
..................................................................................................................

DADOS DA PNAD-C

JOGO DA TAÇA

Rota do Oeste
recolheu 270
toneladas
de resíduos
Cerca de 270 toneladas de 
resíduos foram retiradas 
da BR-163 entre janeiro 
e setembro de 2019. Foi, 
aproximadamente, uma 
tonelada por dia. A quan-
tidade equivale a cinco 
caminhões de sete eixos 
(bitrem ou treminhão) 
completamente carrega-
dos.       Página   8

Depois de dois dias de uma merecida comemoração pelos títulos da Libertadores e do Brasilei-
ro, o elenco do Flamengo se reapresentou na manhã desta terça, no Ninho do Urubu.
                               Página  -6

Flamengo: de olho no Mundial

EMENDA

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Mulher vítima
de violência 
terá crédito

Santuário
recebe
mais uma
elefanta

O deputado estadual 
Xuxu Dal Molin (PSC), defen-
de a necessidade de evolu-
ção em políticas públicas e 
legislações para que atos de 
violência contra a mulher se-
jam punidos de forma severa 
e que as mulheres tenham a 
oportunidade de reconstruir 
a vida com independência fi-
nanceira.                        Página -3

A elefanta ‘Lady’ em-
barcou em João Pessoa-PB 
rumo a sua nova morada: o 
Santuário de Elefantes Brasil, 
localizado na comunidade Rio 
da Casca, a cerca de 50 km 
de Chapada dos Guimarães. 
Após passar a vida toda em 
circos e desde 2013 viver em 
um zoológico, agora ela divi-
dirá área com Ramba, Rana e 
Maia.                              Página - 7

Divulgação

Divulgação

Divulgação

População 
desocupada
chega a 148 mil 
em Mato Grosso
A Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios Contínua (PNAD-C), do IBGE, 
aponta que taxa de desocupação em Mato 
Grosso foi de 8% referente aos meses de 
julho a setembro de 2019. Eram 148 mil 
desocupados no terceiro trimestre deste 
ano.           Página - 7
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Os sintomas estão claros e sendo vistos, 
anos após anos, estampados na desace-
leração das taxas de crescimento do PIB 
abaixo da taxa de crescimento populacio-
nal, abaixo da taxa básica de juros, abaixo 
da taxa de inflação

Para o professor Otaviano Canuto (2018), 
a economia brasileira vem sofrendo de duas 
graves doenças econômicas: anemia de pro-
dutividade e obesidade fiscal. Acresço duas 
outras: o câncer da corrupção e o tétano da 
regulamentação. Nesse quadro clínico-eco-
nômico grave, não à lá Quesnay, estamos 
afetados por uma letargia econômica pro-
funda.

Os sintomas estão claros e sendo vistos, 
anos após anos, estampados na desacelera-
ção das taxas de crescimento do PIB abaixo 
da taxa de crescimento populacional, abai-
xo da taxa básica de juros, abaixo da taxa de 
inflação, portanto, uma taxa de crescimento 
real negativa, o que poderá significar uma 
provável pressão alta para a elevação dos 
preços, que concentra o consumo e reascen-
de a pobreza. Desse diagnóstico, óbvio é, que 
precisamos ir em busca da cura, por isso, o 
que fazer? Com a estabilidade inconclusa, 
e como sempre digo, iniciada com o Plano 
Real, que caminhos delinear para a melho-
ria d política econômica para o País?

Muita ousadia deste economista alterna-
tivo e de barranco, porém, parece-me, pru-
dente pensar que, para aliviar o paciente 
Brasil desse quadro clínico-econômico crí-
tico e letárgico, a dosagem medicamentosa 
recomendada seriam três remédios eco-
nômicos a serem dosados intensivamente: 
ajuste fiscal, reformas econômicas e segu-
rança institucional.

Desajustes no gasto público e interven-
cionismo econômico a partir de 2008, em 
nome da marolinha, afetam o relativo equi-
líbrio fiscal alcançado a duras penas em 
anos anteriores, fundamentado no chama-
do tripé macroeconômico, que eu diria, sem 
margem à dúvida, pendular e incompleto, 

E se não for?
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“baile” de uma trava de uma máqui-
na de fazer pão, ao realizar, por conta 
própria, a troca da correia da mesma. 
A manutenção, que hoje, após “sofrer” 
pela na primeira vez, eu faria com cerca 

de meia hora, levou mais 
de uma hora e meia na pri-
meira “empreitada”.

Aí existe outra questão: 
e se o problema não esti-
ver na peça que você com-
prou, afinal, sem o conhe-
cimento necessário, suas 
decisões são baseadas em 
informações repassadas 
por terceiros sobre pro-

blemas que podem, sim, ser diferentes 
dos seus. Eu mesmo tenho alguns com-
ponentes automotivos guardados em 
casa por comprar acreditando ter feito 
o “diagnóstico do ano”, sendo que, no 
fim das contas, estava dando um baita 
tiro errado.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Dados os indicadores vergonhosos do país em sa-
neamento básico, impressiona a dificuldade de fazer 
avançar no Congresso o novo marco regulatório do 
setor. Interesses políticos mesquinhos e preconceitos 
ideológicos continuam a bloquear medidas para levar 
coleta de esgoto aos 100 milhões de brasileiros ainda de-
sassistidos. 

O projeto em tramitação na Câmara dos Deputa-
dos, aprovado em comissão especial, traz aperfeiçoa-
mentos consideráveis diante da versão votada pelo Se-
nado. Além de fixar a autoridade da Agência Nacional de 
Águas (ANA) para definir padrões técnicos de contratos 
e metas de universalização, o texto abre caminho para 
maior participação do setor privado por meio de con-
cessões. 

Este último é o ponto que gera maior resistência 
entre parte dos deputados e governadores, que parecem 
mais preocupados em manter os monopólios estatais 
ineficientes. Curiosamente, o bloqueio parece partir jus-
tamente das regiões mais atrasadas no provimento de 
água tratada e coleta de esgoto —o Norte e o Nordes-
te.  Acrescente-se a parcela mais retrógrada da esquer-
da, que insiste em classificar qualquer abertura como 
privatização desumana. Escoram-se, para tanto, na tese 
enganosa de que as regiões menos desenvolvidas ficarão 
abandonadas, por serem pouco rentáveis. 

O projeto, na verdade, não força a venda de estatais. 
Simplesmente abre espaço para que a renovação dos 
contratos existentes, realizados sem licitação, seja feita 
no regime de concessão, com metas claras de expansão 
dos serviços e arcabouço regulatório único, definido em 
âmbito nacional. Hoje, 94% do atendimento cabe a em-
presas controladas pelo poder público —natural, portan-
to, que um novo regime mais concorrencial reduza essa 
participação.

O status jurídico das empresas, se privadas ou não, 
é o que menos importa. Interessa, isso sim, que o vence-
dor de uma licitação siga regras estipuladas nos editais. 

Tais condições precisam assegurar a universaliza-
ção a preços razoáveis para todas as comunidades. O 
maior risco, de abandono de áreas mais carentes, está 
mitigado no projeto de lei, que prevê a formação de 
regiões e unidades economicamente viáveis. Os parâ-
metros serão fixados pelo Executivos estaduais ou pela 
União. Outros pontos de atrito, como metas de cobertu-
ra, podem ser negociados para levar em conta peculiari-
dades regionais.

A carência de saneamento está intimamente liga-
da à morte de crianças e à perpetuação da pobreza —eis 
o que deveria nortear o debate. Continuar a impedir a 
modernização do setor configura inaceitável negligência 
das forças políticas.

Editorial

Bancada do atraso

Ranking dos Políticos - Facebook

i.é., por falta de reformas profundas, 
valorização cambial e juros altos mina-
vam a eficiência da política macroeco-
nômica no médio e longo períodos. Por 
isso, ajuste fiscal tem sido a tona desde 
a ex-presidente Dilma, porém, ela não 
acreditava que gasto ineficiente mata-
va vidas.

Assim, com a retomada da política 
econômica baseada no tripé a partir do ex-
-presidente Temer e com um grande passo 
nesse sentido com a Lei do Teto e Piso de 
Gasto, as expectativas econômicas come-
çam a tender para um cenário reformista e 
de perspectivas de retomada do crescimento.

Sob a continência econômica capitanea-
da pelo mainstream liberal (o que não signi-
fica ausência de ações do Estado) Guedeszia-
no e sob a guarda de dois Militares-civis no 
comando máximo do executivo federal, es-
tratégias democráticas hão de serem imple-
mentadas visando a proteção e autonomia 
ampla, geral e irrestrita dos soldados cida-
dãos que constroem esta Nação.

Portanto, ajuste fiscal para tornar o or-
çamento administrável e com capacidade 
para financiar a demanda agregada letárgi-
ca como fonte de aceleração e de estímulo ao 
fortalecimento da demanda efetiva geradora 
de multiplicador de investimentos dinâmi-
cos e duradouros; reformas econômicas para 
melhorar a produtividade absoluta (trabalho) 
e a produtividade relativa (capital) que vão 
nos tirar da armadilha da renda média; e, 
segurança institucional para garantir e res-
gatar a confiança jurídica e social, visando 
o controle do “câncer” e a eliminação do ex-
cesso regulatório. Ninguém segura este Novo 
Brasil, onde o Executivo e o Congresso sabe-
rão eliminar a dialética oportunista que não 
proporciona uma síntese positiva aos brasi-
leiros que estão tolerantes com a retomada 
lenta da saúde econômica brasileira, mas, 
que já aventa sinais de alta da UTE (Unidade 
de Tratamento Econômica).

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO É 
ENGENHEIRO CIVIL

Letargia 
econômica

DEFESA DO VLT
O ex-governador Júlio Campos defendeu 

a conclusão do Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), obra bilionária que deveria ter sido 
inaugurada durante a Copa do Mundo de 
2014 e cujo destino encontra-se nas mãos do 
governador Mauro Mendes. “Se dependesse 
de mim, Júlio Campos, eu iria concluir o VLT. 
Eu acho que é vital. Ganha todo mundo. Ga-
nha a cidade, porque vai dar um perfil dife-
rente, como uma cidade da Europa”, afirmou. 
Para Júlio, a atual gestão - que deve fazer um 
anúncio sobre o futuro do modal até o início 
do próximo ano - não deveria abandonar o 
projeto, que já consumiu mais de R$ 1 bilhão 
dos cofres públicos.

SEM FRUSTRAÇÃO
O secretário de Estado de Fazenda Ro-

gério Gallo disse não ter se frustrado com o 
resultado do megaleilão do pré-sal, realizado 
pelo Governo Federal. Isso porque o Gover-
no Estadual vai receber R$ 322,4 mi. O valor 
está R$ 342,4 mi abaixo da expectativa, que 
era de R$ 665,1 mi. “Não dava para trabalhar 
em cima do resultado de um leilão que você 
sabe que tem múltiplos fatores. Não conta-
mos com esse recurso para fechar o ano. O 
que viesse seria bom. E o que vai entrar, R$ 
322 mi, é uma boa quantia. Vamos dar uma 
boa destinação. Embora já tenha na lei que 
é para aplicar exclusivamente no déficit na 
Previdência”, disse.

ROUBO DE AGROTÓXICOS
O delegado Flávio Stringueta, da Gerên-

cia de Combate ao Crime Organizado (GCCO), 
declarou à BBC News que as ocorrências de 
roubo e furto de agrotóxicos no interior do 
Estado são os crimes que mais têm gerado 
cobranças à Polícia Civil de Mato Grosso. 
Conforme Stringueta, o alto valor dos pro-
dutos e a tímida presença policial nas áreas 
rurais aumentam o interesse das quadri-
lhas, que já chegaram a roubar uma carga 
avaliada em R$ 12 milhões no Estado. “Todas 
as regiões que são agrícolas têm um índice 
considerável de ocorrências”, afirmou o de-
legado.

Pior do que comprar uma peça ou componente e o 
problema não ser resolvido é saber que vai ter que re-
correr ao profissional, da mesma forma que deveria ter 
feito antes, gastar do mesmo jeito e que, dependendo 
da situação, a devolução da compra incorreta será im-
possível, fazendo com que você “case” com o prejuízo 
de sua teimosia. Procure um profissional, a “tentativa 
e erro” tende a custar mais que o serviço especializado.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

ERNANI DE SOUZA

Crédito: Corpo de Bombeiros

IMAGEM DO DIA

“A carência de saneamento está inti-
mamente ligada à morte de crianças e 
à perpetuação da pobreza — eis o que 
deveria nortear o debate

“
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É bem comum, hoje em dia, que as 
pessoas procurem na internet soluções 
para seus problemas. A ideia, basicamen-
te, é economizar, e em alguns casos a ten-
tativa leva à problemas maiores que os 
que levaram à 
busca por aju-
da, mas ainda 
assim muita 
gente persis-
te em tentar 
medidas que 
fujam com-
pletamente de 
seu campo de 
conhecimento.

A grande questão nisso tudo é tentar 
se livrar de despesas cobradas por um 
profissional para fazer o serviço, usando 
o “faça você mesmo”, comprando as pe-
ças e sendo feliz com o resultado.

Só que nem tudo são “flores”. Se fosse 
fácil assim, todo mundo faria. É bem pro-
vável que você consiga, sim, bons resul-
tados em algo que envolva suas áreas de 
conhecimento, visto que, nesses casos, já 
existe algo que sustente as ações neces-
sárias.

Quando você parte “do nada”, prova-
velmente vai se incomodar. O que parece 
fácil no tutorial pode ser um verdadeiro 
“pesadelo” para quem está tentando fazer 
ali, ao vivo, pela primeira vez. Já tomei 

O corpo de Mayara Bueno da Silva, 13 anos, que desapareceu no Rio Sepotu-
ba, em Tangará, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros. Segundo os bombei-
ros, o corpo da adolescente foi encontrado boiando a cerca de 1,5 km de onde 
ela teria de afogado. Mayara estava sem escoriações e ainda com a roupa e um 
cordão que foi vista saindo de casa no último domingo por volta das 15h. Isso 
fez com que os bombeiros tivessem a certeza que era ela.
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Recurso deve ser dividido entre as polícias Civil e Militar

Deputado anuncia R$ 26 milhões para
Segurança Pública de Mato Grosso
DA REPORTAGEM

O deputado federal Dr. 
Leonardo anunciou uma 
emenda de bancada de R$ 
26,72 milhões para Seguran-
ça Pública em Mato Grosso, 
durante reunião da Comis-
são Temática de Segurança, 
no último final de semana, 
em Mirassol D’Oeste. 

“A bancada federal, os três 
senadores e os outros depu-
tados federais, entenderam 
que a Segurança precisa 
desses investimentos. Nos-
sas forças da Polícia Militar 
e Polícia Civil precisam de 
equipamentos para poder 
combater a criminalidade 
com ainda mais eficiência”, 
afirmou Dr. Leonardo. 

O recurso deverá ser divi-
dido entre a Polícia Militar e 
Polícia Judiciária Civil e usa-
do para aquisição de equipa-
mentos. 

O objetivo da indicação ao 
orçamento é dar condição 
de serviço aos policiais que 
enfrentam dificuldades com 
munição, coletes e tecnolo-
gia de ponta para enfrentar 
o crime organizado.

Dr. Leonardo conta com 
a experiência de ter servi-

do como oficial médico do 
Exército Brasileiro na Fron-
teira entre Mato Grosso e 
Bolívia, e é membro titular 
da Comissão de Segurança 
Pública e Combate ao Crime 
Organizado na Câmara Fe-
deral. Por isso, foi defensor 
ferrenho, dentro da banca-
da, para destinar recursos 
para o setor.  

O deputado federal parti-
cipou do evento a pedido do 
vereador Cabo Amarante, de 
Mirassol, o requerente da 
criação dessa Comissão Te-
mática. 

O grupo de estudo para 
questões de segurança de 
Mirassol e outros municí-
pios da faixa de fronteira 
reúne poder municipal, es-
tadual e o reforço do Parla-
mento Federal. 

Participaram do evento 
o deputado estadual Dr gi-
menez, o coronel PM José 
Nildo, o tenente-coronel 
Barros,a vereadora Cleo, o 
prefeito de Mirassol, Eu-
clides Paixão, o prefeito de 
Curvelândia, Sidney Cus-
tódio, o prefeito de Arapu-
tanga, o prefeito de Glória 
D’Oeste, o prefeito de Lam-
bari D’Oeste.

INVESTIMENTO | Recurso faz parte de acordo da banca mato-grossense no Congresso Nacional
Foto: Divulgação

Foto: FaBliCio RoDRiguES / alMt

Foto: JlSiQuEiRa / alMt

Foto: FElipE CaRnEiRo

EDUCAÇÃO

Audiência pública em Sinop irá debater
implantação da escola cívico-militar

DISCORDÂNCIA

Prisão em segunda instância divide parlamentares

ATUAÇÃO

Emenda e concede
crédito para mulher
vítima de violência

Em 2018, 7.634 mulheres foram vítimas todos os meses 

Matéria ainda está longe de uma definição 

Implementação contará com Seduc e Sesp 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Silvio Fávero (PSL), a con-
vite do professor e vere-
ador Hedvaldo Costa, irá 
participar de uma audiên-
cia pública em Sinop, nesta 
quinta-feira (28), para discu-
tir a implantação da escola 
cívico-militar na “Capital do 
Nortão”. O evento contará, 
também, com a participação 
do comandante-geral da Po-
lícia Militar de Mato Grosso, 
coronel José Jonildo de Assis. 
O encontro está marcado 
para as 19 horas, na Câmara 
Municipal.

Silvio Fávero é autor da 
Lei nº 10.922/2019, que fa-
cilita a instalação da escola 
cívico-militar nos municí-
pios mato-grossenses. Fáve-
ro, desde a sanção da lei, tem 
visitado diversas cidades em 
Mato Grosso para discutir 
o assunto e conseguir im-
plantar escolas nessa moda-
lidade. Vale lembrar que, na 
semana passada, Fávero es-
teve em Jangada para tratar 
do mesmo assunto e por lá 
a aceitação foi bastante posi-
tiva. Sobre visita, o próximo 
município a ser visitado pelo 
deputado é Vila Rica, no dia 
6 de dezembro, às 19 horas, 
na Câmara Municipal.

Segundo Fávero, os 
colégios serão implementa-
dos em uma ação conjunta 
das secretarias de Estado de 
Educação (Seduc) e de Segu-
rança Pública (Sesp). O in-
tuito é que haja mecanismos 
que favoreçam educação de 
qualidade, policiamento co-
munitário e o enfrentamen-
to da violência no ambiente 

DA REPORTAGEM

Dal Molin defende a 
necessidade de evolução em 
políticas públicas e legisla-
ções para que atos de vio-
lência contra a mulher sejam 
punidos de forma severa e 
que as mulheres tenham a 
oportunidade de reconstruir 
a vida com independência 
financeira. Pensando na ge-
ração de renda como forma 
de emancipação financeira, 
principalmente das que estão 
em situação de vulnerabili-
dade, o deputado Xuxu Dal 
Molin propôs o Projeto de 
Lei nº 778/19, que dispõe so-
bre a criação do Programa de 
Apoio à Mulher Empreende-
dora, cujo objetivo é oferecer 
crédito às mulheres que são 
chefes de família ou tenham 
sido vítimas de violência do-
méstica.

O PL foi incorporado ao 
projeto da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (LDO) para 
2020, por meio de emenda, 
no capítulo VII, artigo 60, 
que dispõe sobre as políticas 
para aplicação dos recursos 
da Agência Financeira Oficial 
de Fomento – Desenvolve 
MT, para conceder acesso 
facilitado a linha de crédito 
à mulher que comprovada-
mente tenha sido vítima de 
violência doméstica.  A fi-
nalidade é consolidar o em-
preendedorismo feminino, 
como alternativa à mulher 
que seja responsável pela sua 
família. O projeto da LDO 
deve ser votado nas próximas 
sessões, antes do recesso le-
gislativo.

“Geração de renda é a 
forma que temos para de-
volver a emancipação finan-
ceira e a dignidade para essas 
mulheres que em algum mo-
mento tiveram sua paz viola-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Câmara e Senado se-
guem sem fechar um acordo 
definitivo para aprovar a pri-
são após condenação em se-
gunda instância. O presidente 
do Senado, Davi Alcolumbre, 
afirmou, nesta terça-feira 
(26), que 12 dos 16 líderes da 
Casa aceitam suspender o 
projeto de lei em tramitação 
no Senado para aprovar ape-
nas a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), analisada 
pela Câmara.

Apesar da Proposta de 
Emenda à Constituição de-
morar mais para ser aprova-
da, Alcolumbre defende que 
a medida evita questiona-
mentos futuros.

A decisão não agradou 
alguns senadores, que espe-

da. Esse projeto foi pensando 
em mudar uma realidade 
que infelizmente faz parte da 
nossa rotina, mas isso precisa 
parar de ser normal”, disse o 
deputado.

O parlamentar também 
apresentou o Projeto de Lei 
nº 241/2019, ainda em trami-
tação, para que sejam vetadas, 
no serviço público estadual, 
nomeações de condenados 
pela Lei Federal 11.340/16, 
a Lei Maria da Penha. O PL 
prevê o impedimento des-
de o início da condenação 
transitada em julgado até o 
comprovado cumprimento 
da pena, ou seja, desde a pri-
meira condenação. O texto 
da medida contempla a veda-
ção das nomeações para car-
gos em comissão ou de con-
fiança, assim como de função 
gratificada na administração 
pública direta ou indireta.

“Impedir as contrata-
ções é mais uma forma de 
punir agressores e coibir o 
crescente número de ca-
sos. Mas, antes de tudo, é o 
exemplo mínimo que o Es-
tado tem que dar à popula-
ção dentro da administração 
pública”, afirmou o Xuxu Dal 
Molin.

Em 2018, 7.634 mulhe-
res foram vítimas todos os 
meses, em 2017 foram 6.139. 
Os casos de tentativa de fe-
minicídio mais que dobra-
ram e ultrapassaram sete mil 
registros. 

Os números divulgados 
têm base no levantamento do 
Ligue 180, canal de denún-
cias do antigo Ministério dos 
Direitos Humanos - hoje Mi-
nistério da Mulher, da Famí-
lia e dos Direitos Humanos, 
que destaca também, além 
das tentativas de feminicídio, 
o aumento de uma série de 
outras violações.

ravam votar o projeto de lei 
que altera o Código de Pro-
cesso Penal para permitir 
a prisão após segunda ins-
tância. Segundo o líder do 
PSL, Major Olímpio, esse 
desfecho atrasa uma possível 
aprovação.

Diante do impasse, a 
presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça do 
Senado, Simone Tebet, do 
MDB, afirmou que se não for 
apresentado um cronograma 
para aprovação da PEC na 
Câmara eles podem retomar 
o projeto, no Senado.

A senadora informou 
que o cronograma da Câma-
ra deve ser apresentado na 
próxima semana. O ministro 
da Justiça e Segurança Pú-
blica, Sérgio Moro, também 
participou da reunião com 
os congressistas, e defendeu 

escolar, visando à promoção 
da cultura de paz e pleno 
exercício de cidadania.

De acordo com o depu-
tado, a expectativa é que nos 
141 municípios mato-gros-
senses tenha pelo menos 
uma unidade de ensino nes-
sa modalidade. Atualmente, 
o estado conta com apenas 
oito escolas militares, sendo 
sete comandadas pela Polícia 
Militar em Cuiabá, Confresa, 
Juara, Sorriso, Nova Mutum, 
Lucas do Rio Verde e Rondo-
nópolis e uma pelo Corpo de 
Bombeiros Militar, em Alta 
Floresta. Ainda conforme o 
autor da lei, o objetivo visa 
oferecer excelência no ensi-

os dois projetos em análise.
Criada na semana pas-

sada, a comissão especial 
para analisar a PEC da prisão 
após condenação em segun-

da instância ainda aguarda a 
indicação dos partidos.

A expectativa é que o 
colegiado possa ser instalado 
na próxima semana.

no, além de transmitir valo-
res morais, disciplina, ami-
zade, patriotismo, o respeito 
à família, à pátria e o incen-
tivo ao esporte. “Respeito ao 
professor, inclusive, que tem 
sido alvo de violência em 
sala de aula”.

A secretária estadual 
de Educação, Marioneide 
Kliemaschewsk, ressalta que 
o modelo de gestão e de en-
sino respalda as unidades 
cívico-militares. “O grande 
argumento que respalda a 
escola militar é a qualidade 
dos resultados que ela tem 
trazido à sociedade. A educa-
ção é direito de todos, dever 
do Estado e da família”, sa-

lientou a chefe da pasta.
Já o diretor de Ensino, 

Instrução e Pesquisa (Deip) 
da Polícia Militar, coronel 
Ronelson Jorge Barros, expli-
ca que a diferença do colégio 
militar é o projeto político-
-pedagógico, que tem como 
base o modelo paramilitar, 
ou seja, a organização parti-
cular de cidadãos não arma-
dos, mas fardados e sem per-
tencerem às forças militares 
regulares. “Nosso foco é o 
bom resultado, a disciplina, 
a motivação para o estudo 
contínuo e não apenas o es-
tudar para a prova, além, cla-
ro de passar valores”, disse o 
coronel.
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TV  e Entretenimento

Corpo de Gugu está 
sendo preparado para 
transporte ao Brasil

O corpo de Gugu Liberato está no serviço 
funerário na manhã desta terça-feira (26) em 
Orlando, nos Estados Unidos, sendo preparado 
para o translado ao Brasil. Morto aos 60 anos, 
na última sexta, o corpo foi liberado na segun-
da (25) pelo Instituto Médico Legal da Flórida, 
nos Estados Unidos, e já aguarda a retirada pela 
funerária responsável por realizar o traslado. A 
expectativa de chegada ao Brasil e o velório se 
mantêm iguais, com a cerimônia marcada para 
a próxima quinta-feira. As informações são da 
assessoria do apresentador. A retirada do corpo 
pela funerária deve acontecer já nas próximas 
horas. Como foi informado anteriormente, o ve-
lório está marcado para acontecer na Alesp (As-
sembleia Legislativa do Estado de São Paulo), e 
vai ser aberto ao público. O enterro será no Ce-
mitério Gethsêmani, no Morumbi, onde está lo-
calizado o jazigo da família. No último domingo 
os médicos concluíram a cirurgia para retirada 
de órgãos. O procedimento durou seis horas e 
vai beneficiar ao menos 50 pessoas. Além de 
João Augusto, ele deixa a esposa Rose di Matteo, 
e as gêmeas Marina e Sophia, de 15.
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Fazer 
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4/band. 5/curso — lalau. 7/quitute. 9/quermesse — vergalhão.

Kate e Meghan são as pessoas que mais 
geram impacto financeiro na internet

Que Kate Middleton e Meghan Mark-
le são pessoas muito influentes dentro e 
fora da família real, todo mundo já sabe. 
Porém, um estudo analisou o impacto fi-
nanceiro que elas têm nas redes sociais e 
o resultado é chocante! A London Institute 
of Photography fez alguns cálculos para 
entender o impacto que Meghan e Kate 
fazem no mercado. De acordo com os nú-
meros obtidos na pesquisa, a dupla rende 
US$ 2,4 milhões, o equivalente a R$ 10 mi-

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 27 de novembro de 2019

lhões, em valor de marca para estilistas.  O 
resultado mostra que elas são as pessoas 
mais poderosas da web. “Os integrantes 
da família real são assunto o tempo todo 
e queríamos estabelecer uma relação en-
tre redes sociais e moda”, disse o líder da 
pesquisa, Damon Culbert, em entrevista 
ao Universa.  O instituto analisou seis con-
tas ligadas a moda, com foco na aparição 
de Kate e Meghan: Vanity Fair, Vogue, Elle, 
Harpers Bazaar, Grazia e Tatler. O cálcu-

lo feito foi o de que cada like em fotos da 
dupla gera 42 centavos de dólar em valor 
de marca. O total apresentou 281 fotos de 
Meghan, com 3,8 milhões de likes, e 161 de 
Kate, com 1,79 milhões de curtidas. 

“A pesquisa mostrou que Meghan é 
mais influente do que Kate. Acho que por 
causa do ano que ela teve e pelo nasci-
mento de Archie. O ano foi mais focado 
nela, então acho normal que Kate tenha 
ficado um passo atrás”, afirmou Culbert.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planeja-
mento e controle de estoque em hospital; 
3-Açougueiro, com experiência;
4-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Analista de crédito, com experiência;
7-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
8-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
9-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
10-Auxiliar de avicultura, com experiência;
11-Auxiliar de cozinha, com experiência;
12-Auxiliar de mecânico, com experiência;
13-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
14-Auxiliar de recepção, com experiência;
15-Comprador, com experiência e referência;
16-Desenhista, com experiência em AutoCad;
17-Designer gráfico, com experiência;
18-Eletricista automotivo, com experiência;
19-Enfermeiro (a), com COREN;
20-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
21-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
22-Garçom, com experiência;
23-Lavador de veículos, com experiência;
24-Mecânico, com experiência;
25-Montador/Entregador, com experiência e 
CNH C;
26-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
30-Serrador, com experiência em fita deitada;
31-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
34-Técnico em ar condicionado, com experi-
ência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;
39-Vendedor (a), com experiência;
40-Zeladora, com experiência;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 43/2019 – SRP 40/2019
Processo Administrativo Nº 83/2019

1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor 
Prefeito Municipal, através do Departamento de Licitação, mediante Pre-
goeiro, torna público, para conhecimento dos in¬teressados, que fará 
realizar licitação pública sob a modali¬dade de PREGÃO PRESENCIAL 
43/2019 – SRP 40/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SU-
PERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE.
Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições das 
Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009.

1 - LOCAL, DATA E HORA
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal 
de Santa Carmem, Horário de credenciamento dar-se-á das 10:00 às 
10:30 horas (horário de Brasília-DF) do dia 09 de dezembro de 2019, com 
abertura da sessão oficial do pregão presencial às 11:30 horas (horário 
Brasília-DF).
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Munici-
pal de Santa Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.
com.br, informações através do tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou 
e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br.

1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que 
impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento 
será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, 
no mesmo horário, independentemente de nova comunicação.

Santa Carmem/MT, 27 de novembro de 2019.

MAITÊ SEHNEM
Pregoeira

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NOTIFICADO: EDILENE HEEMANN PASQUALOTTO – CPF: 483.466.081-87 
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 08/12/2013, e aditivo na 
data de 01/08/2018, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 11 da QUADRA 
16 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso 
com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas referentes 
aos vencimentos 21/01/2019, 21/02/2019, 21/03/2019, 21/04/2019, 21/05/2019, 
21/06/2019, 21/07/2019 e 21/08/2019. 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, 13 DE 
SETEMBRO DE 2019. 
 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
26,27,28/11 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 10/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
da Comissão de Permanente de Licitação, torna público para 
conhecimento dos interessados que na licitação com modalidade 
TOMADA DE PREÇOS 10/2019, que tem por objeto Contratação de 
empresa de engenharia para construção de uma Unidade Básica de 
Saúde, UBS porte IV, a ser edificada na Rua Bahia, Lote 94-A3, Quadra 
94-A, teve como vencedora a empresa: MILANI & MACHADO LTDA - ME, 
com o valor total de R$ 1.229.237,36 (um milhão e duzentos e vinte e nove 
mil e duzentos e trinta e sete reais e trinta e seis centavos).
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de novembro de 2019.

Leandro Nery Varaschin
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 022/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO ELETRÔNICO 022/2019, 
destinado a REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
material didático, pedagógico/similares e permanente, voltados para 
alunos da educação infantil e ensino fundamental, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Educação, teve como 
vencedoras as empresas: EDUCA FACIL DISTRIBUIDORA DE LIVROS 
E PEDAGOGICOS LTDA ME, com valor total de R$ 42.390,00 (quarenta e 
dois mil e trezentos e noventa reais), TYSKI & MACHOVSKI LTDA, com 
valor total de R$ 17.610,00 (dezessete mil e seiscentos e dez reais), TIC 
TAC COMERCIO DE BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA, com valor 
total de R$ 18.377,00 (dezoito mil e trezentos e setenta e sete reais), 
FUTURA COMERCIO DE MATERIAIS EDUCACIONAIS LTDA, com valor 
total de R$ 654.400,00 (seiscentos e cinquenta e quatro mil e 
quatrocentos reais), MONICA REGINA DE MELLO FARIA, com valor total 
de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais), MOSAICO DISTRIBUIDORA 
ATACADO E ELETRONICOS EIRELI, com valor total de R$ 504.477,60 
(quinhentos e quatro mil e quatrocentos e setenta e sete reais e sessenta 
centavos), FLASH PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI, com valor total 
de R$ 146.971,80 (cento e quarenta e seis mil e novecentos e setenta e 
u m  r e a i s  e  o i t e n t a  c e n t a v o s ) ,  T  N AVA C O M E R C I O  D E 
ELETRODOMESTICOS EIRELI, com valor total de R$ 60.325,00 
(sessenta mil e trezentos e vinte e cinco reais), LBT - COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EDUCACIONAIS – EIRELI, com valor total de R$ 
91.280,00 (noventa e um mil e duzentos e oitenta reais).
Campo Novo do Parecis-MT, 26 de novembro de 2019.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT  
ORDEM DE INICIO DE SERVIÇO 

PROCESSO 112-2019 
 

A Prefeitura Municipal e Cotriguaçu, estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ: 
37.465.309/0001-67, AUTORIZA a empresa JL SOLUÇÕES AMBIENTAIS EIRELI, 
inscrita no CNPJ: 09.425.934/0001-40,  localizada endereço rua Ernesto Piazza, s/n, 
bairro Área Industrial, Cep: 89.818-000,  Nova Itaberaba – SC, através da Contrato  nº 
088/2019  celebrado entre as parte de acordo com a Licitação na modalidade TOMADA 
DE PREÇO 006/2019  Processo de Compra nº 112/2019 OBJETO: ''TOMADA DE 
PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE GEOMEMBRANA PEAD 1,00 MM NO 
MUNICÍPIO DE COTRIGUAÇU/MT, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS E 
MEMORIAIS EM ANEXOS PELO CONVÊNIO TC/PAC Nº1017/2009 - FUNASA", a dar 
início aos serviços da obra objeto do Contrato  acima, obedecendo os padrões técnicos 
e as exigências descritas no edital e no Contrato assinado entre as partes. 
 

Cotriguaçu, 26 de Novembro de 2019. 
Jair Klasner 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 037/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 050/2019, A PREFEITURA 
MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira designada 
pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
licitação no dia 10/12/2019, às 08H00, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
PNEUS EM ATENDIMENTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE NOVO MUNDO MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela 
Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 
11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 
26 de novembro de 2019. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial. 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 061/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2019, regida pela 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando  “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ARTESANATO, TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 13 de 
Dezembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O 
Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo 
fone (66) 3575-5100.   
Peixoto de Azevedo, 26 de Novembro de 2019. 

Emerson Nunes Freitas  
Pregoeiro  

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE CANCELAMENTO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 080/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, por motivo de readequação do 
Termo de Referência vem por meio deste cancelar o procedimento 
licitatório de Pregão Presencial nº 080/2019, tendo como objeto o 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) ESPECIALIZADA(S) NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA CARTOGRÁFICA, 
TOPOGRÁFICA E DE GEODÉSIA, PARA FINS DE SERVIÇOS DE 
MEDIÇÃO TOPOGRÁFICA GEORREFERENCIADA VISANDO O 
CADASTRO DE PARCELAS/LOTES RURAIS, COLETIVOS, 
COMUNITÁRIOS E DE RESERVAS AMBIENTAIS, LEVANTAMENTO E 
P R O C E S S A M E N TO  I M  L O C O  D E  TO D O S  O S  P O N TO S 
GEOREFERENCIADO COM COORDENADAS, VERTICES E 
AZIMUTES   DE TODAS AS PARCELAS/LOTES DO PROJETO 
ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO COM ÁREA TOTAL DE 
7.332,6268 ha, IMPLANTAÇAO DE MARCOS COM PLAQUETA 
CONTENDO CODIGO DO INCRA E CODIGO DO TECNICO 
RESPONSAVEL EM TODOS PONTOS GEOREFERENCIADO, 
LEVANTAMENTO DE TODOS PARCELEIROS E CONFECÇAO DE 
CARTA DE CONFINANTES DE TODAS PARCELAS/LOTES, 
RECOLHER ART, GERAR MAPAS, MEMORIAL DISCRITIVO, CARTA 
DE CONFINANTES OU CONFRONTANTES  DE TODAS PARCELAS 
INDIVIDUALMENTE EM MODO DIGITAL E FISICO, PARA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA. 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 e ainda através do site 
www.sorriso.mt.gov.br.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 102/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 102/2019 TENDO COMO 
OBJETO '“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECÂNICAS, ELÉTRICAS, ACESSÓRIOS 
PARA A FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS LEVES, MÉDIOS, 
PESADOS, MÁQUINAS PESADAS E TRATORES PERTENCENTES A 
FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA DE SORRISO – MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR T. J. RETIFICADORA LTDA 
CNPJ Nº 00.430.271/0001-87 - 835661 35,10% - 835663 35,10% - 
835668 14,50% - 835677 11,50% - 835683 12,10% - 835685 12,10% - 
835690 15,10% - 835695 12,10% - 835699 12,10% TURBO AUTO 
ELETRICA LTDA CNPJ Nº 04.277.189/0001-15 - 835747 12,00% - 
835752 12,00% - 835753 12,00% - 835755 12,00% - 835757 12,50% - 
835758 12,00% - 835678 15,00% - 835679 15,00% - 835680 15,00% - 
835681 15,00% - 835682 12,00% - 835684 12,00% - 835686 13,00% - 
835687 15,00% - 835688 15,00% - 835689 12,00% - 835692 15,00% - 
835693 15,00% - 835694 12,00% - 835696 12,00% - 835697 12,00% - 
835698 12,00% FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS 
EIRELI CNPJ Nº 07.346.954/0001-08 - 835754 16,00% - 835760 31,00% 
- 835763 31,60% - 835766 32,50%, C. M. SIQUEIRA & CIA LTDA CNPJ Nº 
07.351.198/0001-05 - 835700 12,00% - 835701 13,00% - 835702 13,00% 
- 835703 13,00% - 835704 13,00% - 835705 13,00% - 835706 13,00% - 
835726 13,00% - 835727 13,00% - 835728 13,00% - 835729 13,00% - 
835731 13,00% - 835732 13,00% - 835734 13,00% - 835735 13,00% - 
835736 13,00% - 835737 13,00% - 835739 13,00% - 835741 13,00% - 
835744 13,00% - 835746 13,00%, NE EQUIP. PECAS E LOCACAO DE 
MAQUINAS LTDA - ME CNPJ Nº 09.619.626/0001-55 - 835751 16,00% - 
835756 12,50% - 835762 31,60%, OLAPER COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI CNPJ Nº 
17.553.866/0001-22 - 835656 35,00% - 835660 35,00% - 835662 35,00% 
- 835664 35,00% - 835665 35,00% - 835671 35,00%, SO PESADO 
COMERCIO DE PECAS EIRELI CNPJ Nº 24.717.067/0001-00 - 835674 
23,00% - 835675 26,00% - 835676 26,00%, O MONTAGNA E CIA LTDA 
CNPJ Nº 24.969.636/0001-04 - 835657 35,10% - 835658 35,50% - 
835659 35,10% - 835666 25,00% - 835670 32,00% - 835672 29,00% - 
835673 20,00%, GTR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES EIRELI 
CNPJ Nº 25.046.508/0001-51 - 835764 14,00% - 835765 12,00%, D R 
OURIVES CNPJ Nº 30.855.519/0001-12 - 835667 30,10% - 835759 
12,00%, IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI CNPJ Nº 
30.865.963/0001-19 - 835669 28,00% - 835691 15,10% - 835733 
12,10%, HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP CNPJ Nº 
37.516.283/0001-39 - 835767 12,50% - 835768 12,10%, TRICATE 
COMERCIO PARA TRATORES LTDA CNPJ Nº 70.430.558/0001-92 - 
835749 16,00% - 835750 17,00%.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 10 DE DEZEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
107/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS 
EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2020, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
108/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ESPAÇO CRIANÇA E DA ESCOLA MUNICIPAL BOA 
ESPERANÇA PARA O ANO DE 2020, CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S )  S E C R E TA R I A ( S ) 
MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 13 DE DEZEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
109/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, 
DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O 
ANO DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR LOTE. O Edital poderá 
ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Diego foi um dos a levantar a taça da Libertadores 

Flamengo volta ao trabalho
de olho apenas no Mundial
DA REPORTAGEM

Depois de dois dias de 
uma merecida comemora-
ção pelos títulos da Liber-
tadores e do Brasileiro, o 
elenco do Flamengo se re-
apresentou na manhã desta 
terça, no Ninho do Urubu. 
Por enquanto, a ideia é re-
cuperar um pouco de fôle-
go para enfrentar o Ceará, 
quarta, no Maracanã, mas os 
olhos do time e da torcida 
estão mais à frente, no Catar.

Até o início do Mun-
dial, serão mais quatro par-
tidas pelo nacional: Ceará, 
Palmeiras, Avaí e Santos. 
Diego, com moral renovado 
após participação importan-
te na vitória sobre o River 
Plate por 2 a 1, prometeu 
empenho da equipe, mas 
reconheceu que o Catar é a 
grande prioridade agora.

O Flamengo estreia no 
Mundial no dia 17 de dezem-
bro. Faz a semifinal contra o 
vencedor do duelo Al Hilal, 
da Arábia Saudita, e Espé-
rance, da Tunísia. Dia 21 está 
marcada a decisão. A torci-
da rubro-negra sonha estar 
frente a frente com o Liver-
pool, campeão europeu e ri-
val do Fla na conquista de 81.

“O Mundial passa a ser 
nosso grande objetivo, e va-
mos nos preparar para isso. 

A dedicação e o trabalho não 
podem parar. Seguiremos 
dessa forma. Vestimos a ca-
misa do Flamengo e vamos 
sempre entrar para vencer, 
independentemente do jogo 
e do que está valendo”, disse 
o camisa 10.

As conquistas da Liber-
tadores e Brasileiro tiveram 
um grande significado para 
Diego, que passou por frus-
trações no Flamengo em 
decisões de Copa do Brasil e 
Sul-Americana, além do vice 
do Brasileiro. O Mundial se-
ria uma cereja e tanto para o 
bolo rubro-negro de 2019.

“Eu vivi todo esse pro-
cesso, é um privilégio ver 
onde chegamos. Foi um tra-
balho duro. Meus compa-
nheiros foram fundamen-
tais. Me carregaram até o 
quarto quando tive a fratura. 
Entrar no jogo e dar minha 
contribuição era o mínimo 
que eu poderia fazer. Um so-
nho realizado. Valeu muito a 
pena”, disse Diego.

Na parcial divulgada 
pelo Flamengo na noite de 
segunda-feira, já haviam 
sido vendidos 57 mil ingres-
sos para o duelo com o Ce-
ará, nesta quarta-feira, às 
20h30, no Maracanã. A taça 
do Brasileiro será entregue 
aos jogadores rubro-negros 
ao fim da partida.

JOGO DA TAÇA | Time enfrenta o Ceará, mas preparação daqui para frente será feita com pensamento 
no Catar

Foto: Getty ImaGes
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Jogadores do Fluminense comemoram vitória 
sobre o CSA

Veron assina contrato até 2024 

POR UM MILAGRE

Chapecoense ganha força e
esperança na reta final

PALMEIRAS

Veron trabalha com elenco principal

BRASILEIRÃO

Flu diminui chances de 
rebaixamento para 14%

BRASILEIRÃO

Jornalistas falam de 
interesse do Corinthians 
em Luan e elogiam

Foto: RobeRto ZaCaRIas

Chapecoense comemora gol contra o Avaí 

DA REPORTAGEM

O resultado contra o Avaí 
foi muito importante para as 
pretensões da Chapecoense 
no Campeonato Brasileiro. 
A vitória magra, de 1 a 0, na 
noite de domingo, não tira 
a equipe alviverde da zona 
de rebaixamento, mas deixa 
o caminho mais leve e con-
fiante para tentar seguir na 
primeira divisão na próxima 
temporada.

Foi isso que os jogadores 
do Verdão do Oeste destaca-
ram nas entrevistas no fim 
da partida. O discurso teve 
um tom de esperança e tam-
bém satisfação pelo triunfo 
contra um adversário regio-
nal e que já está rebaixado.

Outro ponto positivo é 
a sequência de duas vitórias 
dos comandados de Marqui-
nhos Santos na Série A. En-
tre derrotas e empates, foi 
a primeira vez que a Chape 
conseguiu somar seis pontos 
consecutivamente – diante 
de Ceará e Avaí.

DA REPORTAGEM

O atacante Gabriel Ve-
ron é a principal promessa 
das categorias de base do 
Palmeiras. O garoto de ape-
nas 17 anos já trabalhou ao 
lado do elenco principal nas 
dependências da Academia 
de Futebol. Os atletas que fo-
ram reservas na partida con-
tra o Grêmio trabalharam no 
gramado, enquanto os titula-
res, além de Gabriel Veron, 
fizeram atividades regene-
rativas na parte interna. No 
último domingo, com dois 
gols do jovem, o Palmeiras 
conquistou a versão sub-20 
do Campeonato Paulista.

A integração de Ga-
briel Veron ao elenco prin-
cipal ainda nesta temporada 
mostra a mudança de pla-
nejamento do Palmeiras em 
relação aos atletas formados 
nas categorias de base. Dife-
rentemente do que ocorreu 
em 2019, no ano que vem os 
talentos da casa terão mais 
espaço.

Na próxima tempora-

DA REPORTAGEM

Com a vitória por 1 a 0 
sobre o CSA, pela 34ª rodada 
do Brasileirão, o Fluminense 
diminuiu suas chances de re-
baixamento de 37% para 14%, 
segundo projeção do ma-
temático Tristão Garcia, do 
site Info Bola. O time alago-
ano chegou a 99% de chances 

DA REPORTAGEM

O atacante Luan, do 
Grêmio, é alvo do Corin-
thians para a próxima tem-
porada. O Timão abriu con-
versas com o Grêmio para 
adquirir 50% dos direitos 
econômicos do jogador de 
26 anos e estaria disposto a 
envolver, além de dinheiro, 
outros atletas na negociação 
com o clube gaúcho. Para a 
bancada do “Redação Spor-
TV”, o negócio seria vantajo-
so para todas as partes.

- Parece uma negocia-
ção boa para todas as partes. 
Corinthians precisa de joga-
dores ofensivos porque vive 

de queda. A briga contra o Z4 
continua para oito equipes.

O Avaí é a única equi-
pe já rebaixada matemati-
camente, enquanto CSA e 
Chapecoense têm 99% de 
chance. As outras equipes 
com chances reais de queda 
são: Cruzeiro - 50%; Ceará - 
30%; Fluminense - 14%; Bota-
fogo: 6%; e Atlético-MG: 2%.

um drama com o ataque. O 
Luan parece ter perdido es-
paço de estrela do time no 
Grêmio. Já foi em algum 
momento, hoje é o Everton 
Cebolinha. Mas o Luan tem 
26 anos, é muito jovem, tem 
potencial para ser ídolo do 
Corinthians. É uma ótima 
ideia - elogiou Aydano.

 Outro assunto discuti-
do pela bancada foi a busca 
do Grêmio por um novo go-
leiro para a próxima tempo-
rada. Para Aydano, se o clube 
não for atrás de um substitu-
to para a vaga de Paulo Vic-
tor - muito criticado durante 
esse ano - vai comprar briga 
com a torcida.

da, além de Veron, o lateral-
-esquerdo Lucas Esteves, 
os volantes Gabriel Menino 
e Patrick de Paula e o ata-
cante Angulo trabalharão 
com o elenco principal. As-
sim como o goleiro Vinícius 
Silvestre (CRB), o zagueiro 
Pedrão (América-MG) e o 
atacante Artur (Bahia), que 
voltam de empréstimo.

Destaque do título 
mundial sub-17 conquistado 
recentemente pela Seleção, 
Veron e seus representan-
tes na semana passada che-
garam a um acordo com o 
Palmeiras para renovar o 
contrato até o fim de 2024. 
A multa rescisória será de 
60 milhões de euros (R$ 278 
milhões). Com Veron já in-
corporado ao grupo, o Pal-
meiras treina para enfrentar 
o Fluminense às 18h30 de 
quinta-feira, pela 35ª rodada 
do Campeonato Brasileiro, 
no Maracanã. Até o final, o 
time alviverde ainda pega 
Flamengo (mandante), Goiás 
(mandante) e Cruzeiro (visi-
tante).

“É sempre bom estar 
vencendo, ainda mais um 
clássico. Sabíamos que seria 
um jogo bem difícil, mesmo 
com a situação do Avaí. Mas 
nossa equipe fez por mere-
cer a vitória, criamos as me-
lhores chances, talvez não foi 
um jogo brilhante, mas con-
seguimos vencer. Continua-
mos vivos, vamos continuar 
nessa batalha. É difícil, mas 
vamos sempre jogo a jogo”, 
disse o zagueiro Douglas.

Camilo também não es-
condeu o alívio com a vitó-
ria. Ele sabe que em caso de 
derrota, a Série B ficaria ain-
da mais perto. “As melhores 
oportunidades foram nossas. 
O jogo ficou mais feio no se-
gundo tempo, mas tivemos 
duas chances e, em uma, 
marcamos. É importante 
essa vitória, pois nos dá força 
e esperança para continuar. 
Contamos com o apoio de 
todos para fazer, de repente, 
o que é impossível para mui-
tos”.

Com 28 pontos somados 
na tabela, a Chapecoense 
se prepara para o próximo 
compromisso na competi-

ção. Nesta quarta-feira (27), 
às 18h30, recebe o Botafogo 
na Arena Condá. O duelo é 
válido pela 35ª rodada.
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DA REPORTAGEM

A Pesquisa Nacional por 
Amostra de Domicílios Con-
tínua (PNAD-C), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Es-
tatística (IBGE), aponta que 
taxa de desocupação em Mato 
Grosso foi de 8% referente aos 
meses de julho a setembro de 
2019. Eram 148 mil desocupa-
dos no terceiro trimestre des-
te ano – quase a população de 
Sinop, por exemplo. Compa-
rado ao mesmo período de 
2018, houve aumento de 1,3 
ponto percentual. Ainda as-
sim, continua sendo um dos 
três estados com as menores 
taxas de desocupação no país, 
atrás apenas de Mato Grosso 
do Sul (7,5%) e Santa Catarina 
(5,8%).

No país, esse índice ficou 
em 11,8%. Na Região Metro-
politana Vale do Rio Cuiabá, 
a taxa de desocupação foi de 
11,4%, um aumento de 3,6% 
em relação ao mesmo perío-
do de 2018. A capital Cuiabá 
não apresentou variação sig-
nificativa no trimestre, com a 
taxa de desocupação estima-
da em 11,8%, acompanhando a 
taxa nacional.

POPULAÇÃO
OCUPADA
Estimada em 1,7 milhão de 

pessoas no estado, a popula-
ção ocupada aumentou em 
49 mil trabalhadores (3% em 
relação ao mesmo período 
do ano anterior) no estado. 
Segundo o chefe substituto 
da Unidade Estadual de Mato 
Grosso do IBGE, Márcio Hen-
rique de Freitas Cavichiolli, a 

melhora ocorreu principal-
mente devido à informalida-
de e ao aumento na contrata-
ção de trabalhador doméstico 
sem carteira. Nessa ocupação, 
houve uma alta de 21,2%, com 
15 mil novos funcionários.

POPULAÇÃO
DESOCUPADA
A população desocupada 

aumentou de 119 mil, no ter-
ceiro trimestre de 2018, para 
148 mil, no mesmo período 
deste ano, alta de 24,1% ou 29 
mil desocupados. Em relação 
ao trimestre anterior, de abril 
a junho, o terceiro trimestre 
de 2019 não teve variação es-
tatisticamente significativa.

SUBOCUPAÇÃO
Outro dado positivo do tri-

mestre foi a diminuição em 
17 mil de pessoas subocupa-
das por insuficiência de ho-
ras trabalhadas em relação 
ao segundo trimestre deste 
ano. Subocupados são pesso-
as com 14 anos ou mais que 
trabalham menos do que 40 
horas semanais, gostariam de 
trabalhar mais e estariam dis-
poníveis para assumir ativi-
dade remunerada com maior 
carga horária.

Estimado em R$ 2.259, o 
rendimento médio real habi-
tual de todos os trabalhos não 
apresentou variação estatisti-
camente significativa frente 
ao mesmo período do ano 
anterior. Para o empregado 
de setor público sem cartei-
ra, o salário médio aumentou 
de R$ 2,2 mil para R$ 2,68 
mil em um ano, diferença de 
21,8%.
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CHAPADA DOS GUIMARÃES

Santuário recebe mais uma
elefanta nesta semana

EM 7 DIAS

PS do HMC realiza 35 cirurgias
de emergência e 499 atendimentos

TANGARÁ

Corpo de adolescente 
que desapareceu 
é encontrado

Elefanta virá de João Pessoa-PB 

HMC já realizou 13.957 consultas ambulatoriais especializadas 

Foto: Corpo De BomBeiros

Corpo foi encontrado já no fim das buscas 

DA REPORTAGEM

A elefanta ‘Lady’ em-
barcou em João Pessoa-PB 
rumo a sua nova morada: o 
Santuário de Elefantes Bra-
sil, localizado na comunida-
de Rio da Casca, a cerca de 
50 km de Chapada dos Gui-
marães. 

Após passar a vida toda 
em circos e desde 2013 vi-
ver em um zoológico, agora 
ela dividirá a área de 1,1 mil 
hectares com Ramba, Rana 
e Maia.

Lady viaja em uma cai-
xa transportadora. Seu pro-
cesso de adaptação come-
çou na semana passada. Ela 
percorrerá todo o caminho 
até Chapada de caminhão, 
com paradas estratégicas 
caso sejam necessárias.

Localizado no distrito 
de Rio da Casca, o Santuá-
rio tem área de 1,1 mil hec-
tares. A vegetação é típica de 

DA REPORTAGEM

O novo pronto-socorro 
da Capital, instalado dentro 
do Hospital Municipal de 
Cuiabá (HMC), realizou em 
apenas sete dias (18 a 24 de 
novembro) 35 cirurgias de 
urgência e emergência e 499 
atendimentos médicos. Des-
de que foi aberta, a nova uni-
dade inaugurada na gestão 
do prefeito Emanuel Pinhei-
ro (MDB), atendeu pessoas 
de 136 municípios, incluindo 
de outros estados.

Desde que começou a 
receber pacientes, no últi-
mo dia 18 de novembro, o 
novo pronto-socorro instala-
do dentro do HMC teve 499 
atendimentos, entre acolhi-
mento de classificação de 
risco (407); acolhimento sala 
vermelha (76); politrauma 
(98) e reanimação (18).

Também nestes primei-
ros sete dias de funciona-
mento da parte do pronto-
-socorro, foram realizadas 
35 cirurgias, sendo que deste 
total 16 foram de média e 19 
de alta complexidade.

Desde que foi inaugu-
rada a sua primeira parte, o 
Hospital Municipal de Cuia-
bá realizou 13.957 consultas 

DA REPORTAGEM

O corpo de Mayara 
Bueno da Silva, 13 anos, que 
desapareceu no Rio Sepotu-
ba, em Tangará da Serra, no 
domingo (24), foi encontrado 
pelo Corpo de Bombeiros no 
início da noite de segunda-
-feira (25). Segundo os bom-
beiros, o corpo da adolescen-
te foi encontrado boiando a 
cerca de 1,5 km de onde ela 
teria de afogado.

Mayara estava sem es-
coriações e ainda com a rou-
pa e um cordão que foi vista 
saindo de casa no último do-
mingo por volta das 15h. Isso 
fez com que os bombeiros ti-
vessem a certeza que era ela. 

O corpo da adolescente foi 
trazido pelos bombeiros até 
a região da Estância Amazo-
nas e depois encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML). 
Os pais e tios de Mayara es-
tiveram no local para fazer o 
reconhecimento do corpo.

Mayara estava com ami-
gos tomando banho no Rio 
Sepotuba quando a corren-
teza levou ela e uma amiga. 
Segundo testemunhas, uma 
das meninas foi salva pelos 
colegas, mas Maiara não con-
seguiu ser salva a tempo e de-
sapareceu. 

O Corpo de Bombei-
ros foi acionado, mas não foi 
possível encontrar a adoles-
cente no domingo.
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Uma população de quase 150 mil está sem emprego no estado

População desocupada chega a 148 mil
MATO GROSSO | Segundo a PNAD-C, aumento percentual chega a preocupantes 24%

Cerrado. Sua implantação 
e funcionamento contam 
com apoio de duas institui-
ções internacionais dedi-
cadas a elefantes. A Global 
Sanctuary for Elephants 
(GSE) dá suporte à implan-
tação de santuários e trei-
namento para tratadores. 
A ElephantVoices pesquisa 
comportamento de elefan-
tes na natureza.

Maia e Guida foram 
as duas primeiras elefantas 
residentes do Santuário de 
Elefantes Brasil (SEB), que 
chegaram em 2016. Em ju-
nho deste ano, no entanto 
Guida faleceu. A terceira a 
chegar foi Rana, que desde 
2012 vivia em um hotel fa-
zenda próximo a Aracaju-
-SE, mas já viajou por todo o 
mundo com o circo. A chile-
na Ramba desembarcou em 
Chapada no último dia 18 de 
outubro e, agora, é a vez de 
Lady.

ambulatoriais especializadas; 
1.529 internações entre en-
fermaria adulta e pediátri-
ca; 233 internações nas uni-
dades de terapia intensiva 
geral adulta; 37 internações 
no Centro de Tratamento 
de Queimados; 104.473 exa-
mes laboratoriais de análi-

ses clínicas e 5.698 exames 
especializados de diagnós-
tico terapêuticos (endosco-
pia, colonoscopia, ultrassom 
e raio-x). Com um total de 
17.311 pacientes, o Hospital 
Municipal de Cuiabá, segun-
do a prefeitura, vem se con-
solidando como importante 

componente hospitalar na 
Rede de Atenção à Saúde no 
âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS), uma vez que já 
atendeu com efetividade a 
demanda pelo serviço nele 
ofertados a mais de 136 mu-
nicípios de Mato Grosso e 
outros Estados.
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Uma tonelada de lixo por dia recolhida na BR-163 neste ano 

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Cerca de 270 toneladas 
de resíduos foram retiradas 
da BR-163 entre janeiro e 
setembro de 2019. Foi, apro-
ximadamente, uma tonelada 
por dia. A quantidade equiva-
le a cinco caminhões de sete 
eixos (bitrem ou treminhão) 
completamente carregados. 
O veículo suporta uma car-
ga de até 57 toneladas. É im-
portante ressaltar que todo o 
material recolhido pela Rota 
do Oeste recebe destinação 
ambientalmente adequada. 
São enviados para recicla-
gem, coprocessamento ou 
para aterros sanitários, con-
forme prevê a Política Na-
cional de Resíduos Sólidos. 
Todo esse trabalho de reco-
lhimento nos 850,9 km que 
fazem parte da concessão, 
é importante para manter a 
segurança dos usuários que 
trafegam no trecho. A medi-
da impede que o lixo locali-
zado na rodovia atinja algum 
veículo e provoque acidente. 
No entanto, a Concessionária 
entende que não basta ape-
nas recolher, deve-se descar-
tá-lo da maneira correta, não 
poluindo o meio ambiente.

DESTINAÇÃO
CORRETA
Os pneus que não pos-

suem mais utilidade, os re-
síduos contaminados ou de 
saúde são destinados ao co-
processamento. Eles ocupa-
riam um pouco mais de dois 
dos caminhões, pois foram 
recolhidas 133 toneladas só 
desses materiais, quase 500 

MUITO LIXO | Quantidade equivale a 5 caminhões de sete eixos (bitrem ou treminhão) completamente carregados
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Rota do Oeste já recolheu 270
toneladas de resíduos em 2019

kg por dia. O coprocessa-
mento consiste na trituração 
deste resíduo, para que ele 
seja usado como combustí-
vel, “dizemos que ele deixa 
de existir, porque enviamos 
para a empresa que realiza a 
queima desse material para 
a produção de combustível, 
logo não há mais resíduo 
pneumático após essa des-
tinação e não impacta mais 
o meio ambiente”, explica 
a analista de Meio Ambien-
te da Rota do Oeste, Marina 
Lima da Silva.

Completando o terceiro 
caminhão, estariam os re-
síduos que foram enviados 
para reciclagem. A Conces-
sionária tem parceiros em 
Rondonópolis, Várzea Gran-
de, Nova Mutum, Lucas do 
Rio Verde e Sorriso, para 
destinar os resíduos reciclá-
veis e, para triagem, e foram 
doadas 21 toneladas, são qua-
se 78 kg por dia. 

As empresas que recebem 
esta doação, possuem licença 
de operação, isso quer dizer 
que garantem a destinação 
correta.

Os materiais não-reciclá-
veis, que não podem, nem 
ser coprocessados, nem re-
ciclados (resíduos gerados 
nas instalações operacionais, 
como restos de alimentos, 
embalagens de comida etc.), 
também recebem soluções 
ambientalmente corretas. 
Eles são destinados para 
aterros sanitários. Em 2019 
foram enviadas 114 toneladas 
para este local, quantidade 
que equivale a dois cami-
nhões cheios. Foram recolhi-
dos quase 423 kg por dia.


