
SELEÇÃO

Piscicultores
investem na
reutilização e
industrialização
De acordo com a Associação 
Brasileira de Piscicultura (Pei-
xe BR), Mato Grosso é o quarto 
estado que mais produz peixes 
no país, com mais de 54 mil 
toneladas por ano. Diante da 
produção, os piscicultores es-
tão investindo na reutilização 
da pele do peixe e aumentando 
os lucros.
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O técnico Tite desejava aproveitar o amistoso contra a Coreia do Sul para “rodar” o time e fazer 
observações. Porém, a derrota para a Argentina faz o treinador repensar.
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GOVERNO TAQUES

SINOP

Comissão
deve indicar
reprovação 
das contas

Tamanduá
resgatado
em motor

A deputada Janaina Riva 
(MDB), relatora do caso na 
ALMT,  já sinalizou que deve 
pedir a reprovação das contas 
de Taques de 2018. Um dos 
argumentos dados pela parla-
mentar é de que não houve uma 
equidade do TCE na avaliação. 
Municípios com menos apon-
tamentos que as de Taques, 
tiveram suas contas reprovadas 
pelo mesmo Tribunal.
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Um tamanduá mirim foi 
resgatado do motor de um 
Corolla na tarde de sábado, no 
Jardim das Itaúbas, em Sinop. A 
ação foi realizada pela equipe do 
Corpo de Bombeiros. Segundo 
eles, o proprietário do veículo 
percebeu algo estranho ao ligar 
o veículo. Ele abriu o capô e viu o 
animal preso.
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Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um grave acidente registrado na 
tarde de domingo na BR-163, na região do Castanhal, em Itaúba. Segundo a Po-
lícia Rodoviária Federal, um HB20 pegou fogo após uma batida com uma cami-
nhonete S-10.     Página -7

Batida frontal na BR-163
deixa duas pessoas mortas



A baixa densidade demográfica da Amazô-
nia traz com ela muitos desafios. Qualquer 
serviço que for desenvolvido possui um 
custo maior que em outras regiões

A Amazônia é a maior floresta tropical 
do mundo, ela se estende por nove países e 
abrange uma área de 7 milhões de km². No 
Brasil, o ecossistema ocorre em nove esta-
dos: Acre, Amapá, Pará, Amazonas, Rondô-
nia, Roraima e parte dos estados do Mato 
Grosso, Tocantins e Maranhão. Toda essa 
região é conhecida como Amazônia Legal, 
nome dado pela lei 1.806 de 06 de janeiro de 
1953. Conforme estimativas do IBGE (2019) 
residem nos estados situados na Amazônia 
Legal 28.990.627 pessoas, população maior 
que a soma de países como Suécia, Noruega 
e Dinamarca.

É indiscutível a importância e função da 
Amazônia para o mundo. A maior floresta 
tropical do planeta preserva uma biodiversi-
dade sem igual e possui funções ambientais 
essenciais. Mas nesse território também 
existem milhões de pessoas que precisam 
ter acesso à educação, saúde, emprego e ou-
tras necessidades sociais essenciais.

A baixa densidade demográfica da Ama-
zônia traz com ela muitos desafios. Qual-
quer serviço que for desenvolvido possui 
um custo maior que em outras regiões. Um 
exemplo está na educação, para se garan-
tir acesso ao ensino em alguns locais na 
região amazônica, as pessoas precisam se 
transportar por longas distâncias e, mesmo 
assim, as turmas, em geral, possuem um 
número menor de alunos que nos grandes 
centros. Com isso o custo para se garantir 
a educação para um jovem pode em alguns 
casos ser bem mais elevado que em outras 
regiões.

Comecei esse texto falando de educa-
ção, pois acredito que essa seja a base para 
qualquer modelo de desenvolvimento. Na 
Amazônia temos grandes desafios desde o 
ensino básico até a pós-graduação. Hoje, por 
exemplo, não temos nenhum programa de 
pós-graduação com nota 7 (maior nota) na 
Amazônia Legal. Isso demonstra também 

Facilitando a vida
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de entrada para um “universo para-
lelo” no qual você perde a noção do 
tempo e das obrigações que tem pela 
frente.

Revise os aplicativos que seu apa-
relho tem instalado, deixando apenas 
o que for realmente útil. Não jogue, 
não use redes sociais e não converse 

durante horários estabeleci-
dos para atividades profis-
sionais ou estudos. Desative 
notificações desnecessárias, 
remova alertas que podem 
desconcentrar. Tenha um 
carregador por perto.

São coisas aparentemente 
simples, mas que fazem gran-
de diferença quando a con-
centração vai dando sinais de 

fraqueza, e te ajudam a manter o foco 
e, por conseguinte, atingir seus obje-
tivos.

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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O governo resolveu abrir mão de tributos que in-
cidem sobre a folha de pagamentos, com o objetivo de 
estimular a contratação de jovens. A fim de compensar a 
perda de receita, decidiu também recolher contribuição 
previdenciária sobre o seguro-desemprego.

Discussões à parte sobre benefícios e eficácia das 
medidas, chamou a atenção o aumento de imposto so-
bre parcela da população que já padece de duras dificul-
dades. A solução de tirar de desvalidos para, talvez, auxi-
liar desafortunados suscita o debate sobre a distribuição 
dos sacrifícios do necessário ajuste das contas públicas.

É evidente que a reforma da Previdência retarda 
a aposentadoria e tende a diminuir benefícios de parte 
dos trabalhadores, em particular daqueles com emprego 
formal e regular ao longo da vida, que se aposentavam 
por tempo de contribuição, e de servidores. O remédio 
amargo era inevitável, mas seria socialmente justo colo-
car na balança as perdas e as isenções de danos da socie-
dade em geral.

O salário mínimo e, pois, benefícios previdenciá-
rios de valor atrelado ao piso estão sem reajuste real e 
assim tendem a ficar por vários anos, ainda mais no caso 
de serem aprovadas emendas constitucionais do ajuste 
fiscal de emergência.

É possível que o valor do mínimo tenha atingido, 
por ora, um nível relativamente alto —metade do ren-
dimento médio do trabalho no país. Mas a pergunta 
relevante aqui é: quem mais fez sacrifícios? A folha de 
pessoal do governo federal cresceu mesmo nos anos de 
recessão e quase estagnação, em termos absolutos e rela-
tivos, como proporção do Produto Interno Bruto. Não é 
aceitável em termos econômicos, fiscais e sociais.

A redução drástica dos investimentos federais tam-
bém causa danos sociais. Embora a míngua de obras 
públicas afete de modo difuso a economia, provoca im-
pacto direto na construção civil —o grande setor mais 
prejudicado pela recessão, que costuma oferecer empre-
gos para a massa de brasileiros de menor qualificação. 

É notável o contraste com a falta de providências 
no sentido de reduzir privilégios tributários em geral. 
No pacote de emendas constitucionais está previsto, de 
modo um tanto vago, um plano de redução de renún-
cias, ora em mais de 4% do PIB, para 2% do PIB, até 2026. 
O governo poderia ter avaliado as isenções menos acei-
táveis em termos de equidade e eficácia e proposto can-
celamento mais imediato. 

Embora talvez a conta da renúncia fiscal não che-
gue aos mais de R$ 300 bilhões calculados pela Receita 
Federal, parece haver aí muita oportunidade para a cor-
reção de injustiças. Registre-se que, sem contar emen-
das parlamentares, o investimento federal previsto para 
2020 é de apenas R$ 20 bilhões.

Pior que o eventual alarido dos até agora poupados 
pelo ajuste é o silêncio sobre a sorte dos mais desvalidos 
e a falta de propostas que redistribuam a carga do ajuste.

Editorial

A conta do ajuste

Ranking dos Políticos - Facebook

que temos muito que avançar em re-
lação ao desenvolvimento de ciência 
nesta região do país, uma vez que, no 
Brasil, os programas de pós-graduação 
são hoje os grandes responsáveis pela 

produção científica nacional.
Os desafios do mundo atual trazem tam-

bém para região amazônica oportunidades. 
A região pode se transformar em um centro 
de desenvolvimento de pesquisa e geração de 
empregos verdes. Para o leitor que não está 
habituado com o termo, empregos verdes são 
aqueles gerados por atividades que reduzem 
o impacto ambiental ou não geral impacto. 
Tais atividades podem ser certificadas e com 
isso assegurar para o mercado a procedência 
sustentável dos produtos e com isso agregar 
valor.

Nos últimos anos, Mato Grosso vem rea-
lizando esforços para fomentar a geração de 
empregos verdes e demonstrar no âmbito na-
cional e internacional relevância das ações 
de desenvolvimento sustentável. Iniciativas 
como a estratégia Produzir, Conservar e In-
cluir (PCI) e a Partnership for Action on Green 
Economy (PAGE) demonstram o compromis-
so da sociedade civil, governo e empresários 
na construção de iniciativas sustentáveis.

O caminho escolhido pelo estado de Mato 
Grosso com certeza tem mais possibilidades 
de trazer muitos frutos positivos para eco-
nomia, sociedade e meio ambiente, do que o 
caminho escolhido pelo governo federal, que 
apresenta um discurso retrogrado onde se 
insiste em negar a importância de diversos 
aspectos ambientais.

Precisamos garantir oportunidades e de-
senvolvimento para as pessoas que vivem 
na Amazônia Legal, e a construção de um 
modelo de desenvolvimento sustentável é a 
melhor forma para assegurar a preservação 
desse importante ecossistema, e ao mesmo 
tempo, gerar oportunidades para as pessoas 
que nele vivem. Mas para isso, é preciso tra-
tar o tema com seriedade no âmbito estadual 
e federal.

CAIUBI KUHN É PROFESSOR DA FACUL-
DADE DE ENGENHARIA NA UFMT

A Amazônia e o 
desenvolvimento

PM INVESTIGA
A Corregedoria da PM abriu um inqué-

rito para investigar um soldado reformado 
da corporação. Acontece que o soldado, de 
iniciais M.G.T., estaria exercendo a profissão 
de advogado no Rio Grande do Sul, mesmo 
tendo sido reformado por incapacidade para 
o trabalho. A Polícia agora está tentando lo-
calizar a mulher que seria a curadora legal 
do policial para notificá-la sobre a investiga-
ção.

BURACO SEM FIM
O governador Mauro Mendes tem bom-

bardeado seus interlocutores com números 
para tentar convencê-los da necessidade de 
se realizar uma reforma da Previdência esta-
dual. Nas conversas e entrevistas, ele desta-
ca principalmente a quantidade de “jovens” 
aposentados e aqueles que recebem benefí-
cios muito além da realidade brasileira.  “Os 
números são assustadores daquilo que é a 
realidade hoje do déficit da Previdência no 
Estado. Mais de duas mil pessoas se aposen-
taram em Mato Grosso com menos de 45 anos 
de idade”, disse.

ALERTA DA CORTE
O Tribunal de Contas do Estado notificou 

a prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos 
excesso de gastos com folha de pagamento. 
Segundo a conselheira substituta Jaqueline 
Jacobsen, a Prefeitura da Cidade Industrial 
está comprometendo 49,55% da receita com 
folha de pagamento, ultrapassando o cha-
mado limite de alerta, que é de 48,60%, con-
forme a Lei de Responsabilidade Fiscal. A 
Prefeitura, no entanto, ainda está abaixo dos 
limites prudencial (51,30%) e máximo (54%).

Usar as ferramentas tecnológicas ao nosso favor, conseguin-
do otimizar tempo e resultados, é fazer valer a pena, de fato, 
o que investimos nesse tipo de dispositivo. Ter um aparelho 
com uma infinidade de recursos e utilizar só para cuidar da 
vida dos outros em redes sociais e conversar é, no mínimo, 
desperdício, não é mesmo?

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

CAIUBI KUHN
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“É possível que o valor do mínimo 
tenha atingido, por ora, um nível relati-
vamente alto —metade do rendimento 
médio do trabalho no país.

“
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Estou tentando, cada vez mais, fazer 
com que o celular facilite minha vida. 
Com uma série de projetos caminhan-
do paralelamente em minha vida o 
tempo passou a ser um “artigo de luxo” 
e quanto mais eu conseguir centralizar 
e otimizar informações e tarefas, me-
lhor.

Centralizar o 
máximo possí-
vel de funções 
no smartphone 
ajuda (e muito) 
a conseguir re-
solver qualquer 
coisa em qual-
quer lugar e, se 
isso não fosse o 
suficiente, utili-
zar qualquer pouquinho de tempo para 
fazer algo útil e produtivo.

Mas toda a moeda tem dois lados. 
Da mesma forma que os incontáveis 
recursos que um smartphone pode ofe-
recer vão ajudar a poupar tempo e agili-
zar sua vida, existem os ricos de distra-
ção em coisas, digamos, “banais”.

Para evitar que a boa ideia se torne 
um verdadeiro problema você deve ter, 
acima de tudo, muita força de vontade e 
normatizar sua relação com o aparelho. 
Dizer que vai dar apenas uma “olhadi-
nha” nas redes sociais pode ser a porta 

Um grave acidente deixou duas pessoas mortas na tarde de domingo, na 
BR-163, na região de Itaúba. O HB20 onde estava uma das vítimas fatais ficou 
irreconhecível. Uma outra pessoa, que estava na S-10, faleceu horas depois. A 
batida foi de frente e as causas do acidente são apuradas.
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Deputada disse que Taques fez lambanças nas finanças

Contas de Taques devem 
ser rejeitadas na ALMT
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Apesar do Tribunal de Co-
tas de Mato Grosso ter indi-
cado a aprovação das contas 
do último ano de mandato 
do ex-governador Pedro 
Taques (PSDB), no dia 6 de 
agosto, o parecer do TCE 
não deve ter o mesmo re-
sultado na Assembleia Le-
gislativa. A deputada Janaina 
Riva (MDB), relatora do caso 
na ALMT, 

Já sinalizou que deve pe-
dir a reprovação das contas 
de Taques do ano de 2018.

Um dos argumentos da-
dos pela parlamentar é de 
que não houve uma equida-
de do TCE na avaliação, ten-
do em vista que municípios 
com menos apontamentos 
que as de Taques, tiveram 
suas contas reprovadas pelo 
mesmo Tribunal.

“Há contas de municí-
pios que são reprovadas por 
atrasar duodécimo. O Esta-
do, nas contas do Taques, 
não atrasou o duodécimo só 
para Assembleia, mas tam-
bém do Ministério Públi-
co, do Tribunal de Justiça. 
Fez uma lambança com as 
finanças públicas”, revela a 
parlamentar. 

Apesar de crer que haverá 
divergência de seu parecer 
[para reprovação], a depu-
tada vai apresentar bons 
argumentos para que, pelo 

menos, na comissão a apro-
vação seja de forma unani-
me.

“Alguns deputados devem 
divergir do parecer, mas na 
comissão eu trabalho para 
que ele passe com unani-
midade. Muito do que eu 
fiz eu peguei de entendi-
mentos do próprio Tribunal 
de Contas com relação aos 
municípios. Peguei algumas 
jurisprudências de votações 
dos municípios, de artigos 
que também estavam apon-
tados”, acredita.

Mesmo tendo sido a prin-
cipal opositora do Governo 
Taques na Assembleia, Ja-
naina não se intimida com 
possíveis críticas ao relató-
rio e que vem se baseando 
em critérios técnicos e jurí-
dicos.

“Foi esse cuidado que bus-
quei ter. Não fazer nenhum 
pedido diverso do que já 
tivesse um entendimento 
sobre aquele tema, para não 
criar nenhuma falácia de 
que é perseguição. Eu usan-
do todos os pareceres do 
Tribunal de Contas, fico res-
paldada. Também complica 
um pouquinho para defesa 
do ex-governador”, disse.

Depois de passar pela Co-
missão de Fiscalização e 
Acompanhamento da Exe-
cução Orçamentária, o re-
latório final deve ser vota-
do em plenário na segunda 
quinzena de dezembro.

MÁ GESTÃO | Posição vai contrariar indicação feita pelo TCE que emitiu parecer favorável para aprovação  
Foto: FABLICIo RoDRIGUES / ALMt

Foto: MAykE toSCAno/ARqUIvo SECoM-Mt

Foto: tChéLo FIGUEIREDo SECoM-Mt

CONCESSÃO

Fim dos buracos na MT-100 estimula o
escoamento e facilita tráfego de veículos

DE NOVO?

TCE alerta ALMT sobre estouro 
da folha de pagamento

PRESTAÇÃO DE CONTAS

Estado notifica
Prefeitura de 
Cuiabá pela Saúde

Relatórios mensais do São Benedito não 
são apresentados 

DIvULGAÇÃo

É a segunda vez neste ano que AL é notificada 

Recuperação encurtará trajetos e reduzirá custos 
de escoamento 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Estou achando isso aqui 
agora uma maravilha, por-
que não havia condições de 
passar pela estrada, era só 
buraco com muita gente ato-
lando no meio do asfalto”. 
Essa foi a forma que o mo-
torista de caminhão Nelson 
Bacani, que atua na profissão 
há 38 anos, encontrou para 
definir sua avaliação quanto 
à recuperação de um trecho 
de quase 100 quilômetros da 
rodovia MT-100, localizada 
entre Alta Araguaia e Alto 
Taquari, no entroncamento 
de três estados Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul e Goiás.

A estrada foi totalmente 
restaurada pela empresa Via 
Brasil MT 100–Concessio-
nária de Rodovias S.A, que 
detém a concessão da via re-
passada à iniciativa privada 
há um ano pelo Governo do 
Estado, por meio da Secreta-
ria de Estado de Infraestru-
tura e Logística (Sinfra). O 
governador Mauro Mendes 
entregou oficialmente a pri-
meira fase de melhoria da 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo de Mato 
Grosso, por meio da Secreta-
ria de Estado de Saúde (SES-
-MT), notificou a Prefeitura 
de Cuiabá a prestar contas 
sobre o quantitativo dos ser-
viços executados pelo Hospi-
tal São Benedito. De acordo 
com o documento, a unidade 
hospitalar não emite infor-
mações oficiais sobre os pro-
cedimentos contratualizados 
pelo Estado, fator que con-
traria as normas da gestão 
pública. 

Conforme é instituído 
pela Portaria nº 048/2018, 
o município deve apresen-
tar relatórios mensais para 
a prestação de contas da 
execução financeira, com 
o quantitativo dos serviços 
executados de acordo com as 
metas pactuadas. 

Entretanto, diferente-

DA REPORTAGEM

O conselheiro interino 
Isaias Lopes da Cunha, do 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-MT), voltou a emi-
tir um alerta ao presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), por conta do estouro 
da folha de pagamento dos 
servidores. De acordo com 
o conselheiro, tanto no pri-
meiro quadrimestre de 2019 
quanto no segundo, o Legis-
lativo se manteve acima do 
limite de alerta estabelecido 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF).

Segundo os dados, o 
chamado limite de alerta 
para a Casa de Leis é de 1,59% 
da Receita Corrente Líqui-

mente das demais gestões 
municipais do Estado, a Pre-
feitura de Cuiabá não cum-
pre a determinação – mesmo 
tendo sido encaminhado, 
anteriormente, ofício que re-
quisitava a execução da pres-
tação de contas.  

A notificação extraju-
dicial, datada em 5 de no-
vembro, concedeu cinco dias 
úteis à gestão municipal para 
os devidos esclarecimentos, 
sob pena de suspensão ime-
diata dos repasses. 

Contudo, o prazo não 
foi cumprido e, até o mo-
mento, não há qualquer in-
formação oficial concedida 
pela Prefeitura de Cuiabá 
quanto aos atendimentos 
prestados pelo Hospital São 
Benedito. 

Passados sete dias úteis 
da emissão da notificação, o 
Governo do Estado sinaliza 
ao Ministério Público a situ-
ação de irregularidade.

da do Estado, mas o gasto 
chegou a 1,65% no segundo 
quadrimestre. No primeiro, 
o gasto era de 1,66%. O limite 
máximo, como prevê a Lei de 
Responsabilidade Fiscal, é de 
1,77%. De acordo com Isaias 
Lopes da Cunha, a folha da 
Assembleia irá consumir R$ 
258,3 milhões do orçamento 
da Assembleia, sendo que o 
limite para a Casa era de R$ 
249 milhões.

O orçamento da Assem-
bleia Legislativa para 2019 é 
de R$ 506 milhões.

“Alerto o presidente da 
Assembleia Legislativa do 
Estado de Mato Grosso, que 
a Secretaria de Controle Ex-
terno de Administração Esta-
dual, ao analisar o Relatório 
de Gestão Fiscal - 2º Quadri-

rodovia no dia 11 de novem-
bro. 

Conforme a concessio-
nárias, em 12 meses foram 
investidos R$ 50 milhões na 
recuperação do percurso.

Com a conclusão da re-
vitalização, a MT-100 se con-
solida como um novo eixo 
de integração rodoviária e 
tende a impulsionar também 
o escoamento da produção 
agrícola da região também 
via ferrovia, que margeia 
parte da estrada, de acordo 
com usuários e produtores 
da região.

O deputado estadual 
Ondanir Bortolini (Nininho) 
destacou ainda que a recupe-
ração da rodovia é de grande 
importância porque aproxi-
ma Mato Grosso de estados 
como São Paulo, onde está 
localizado o Porto de Santos, 
um dos principais canais de 
exportação de commodi-
ties mato-grossenses. “Essa 
rodovia trouxe um grande 
transtorno à região nos últi-
mos anos e agora o governo 
do Estado, juntamente com a 
empresa Via Brasil, concluiu 
essa primeira fase de melho-

mestre, do exercício de 2019, 
constatou que: Pelo fato de 
o montante da despesa total 
com pessoal no valor de R$ 
258.323.939,43 ter ultrapas-
sado o limite de alerta pre-

visto no art. 59, § 1º, inciso II, 
da LRF correspondente a R$ 
249.087.468,07”, disse ele na 
publicação que circulou no 
Diário de Contas da última 
terça-feira (12).

ria, dará início à cobrança 
do pedágio, colocando em 
funcionamento a concessão. 
Acredito que essa rodovia 
é de grande relevância para 

Mato Grosso tendo em vista 
que interliga a região ao es-
tado de São Paulo, encurtan-
do a chegada até lá em 200 
quilômetros”, avaliou.
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TV  e Entretenimento

“Coringa” ultrapassa 
1 bilhão de dólares nas 
bilheterias e faz história

“Coringa” entrou para a história do cinema 
ao bater a marca de 1 bilhão de dólares de bilhe-
teria ao redor do mundo, isso porque é o primei-
ro filme de classificação restrita a atingir a mar-
ca! Além disso, “Coringa”também é o 13º longa 
baseado em quadrinhos a entrar no grupo do 
bilhão, mas é a produção considerada mais ren-
tável, já que o orçamento é considerado baixo. E 
não s epode esquecer que o filme já garantiu um 
prêmio, sendo o grande vencedor do Festival de 
Veneza Deste ano. Estrelado por Joaquin Phoe-
nix, e dirigido por Todd Phillips, “Coringa” ainda 
tem no elenco Zazie Beetz e Robert De Niro.
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CRC
OBTURADOS

ILEREDOMA
RONDAIAIX

NALFRED
PIPILAAA

ARSAMPB
DECIMETRO

NEGANEIEN
FRONALDO

HERACHI
RONOVELO

CISNEÃER
AEROPORTO
SANAUSEAS

O dente do
qual foi
retirado

cárie (pl.)

Perten-
cente ao
campo

Saxofone
(red.)

Terreiro
(Rel.)

Dança-
símbolo

da cultura
espanhola

Hiato de
"beata"

Caminha-
da feita

pelo
vigilante

Gratifica-
ção além
do salário

Peça
sonora do
pescoço
de vacas

Código
da pilha
palito

Tio (?),
figura-
símbolo
dos EUA

Correspon-
de a um

décimo do
metro

(?) Lopes,
sambista

Gás de
decoração
de festas

Um dos
maiores
açudes 

do Ceará
Planta

que
reveste
muros

Qualquer
pedaço de
madeira

A mulher
acusada
de crime

Ave como
o Patinho
Feio (Lit.)

Local
como o

Tom Jobim 
(RJ)

Ânsia de
vômito

(pl.)

Mordomo 
do Batman
Dobra em

tecidos

Oi, em
inglês
Ocos;
vazios

O Fenôme-
no (fut.)
A cor do
salmão

Afirma 
que não 

Flúor
(símbolo)

Evento promovido por
colégios durante o 

descanso escolar anual
Sílaba de "bento"

Urina, na
linguagem

infantil

De + aí

Vidro que
cobre
santos

Bola 
de lã

Origem
(abrev.)

(?) hora: 
30 minutos

Paulo
Betti, ator

Prefixo de
"enlutar"

A ele 
(pronome)

Prorrogar
(a data)

1a nota
musical

A do gato Garfield é
a lasanha (Cin.)

2/hi. 3/aaa. 4/nega. 5/cisne. 6/alfred — redoma. 8/flamenco. 9/obturados.

Faustão se irrita e xinga funcionário 
ao vivo no Domingão: Imbecil

Eita! O programa Domingão do Faus-
tão terminou no maior climão na noite 
do último domingo, dia 17. Isso porque o 
apresentador Fausto Silva não perdoou 
uma falha técnica da produção logo no 
finalzinho da edição. Enquanto anuncia-
va as notas dos competidores do Dança 
dos Famosos, o apresentador se deu con-
ta que não havia mais nenhuma infor-
mação no telão e disparou: 

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 19 de novembro de 2019

 - O imbecil tirou de lá para variar, 
de novo, reclamou ele, que agradecia 
aos participantes eliminados da com-
petição. O apresentador falou o nome de 
Giovanna Lancellotti, mas esqueceu o 
de Matheus Abreu e, ao consultar o te-
lão, notou que a classificação havia de-
saparecido.  Nas redes sociais a postura 
de Faustão deu o que falar entre os in-

ternautas. Veja alguns dos comentários 
abaixo: 

Faustão chamando alguém de imbe-
cil. Merece processo!

Quem o Faustão chamou de imbecil 
ao vivo? Pensa num patrão grosso...

Alguém avisa o Faustão que chamar 
funcionário de imbecil é assédio moral!

Faustão desnecessário! Seja mais 
gentil!
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

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

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

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 

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, 

VENDAS
Vagas de Emprego

1-Técnico em ar condicionado, com experiência;
2-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
3-Auxiliar de recepção, com experiência;
4-Garçom, com experiência;
5-Lavador de veículos, com experiência;
6-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
7-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
8-Analista de crédito, com experiência;
9-Analista de APR, com experiência;
10-Desenhista, com experiência em AutoCad;
11-Caseiro, experiência e referência;
12-Comprador, com experiência e referência;
13-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
14-Ajudante de serviços gerais, para marmo-
raria;
15-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
16-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
17-Auxiliar de avicultura, com experiência;
18-Auxiliar de cozinha, com experiência;
19-Auxiliar de mecânico, com experiência;
20-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
21-Designer gráfico, com experiência;
22-Eletricista automotivo, com experiência;
23-Enfermeiro (a), com COREN;
24-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
25-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
26-Mecânico, com experiência;
27-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
28-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
29-Pessoa com deficiência;
30-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
31-Serrador, com experiência em fita deitada;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico em enfermagem, com COREN;
34-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
35-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

CAMPO RICO BRASIL COMÉRCIO DE FERTILIZANTES 
S.A., CNPJ: 22.446.278/0003-91 torna público que reque-
reu junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Esta-
do do Mato Grosso – SEMA/MT, a Renovação da Licença 
de Operação n° 314430/2017 da Fábrica de Adubos e Fer-
tilizantes, situada na Rodovia BR 163 Km 720 S/N, Distrito 
Industrial no município de Guarantã do Norte - MT.

E.C. ALVES AUTO FILMS LTDA (AUTO FILMS), CNPJ: 
21.052.398/0001-80, torna público que requereu junto a 
Secretária de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SOR-
RISO, requer a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação 
–LI e Licença de Operação – LO, para desenvolver os ser-
viços de instalação, manutenção e reparação de acessó-
rios para veículos automotores, município de Sorriso/MT. 
Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

O Sr. Jesus José Cassol e outros, CPF sob o n° 
282.090.870-53 Proprietário da Fazenda Sto. Antônio do 
Membeca, situada na MT 488 km 35 municipio de Cam-
po Novo do Parecis. Torna público que requereu perante 
a SEMA, Secretaria de Estado e Meio Ambiente, a Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para Ati-
vidade de Irrigação nesta propriedade com as seguintes 
características: Município: Campo Novo do Parecis - MT; 
Bacia Hidrográfica: Sangue/Amazônica; Curso d’água: Rio 
Membeca, Modalidade: aspersão por Pivô Central; não 
sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA.

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: CARLOS DOS SANTOS – CPF: 630.242.171-34 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 26/04/2012, e aditivo na 
data de 31/10/2016, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 02 da QUADRA 
14 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 20/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 20/04/2019, 20/05/2019, 
20/06/2019, 20/07/2019, 20/08/2019 e 20/09/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum 
pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em 
virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou 
a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para 
notificar.SINOP/MT, 22 DE SETEMBRO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221  
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

 
14,19,20/11 

 
SINTTRONORMAT 

Sindicato dos Trabalhadores no Transporte Rodoviário do Norte de Mato Grosso 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE 
DE MATO GROSSO - SINTTRONORMAT, através do seu presidente Jaime Sales de 
Oliveira, CONVOCA TODOS OS FUNCIONÁRIOS DA EMPRESA “EXPRESSO 
SATELITE NORTE LIMITADA”, INTEGRANTES DA BASE TERRITORIAL 
REPRESENTADA PELO SINDICATO, BEM COMO, DAS CIDADES DE: Sinop - Alta 
Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder – Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Norte – 
Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - Juara - Lucas do Rio Verde – Marcelândia – 
Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova Santa Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes 
- Novo Horizonte do Norte - Nova Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo 
Mundo - Paranaíta - Peixoto de Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso 
– Santa Rita do Trivelato - Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e 
Vera; nos termos das disposições contidas no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 
2° do artigo 19°, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA QUE 
SERÁ REALIZADA NO DIA 25/11/2019, NA AVENIDA DAS ACÁCIAS, N° 2.369, SETOR 
RESIDENCIAL NORTE, NA CIDADE DE SINOP/MT, em primeira convocação as 
16hs00min com a presença da maioria simples, e em segunda e ultima convocação as 
17hs00min, com a maioria dos presentes, para tratarem sobre os seguintes assuntos:  
1 - Discussão e aprovação da proposta de Acordo Coletivo de Trabalho apresentado pela 
empresa Expresso Satélite Norte Limitada;  
2 - Deliberar acerca da delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para realizar 
negociações junto à empresa, nos termos do §1° do Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, 
ainda, instaurar Ação de Dissídio Coletivo de Trabalho, caso seja necessário;  
3 – Deliberar acerca da transformação da Assembleia Geral em estado permanente, 
durante o período de negociação coletiva;  
4 - Deliberar acerca das contribuições ao Sindicato, a serem recebidas dos trabalhadores 
associados e não associados.  
 
Sinop - MT, 18/11/2019  
 

Jaime Sales de Oliveira 
Presidente. 

 
Avenida das Acácias n° 2.369 – Setor Residencial Norte – Mato Grosso – CEP 78.550-

306 
Site: www.sinttronormat.org – Fone: (66) 3531 8133 

 

O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a SUPRESSÃO dos Itens “13, 22, 23, 24, 25, 26 
e 27” do ANEXO I do Edital de Pregão Presencial nº 116/2019, que tem 
por objeto REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
materiais para pintura e reparos para atender as necessidades das 
Secretarias Municipais. Que terá sua abertura no dia 21 de novembro as 
08h15min, conforme publicações. As demais disposições permanecem 
sem alteração. Não se altera a data de abertura do certame. Supressão 
para correção das especificações. O edital com as retificações pode ser 
o b t i d o  j u n t o  a o  s i t e :  
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

AVISO DE LICITAÇÃO

DE EDITAL PARA SUPRESSÃO DE ITENS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO PRESENCIAL N° 116/2019

Pregoeiro

Pregoeiro

Leandro Nery Varaschin

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Leandro Nery Varaschin

Recebimento das propostas: a partir do dia 19 de novembro 2019, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 02 de dezembro de 2019, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 02 de dezembro de 2019, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 02 de dezembro de 2019, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
veículo tipo ônibus rural, micro-ônibus rodoviário, van e pick-up, para 
atender as necessidades das Secretarias Municipais de Educação e 
Infraestrutura. 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.
Campo Novo do Parecis-MT, 18 de novembro de 2019.

Campo Novo do Parecis, 18 de novembro de 2019.

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 026/2019

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO Nº. 041/2019  

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 06 de dezembro 2019 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS CELULARES 
NAS ESTRADAS DIVISA NORTE E E69 DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores 
Informações através do Edital nº. 156/2019, que está disponível no site 
www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 18 de novembro de 2019. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT 
EXTRATO DE ADESÃO Nº 04/2019 
Processo Administrativo nº 79/2019 

1.1. A Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT, através da pregoeira e equipe 
de apoio, torna público, para conhecimento dos interessados, que formalizou o processo 
de ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº   22/2019, oriundo do Pregão 
Presencial Nº 22/2019 firmada com a Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, cujo 
objeto é aquisição de material betuminoso para lama asfáltica em TSD (Tratamento 
Superficial Duplo) nas ruas e avenidas da cidade, tendo como detentora a empresa 
ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 
07.489.111/0001-52, com sede na cidade de Sinop/MT, no valor de  R$ 853.800,00 
(oitocentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais). Santa Carmem, 18 de novembro de 
2019. 

Maitê Sehnem 
Pregoeira 

 
 

Prefeitura Municipal de Santa Carmem-MT 
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 45/2019 

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2019 ORIUNDO DO PROCESSO DE ADESÃO Nº 
04/2019 AO PREGÃO N° 22/2019 DA PREFEITURA DE PEIXOTO DE AZEVEDO, CUJO 
OBJETO É AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA EM TSD 
(TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E 
ADUELAS PARA PONTES, BUEIROS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA Contratado: ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO 
EIRELI Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM/MT Valor global: R$ 
853.800,00 (oitocentos e cinquenta e três mil e oitocentos reais) DATA DA ASSINATURA: 
18/11/2019 Vigência: de 18/11/2019 a 17/11/2020 Procurador Jurídico: Adriano Bulhões 
dos Santos. 

 
 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL Nº16/2019 DE CHAMADA PÚBLICA N° 008/2019 

Inscrição n° 099/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA (CNPJ nº 26.795.401/0001-79), 
fora julgada APTA ao Edital N° 016/2019 da Chamada Pública n° 008/2019 para os serviços 
médicos, no segmento de CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA do 
respectivo chamamento público, produzindo desde já seus efeitos legais. 

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de Novembro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA  

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 069/2019 
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 à contratação da empresa CLINICA E MICROCIRURGIA DE OLHOS LTDA, (CNPJ/MF 
nº 26.795.401/0001-79), no valor global de R$82.713,60 (OITENTA E DOIS MIL, SETECENTOS 
E TREZE REAIS E SESSENTA 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 SERVIÇO 
MÉDICO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 016/2019 da Chamada Pública n° 008/2019, que 
dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 18 de Novembro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

Objeto: contratação de empresa para implantação de novas instalações 
elétricas no prédio da Escola Tancredo Neves, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 09 de dezembro de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 18 de novembro de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 044/2019

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 136/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 1 de Novembro 2019, com início às 
10:00, tendo como objeto aquisição de medicamentos, bolsas de 
colostomia e insumos para portadores de diabetes para distribuição 
gratuita aos pacientes do sus nas farmácias municipais e aquisição de 
material hospitalar para uso nas Unidades de Saúde. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 829471, 829624, 830036, 832301, 
832306, 832315, 832637, 834558, 834565, 834572, 834574, 
CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 07.847.837/0001-10 no valor de R$ 50.204,94; Itens 210361, 
820770, INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 59.309.302/0001-99 no valor de R$ 97.680,00; Itens 834570, 
NUTRILIFE PRODUTOS NUTRICIONAIS EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 26.574.769/0001-07 no valor de R$ 10.700,00; Itens 825610, 
HIPERDENTAL COM. E REP. PRO. ODONT. HOS. LTDA EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 13.994.852/0001-93 no valor de R$ 29.600,00; Itens 
207784, 820769, 825434, FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL EIREILI 
inscrita no CNPJ sob o número 03.250.803/0001-92 no valor de R$ 
7.020,00; Itens 819757, 829033, 830034, 831988, 834560, C.A. 
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 26.457.348/0001-04 no valor de R$ 18.420,90; Itens 
832048, 834554, 834561, 834563, DIMASTER - COMERCIO DE 
PRODUTOS HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
02.520.829/0001-40 no valor de R$ 16.100,00; Itens 823718, 825702, 
MED VITTA COM DE PROD HOSPITALARES LTDA inscrita no CNPJ sob 
o número 28.418.133/0001-00 no valor de R$ 20.210,40; Itens 825722, 
829586, 832316, 833482, 834553, 834555, 834562, RINALDI E COGO 
LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 07.269.677/0001- 79 no valor 
de R$ 23.008,60; Itens 828420, 834559, 834564, 834569, 
PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 81.706.251/0001-98 no valor de R$ 2.030,00; Itens 
140878, MAXLAB PROD. P/ DIAGNOSTICOS E PESQUISAS LTDA EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 04.724.729/0001-61 no valor de R$ 
42.000,00. Foram fracassados os itens: 828680, 829797, 829798, 
829799, 830500, 832634, 834556, 834557, 834566, 834568, 834571, 
834573, 834577. Nova Mutum - MT, 18 de Novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 128/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 23 de Outubro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de roupas de cama e uniformes para os programas sociais, 
uniformes para os brigadistas e camisetas esportivas para a secretaria de 
esportes. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 213245, 
823462, 824519, 824523, 824525, 824526, 824529, 824530, 834241, 
834242, 834243, ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA-ME inscrita no 
CNPJ sob o número 23.603.476/0001-12 no valor de R$ 59.735,00; Itens 
195370, 824522, 827745, LEIDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
CONFECÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
12.309.536/0001-72 no valor de R$ 20.186,00; Itens 226005, 824517, 
824518, 824520, 824527, 824528, 824531, 830001, S M GIUSTTI DE 
ARRUDA & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 08.711.005/0001-
34 no valor de R$ 99.212,50. Foram fracassados os itens: 824524, 
834244, 834245, 834246, 834247, 834248, 834249, 834250, 834254. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 18 de Novembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum – MT, 18 de novembro   de 2019.

Objeto: registro de preços para futura e eventual aquisição de reagentes, 
materiais e peças   para o Laboratório Municipal. Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 03 de dezembro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital 
e  a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  n o  s i t e :  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo e–mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de Licitação 
ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7h00min 
as 11h00min das 13h00min às 17h00min.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 150/2019
AVISO DE PUBLICAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade do 
julgamento do procedimento licitatório de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
003/2019, tendo como objeto a “CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 
003/2019”, QUE TEM COMO OBJETO A “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO BOSQUE II EM 
SORRISO – MT, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, MEMORIAL 
DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”. A 
realizar-se-á no dia 21 DE NOVEMBRO DE 2019, às 08:00 horas (Horário 
da Cidade de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso 
– MT. 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.

Empresas que apresentaram razões de recurso: ILHA CONSTRUTORA 
E INCORPORADORA. EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS 
LTDA. F M KERBAUY RESENDE – EPP. Empresas que apresentaram 
contrarrazões de recurso: NÃO HOUVE APRESENTAÇÃO DE 
CONTRARRAZÕES. Empresas que apresentaram esclarecimentos: 
CTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI – EPP. 
DECIDIMOS: CONHECER os recursos interpostos por serem 
tempestivos; DA DECISÃO: Ante ao exposto, forte em todas as 
argumentações supra, DECIDIMOS: CONHECER os recursos 
i n t e r p o s t o s  pe l a s  e m p r e s a s  I L H A C O N S T R U TO R A E  
INCORPORADORA, EDIFICADORA CATARINENSE DE OBRAS LTDA 
e F M KERBAUY RESENDE – EPP, bem como, os esclarecimentos 
prestados pela empresa CTO CONSTRUTORA E INCORPORADORA 
EIRELI – EPP, por serem tempestivos; NO MÉRITO, a fim de, garantir os 
princípios norteadores da administração pública, em especial o da 
legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento 
objetivo e o princípio da economicidade, JULGA-SE: Pela 
IMPROCEDÊNCIA do pedido recursal da empresa ILHA 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA e F M KERBAUY RESENDE – 
EPP, decidindo assim manter a INABILITAÇÃO das mesmas, uma vez 
que deixaram de cumprir com as exigências previstas no edital. Pela 
HABILITAÇÃO condicionada das empresas EDIFICADORA 
CATARINENSE DE OBRAS LTDA e CTO CONSTRUTORA E 
INCORPORADORA EIRELI – EPP, vez que, através de esclarecimentos 
apresentados comprovou, para a participação da fase de apresentação 
das propostas o atendimento as condições exigidas pelo edital.

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE JULGAMENTO DE RECURSO

Miraldo Gomes de Souza - Presidente da C.P.L

AVISO CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019

Miraldo Gomes de Souza

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PROCESSO DE LICITAÇÃO

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO  

 TOMADA DE PREÇO Nº. 042/2019 – 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 06 de dezembro 2019 às 
10h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA PINTURA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DO 
MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT. Maiores Informações através do Edital nº. 157/2019, que 
está disponível no site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-
mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da 
Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 18 de novembro de 2019. 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação - 
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Tite tenta acabar com sequência de cinco jogos sem vitória da Seleção 

Sequência negativa da Seleção
faz Tite repensar mudanças
DA REPORTAGEM

O técnico Tite desejava 
aproveitar o amistoso desta 
terça-feira (19), contra a Co-
reia do Sul – o último antes 
das Eliminatórias da Copa 
de 2020, que começam em 
março – para “rodar” o time 
e fazer observações na Sele-
ção. Porém, a derrota para a 
Argentina, que aumentou o 
jejum de vitórias para cinco 
jogos, faz o treinador repen-
sar.

A pressão por resulta-
dos, admitida por Tite, pode 
fazê-lo mudar de ideia e 
diminuir o número de me-
xidas. “Há necessidade do 
resultado, sim, alguns mo-
mentos eles são assim, esse é 
um deles.

Precisa do resultado, 
sim. A forma que vamos 
buscar é com discernimen-
to, criteriosa, não vai ser de 
qualquer forma. Mas a ne-
cessidade do resultado se dá, 
sim, mesmo sendo um mo-
mento de preparação”.

Diante da Argentina, 
Tite apresentou duas novi-
dades na Seleção. Ele pro-
moveu a entrada de Éder 
Militão na zaga, no lugar de 
Marquinhos, e sacou Phi-
lippe Coutinho para a en-
trada de Lucas Paquetá. No 
segundo tempo, ele ainda 
promoveu as estreias de Ro-
drygo e Wesley, além de dar 
novas chances para o lateral-

-esquerdo Renan Lodi e o 
volante Fabinho.

Tite evitou antecipar a 
escalação que levará a cam-
po na terça-feira, mas deu 
pistas: “Vou refletir em cima 
de posicionamentos e em 
cima de desempenhos indi-
viduais. Aqueles atletas que 
entraram bem, dando uma 
condição técnica boa, vamos 
procurar de alguma forma 
ajustar. Não vou falar nome 
agora para não me amarrar. 
Mas, por exemplo, o Fabinho 
entrou bem. O Lodi entrou 
bem. Não estou dizemos 
que eles vão jogar, mas que 
a gente observa”, declarou o 
técnico, que ainda comple-
tou:

“Quando trouxemos 
dois meio-campistas con-
solidados e deixando o Fir-
mino para chegar na frente, 
ele trouxe um ‘up’. Estamos 
descobrindo ainda, vamos 
ver se eu tenho a capacidade 
e o discernimento de fazer e 
ver com esses jogos para que 
a equipe possa se articular, 
para projetar o próximo jogo 
com desempenho, efetivida-
de e resultado”.

Logo após a derrota 
para a Argentina na Arábia 
Saudita, a delegação brasi-
leira voltou para Abu Dhabi, 
local do duelo contra a Co-
reia. A última partida da Se-
leção em 2019 será realizada 
no estádio Mohammed Bin 
Zayed, às 9h30.

COREIA DO SUL | Técnico admite que sequência de cinco jogos sem vitória pode influenciar escalaçãoSul
Foto: Pedro Martins

Foto: divulgação

Foto: sergio Moraes

Cuiabá jogou com equipe mista pensando na decisão da 
Copa Verde 

Kaio Jorge marcou o primeiro gol do Brasil, de pênalti 

NEM TÃO SEGURA

Pilar em título, defesa da Seleção
cai de rendimento após Copa 

CAMPEÕES SUB-17

“Pagode do Tetra” embala festa do título do Brasil no vestiário

APÓS WO

Figueirense e Cuiabá 
empatam em 0 a 0 no 
Orlando ScarpelliFoto: lucas Figueiredo

Alisson voltou ao gol da Seleção nos amistosos de novembro 

DA REPORTAGEM

A força defensiva se tor-
nou uma marca da Seleção 
desde que Tite assumiu o co-
mando da equipe, no segun-
do semestre de 2016. Foi des-
te jeito que veio o primeiro 
título do treinador, há quatro 
meses. Extremamente sólido 
na marcação, o Brasil levou 
apenas um gol na conquista 
da Copa América, em julho. 
Porém, desde então essa ca-
racterística se perdeu.

A Seleção foi vazada nas 
cinco partidas que disputou 
depois de levantar a taça – 
contra Colômbia, Peru, Se-
negal, Nigéria e Argentina – 
e não conseguiu mais ganhar, 
igualando o pior jejum de vi-
tórias desde 2013.

Se até julho o Brasil tinha 
a melhor defesa do mundo, 
depois da Copa América a 
média de gols sofridos pas-
sou a ser de 1,2 gol por jogo (o 
triplo do aproveitamento da 
era-Tite, de 0,36 por duelo).

Nestes amistosos recen-
tes, o treinador promoveu 
mudanças no setor defensi-
vo, algumas forçadas e outras 
por opção. O goleiro Alisson, 
por exemplo, esteve machu-
cado e só voltou a vestir a 
amarelinha diante da Argen-
tina. 

Já a lateral-direita teve 
três titulares diferentes: Da-
niel Alves, Fagner e Danilo. 

DA REPORTAGEM

A música que embalou 
toda a campanha da seleção 
brasileira não poderia faltar 
na comemoração do títu-
lo. O “Pagode do Tetra” vi-
rou realidade com o quarto 
Mundial Sub-17 conquista-
do pelo Brasil e foi a música 
mais cantada pelos jogado-
res e membros da comissão 
técnica no vestiário e até na 
churrascaria onde o grupo 
celebra a vitória por 2 a 1 so-
bre o México na decisão do 
domingo.

No ritmo do “Pagode 
do Tetra”, assim foi a festa 
no vestiário do Brasil após 
o título do Mundial Sub-17. 
Detalhe para o Dalla Déa 

DA REPORTAGEM

Depois do W.O. no tur-
no da Série B do Campeo-
nato Brasileiro, Figueirense 
e Cuiabá voltaram a se re-
encontrar. Em Florianópo-
lis, na tarde deste domingo, 
as duas equipes empataram 
sem gols e somaram um 
ponto cada na tabela da 
competição nacional. Ape-
sar de manter a sequência 
invicta – com nove jogos 
sem perder –, o Furacão dei-
xou o gramado lamentando 
o resultado, pois perdeu a 
chance de se distanciar mais 
da zona de rebaixamento da 
Segundona.

Com o empate em Flo-
rianópolis, as duas equipes 
somam um ponto na tabela 
da Série B e mantêm as res-
pectivas colocações. O Fi-
gueirense, com 39, é o 16º. O 
Cuiabá, com 51, ocupa a oita-
va posição.

O Figueirense entra 
em campo novamente pela 
Série B na noite da próxima 
sexta-feira, às 18h15, contra 
o CRB, no Rei Pelé. No dia 
seguinte, às 16h, o Cuiabá 
enfrenta o Botafogo-SP. No 
entanto, antes do compro-
misso, o Dourado vai duelar 
com o Paysandu na final da 
Copa Verde. A partida acon-
tece nesta quinta, às 20h.

pulando igual menino, com 
a taça na mão, e com algu-
mas infiltrações no joelho 
depois de uma lesão sofrida 
na semifinal contra a Fran-
ça...

Ainda no vestiário do 
Bezerrão, os jogadores can-
tavam a música, criada pelo 
médico Guilherme Dilda e 
apresentada aos jovens du-
rante o Mundial. O ápice 
foi quando o técnico Gui-
lherme Dalla Déa apareceu 
com a taça nas mãos e saltou 
como um dos garotos que 
treina. 

Mas há um detalhe: o 
treinador teve uma lesão 
no joelho durante a virada 
por 3 a 2 contra a França e 
precisou tomar injeção com 

um medicamento na região 
para aliviar a dor.

Tudo foi amplamente 
registrado pelos jogadores 
nas redes sociais. Os ata-
cantes Peglow e Kaio Jorge, 
por exemplo, aproveitaram 
as comemorações e fizeram 
uma videochamada com 
o MC Kevin, que também 
postou em homenagem aos 
dois amigos.

Depois do vestiário, a 
festa continuou no ônibus, e 
o grupo da seleção sub-17 e 
os familiares dos jogadores, 
que estavam todos presen-
tes no Bezerrão, foram para 
uma churrascaria na Asa Sul 
de Brasília. No local, o “Pa-
gode do Tetra” seguiu.

Depois do tetracampe-

onato, os jogadores brasilei-
ros foram liberados e devem 
retornar aos seus clubes. O 

O zagueiro Éder Militão e o 
lateral-esquerdo Renan Lodi 
também foram testados no 
setor.

“Uma defesa sólida passa 
por todo o contexto, também 

de posicionamento. Temos 
um time mais leve do que 
antes, passa também pelas 
atuações de cada jogador, é 
uma responsabilidade nossa, 
cada um saber que pode dar 

mais. É uma responsabilida-
de conjunta, estamos ciente 
de que podemos melhorar, 
vamos fazer isso a partir do 
próximo jogo”, analisou o za-
gueiro Marquinhos.

Brasil conquistou seu quar-
to título do Mundial Sub-17 
e agora é o segundo maior 

vencedor da competição, 
atrás apenas da Nigéria, que 
tem cinco taças.
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DA REPORTAGEM

Duas pessoas morreram 
e uma ficou ferida em um 
grave acidente registrado na 
tarde de domingo (17) na BR-
163, na região do Castanhal, 
em Itaúba. Segundo a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), 
um carro pegou fogo após 
uma batida com uma cami-
nhonete.

De acordo com a PRF, o 
acidente ocorreu no km 913 
e envolveu uma caminho-
nete Chevrolet S-10, prata, 
e um Hyundai HB20. O car-
ro de passeio saiu da pista e 
pegou fogo. O motorista da 
caminhonete foi retirado do 
veículo, com ferimentos, por 
pessoas que passaram no lo-
cal. Inicialmente, havia sido 
divulgado que ele estaria 
sozinho no veículo, porém, 
um outro homem que estava 
na caminhonete foi retirado 
das ferragens, levado para o 
Hospital Regional de Sinop 
após resgate do Corpo de 
Bombeiros, mas acabou fale-
cendo no domingo mesmo. 
A informação foi confirmada 
pelo Instituto Médico Legal 
(IML.

No outro carro uma pessoa 

morreu carbonizada. As víti-
mas não haviam sido iden-
tificadas até o fechamento 
desta edição e as causas desse 
acidente ainda estão sendo 
apuradas. Segundo a perita 
Nayane Lanzieri, o HB20 se-
guia sentido Sinop e acabou 
invadindo a pista contrária.

“A gente não sabe o por-
quê. Tem inúmeros motivos. 
Pode ter sido uma ultrapas-
sagem, pode ter dormido ou 
desviado de alguma coisa. A 
gente não achou marcas de 
frenagem. Simplesmente 
invadiu a faixa (contrária). 
Era um trecho que não tinha 
muita visibilidade”, disse ela 
ao site Só Notícias.

O tráfego ficou interrom-
pido por mais de uma hora 
para os trabalhos da Perícia 
Oficial e Identificação (Poli-
tec) e limpeza das pistas, uma 
vez que houve derramamen-
to de óleo. Uma longa fila de 
veículos se formou no local, 
e a liberação da pista só se 
deu às 19h.

Com o violento impacto, o 
HB20 saiu da rodovia, pegou 
fogo e ficou totalmente des-
truído. A caminhonete ficou 
na pista e teve bastante da-
nos na parte frontal.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

TODO O PAÍS

Começou a segunda etapa da
vacinação contra o sarampo

SINOP

Bombeiros resgatam tamanduá
preso em motor de veículo

CUIABÁ

Atendimento de 
urgência do HM 
começa hoje a 
funcionar

68.814 mil mato-grossenses, entre 20 e 29 anos, não estão imunizados 
contra a doença 

Resgate aconteceu na tarde de sábado 

Foto: tv Centro amériCa

Hospital Municipal de Cuiabá Dr. Leony Palma de 
Carvalho (HMC) 

DA REPORTAGEM

A segunda etapa da va-
cinação contra o sarampo 
começou nesta segunda (18) 
e imunizará, até 30 de no-
vembro, adultos de 20 a 29 
anos que não estão com a 
caderneta de vacinação em 
dia. Para garantir mais efeti-
vidade à campanha, além da 
dose de rotina, Mato Grosso 
recebeu 35 mil doses extras 
como forma de facilitar o 
acesso da população à imu-
nização.

Ciente de que a vacina 
tríplice viral é a forma mais 
segura de prevenir o saram-
po, protegendo também 
contra a rubéola e a caxum-
ba, o secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo, 
reforça o pedido à popula-
ção mato-grossense para que 
procurem o posto de saúde 
mais próximo para vacinar.

“Essa é uma força-ta-
refa nacional de imuniza-
ção contra o sarampo. Até 
o momento, Mato Grosso 
não tem casos confirmados 
de sarampo e não queremos 
que a doença, que chegou a 
ser erradicada no Brasil, vol-
te a circular no Estado”, disse 
o secretário.

Conforme dados do 
Ministério da Saúde, um 
total de 68.814 mil mato-
-grossenses, entre 20 e 29 

DA REPORTAGEM

Um tamanduá mirim 
foi resgatado do motor de 
um Toyota Corolla na tarde 
de sábado (16), no Jardim das 
Itaúbas, em Sinop. A ação 
foi realizada pela equipe do 
Corpo de Bombeiros. Se-
gundo eles, o proprietário 
do veículo percebeu algo es-
tranho ao ligar o veículo. Ele 
abriu o capô e viu o animal 
preso.

A equipe de resgate teve 
trabalho para retirá-lo, pois 
o tamanduá era muito gran-
de. Os militares ainda pre-
cisaram desmontar algumas 
peças do veículo para retirar 
o animal em segurança. Por 
apresentar aspecto saudável, 
foi imediatamente solto em 
uma área de reserva de pro-
teção permanente.

DA REPORTAGEM

O atendimento de ur-
gência e emergência do Hos-
pital Municipal de Cuiabá 
Dr. Leony Palma de Carva-
lho (HMC) foi inaugurado na 
noite desta segunda-feira (18) 
na capital mato-grossense. 

A inauguração marca a 
entrega total da unidade, lo-
calizada no bairro Ribeirão 
do Lipa.

O novo HMC estava 
previsto para ser entregue, de 
forma integral, no aniversá-
rio dos 300 anos de Cuiabá. 
De acordo com o prefeito, 
o HMC terá um heliponto, 
uma capela e mais de 20 lei-
tos de Unidade de Terapia 

Intensiva (UTI).
“O ponto forte da últi-

ma etapa é o novo Pronto-
-Socorro com a urgência e 
emergência funcionando 24 
horas por dia. Entregamos 
hoje (ontem) à noite a última 
etapa e amanhã (hoje) às 7h 
começa o atendimento. As 
ambulâncias e Samu que re-
ceberam o paciente vão levá-
-lo ao HMC”, detalhou.

O prefeito atribuiu a 
demora na entrega da obra 
por causa da complexidade e 
‘seriedade’ da estrutura. Fo-
ram quase R$ 200 milhões 
investidos e R$ 70 milhões 
em licitação, sendo 51 em-
presas escolhidas para pres-
tação de serviço.

Foto: PrF

Batida entre carro e caminhonete matou motorista carbonizado na BR-163 

Duas pessoas morrem após
colisão frontal na BR-163
ITAÚBA| HB-20 saiu da pista e pegou fogo; motorista da S-10 foi retirado do veículo com ferimentos

anos, não estão imunizados 
contra a doença. A propos-
ta da campanha é diminuir 
esse número. Para isso, o Mi-
nistério deve enviar para o 
Estado, na próxima semana, 
novas doses da vacina.

Além da participação 

espontânea das pessoas, 
Alessandra destaca a impor-
tância de os munícipios es-
tarem ativos na campanha. 
“É importante também que 
os municípios não percam 
a oportunidade de vacinar 
esse público. Então, é im-

prescindível ficar atento aos 
espaços onde os jovens estão 
e buscar levar as informa-
ções sobre vacinação a esses 
meios. Essas são estratégias 
que os municípios podem 
utilizar para acessar este pú-
blico”, avalia a coordenadora.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 19 de novembro 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Abate chega 54 mil toneladas nesta época do ano 

DA REPORTAGEM

De acordo com a Associação Brasi-
leira de Piscicultura (Peixe BR), Mato 
Grosso é o quarto estado que mais pro-
duz peixes no país, com mais de 54 mil 
toneladas por ano. Diante da produção, 
os piscicultores estão investindo na reu-
tilização da pele do peixe e aumentando 
os lucros.

Pintado e tambaqui, são duas das 
espécies criadas em um Centro de Pis-
cicultura em Sorriso. São 400 mil pei-
xes espalhados em 130 viveiros. Cerca 
de 95% da produção são vendidos para 
outros estados, como São Paulo, Rio de 
Janeiro, Goiás, Pará e Maranhão. Alguns 
países da Ásia, como Tailândia e Vietnã, 
são os principais alvos de exportação do 
produto.

Em um frigorífico localizado no Dis-
trito de Primaverinha, ainda em Sorriso, 
o abate chega a 10 toneladas de pescado 
por dia, nesta época do ano.

De acordo com o responsável técnico 
pelo local, Salomão Rodrigues 80% do 
produto é destinado para o corte e es-
ses cortes geram de 4 a 6% de pele, que é 
direcionada para a fábrica de ração. Da 
pele é feita uma farinha, que é incorpo-
rada na ração, que volta novamente para 
o pescado no alevino, na recria, na en-
gorda, como alimentação. Ainda segun-
do sele, o frigorífico produz uma média 
de 400 a 500 kg de pelo, por dia.

A pele do peixe ainda pode ser trans-
formada em couro e ser utilizado, por 
exemplo pela indústria da moda. Pes-
quisadores da Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária (Embrapa) de 
São Carlos, ministraram um curso no 
frigorífico de Mato Grosso, para ensinar 
o processo de produção do couro de pei-
xe.

De acordo com o pesquisador da 
Embrapa, Manuel Jacintho, a proposta 
é agregar valor e, se essa agregação for 
interessante para a indústria, vale a pena 
piscicultores e frigoríficos fazerem o in-
vestimento.

O engenheiro de pesca Luciano Hin-
nah acredita que o investimento é vá-
lido. “Tendo uma indústria que utilize 
esse subproduto, um couro, uma farinha 
de vísceras, algo desse tipo, até econo-
mizaria no frete”, comentou.

SORRISO | Frigorífico produz uma média de 400 a 500 kg de pelo por dia nesta época do ano
Foto: Jean alencar

C l u b  
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Contatos 
Presidente Rota Kids Isadora (66) 99994-6952
Chairman Rota kids Elias  (66) 99602-9630

(66) 3531-5807

Piscicultores investem na reutilização, 
industrialização e comércio de pele de peixe


