dos investiga-
dos não se encontra provi-
da da indicação de concre-
tas condutas atentatórias às 
apurações que evidenciem 
a necessidade da medida ex-

mais de 15 mil colaboradores 
da Gol e damos as boas-vin-
das a todos que usarão os 
nossos serviços. Teremos os 
tradicionais serviços a bordo 
e conexão wi-fi para que o 
passageiro tenha o conforto 
de se comunicar com a fa-
mília, atualizar e-mails, etc. 
Sinop é uma cidade polo e 
estratégica para a empresa. 
Agradecemos a oportunida-
de e o empenho da prefeita 
Rosana Martinelli para a efe-
tivação desta rota, pois, em 
Guarulhos, nossos clientes 
têm ampla conexão com os 
voos Gol e dos parceiros”, 
declara.

Em janeiro, a adminis-
tração municipal deve entre-
gar o controle do aeroporto 
para a concessionaria Cen-
tro-Oeste Airport, que ven-
ceu o leilão realizado pelo 
Governo Federal em março. 
Marco Antônio Migliorini, 
diretor presidente da con-
cessionária, afirma que esse 
é um feito inédito, que mos-
tra a força de Sinop para a 
região.

“Quero parabenizar a 
prefeita, pois, para o poder 
público atrair um voo de 
uma empresa como a Gol 
para um hub como Guaru-
lhos, é uma conquista mui-
to grande. Nós estaremos 
chegando a partir desta 
conquista, recebendo o ae-
roporto em boas condições. 

trema”, observou Fachin em 
sua decisão, que autorizou a 
operação realizada na terça-
-feira, 5, para cumprimento 
de buscas e apreensões.

Em decisão proferida 
em 21 de outubro, Fachin 
dispensa o pedido de prisão 
contra a ex-presidente se-
guindo manifestação apre-
sentada pela Procuradoria-
-Geral da República (PGR), 
atualmente comandada por 
Augusto Aras.

“Nesse sentido, possível 
se fazer referência à mani-
festação da Procuradoria-
-Geral da República, pontu-
ando que ‘não há evidências 
de que, em liberdade, os 
investigados possam atrapa-
lhar a execução das medidas 
de busca e apreensão’. Com 
essas considerações, indefiro 
as prisões temporárias re-

Trabalharemos para conti-
nuar atraindo novos voos, 
ampliando a malha viária”.

INVESTIMENTOS 
NO AEROPORTO
Visando garantir maior 

segurança operacional no 
Aeroporto Municipal João 
Baptista Figueiredo, a gestão 
da prefeita Rosana Marti-
nelli, ao longo de três anos, 

investiu cerca de R$ 2,5 mi-
lhões em recursos próprios 
para estruturação do ter-
minal aeroportuário, e deu 
prosseguimento ao projeto 
de reestruturação e moder-
nização do espaço, com foco 
em atender todas as exigên-
cias necessárias e assegurar 
a operação de aeronaves via 
aparelhos e não mais manu-
al.

queridas” concluiu o relator 
da Lava Jato.

“É estarrecedora a notí-
cia de que a Polícia Federal 
pediu a prisão da ex-presi-
denta num processo no qual 
ela não é investigada e nunca 
foi chamada a prestar qual-
quer esclarecimento. O pe-
dido de prisão é um absur-
do diante do fato de não ser 
ela mesma investigada no 
inquérito em questão. E au-
toriza suposições várias, en-
tre elas que se trata de uma 
oportuna cortina de fumaça. 
E também revela o esforço 
inconsequente do ministro 
da Justiça, Sérgio Moro no 
afã de perseguir adversários 
políticos. Sobretudo, torna 
visível e palpável o abuso de 
autoridade”, diz trecho da 
nota divulgada à imprensa 
pela assessoria da ex-presi-
dente.

gar a Constituição. A regra 
é clara, a Constituição é cla-
ra, a legislação é clara: você 
só retroage para beneficiar, 
para prejudicar nunca. En-
tão, acredito que será um 
tema que não prosperará no 
cenário nacional. São quase 
1,2 mil municípios no País. 
Imagina, ele querer voltar à 
década de 50. Uma violência, 
um genocídio. Um governo 
totalmente insensível às cau-
sas sociais”, bradou.

DEFESA
Mas o projeto do Governo 

Bolsonaro não sofreu apenas 
críticas, o parlamentar Silvio 
Fávero (PSL), disse que é ne-
cessário compreender me-
lhor a proposta. “É preciso, 
primeiro, ter conhecimento 
profundo da medida. E dis-
se que a extinção e fusão só 
ocorreram se cumpridos 
dois requisitos. O primeiro é 
ter menos de 5 mil habitan-
tes e o outro é a arrecadação 
própria ser menor que 10% 
da receita total”, apontou. 

Já o deputado Ulisses de 
Moraes (DC), viu como posi-
tiva a medida, pois os muni-
cípios que incorporarem os 
menores estariam mais va-
lorizados. “Tem que ser ho-
nesto com essa mensagem. 
São três PECs que o Governo 

Federal enviou. Uma é essa 
que trata dos municípios. 
Que tem dois requisitos e se 
somar esses requisitos, de 34 

aqui no Estado, cai para 12 
municípios. Mas uma coisa 
que vale ressaltar é que os 
municípios estariam mais 

valorizados. Porque se altera 
o pacto federativo. Ou seja, 
há uma descentralização de 
recursos”, disse.
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TV  e Entretenimento

Anitta se apresentará 
no Grammy Latino 2019

A cantora Anitta é uma das atrações confir-
madas para se apresentar na 20ª Entrega Anual 
de Grammy Latino, marcada para o próximo dia 
14, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Paula Fer-
nandes também foi anunciada como uma das 
artistas que fará a entrega de um dos prêmios 
da noite. A lista foi atualizada nesta terça-feira, 
5, pela organização do prêmio. Até o momento, 
as duas são as únicas brasileiras que participa-
rão da premiação. Os cantores Alejandro Sanz, 
Pedro Capó, Dimelo Flow, Luis Fonsi, Greeicy e 
Rosalía também integram o set list da festa de 
premiação, considerada a mais importante para 
música latina. Anitta concorre na categoria Me-
lhor Álbum de Música Urbana, com o seu último 
disco “Kisses”. Já Paula Fernandes é uma das 
indicadas na categoria Melhor Álbum de Músi-
ca Sertaneja, com “Hora Certa”. Além dos outros 
brasileiros indicados em categorias específicas 
para língua portuguesa, o Brasil também con-
corre em outras categorias gerais com os artis-
tas Nego do Borel e Criolo, na categoria Melhor 
Clipe Curto e com o pianista André Marques 
(Melhor Álbum de Jazz Latino).
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Maiara lança ‘campanha’ para ser 
pedida em casamento por Fernando Zor

Convidada do casamento do sertanejo 
Zé Neto, Maiara subiu em um palco mon-
tado em buffet do interior de São Paulo e 
mostrou todo o seu bom humor ao falar 
de uma campanha para ficar noiva de 
Fernando Zor, com quem se relaciona 
desde março deste ano. Para prestigiar 
a união do cantor com a influencer Na-
tália Toscano, a sertaneja apostou em 
um vestido curto com mangas bufantes, 
combinando um detalhe do look com 
o parceiro de palco de Sorocaba. “Casa! 
Casa com a Maiara, Fernando”, disparou 
a irmã de Maraísa ao microfone, nesta 
terça-feira (5).

‘Campanha que nós apoiamos’, disse 
mulher de Munhoz

Em imagens gravadas por Rhayssa 
Carvalho, mulher do sertanejo Munhoz, 
dupla de Mariano, Maiara aparece cer-
cada de outros cantores como a dupla 
Matogrosso & Mathias e Fabiano, irmão 
e parceiro de palco de César Menotti. “A 
campanha que nós todos apoiamos”, le-
gendou Rhayssa. “Eu falei assim ‘vou fa-
zer uma campanha para você me pedir 
em casamento no dia do casamento do 
Zé Neto”, acrescentou Maiara, que aderiu 
a massagem detox horas antes da festa 
do amigo. E Fernando entrou no clima 
da brincadeira: “Mas se não pegar o bu-
quê, não adianta nada”.

Zé Neto fez pedido para a mulher: 
‘Joga buquê no pé’

Também em clima de descontração, 
Zé Neto deu uma dica para a mulher, 
grávida pela segunda vez, agora de uma 
menina, Angelina - o sexo do bebê foi 
descoberto em Chá Revelação durante a 
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festa. “Amor, já joga o buquê no pé para 
não ter perigo de errar”, brincou o ma-
rido de Natália. “Mas é assim, ninguém 
pode ajudar. Imagino que tem mais gen-
te querendo casar aqui”, completou Fer-
nando, responsável por movimentar a 
web com foto intimista ao lado de Maia-
ra. A mulher de Munhoz filmou ainda o 
momento no qual o sertanejo improvi-
sa um anel feito de elástico e coloca no 
dedo do cantor, com quem Maiara trocou 
um selinho.

Cantora comemorou ao eliminar 10 
quilos em 2 meses

A irmã de Maraisa vem comparti-

lhando com os fãs cada momento de 
seu novo processo alimentar. Com isso, 
a artista em dois meses já se livrou de 
10 quilos e vibrou ao mostrar um short 
que agora fica largo no seu corpo. “Todo 
mundo sabe que minha luta com a ba-
lança vem de anos. Cheguei a pesar 87 
quilos. No auge do meu desespero, op-
tei por fazer uma cirurgia bariátrica na 
qual consegui eliminar 20 quilos. De uns 
tempos para cá, comecei a perceber que 
estava engordando de novo. Emagreci 
em menos de dois meses uns dez quilos, 
comendo de três em três horas, de ma-
neira saudável e sem remédios”, contou 
ela, em outra ocasião.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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.

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de recepção, com experiência;
2-Garçom, com experiência;
3-Lavador de veículos, com experiência;
4-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
5-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Analista de APR, com experiência;
8-Desenhista, com experiência em AutoCad;
9-Caseiro, experiência e referência;
10-Comprador, com experiência e referência;
11-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
12-Ajudante de serviços gerais, para marmo-
raria;
13-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
14-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
15-Auxiliar de avicultura, com experiência;
16-Auxiliar de cozinha, 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 
experiência
26-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
27-Pessoa com deficiência;
28-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
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 espor-
tivos;

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

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 025/2019
AVISO DE LICITAÇÃO

Campo Novo do Parecis-MT, 06 de novembro de 2019.

Pregoeiro

Recebimento das propostas: a partir do dia 07 de novembro 2019, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 26 de novembro de 2019, às 14:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 26 de novembro de 2019, às 15:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 26 de novembro de 2019, às 15:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
materiais hospitalares para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Saúde. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de 
Licitações do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, 
Campo Novo do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas 
junto a Divisão de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo 
telefone (65) 3382 5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo 
site: www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Tarcísio Nascimento das Silva

MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA - ME, CNPJ: 
13.060.310/0001-43, localizada na Rodovia BR 163, km 
800, Zona Rural. Sinop/MT, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado do a Meio Ambiente – SEMA, 
Renovação de LO- Licença de Operação para Extração 
de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento asso-
ciado. Não foi determinado EIA/RIMA Estudo de Impacto 
Ambiental (SAGEO SERVICOS AMBIENTAIS E GEOLO-
GICOS EIRELI – (66) 99994-6952).

CARLOS ROBERTO SAURESSIG – ME, CNPJ Nº 
15.069.501/0001-00, Torna Público Que Requereu Junto 
À Secretaria Municipal De Agricultura E Meio Ambiente 
De Nova Mutum Sama/Nm, A Renovação Da Licença Am-
biental De Operação Para Atividade “Recondicionamento 
Ou Recuperação De Motores Para Veículos Automotores”, 
Localizado Na Rua Das Seringueiras, Nº 963 W, Centro, 
Nova Mutum – Mt.

SRK RECAPAGENS LTDA, CNPJ 33.104.942/0002-50, 
Instalada Na Avenida Dos Jacarandás, N° 5254, No Setor 
Industrial Norte, Em Sinop-Mt, Torna Público Que Reque-
reu A Secretaria Municipal De Meio Ambiente E Desen-
volvimento Sustentavel De Sinop/Mt, A Licença Prévia, 
Licença De Instalação E Licença De Operação, Para As 
Atividades De Serviços De Manutenção E Reparação Me-
cânica De Veículos Automotores E Reforma De Pneumá-
ticos Usados. Ambientale Engenharia E Consultoria - En-
genheira Agrícola E Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784. 

GERSON CARLOS DE OLIVEIRA RUELA, CNPJ n° 
22.223.859-0001/00, com sede localizada na Avenida Dau-
ri Riva, 1686, Jardim Novo Horizonte – Setor Norte do mu-
nicípio de Colíder/MT torna-se público que requereu junto 
a Comissão Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos 
Fundiários e Meio Ambiente de Colider - MT, a Renovação 
Licença de Operação Ambiental, do Lava Jato GM, Aveni-
da Dauri Riva, 1686, Jardim Novo Horizonte – Setor Norte 
do município de Colíder/MT.

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA, CNPJ: 
79.379.491/0150-24  torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: a Licença de Operação (LO) da atividade de: 
47.11-3-01 - Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - hipermer-
cados. Endereço: ROD BR-163 Sentido Cuiabá, KM 738, 
nº 7536, Bairro: Expansão Urbana Loteamento Valo. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
(66)9.99766751).

MAAF INDÚSTRIA DE MADEIRAS LTDA EPP CNPJ No. 
03.204.987/0001-54 e Inscrição estadual No 13.187.953-7 
com sede empresarial Estrada Rosa, Sn, km 1,9. Bairro: 
Setor Industrial Município: Vera.  UF: MT Torna publico 
que requereu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente 
– SEMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para a atividade serraria e beneficiamento de Madeiras, 
fabrica de madeira laminada e de chapas de madeira com-
pensada, prensada e aglomerado. Não EIA/RIMA. 

LUIZ CARLOS NARDI, CPF: 409.307.269-87, Torna Pú-
blico Que Requereu Junto A Secretaria Estadual De Meio 
Ambiente – Sema/Mt, Outorga De Direito De Uso Da Água 
Para Captação De Água Superficial E Diluição De Efluen-
tes, Para A Finalidade De Aquicultura, Localizado Na Fa-
zenda Estrela De Fogo, Município De Sorriso-Mt. Ponto 
Captação: Lat. 12°3’31,467”S E Long. 55°44’13,933”W, 
Curso D’água: Ribeirão Jóia; Ponto Lançamento: Lat. 
12°3’10,834”S E Long. 55°43’58,359”W, Curso D’água: Ri-
beirão Jóia; Vazão Da Captação (M³/S): 0,0257; Vazão Do 
Lançamento (M³/S): 0,00110.

FREITAS & CIA LTDA – CNPJ: 32.576.062/0001-32, loca-
lizada no endereço Rua Belo Horizonte, 1525N, Industrial, 
Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/LRV a LP LI e LO, para a atividade de “Serviços de 
manutenção e reparação de veículos automotores”. Res-
ponsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NIL-
DO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 98402-
6157 – eng.nildo@gmail.com

MARSAN PRÉ MOLDADOS LTDA, CNPJ: 
23.411.304/0001-47, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
- SAMA, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para MAPRE 
PRÉ-MOLDADOS LTDA CNPJ: 23.411.304/0001-47, nas 
Licenças ambientais, com atividades de: 23.30-3-01 - Fa-
bricação de estruturas pré-moldadas de concreto armado, 
em série e sob encomenda e 25.11-0-00 - Fabricação de 
estruturas metálicas. Implantado no Município de Sorriso - 
MT, endereço: R LUIZ DUMONT VILLARES, nº 1399, sala 
02, Bairro Industrial Leonel Bedin. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

O RESIDENCIAL RENASCER, PROPRIETÁRIOS 
KLAYTON FERNANDES DE OLIVEIRA, CPF N° 
799.488.631-00 E Tatiane Cristina Fernandes Portadora 
Do Cpf 810.802.121-91, Sediados Na Avenida São Gonça-
lo Qd 19 Lt 12 Jardim Do Éden, Torna Público Que Requeu 
Junto A Secretaria De Estado Do Meio Ambiente - Sema/
Mt, O Licenciamento Ambiental, Licença Prévia- Lp Refe-
rente A Atividade De Loteamento Urbano, Localizado No 
Município De Confresa-Mt. Não Foi Determinado Eia/Rima.  
Zênite Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - Con-
fresa/Mt (66) 98443-7109/98409-9243

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 145/2019

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais 

esportivos para atender as necessidades das Secretarias Municipais. 

Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 25 de novembro de 2019. 

Horário:  14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, 

N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum – MT, 06 de novembro 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 144/2019

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de refletores 

de led (luminárias) para atender as necessidades das Secretarias 

Municipais   - Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 22 de 

novembro de 2019. Horário:  14:h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 

Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 

no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 

e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-

3308.5400. Nova Mutum – MT, 06 de novembro de 2019.

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UN QUANT VALOR TOTAL 

1 Serviço de caminhão basculante, com capacidade mínima de 12 M³, 
potência mínima de 180 HP, 6X2, com no máximo 10 anos de fabricação. 

Diária 800 R$ 1.015,00 R$ 812.000,00 

EMPRESA VENCEDORA: MOACIR JOSE GATTO ME, CNPJ Nº 27.426.350/0001-70 

ITEM DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS UN QUANT VALOR TOTAL  

1 Trator com Roçadeira, fabricado a partir de ano de 2010, potência mínima de 
75CV, com conjunto de roçadeira e grade. 

Hora 450 R$ 123,00 R$ 55.350,00 

EMPRESA VENCEDORA: NAGYLA MAIARA POSSOBON ME, CNPJ Nº 18.556.785/0001-49 

ITEM
 

DESCRIÇÃO DE SERVIÇOS
 

UN
 

QUANT
 

VALOR
 

TOTAL
 

1
 

Escavadeira Hidráulica, fabricada a partir do ano de 2010, potência 
mínima de 140 CV.

 
Hora

 
1.600

 
R$ 279,00

 
R$ 446,400,00

 

2
 

Trator esteira, fabricado a partir do ano de 2010, potência no volante 
mínima de 160 HP, tração esteira, peso operacional a partir de 
15.000kg.

 

Hora
 

600
 

R$ 285,00
 

R$ 171.000,00
 

Total Empresa
 

R$ 617.400,00
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 
CHAMADA PÚBLICA N° 001/2019 

PARA AQUISIÇÃO DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
CONFORME LEI N° 11.947/2009 PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Sorriso/MT, através da Secretaria Municipal de Educação e Cultura vem realizar Chamada Pública 001/ 2019 para Aquisição 
de Alimentação Escolar, em cumprimento do estabelecido pela Lei 11.947/2009 e Resolução n. 38/2009 do Ministério da Educação, para o período 
compreendido do ano letivo/2020, obedecendo ao calendário escolar do ano letivo do ano de 2020. Os interessados deverão apresentar a 
documentação para habilitação, (conforme anexo I, item 01), no período de 02 a 06 do mês de dezembro de 2019, na sede da Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, situada na Av. Porto Alegre 2525, centro, Sorriso MT, no horário das 07:00  às 13:00 horas de segunda a sexta feira. 
O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700. 

Márcio Luiz Kuhn 

Secretário de Agricultura e Meio Ambiente 

Lucia Krobes Drechsler 

Secretária Municipal de Educação e Cultura 
 

AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019 

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 100/2019, TENDO COMO OBJETO 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORAS E DIÁRIAS DE CAMINHÕES BASCULANTE E MÁQUINAS PESADAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S) DO MUNICIPIO DE SORR ISO/MT”, CONFORME A SEGUIR: 

EMPRESA VENCEDORA: CONSTRUTORA VALENTIM EIRELI, CNPJ Nº 20.141.998/0001-51 

 

Valor global 1.484.750,00.
 

Marisete M. Barbieri
 

Pregoeira
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Hamilton deve superar Schumacher em números 

Hamilton x Schumacher: na média,
inglês leva melhor nos números
DA REPORTAGEM

Quando Michael Schu-
macher se sagrou heptacam-
peão mundial de Fórmula 
1 e atingiu as 91 vitórias em 
2006, muitos julgavam ser 
impossível alguém alcançar 
seus recordes. Alguns cam-
peões ameaçaram despontar 
como postulantes às maiores 
marcas da F1, como Fernan-
do Alonso e Sebastian Vet-
tel, mas foi Lewis Hamilton 
quem não só se consagrou 
como um grande campeão, 
mas uma ameaça a Schumi.

Com 34 anos e mais 
uma temporada de contra-
to com a poderosa equipe 
Mercedes, Hamilton, que já 
atingiu seis títulos e 83 vi-
tórias, tem tudo para já em 
2020 alcançar alguém que 
parecia inalcançável. Alguns 
já consideram que Hamilton 
caminha para ser o maior pi-
loto de todos os tempos na 
Fórmula 1:

“Se compararmos as 
características dele com as 
de qualquer outro piloto, 
como velocidade, agressi-
vidade, inteligência, domí-
nio da corrida, trabalho em 
equipe, ele é o melhor em 
todas. Em algumas, ele divi-
de com outros, como com o 
Ayrton Senna na velocidade 
e na superação, com o Mi-
chael Schumacher no cálcu-
lo, com o Nelson Piquet no 
entendimento da corrida em 
começo, meio e fim, mas ele 
supera todos no conjunto”, 
diz Reginaldo Leme.

Lewis Hamilton e Mi-
chael Schumacher chegaram 
a dividir a pista. Em 2010, 
o heptacampeão voltou de 
uma aposentadoria de três 

temporadas para correr pela 
nova equipe Mercedes, en-
quanto Hamilton partia para 
sua quarta temporada na F1, 
sempre pela McLaren.

Já passando dos 40 anos, 
Schumi não foi o mesmo na 
sua volta, e deixou defini-
tivamente a categoria após 
três temporadas sem gran-
des resultados, o que, aliás, 
diminuiu seu aproveitamen-
to em todas as estatísticas da 
F1. Curiosamente, quando 
parou, o alemão cedeu sua 
vaga justamente a Hamilton.

Depois de uma tempo-
rada com resultados razoá-
veis, em 2013, o inglês passou 
a dominar a Fórmula 1 em 
2014, aproveitando também 
uma ascensão fulminan-
te da Mercedes na nova era 
dos motores híbridos. Com 
isso, os números de Hamil-
ton, que já eram bons pela 
sua passagem pela McLaren, 
cresceram exponencialmen-
te, tanto em níveis absolutos 
quanto na média. A discus-
são sobre quem é melhor só 
tende a crescer nos próximos 
anos.

RECORDISTA
DE POLES
Na teoria, o treino clas-

sificatório é o período no 
qual sempre o piloto mais 
rápido se sobressai, e o pri-
meiro dos recordes mais 
nobres atingidos por Lewis 
Hamilton na Fórmula 1 foi o 
de poles positions. Em 2017, 
na Itália, o inglês atingiu sua 
69ª pole e superou a antiga 
marca do alemão, alcançada 
em 2006. De qualquer for-
ma, a média de poles de Ha-
milton é bastante superior, 
até porque, principalmente 

MAIOR DA HISTÓRIA? | Novo hexacampeão está a apenas um título de igualar recorde do alemão, 
que tem oito vitórias a mais

Foto: Divulgação

Foto: anDré Durão

Foto: lucas uebel

João Pedro, atacante do Fluminense 

Luciano entrou no ataque do Grêmio e acertou time 

PARA LOTAR

São Paulo diminui os preços dos
ingressos para jogo contra o Flu

MELHOR ATAQUE DO RETURNO

Grêmio encaixa nova cara
com três vitórias seguidas

CAMISA 9

Flu tem sua segunda 
pior média de gols 
nos pontos corridosFoto: Djalma vassão

São Paulo tem a terceira melhor média de público do Brasileirão 

DA REPORTAGEM

Visando se consolidar no 
G-4 do Campeonato Bra-
sileiro, o São Paulo recebe 
o Fluminense no Morum-
bi nesta quinta-feira. Para o 
confronto, o Tricolor redu-
ziu o preço dos ingressos e 
espera voltar a receber um 
grande público em seu está-
dio. Em relação ao jogo con-
tra o Atlético-MG, as inteiras 
mais baratas passaram de R$ 
40 para R$ 30, enquanto o 
setor mais caro foi de R$ 240 
para R$ 180. 

Com as entradas mais ba-
ratas, há a expectativa de que 
a torcida do São Paulo volte 
a lotar o Morumbi após dois 
jogos com públicos peque-

DA REPORTAGEM

A reação do Grêmio no 
Campeonato Brasileiro está 
diretamente ligada a uma 
melhora do time no segundo 
turno da competição. São 25 
gols marcados nas 11 parti-
das do returno, o que rende 
à equipe o melhor ataque no 
período. O momento coinci-
de com a diminuição da se-
quência de jogos, principal-
mente após a eliminação na 
semifinal da Copa do Brasil.

Desde que caiu para o 
Athletico-PR no mata-mata 
nacional, no início de se-
tembro, o Grêmio só dividiu 
as atenções nos dois duelos 
com o Flamengo, pela Li-
bertadores. Ou seja, mesmo 
envolvido em busca do tetra 
da América, pode concentrar 
mais forças em recuperar-
-se na Série A. Os números 
do segundo turno mostram: 
sete vitórias, um empate e 
três derrotas – a terceira me-
lhor campanha.

Apesar de dolorosa e 

DA REPORTAGEM

Os torcedores tricolo-
res têm orgulho em falar: “A 
camisa 9 do Fluminense faz 
gols sozinha”. E em 2019, tal 
camisa anda fazendo falta. 
Desde a venda de Pedro, o 
número não foi mais usado. 
E quem atuou como centro-
avante não conseguiu ter de-
sempenho de destaque.

Resultado: o Tricolor 
tem sua segunda pior média 
de gols no Brasileiro na “Era 
dos Pontos Corridos” (desde 
2003). Uma dificuldade extra 
na luta contra o rebaixamen-
to (é o 17º, com 31 pontos) e 
um problema a ser corrigido 
diante do São Paulo, quinta-
-feira, no Morumbi.

Marcão, o terceiro téc-
nico da temporada, tenta 
retomar a vocação ofensiva 
da época de Fernando Diniz 
- Oswaldo de Oliveira tam-
bém comandou o time - e 
solucionar os problemas de 
ataque. 

Só que o problema de 
criar e desperdiçar chances 
persiste. Nas últimas três 
partidas, escalou Yony como 
centroavante, mas o colom-
biano vive um jejum de sete 
rodadas e tem um gol nos 
últimos 19 jogos. João Pedro, 
que tem uma seca de 12 con-
frontos e um gol nas últimas 
23 partidas, virou reserva.

“Falar de homem de 
área de uma equipe que em 
um clássico teve quase 20 

finalizações? A gente criou. 
Tudo o que foi programado 
foi cumprido pelos jogado-
res. Faltou o gol. Yony abriu 
espaço para quem vinha de 
trás, segurou a zaga adver-
sária. Lógico que o centro-
avante precisa de gol. No 
momento que eu achar que 
precisar do João Pedro, o 
lançarei e tenho certeza de 
que ele nos ajudará”, disse 
Marcão.

Pedro, vendido para a 
Fiorentina em setembro, ca-
minhava para dar continui-
dade à tradição. Era o arti-
lheiro do Brasileirão de 2018 
com 10 gols quando sofreu a 
grave lesão no joelho, na 21ª 
rodada daquela edição. Após 
a sua saída, o time enfrentou 
uma sequência negativa his-
tória - interrompida apenas 
na última rodada - de oito 
jogos sem marcar. 

A realidade é que o 
elenco tricolor perdeu qua-
lidade com as saídas de Pe-
dro e de outros atacantes 
como Luciano e Everaldo. 
Atualmente, Marcão tem à 
disposição para a posição 
de centroavante as seguin-
tes opções: João Pedro, Yony 
González, Marcos Paulo (que 
jogava de centroavante na 
base e atua assim na seleção 
portuguesa Sub-19), Lucão, 
Brenner (que sequer tem 
sido relacionado) e Evanil-
son (recém-promovido do 
Sub-20, onde era artilheiro 
do Brasileirão).

nos. O Tricolor, no entanto, 
tem a terceira melhor média 
de público da competição, 

com ares de vexame, a gole-
ada sofrida no Maracanã pa-
rece ter sido esquecida rapi-
damente por Renato Gaúcho 
e seus comandados. O Grê-
mio venceu os três compro-
missos seguintes e anotou 
oito gols. A artilharia tricolor 
no segundo turno supera até 
mesmo a do Flamengo (25 a 
22), ataque mais positivo do 
Brasil.  O estilo de jogo do 
Grêmio voltou a encaixar a 
partir de uma mudança de 
formação e a consolidação 
da dupla Luciano e Diego 
Tardelli no setor ofensivo. 
Os dois atacantes viraram ti-
tulares justamente depois da 
goleada para o Flamengo. A 
característica de mobilidade 
pode ser vista no segundo 
gol do Gre-Nal de domingo, 
marcado pelo volante Rô-
mulo.

“No momento que você 
consegue os resultados, não 
tem por que não mudar. Mas 
nunca falei que era contra o 
atacante que se movimenta. 
O Tardelli tem se entendi-

na passagem pela Benetton 
durante cinco temporadas, 
Schumacher não teve o me-
lhor carro em condições de 
classificação.

Mas nem sempre piloto 
e carro mais rápidos faziam 
a pole, e nisso Schumi tem 
uma “defesa”: entre 2003 e 
2005, cada piloto aferia seu 
tempo para o grid com uma 
volta lançada sozinho na pis-
ta, mas ele precisava usar a 
quantidade de combustível 
da largada, o que mascarava 
o desempenho pois alguns 
treinavam com mais gasoli-
na, além de os competidores 
enfrentarem condições dife-
rentes do circuito.

Por outro lado, entre 
2006 e 2009, com a ado-
ção das três partes na clas-
sificação, os pilotos também 
precisavam largar com a ga-
solina do Q3, só que as dis-
torções foram menores, e os 
dez mais rápidos treinavam 
juntos, com a mesma condi-
ção de pista.

VITÓRIAS
A 91ª e última vitória 

de Michael Schumacher foi 
alcançada na sua primeira 
passagem pela Fórmula 1, 
em 2006, na China, ainda 
sem Lewis Hamilton na pis-
ta. Entre 2010 e 2012, o ale-
mão não voltou a vencer, o 
que reduziu sua média de vi-
tórias. De qualquer forma, o 
recorde parecia inalcançável.

Até porque nas suas pri-
meiras temporadas, Schu-
macher não teve o melhor 
carro do grid na Benetton, 
assim como nos primeiros 
anos de Ferrari. Mas aí apa-
receu Hamilton, que conse-
guiu mais de uma vitória em 

atrás de Flamengo e Corin-
thians. O confronto entre 
São Paulo e Fluminense é vá-

lido pela 31ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro e ocorre 
às 18h30.

do bem com o Luciano. Foi 
uma fórmula que a gente 
encontrou após a eliminação 

para o Flamengo. Tem dado 
certo. Eles têm jogado bem”, 
comentou o treinador.

todas as suas 13 temporadas, 
exceto em 2013, a primeira 
na Mercedes.

Desde 2014, no entanto, 
Lewis Hamilton teve uma es-
calada fulminante no núme-
ro de vitórias: o inglês con-
seguiu dez ou mais triunfos 
nas últimas seis temporadas, 
menos a de 2017, quando 
ainda assim ganhou nove 
vezes. Das 22 vitórias alcan-
çadas de 2007 a 2013 até as 
83 atuais, foram 61 só nesse 
período - Hamilton já seria o 
segundo maior vencedor da 
história da F1 contando ape-
nas os últimos seis anos.

PÓDIOS
Schumacher ainda é o 

piloto que mais vezes termi-
nou entre os três primeiros 

na Fórmula 1, mas tem uma 
vantagem pequena de ape-
nas cinco pódios, o que de-
verá ser batido em 2020. Na 
média de pódios, o inglês já 
leva uma boa vantagem.

Hamilton subiu ao pó-
dio em todas as suas 13 tem-
poradas na F1, inclusive na 
sua corrida de estreia, en-
quanto Schumacher não le-
vou nenhum troféu no seu 
primeiro ano e nos três úl-
timos. Schumi, porém, tem 
uma estatística que dificil-
mente será alcançada: ele é o 
único a ter subido ao pódio 
em todas as corridas de uma 
temporada, em 2002.

MAIOR
CAMPEÃO
Talvez essa seja a esta-

tística mais impressionante 
de Michael Schumacher, e, 
por que não dizer, do pró-
prio Lewis Hamilton. Afinal, 
juntos os dois detêm 13 dos 
70 campeonatos já disputa-
dos. Quando Schumacher 
parou de correr, em 2012, 
seus mais diretos “perse-
guidores”, o pentacampeão 
Juan Manuel Fangio e o tetra 
Alain Prost já haviam parado 
de correr havia muito tem-
po.

Naquele tempo, Sebas-
tian Vettel tinha acabado de 
se tornar tricampeão - seria 
tetra em 2013 -, e Hamilton 
tinha apenas uma conquista, 
em 2008. Por isso mesmo, 
a escalada de Hamilton nos 
últimos anos se torna ainda 
mais impressionante.
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DA REPORTAGEM

A principal ocorrência cau-
sada pela chuva, no trecho 
da BR-163 em Mato Grosso, 
administrado pela Rota do 
Oeste, é a saída de pista, que 
representa 35,5% dos casos, 
de acordo um levantamen-
to feito pela Concessionária. 
O estudo foi realizado em 
razão da campanha ‘Clima 
Tempo’, que busca alertar os 
motoristas sobre os pontos 
com precipitação e os cuida-
dos a serem adotados neste 
tipo de situação.

As demais ocorrências 
apontadas pelo levantamen-
to são colisões traseiras (13%), 
capotamentos (12%) e tomba-
mentos (11%). O mapeamen-
to foi feito a partir do tre-
cho sob concessão da Rota 
do Oeste durante o período 
chuvoso, que vai até março.

O gerente de operações 
Wilson Ferreira reforça que 
os cuidados com os veícu-
los e com a direção devem 

ser redobrados durante o 
período chuvoso. Orienta 
que quem vai seguir viagem 
deve obrigatoriamente revi-
sar os veículos e, nesta época 
do ano, a atenção deve ser 
muito maior com os pneus, 
freios e não podemos esque-
cer de verificar as condições 
de uso das paletas dos limpa-
dores de para-brisa.

“Pneus desgastados e freios 
ineficientes representam pe-
rigo o tempo todo, o que é 
potencializado em uma pista 
molhada, que fica natural-
mente mais escorregadia. O 
limpador de para-brisa é o 
dispositivo que vai garantir 
a visibilidade do motorista, 
então tem que ser trocado 
quando estão desgastados. A 
ineficiência desses três ele-
mentos pode resultar em sa-
ídas de pista, colisões, entre 
outras ocorrências”, explica o 
gerente.

Além das orientações de 
segurança, durante a cam-
panha Clima Tempo todo o 
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AOS INTERESSADOS

Curso de Jornalismo promove
minicurso de Edição de Vídeo

MT JÁ FOI

Linhas pré-pagas de 17 estados
devem ser recadastradas até dia 18

RONDONÓPOLIS

Energisa: Procon aponta 
má prestação de serviço 
e cobra melhorias

Inscrições para dois dias de evento estão abertas 

Linhas pré-pagas devem ser recadastradas 
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Cerca de 80% das reclamações junto ao Procon-MT se 
referem à cobrança indevida/abusiva 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O curso de Jornalismo 
da Faculdade Fasipe promo-
ve em dois sábados (9 e 23 
de novembro) o minicurso 
de Edição de Vídeo, que será 
ministrado pelo editor de 
artes visuais da TV Centro 
América Norte, de Sinop, 
Luciano Albuquerque, inclu-
sive acadêmico egresso, for-
mado em 2015 pelo curso.

De acordo com o coor-
denador José Roberto Gon-
çalves, a proposta é de forne-
cer aos interessados a prática 
da edição de vídeo por meio 
do Adobe Premire, um dos 
mais práticos programas do 
mercado. “Saber mexer em 
um programa de edição é 
essencial para o profissional 
jornalista, visto que é uma de 
suas ferramentas de traba-
lho, principalmente se levar-
mos em conta a onda das re-
des sociais, como Facebook 
e Instagram, além dos traba-
lhos acadêmicos que podem 
ser melhor aperfeiçoados”.

A proposta é ensina-
mento completo, desde o 
básico do manuseio do pro-
grama, a edições mais com-
plexas. 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

As pessoas com linha 
telefônica pré-paga em 17 es-
tados têm até o dia 18 de no-
vembro para fazerem um re-
cadastramento e atualizarem 
seus dados, sob risco de fica-
rem com o serviço bloque-
ado. A medida faz parte do 
projeto da Agência Nacional 
de Telecomunicações (Ana-
tel) para a criação do cadas-
tro nacional de usuários dos 
serviços de telefonia celular 
pré-paga.

A exigência vale para os 
moradores de cidades dos 
seguintes estados: Alagoas, 
Amazonas, Amapá, Bahia, 
Ceará, Espírito Santo, Ma-
ranhão, Piauí, Rio Grande 
do Norte, Pará, Paraíba, Per-
nambuco, Rio de Janeiro, 
Rio Grande do Sul, Roraima, 
Sergipe e São Paulo. Esta é a 
terceira e última fase do re-
cadastramento, que iniciou 
em 2 de setembro.

Antes dela, residentes 
das demais Unidades da Fe-
deração também entraram 
na obrigação do recadastra-
mento. O processo ocorreu 
até o dia 15 de outubro nos 
seguintes estados: Acre, Dis-
trito Federal, Goiás, Mato 
Grosso, Mato Grosso do Sul, 
Minas Gerais, Paraná, Ron-

DA REPORTAGEM

A aposentada Dalva 
Monteiro, 58 anos, moradora 
da zona rural de Rondonópo-
lis, costumava pagar em tor-
no de R$ 70 de energia elé-
trica por mês. Em casa, um 
ventilador, uma geladeira, 
um freezer e um bebedouro 
são os eletrodomésticos mais 
usados, especialmente aos fi-
nais de semana, que é quan-
do está em casa - de segunda 
a sexta-feira ela fica na casa 
da irmã.

Mas este ano, Dalva viu 
sua conta de energia saltar 
dos costumeiros R$ 70 para 
mais de R$ 400. Depois, ou-
tras contas vieram na casa 
dos R$ 300 e R$ 200. Chegou 
o momento em que a apo-
sentada acumulava R$ 900 
de dívidas com a concessio-
nária de energia. Ou pagava 
ou ficaria sem o serviço. Reu-
niu tudo o que tinha e pagou.

O caso de Dalva foi um 
dos apresentados durante au-
diência pública sobre energia 
elétrica em Rondonópolis, 
realizada pela Assembleia de 
Mato Grosso na última sema-
na. O objetivo foi debater os 
principais problemas identi-
ficados na prestação do servi-

ço. Na ocasião, o Procon-MT 
apresentou dados atualiza-
dos das reclamações referen-
tes à energia, bem como as 
principais medidas que, na 
avaliação da equipe do órgão 
de proteção ao consumidor, 
precisam ser adotadas pela 
concessionária para mudar a 
atual situação.

Apenas em outubro o 
Procon-MT registrou 1.779 
reclamações contra a con-
cessionária de energia pelo 
Sistema Nacional de Infor-
mações de Defesa do Con-
sumidor (Sindec). Já pela 
plataforma consumidor.gov.
br foram 301 registros. So-
madas, as reclamações che-
garam a 2.080 em outubro, 
quase quatro vezes mais do 
que a média dos meses ante-
riores.

Cerca de 80% das recla-
mações se referem à cobran-
ça indevida/abusiva, resulta-
do da falta de leituras efetivas 
nas unidades consumidoras. 
Ou seja, sequências de me-
ses faturados por estimativa 
que resultam em acúmulo de 
consumo, que depois é co-
brado em uma única fatura. 
Isso, na avaliação da equipe 
do Procon-MT, corresponde 
à má prestação de serviço.

Foto: Divulgação

Mapeamento foi feito pela concessionária que administra BR-163 

Veja quais as principais ocorrências
causadas pela chuva em rodovia de MT
ATENÇÃO REDOBRADA | Saída de pista, colisões traseiras, capotamentos e tombamentos são as principais

“Cada vez mais a onda 
do audiovisual está presente, 
especialmente nas redes so-
ciais. Fazer vídeos amadores 
está ‘na moda’, mas o míni-
mo de edição já contribui 
para um trabalho um pouco 

mais profissional”. O mini-
curso começa neste sábado 
(9), das 8h às 11h30 e das 14h 
às 18h. A continuidade será 
duas semanas depois, no dia 
23, no mesmo horário. O 
evento será realizado no La-

boratório de Informática III, 
no Bloco B da Fasipe Floren-
ça. As inscrições podem ser 
feitas pelo site www.fasipe-
eventos.com.br no valor de 
R$ 120, com certificado de 
participação de 18 horas.

aparato operacional da Con-
cessionária estará disponibi-
lizado estrategicamente para 
atender de forma satisfatória 
os usuários. “Assim como 
ocorreu durante o período 
de queimadas, fizemos o ma-
peamento dos pontos onde 
há aumento de ocorrências 
durante às chuvas e vamos 
atuar nessas regiões. Toda 
a nossa estrutura está posi-
cionada de maneira pré-or-
denada para garantir mais 
segurança aos usuários”, es-
clarece Ferreira.

Ainda como parte das 
ações, a Rota do Oeste pas-
sa a informar nos Painéis de 
Mensagens Variáveis (PMVs) 
os pontos com chuva e as 
condições de tráfego ao lon-
go da rodovia. Os usuários 
também podem obter infor-
mações atualizadas no 0800 
065 0163 (que funciona 24 
horas por dia, sete dias por 
semana), nas praças de pe-
dágio e nas bases de atendi-
mento ao usuário.

dônia, Tocantins e Santa Ca-
tarina.

Os usuários de paco-
tes pré-pagos serão aciona-
dos pelas operadoras por 
canais como mensagem de 

texto, ligações ou pop ups 
em sites. O procedimento 
é aplicado apenas aos usuá-
rios com pendências cadas-
trais. As operadoras também 
disponibilizaram canais de 

atendimento para fornecer 
mais informações sobre o 
recadastramento, como pá-
ginas específicas nos sites e 
números, conforme dados 
da Anatel.
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Câncer de próstata surge em região da próstata que não costuma causar sintomas 

DA REPORTAGEM

A campanha Novem-
bro Azul tem o objetivo 
de mobilizar a sociedade 
quanto à prevenção do 
câncer de próstata, o tipo 
de tumor mais comum 
em homens, após os tu-
mores de pele. A urolo-
gista Vanessa Guimarães 
Carellos Silva, credencia-
da junto ao Mato Grosso 
Saúde, alerta para a im-
portância de se prevenir.

“O câncer de próstata é 
uma doença silenciosa no 
início, pois surge em uma 
região da próstata que 
não costuma causar sinto-
mas. Conforme a doença 
progride, surgem sinto-
mas como a dificuldade 
para urinar, retenção uri-
nária aguda, insuficiência 
renal aguda, sangramento 
na urina, emagrecimento, 
dores nos ossos e até fra-
turas”, detalha.

Ela explica que a So-
ciedade Brasileira de Uro-
logia recomenda o PSA, 
exame de sangue que per-
mite detectar a doença, e 
o exame de rastreamento 
para o câncer de próstata 
pelo toque retal para to-
dos os homens com mais 
de 50 anos. Os homens 
com fatores de risco para 
o câncer de próstata – ne-
gros ou com histórico fa-
miliar a doença – deverão 
iniciar os examines pre-
ventivos aos 45 anos de 
idade.

“É importante pontuar 
que os homens que dese-
jarem realizar o exame de 

UROLOGISTA ALERTA | Novembro Azul mobiliza a sociedade civil quanto ao câncer de próstata, o mais 
comum entre os homens
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prevenção do câncer de 
próstata devem procurar 
um urologista, para que 
seja colhida uma história 
clínica e realizados os en-
caminhamentos”, orienta.

Quanto a periodicida-
de em se realizar o exa-
me novamente, Vanes-

sa frisa que depende de 
uma análise dos fatores 
de risco, do PSA e da ida-
de do homem. Uma vez 
diagnosticada a doença, 
o tratamento vai levar 
em conta uma série de 
fatores, como a idade do 
paciente, se o tumor está 

localizado na próstata ou 
se espalhando para outros 
órgãos e a opinião do pa-
ciente. 

Radioterapia, quimio-
terapia, imunoterapia e 
bloqueio hormonal por 
medicamentos são ou-
tros tratamentos, além de 

cirurgia para retirada da 
próstata.

Vanessa Guimarães 
lembra que os homens vi-
vem em média oito anos 
menos do que as mulhe-
res, segundo dados da 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS), e entre as 

razões estão a demora a 
procurar médicos e não 
seguir os tratamentos re-
comendados. 

“Deixe a vergonha de 
lado e procure um médi-
co urologista. A sua saúde 
é muito maior”, alerta a 
especialista.

Câncer de próstata é silencioso
e prevenção é o melhor caminho


