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SERÁ QUE DÁ?

Evento marca 
lançamento 
do  Show 
Safra 2020 
em Lucas R.V

Cruzeiro 
está à espera 
de um 
milagre para 
se salvar

Uma solenidade marcou a aber-
tura do Show Safra BR 163 2020. 
A feira agroindustrial já é tradi-
cional em Lucas do Rio Verde e 
está entre as quatro maiores do 
país. O evento visa contribuir 
com os produtores na busca por 
respostas que facilitem o coti-
diano do setor produtivo.         
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A luta pela permanência na 
primeira divisão em 2020 
vai ganhar ares de drama-
ticidade nas últimas três 
rodadas do Campeonato 
Brasileiro. A grande surpre-
sa negativa nesta faixa da 
tabela é o Cruzeiro que vê 
as chances de seu primeiro 
rebaixamento se tornar real, 
principalmente após a der-
rota para o CSA, em casa, no 
meio de semana.
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Divulgação

TwiTTer/Mineirão

IPVA ATRASADO

ENERGIA SOLAR

Governo é
impedido de
apreensão

Empaer 
instala 
sistema 
em Mutum

Com a decisão, o estado 
está impedido de apreender veí-
culos com atraso no pagamento 
do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA). 
O PL havia sido aprovado, mas 
foi vetado pelo governador 
Mauro Mendes, sob a alegação 
de inconstitucionalidade da 
proposta.
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Com o objetivo de reduzir 
em 95% os custos com a ener-
gia elétrica, produtores rurais do 
município de Nova Mutum estão 
implantando em suas proprieda-
des um sistema gerador fotovol-
taico.                           Página - 8

JoTa Passarinho

arquivo Pessoal

sÓnoTiCias

Juarez confirmou a intenção de disputar a prefeitura, e inclusive, já iniciou conversas 
com alguns partidos para formarem a base de apoio da campanha. Outro partido que 
está na mira do ex-prefeito é o PL, curiosamente, sigla que abriga a atual prefeita sino-
pense, Rosana Martinelli, que deve inclusive, ir para a disputa da reeleição.      Página 3

ELE QUER VOLTAR

Juarez articula aliança 
para voltar à prefeitura
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Coube a Toffoli o voto de minerva. Assim 
sendo, ele poderia ter feito história positi-
va, votando a favor do sofrido povo brasi-
leiro, porém fez justamente o contrário

O Brasil viveu no último dia 7 de no-
vembro, o pior revés da sua história, desde 
a Nova República (1985), que está em vigor 
desde o fim da Ditadura Militar. Com a Nova 
República, foi inaugurado um novo período 
democrático, além de ter sido regida e pro-
mulgada em 1988 a nova Constituição para 
o Brasil.

A derrota por 7 a 1 para a Alemanha 
pelas semifinais da Copa do Mundo 2014; 
momento em que, a população brasileira 
sentiu e sofreu muito com esse episódio 
vergonhoso, ficando estarrecida, no campo 
futebolístico. Naquele momento, acreditá-
vamos piamente, que nada seria pior do que 
essa derrota para a Alemanha, ledo engano.

A maior vergonha nacional foi protago-
nizada no último dia (7/11), através de deci-
são, proferida pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal), proibindo a prisão após conde-
nação em segunda instância, decisão esta 
esdrúxula e imoral que dividiu o meio ju-
rídico. O placar foi apertado, porém não in-
terferiu no resultado final; que foi dor e so-
frimento para população de bem deste país, 
principalmente, para a grande maioria das 
famílias, que sentiram na pele, este placar 
de 6 votos a 5.

Quando o Supremo Tribunal Federal 
(STF) decidiu que o artigo do Código Penal 
que declara que ninguém pode ser preso 
antes do fim do processo (o chamado trân-
sito em julgado) está de acordo com a Cons-
tituição Federal de 1998. Isso significa que 
condenação em segunda instância sozinha 
não é mais suficiente para que se prenda al-
guém antes que acabem todas as possibili-
dades de recursos.

Agora, senhores ministros: Gilmar Men-
des, Celso de Mello, Ricardo Lewandowski, 

Da China, não...
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isso quando não “empacam” na alfân-
dega, exigindo pagamento de impostos 
para sua liberação. Em outras palavras: 
jamais compre coisas que tenha urgên-
cia em sites de fora do País. E digo mais: 
alguns vendedores anunciam no Mer-

cado Livre e outros sites 
similares produtos que 
não estão em solo bra-
sileiro, fazendo a com-
pra apenas depois que o 
cliente fechou negócio, e 
tudo isso sem informar 
que você está compran-
do um produto de fora. 
Absurdo, não? Comprar 

sem saber que o produto está do outro 
lado do mundo e esperar que seu produ-
to chegue para as festas ainda vai, ago-
ra, fazer a compra de um produto com 
essa origem e esperar que chegue em 
20 dias, sinceramente, só se acreditar 
que o próprio Papai Noel vai trazer em 
mãos na noite de natal.

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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Em 2009, o Supremo Tribunal Federal iniciou o 
atual período de oscilações no seu entendimento sobre 
a prisão de condenados em ações criminais. Decidiu que 
a pena apenas poderia ser executada diante do esgota-
mento de toda possibilidade de recurso, e não mais após 
decisão de segunda instância.

Em 2011, para ajustar o Código de Processo Penal 
ao novo ditame da corte, o Congresso mudou o artigo 
283 e estabeleceu que a prisão —excetuadas a em fla-
grante, a preventiva e a temporária— só ocorreria “em 
decorrência de sentença condenatória transitada em jul-
gado”.

A cronologia relativiza o argumento do presidente 
do STF, Dias Toffoli, de que apenas homenageou a von-
tade do legislador em seu voto que selou a terceira revi-
ravolta na jurisprudência em 11 anos. Na verdade, foi um 
ato da vontade do julgador que iniciou esse vaivém.

Apesar disso, Toffoli se mostrou aberto a endos-
sar alterações legais que reinstituam o cumprimento da 
pena após o segundo grau. Disse que a Carta de 1988 não 
estipula cláusula pétrea no assunto, deixando implícito 
que o artigo 5º, este intangível, rege a presunção de ino-
cência, não o encarceramento para a execução penal.

Diante da percepção de que a maioria do STF con-
corda com Toffoli nesse ponto, deflagrou-se uma corrida 
legislativa para reformar os códigos. Ao Congresso Na-
cional, onde toda a população está representada, deveria 
mesmo caber o papel preponderante nesse tema. Na Câ-
mara, avança texto semelhante ao que propôs no início 
da década o então presidente do STF Cezar Peluso. Trata 
de mudar a Carta para transformar os recursos ao Supe-
rior Tribunal de Justiça (3ª instância) e ao Supremo (4ª) 
nas chamadas ações revisionais.

O meio parece uma tecnicalidade, mas uma ação 
revisional é aquela que tem o condão de modificar um 
processo que já acabou —transitou em julgado. A refor-
ma, portanto, produziria o efeito de considerar transi-
tadas em julgado todas as ações finalizadas na segunda 
instância.

No Senado, ganha força a ideia de modificar nova-
mente o artigo 283 do Código de Processo Penal para 
deixar explícita a possibilidade de a pena começar a ser 
cumprida após o segundo estágio da jurisdição. O cami-
nho legislativo seria mais fácil neste caso, pois a propos-
ta precisaria de maioria simples para ser aprovada. Na 
via da Câmara, uma reforma constitucional, seriam ne-
cessárias maiorias de 60%.

A despeito de considerações de ordem tática, o 
mais recomendável é trilhar as duas rotas: alterar a Carta 
e também o código. Seria uma manifestação eloquente 
da vontade da população, por meio de seus representan-
tes eleitos, mais difícil de ser derrotada pelos humores 
circunstanciais da suprema corte.

Editorial

A via legislativa

Ranking dos Políticos - Facebook

Rosa Weber, Marco Aurélio de Mello, e 
principalmente, o presidente da Supre-
ma Corte, o senhor Dias Toffoli.

Coube a Toffoli o voto de miner-
va. Assim sendo, ele poderia ter feito 

história positiva, votando a favor do sofrido 
povo brasileiro, porém fez justamente o con-
trário, votando contra a prisão em segunda 
instância, desta forma, concedeu liberda-
de para nada mais nada mesmo, que 5.000 
pessoas, depois de terem sido condenadas 
em segunda instância.Senhores ministros 
acima citados, vocês avaliam como estão às 
famílias, que, de forma direta ou indireta, fo-
ram atingidas com essa votação esdrúxula 
e imoral, que permitiu colocar na rua, ban-
didos comuns assim como os do colarinho 
branco, que foram agraciados com suas res-
pectivas liberdades.

A priori, essa lambança protagonizada 
por parte de 6 ministros do Supremo Tribu-
nal Federal (STF), que colocou nas ruas, um 
grande número de pessoas, entre,   crimino-
sos do colarinho branco, (refere-se ao crime 
não-violento, financeiramente motivado, 
cometido por profissionais de negócios e de 
governo),  assim como, criminosos comuns.

Entre os do colarinho branco, estão: Lula, 
Eduardo Azeredo e José Dirceu, e, em efeito 
cascata, favorecerá  muitos outros.

Esta decisão colegiada, proferida atra-
vés de acórdão, quando 6 ministros votaram 
contrários, a  prisão em segunda instância 
e 5 votaram, a favor da prisão em segunda 
instância, decisão esta, concedendo soltura 
de 5.000 criminosos.

Esta votação pode ser legal, porém do 
ponto de vista da grande maioria da popu-
lação contrária; para estes, essa decisão é 
imoral e vergonhosa,  e os entristecem mui-
to, causando-lhes dor e insatisfação, “a voz 
do povo é a voz de Deus”.

LÍCIO ANTONIO MALHEIROS 
É GEÓGRAFO

Soltura legalizada 
para criminosos

FOGO SOB 
ENCOMENDA
O deputado federal José Medeiros (Po-

demos) usou a sua página no Twitter, para 
criticar, em tom de ironia, os quatro briga-
distas ligados a ONGs que foram presos em 
uma operação da Polícia Civil do Pará por 
atearem fogo na Área de Proteção Ambiental 
(APA) Alter do Chão, região da Amazônia.Os 
alvos negociavam a venda de fotos das quei-
madas à ONG internacional WWF, a fim de 
sensibilizarem doadores. Conforme a polí-
cia, os brigadistas venderam 40 fotos por R$ 
70 mil. O negócio seria fechado antes mes-
mo do incêndio ocorrer.

DEFENDEU DALLAGNOL
A senadora Selma Arruda (Podemos) usou 

sua conta no Twitter para criticar o julgamen-
to do procurador Deltan Dallagnol, chefe da 
força-tarefa da Lava Jato, pelo Conselho Na-
cional do Ministério Público (CNMP). “CNMP 
julgando agora o @deltanmd por ter dito ape-
nas a verdade, quando declarou que o STF é 
leniente com a corrupção. Punir o investi-
gador é enterrar a Lava Jato. O relator Luís 
Carlos Bandeira de Melo, indicado por Renan 
Calheiros para o Conselho, vota pela punição. 
Cadê a justiça?”, criticou Selma.

MUITO OBRIGADO, 
MAS NÃO
O governador Mauro Mendes (DEM) foi 

convidado por Jair Bolsonaro para integrar 
o partido Aliança Pelo Brasil, ainda em fase 
de construção pelo grupo do presidente da 
República. O convite foi feito na semana 
passada, quando Mauro esteve em Brasí-
lia para um encontro com governadores da 
Amazônia Legal, e teve uma agenda com o 
presidente. Apesar da afinidade com Bolso-
naro, Mauro afirmou que deve continuar no 
Democratas, partido pelo qual foi eleito go-
vernador em 2018. “Vou agradecer e me sin-
to honrado, mas não pretendo sair do DEM”, 
disse o governador.

A compra de produtos em sites de fora do País é uma verdadeira 
“loteria”. Da mesma forma que o produto pode chegar do jeito que você 
esperava e te deixar satisfeito pode vir algo que não tem nada a ver 
com o que você esperava ou, em alguns casos, pode não chegar nada. 
Além dos riscos com o produto em si é fundamental que se tenha tem-
po e paciência para esperar semanas ou meses (já vi produto levando 
seis meses para chegar ao destino) para que sua compra seja entregue, 
considerando, claro, as possibilidades de retenção e cobrança (e, se for 
item proibido, retenção e perda do valor pago). Esse tipo de compra, 
sinceramente, não é tão interessante quanto pode parecer.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

LÍCIO ANTONIO 
MALHEIROS

Crédito: Corpo de Bombeiros de Mato Grosso/Assessoria

IMAGEM DO DIA

“A despeito de considerações de ordem 
tática, o mais recomendável é trilhar 
as duas rotas: alterar a Carta e também 
o código

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Na edição passada aconselhei as 
pessoas que forem fazer compras de na-
tal pela internet a “apertar o passo” para 
que suas encomendas não comemorem 
as festas de fim de ano em caminhões 
de transportadora e, comentando sobre 
o tema com um 
cliente, ele, preo-
cupado, me falou: 
“estou com uns 
produtos ‘engati-
lhados’ no AliEx-
press que vou usar 
para presentear o 
pessoal, tudo com 
preço bom, estava 
esperando para ver se baixava mais, mas 
depois de ouvir seu conselho vou fechar 
a compra logo”. Amigo, não precisa, não 
vai chegar a tempo.

Como assim? Precisamos ser rea-
listas: o produto está em outra parte do 
mundo (normalmente, na China) e, por 
mais que o vendedor seja ágil, a enco-
menda vai “encarar” embarque, alguns 
dias em alto mar à bordo de um navio 
até chegar em um porto do Brasil onde 
será descarregado, catalogado e encami-
nhado por nosso (lentíssimo) serviço de 
correios. Só de descrever o processo já 
estamos quase no natal, imagina, então, 
a coisa acontecendo. Compras feitas por 
esse site costumam demorar para chegar, 

Um idoso de 89 anos, que estava desaparecido desde domingo (24), foi 
encontrado por uma equipe do Corpo de Bombeiros em Pontes e Lacerda. De 
acordo com os bombeiros, Eli de Souza Ferreira se perdeu na região da Serra 
da Borda, na zona rural. Segundo os bombeiros, ele estava desidratado e foi 
levado ao Hospital Vale do Guaporé para cuidados médicos.
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Ex-prefeito quer voltar ao Paço Municipal 

Juarez articula aliança para
voltar ao Executivo de Sinop
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Como o Diário do Estado 
MT já havia anunciado me-
ses atrás, o deputado federal 
e ex-prefeito, Juarez Costa 
(MDB), pretende sim voltar 
ao executivo municipal nas 
eleições do ano que vem.

E para isso, já conquis-
tou o apoio do diretório 
estadual de seu partido. O 
também deputado federal, 
Carlos Bezerra, presidente 
do MDB em Mato Grosso 
declarou que Juarez Costa é 
o candidato natural da sigla 
em Sinop. “Ele é candidato 
natural lá em Sinop. Inde-
pendentemente do partido 
colocar, o nome dele está na 
boca do povão, é um nome 
forte, imbatível”, afirmou.

Em entrevista aos jorna-
listas, Juarez confirmou a 
intenção de disputar a pre-
feitura, e inclusive, já ini-
ciou conversas com alguns 
partidos para formarem a 
base de apoio da campa-
nha. “Existe a possibilidade 
de disputa, sim. Estivemos 
em contato com alguns par-
tidos, PP, PTB, PSB, DEM, 
MDB, vários partidos. São 
12 partidos”, revelou.

Outro partido que está 
na mira do ex-prefeito é o 
PL, curiosamente, sigla que 
abriga a atual prefeita sino-
pense, Rosana Martinelli, 
que deve inclusive, ir para a 

disputa da reeleição.
Ainda há uma esperan-

ça de Juarez de que Rosa-
na abra mão da reeleição 
para apoia-lo. “O PL ainda 
depende de uma conversa 
com a prefeita. Temos que 
ver se ela me enfrenta, se eu 
enfrento ela. Acho que ain-
da falta uma conversa com 
ela. Nós não conversamos 
ainda”, disse.

Juarez dá a atender que 
se não houver um recuo de 
Rosana, um embate entre os 
dois deverá acontecer. “Se 
eu for candidato e ela tam-
bém, haverá um embate. 
Passei a semana trabalhan-
do os partidos, eles querem, 
a sociedade quer. A cobran-
ça é muito forte em nível de 
partido. Eu acredito que até 
na próxima semana a gente 
finaliza as conversações e 
define a questão”, adiantou 
Juarez Costa.

Buscando um alinhamen-
to que vem desde a eleições 
estadual de 2018, o MDB 
que apoio Mauro Mendes 
ao governo, torce para que 
agora tenha uma retribuição 
do Democratas ao MDB na 
Capital do Nortão.“Temos 
uma conversa muito boa 
com o DEM. Acho que a 
campanha não será polari-
zada, teremos aí três a qua-
tro candidatos em Sinop. 
Quanto mais candidatos 
melhor para sentir e debater 
o que Sinop precisa”, disse.

ELE QUER VOLTAR | Com aval do presidente estadual do MDB, Juarez busca partidos para coligação
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DERROTA

Governo de Mato Grosso está proibido de
Apreender veículos com o IPVA atrasado

NO MARANHÃO

Governador discute acordos de interesse de MT 

VIOLÊNCIA CONTRA MULHER

Capacitação ajuda 
servidores a identificar 
casos de violência

“Ela veio para consulta de rotina e eu vi 
hematomas nela” 

Reunião do consórcio Brasil Central 

Deputados derrubam veto de Mauro Mendes 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Deputados da Assem-
bleia Legislativa de Mato 
Grosso derrubaram, na ses-
são da noite da última terça-
-feira (26), o veto integral do 
governador Mauro Mendes 
ao Projeto de Lei 393/2019, 
de autoria do deputado es-
tadual Ulysses Moraes, que 
altera o dispositivo da Lei n° 
7.301- que estabelece Impos-
to sobre a Propriedade de 
Veículos Automotores (IPVA) 
e veda a retenção ou apre-
ensão de veículos no caso de 
inadimplência.

Com a decisão, o estado 
está impedido de apreender 
veículos com atraso no pa-
gamento do Imposto sobre a 
Propriedade de Veículos Au-
tomotores (IPVA).

O PL havia sido apro-
vado no primeiro semes-
tre deste ano, mas foi veta-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em Sinop, a atenção di-
recionada às mulheres que 
sofrem violências domésti-
cas tem obtido bons resulta-
do nas Unidades Básicas de 
Saúde (UBS). Após as capa-
citações realizadas, no mês 
de setembro/2019, pela Se-
cretaria Municipal de Saúde, 
juntamente, com a Rede de 
Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher, para os mé-
dicos, enfermeiros e agentes 
de saúde, os profissionais já 
conseguiram identificar ca-
sos de agressões físicas e aju-
dar as vítimas, dando toda 
orientação e suporte neces-
sário para que elas saiam 
deste sofrimento.

A médica Raquel Go-
mes de Oliveira, conta que 
trabalha há 16 anos na rede 
municipal, mas que só se 
atentou a situações desta 
natureza depois do treina-
mento. “Ela veio para uma 
consulta de rotina e eu vi 
hematomas nela, então eu 
perguntei o que era aque-
les sinais e depois de muito 
choro ela me pediu segredo 
e disse que há muito tempo 
era agredida pelo marido. 
Ela relatou toda sua histó-
ria e eu ofereci ajuda, expli-
quei como funcionam to-
dos os processos de suporte 
ofertados pelo município, 
então, ela voltou no outro 
dia e aceitou seguir minhas 
orientações. Ela denunciou 
o agressor e foi embora do 
município para morar com 
os pais em outra cidade. Es-
pero que ela esteja feliz hoje. 
Foi muito boa essa ação da 
Prefeitura de Sinop, porque 
nos alertou e nos preparou 
para identificar casos como 
este. Eu gostei muito, me 
sinto gratificada em poder 
ajudar”, relata a doutora.  

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O governador Mauro 
Mendes participou, na ma-
nhã de ontem (29), da reu-
nião do Consórcio Interesta-
dual de Desenvolvimento do 
Brasil Central, no Porto do 
Itaqui, no Maranhão.

O consórcio discutiu 
um acordo de cooperação 
com o Banco de Brasília 
(BRB), para a região do Brasil 
Central. A linha de financia-
mento é no valor de R$ 500 
milhões e a destinação será 
feita para as áreas do agrone-
gócio e indústria.

Também participaram 
da reunião os governadores 
do Maranhão, Flávio Dino; 
de Mato Grosso do Sul, Rei-
naldo Azambuja, do To-
cantins, Mauro Carlesse; de 
Rondônia, Marcos Rocha e 
do Distrito Federal, Ibaneis 
Rocha. O governador de Goi-
ás, Ronaldo Caiado, não par-
ticipará da reunião.

Entre as pautas da reu-
nião, também foram discuti-
dos: o edital do pregão para 
a compra compartilhada de 
medicamentos, o prêmio de 
boas práticas e a eleição da 
nova diretoria.

Conforme a diretora 
da Atenção Básica, Jorgina 
Frois, a preocupação prin-
cipal é ajudar e por isso o 
município tem ampliado 
cada vez mais esse apoio e 
cuidado a mulher. “Todo co-
nhecimento a respeito deste 
assunto é muito bem apro-
veitado pelos nossos profis-
sionais. Afinal, é de suma im-
portância que mulheres que 
estejam passando por esse 
sofrimento se sintam segu-
ras e, apoiadas pelas nossas 
equipes, que estão à dispo-
sição para ajudá-las desde os 
cuidados físicos, aos cuida-
dos mentais e sociais”, frisa a 
diretora.

Conforme o delegado 
da Delegacia da Mulher de 
Sinop, Joacir Reis, é impor-
tante levar todo o conheci-
mento sobre esse assunto 
para esses profissionais, pois 
eles são fontes de infor-
mações quando se trata de 
ocorrências dessa natureza. 
“A função da Rede é ofertar 
a proteção integrada, onde 
todos os órgãos olhem para a 
violência doméstica e deem 
suas contribuições de ma-
neira coordenada e orga-
nizada para o melhor aten-
dimento das pessoas que 
necessitam deste apoio. Com 
isso, visamos a participação 
da Secretaria Municipal de 
Saúde nesta luta, para que os 
profissionais estejam aten-
tos e com os olhos voltados 
à causa, indo além do aten-
dimento médico”, explica o 
delegado.

A denúncia de violên-
cia doméstica pode ser feita 
em qualquer delegacia, com 
o registro de um boletim de 
ocorrência, ou pela Central 
de Atendimento à Mulher li-
gando no número 180. A de-
núncia é anônima e gratuita, 
disponível 24 horas, em todo 
o país.

Os governadores ainda 
conheceram a infraestrutura 
do porto, que integra os mo-
dais ferroviário, marítimo e 
rodoviário. O Porto de Itaqui 
faz parte do eixo de influên-
cia do consórcio pelas carac-
terísticas dos estados que o 
compõem, que são exporta-
ção de commodities agríco-
las.

Muitas empresas de 
Mato Grosso já utilizam o 
Porto do Itaqui como alter-
nativa para a exportação e 
importação de produtos. A 
saída pelo corredor centro-
-norte encurta os caminhos 
entre os produtores e o mer-
cado consumidor da Europa 
e dos países da Ásia.

Nesta mesma reunião 
o governador Mauro Men-
des foi eleito, por unanimi-
dade, novo presidente do 
Consórcio Interestadual de 
Desenvolvimento do Brasil 
Central, para o mandato de 
2020. Mendes irá suceder o 
governador de Mato Grosso 
do Sul, Reinaldo Azambuja, 
que é o atual presidente, até 
31 de dezembro.

Mendes disse que vai 
dar continuidade aos traba-
lhos do atual presidente e 
também otimizar cada vez 

do pelo governador Mauro 
Mendes, sob a alegação de 
que a Procuradoria-Geral do 
Estado tinha opinado pela 
inconstitucionalidade da 
proposta. 

Apesar dos apontamen-
tos do governo, a Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Redação da Assembleia su-
geriu a derrubada do veto e 
o PL 393 voltou ao Plenário, 
sendo aprovado por 17 vo-
tos favoráveis. “Apesar de já 
existir o entendimento pelo 
Judiciário de que o governo 
não pode confiscar bens pelo 
não pagamento de tributos, 
o projeto resguarda os di-
reitos dos trabalhadores que 
precisam de seus veículos 
para trabalhar, sem perder 
seu meio de gerar renda ou 
locomoção pelo não paga-
mento da dívida”, esclarece o 
parlamentar.

Nos próximos dias, o 
PL entrará em vigor e irá 

proteger o contribuinte das 
abusivas práticas de cobran-
ça indireta do IPVA por meio 
da apreensão do veículo em 

caso de inadimplência, con-
figurando sanção política, 
vedada pelo Superior Tribu-
nal Federal (STF).

mais o compartilhamento 
de experiências positivas e 
investir nos programas já 

existentes, como de compras 
conjuntas que apresenta bons 
resultados para os estados.
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TV  e Entretenimento

Florinda Meza homenageia 
Bolaños nos 5 anos de 
morte do marido

Florinda Meza, a eterna Dona Florinda, pu-
blicou nesta quinta-feira, 28, uma foto ao lado do 
marido Roberto Bolaños, que criou e interpre-
tou Chaves e Chapolin, para lembrar os cinco 
anos da morte do ator. Eles viveram juntos por 
37 anos, mas só se casaram em 2004. A atriz, 
de 70 anos, aproveitou a data para reforçar seu 
carinho pelo parceiro, que morreu aos 85 anos 
em Cáncun, México, vítima de diabete e proble-
mas respiratórios. “Nas horas boas e ruins, eu 
te amarei eternamente, meu Rober”, escreveu 
no Twitter. Em um vídeo publicado na última 
terça-feira, 26, Florinda fez inúmeros elogios a 
Roberto Bolaños. “A essência da presença dele 
preenchia todo o espaço da minha existência. 
Cinco anos se passaram e não sei como posso 
ficar sem ele. O seu legado mostrou humanida-
de ao mundo”, disse.
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4/caco — mail. 5/malta — senti. 6/filmar — sirene. 7/partido.

Corpo de Gugu Liberato é enterrado 
em cemitério de São Paulo

O apresentador de televisão Gugu Li-
berato teve o corpo enterrado no início da 
tarde desta sexta-feira (29), no Morumbi, 
zona sul de São Paulo. O caixão foi colo-
cado no jazigo da família, no cemitério Ge-
thsêmani, em cerimônia com familiares e 
amigos.

O corpo chegou ao local por volta das 
11h, transportado em um caminhão do 
Corpo de Bombeiros. O veículo fez carre-

Estado de Mato Grosso, sábado, 30 de novembro de 2019

ta por importantes vias da cidade de São 
Paulo, acompanhado de familiares, im-
prensa e um grupo com centenas de taxis-
tas. Durante todo o caminho, fãs aplaudi-
ram e gritaram palavras em homenagem 
a Gugu. Na entrada do cemitério, um pú-
blico se formou ao redor, cantando “Gugu, 
eu te amo”. A mãe do apresentador, Maria 
do Céu, chegou em uma cadeira de rodas e 
acenou em agradecimento.

Após a celebração de uma missa, o cai-
xão com o corpo de Gugu Liberato foi bai-
xado no jazigo. O momento encerrou um 
período de mais de 24 horas de despedida 
do apresentador desde que chegou no Bra-
sil – seu velório aberto, na Alesp (Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo, 
contou com a presença de milhares de 
pessoas, além de personalidades e colegas 
de trabalho.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 30 de novembro de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Operador de máquina plasma cnc, com experiên-
cia comprovada, conhecimento no autocad;
2-Farmacêutico, com experiência em planejamento 
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 agríco-
las;
21-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
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 certifi-
cado, com experiência comprovada;
27-Operadora de Caixa, com experiência;
28-Pessoa com deficiência;
29-Secretária do lar, com experiência e referência;
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 experiência;
35-Técnico em enfermagem, com COREN;
36-Vendas com experiência em estruturas metá-
licas;
37-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
38-Vendas, com experiência em artigos esportivos;
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

A empresa K2 MADEIRAS LTDA, CNPJ. 10.620.875/0001-
40, torna público que requereu à SEMA a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) de Ampliação, no muni-
cípio de Nova Bandeirantes/MT. Não EIA/RIMA. Acácia 
Florestal Engenharia (66) 3532-3297).

VISUART COMUNICACAO VISUAL LTDA - GRAFPEL 
CNPJ 08.890.052/0001-92. Torna-se público que requereu 
junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop – SMADS o pedido das Licenças 
Ambiental Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação (LO), 
para a Atividade Principal 47.89-0-99 - Comércio varejista 
de outros produtos não especificados anteriormente, sito a 
Avenida dos Jacarandás 2218, SIS – Setor Industrial Sul, 
CEP 78.557-466, município de Sinop-MT. Não foi determi-
nado o EIA/RIMA. (FACILITA MT 66-99612-6569)

LUIS CARLOS SECCO – ME (UNIÃO DIESEL), inscrita 
sob o CNPJ 03.041.090/0001-57. Torna-se público que re-
quereu junto à Secretaria do Meio Ambiente do estado de 
Mato Grosso – SEMA o pedido das Licenças Ambientais 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI), para a atividade 
principal de 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e repa-
ração mecânica de veículos automotores sito a Rodovia 
Estadual MT-423, s/nº, Parque Industrial Eduardo S de 
Miranda, CEP 78.543-000, município de União do Sul/MT. 
Não foi determinado o EIA/RIMA.

PIENEZZA ESQUADRIAS E FACHADAS ESPECIAIS – 
ME LTDA CNPJ 34.841.399/0001-55. Torna-se público que 
requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Sinop – SMADS o pedido das 
Licenças Ambiental Prévia (LP), Instalação (LI) e Operação 
(LO), para a Atividade Principal 25.12-8-00 - Fabricação de 
esquadrias de metal, sito a Rua das Samambaias 2219, 
Salão A Setor Industrial Sul, CEP 78.557-464, município 
de Sinop-MT. Não foi determinado o EIA/RIMA. (FACILITA 
MT 66-99612-6569)

ELISANE COTTET EIRELI ME – CNPJ: 26.034.522/0001-
06, localizada na Av. Anel Viário, nº 1360N, Anexo CDP, 
bairro Tessele Júnior, município de Lucas do Rio Verde 
(MT), torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde 
– SAMA/LRV a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de “Fabri-
cação de artefatos de cimento para uso na construção”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL 
NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

MARIA DOS A. V. ESTEVES EIRELI – EPP (MAD ANJOS), 
CNPJ: 29.176.004/0001-07, torna ao público que requereu 
da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Alteração de Razão Social – Mudança de Titularidade da 
Licença Operação – LO, com aproveitamento da licença, 
para MADEIREIRA VITORIA EIRELI – EPP (MADEIREIRA 
VITORIA), CNPJ: 35.509.524/0001-97, com a atividade de 
Serrarias com Desdobramento de Madeiras, Localizada na 
Rodovia BR-163, km-720, S/N, Setor de Chácaras (área de 
expansão urbana), no município de Guarantã do Norte/MT. 
Através do Eng. Florestal Evandro Missasse, Fone: (66) 
99965 4772.

REVELINO LEISMANN EIRELI, CNPJ Nº 33.210.509/0002-
07, torna público que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, 
a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Ope-
ração, para a atividade de 47.84-9-00 - Comércio varejista 
de gás liqüefeito de petróleo (GLP), localizada na Avenida 
Blumenau nº 637, Jardim Amazonia – Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA-RIMA. 

Pregoeiro
Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

ABERTURA: 13 de dezembro de 2019. CREDENCIAMENTO: a partir das 
14h00min. INÍCIO DA SESSÃO: 13 de dezembro às 14h15min. OBJETO: 
REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição e instalação de 
salas de aula e sanitários modulares, para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação. 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 5100 / 5108 / 3382 5138, o edital 
n a  i n t e g r a  p o d e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.
Campo Novo do Parecis-MT, 29 de novembro de 2019.

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 121/2019

LEILÕES NO MATO GROSSO

Fazenda, Juara/MT, 1.322ha, c/ casa. 
INICIAL R$ 942.915,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Campos de Júlio/MT, 446ha.
 INICIAL R$ 847.612,00 (PARCELÁVEL)

Edic. 500m², Comodoro/MT, 675m² a.t.
 INICIAL R$ 130.052,00 (PARCELÁVEL)

Imóvel coml., Juara/MT, 1.512m² a.t., c/ galpão.
INICIAL R$ 115.298,00 (PARCELÁVEL)

balbinoleiloes.com.br | 0800-707-9272

Fazenda, Campinápolis/MT, 912ha. 
INICIAL R$ 2.316.385,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Campinápolis/MT, 291ha. 
INICIAL R$ 1.851.567,00 (PARCELÁVEL)

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 
048/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Materiais para Construção para Atender as Necessidades 
das Secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, as seguintes 
Empresas: 1) GRITTI DE OLIVEIRA E OLIVEIRA FERNANDES LTDA 
ME, inscrita no CNPJ sob o n.° 03.014.345/0001-92, localizada na Rua 
dos Girassóis, n.° 921, Bairro Centro, na cidade de Ipiranga do Norte – 
MT, CEP: 78.578-000, vencedora dos itens n.º 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
13, 16, 17, 18, 19, 27, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 
60, 63, 64, 66, 68, 72, 85, 88, 89, 90, 92, 93, 105, 108, 115, 116, 117 dos 
lotes n.º 001 e 002, com valor global de R$ 713.988,22 (Setecentos e 
Treze Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Vinte e Dois Centavos); 2) 
MUDAR COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO 
FERRAMENTAS E EPI'S LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o n.° 
14.888.303/0001-05, localizada na Avenida Beira Rio, n.° 1.700, Bairro 
Praeiro, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.070-500, vencedora dos 
itens n.º 12, 14, 15, 22, 23, 25, 26, 29, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 43, 44, 49, 
53, 58, 59, 61, 62, 65, 69, 70, 71, 73, 77, 78, 79, 82, 83, 84, 95, 96, 98, 99, 
100, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 110, 111, 112, 113, 114 dos lotes n.º 001 
e 002 com valor global de R$ 146,681.65 (Cento e Quarenta e Seis Mil, 
Seiscentos e Oitenta e Um  Reais e Sessenta e Cinco Centavos); 3) 
IPIAGRO PEÇAS E INSUMOS AGRICOLAS EIRELI, inscrita no CNPJ 
sob o n.°06.148.419/0001-71, localizada na Avenida Rio Branco, n.° 255, 
Centro, na cidade de Ipiranga do Norte, MT, CEP: 78.578-000, vencedora 
dos itens n.° 4, 20, 21, 41, 54, 56, 57, 74, 75, 76, 80, 94 e 97 dos lotes n.º 
001 e 002 com valor global de R$ 43.893,88 (Quarenta e Três Mil, 
Oitocentos e Noventa e Três Reais e Oitenta e Oito Centavos); Os itens 
n.º 24, 67, 81, 86, 87 e 91 dos lotes n.º 001 e 002 restaram frustrados.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
11/12/2019, às 07:30h., na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de Empresa Especializada em Prestação de 
Serviços de Instalação e Desinstalação, Higienização e Limpeza, 
Manutenção Preventiva e Corretiva de equipamentos de Ar 
Condicionado”, conforme detalhamento especificado no edital e termo de 
Referência. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
d e  e x p e d i e n t e  d a  P r e f e i t u r a  o u  o b t ê - l o  n o  
s i t e w w w . i p i r a n g a d o n o r t e . m t . g o v . b r ,  l i n k :  P o r t a l  
Transparência>PUBLICAÇÕES>PREGÃO PRESENCIAL 2019 ou ainda 
pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Ipiranga do Norte-MT, 29 de Novembro de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019

Pregoeira Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 29 de Novembro de 2019.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 058/2019  

 RESULTADO  
 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE DECORAÇÕES NATALINAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa LUIS 
ADEMEUS VARELLA 70901325104, com o valor global de R$ 52.350,00 (Cinquenta e 
dois mil trezentos e cinquenta reais). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao 
Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 29 de Novembro de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeira Oficial 

Objeto: contratação de empresa para execução de Sistema de 

Tratamento de Efluentes na Creche Recanto dos Encantos, conforme 

planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 

que compõe o projeto básico. Data de Abertura: 17 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 e-mail 

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

AVISO DE PUBLICAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 047/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 29 de novembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2019, TENDO COMO OBJETO: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS E 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NA RUA DE ACESSO QUE LIGA A BR-163 
AO LOTEAMENTO RESIDENCIAL SANTA CLARA, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITANTE (S)” CONFORME A SEGUIR, THAIS SALTON GNOATO, 
CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, ITENS VENCEDORA - 836082 R$ 74,50 - 
836083 R$ 128,50 - 836084 R$ 210,50 - 836085 R$ 411,00, VALOR 
GLOBAL R$ 301.368,00.

PREGÃO PRESENCIAL N° 104/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 103/2019

Marisete M. Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 103/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS PARA DAR 
SUPORTE DE TRABALHO AOS AGENTES DE COMBATE A 
ENDEMIAS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO' 
CONFORME A SEGUIR BELAFORTE COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 
24.296.486/0001-15 ITENS VENCEDORA - 835828 - R$115,00; SUPER 
UTIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 15.392.562/0001-03 ITENS 
VENCEDORA - 835826 - R$45,00, - 835827 - R$21,00 - VALOR TOTAL 
GERAL R$18.100,00.

Pregoeiro

AO TERMO DE PARCERIA N° 001/2018 - PRAZO DE VIGENCIA

EXTRATO DO PLANO DE TRABALHO N° 001
MUNICÍPIO DE SORRISO MT

Nome do Plano de Trabalho: PADH – PROGRAMA DE ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO. Área de Atuação do Plano de Trabalho: 
ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS VOLTAMOS A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Local de Realização do Projeto: Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Através do presente acrescenta-se 42 (quarenta e dois) dias 
passando assim a vigência do Termo de Parceria de 19/11/2019 à 
31/12/2019. Data de assinatura do PT: 19/11/2019. Início do Projeto: 
19/11/2019. Término: 31/12/2019 Objeto do Plano de Trabalho n.º 
001/2018 - O presente Plano de Trabalho tem por objeto a formação de 
vínculo de cooperação, por meio de Termo de Parceria, visando o 
fomento e realização de atividades de interesse público no 
desenvolvimento de projetos voltamos a promoção da assistência social, 
em conformidade com os preceitos das Leis: nº 8.666/93, em seus artigos 
3º, 6º, 9º, 11, 12, e nº 9.790/99, 13.019/2014 e Decreto nº 3.100/99, com 
projetos vinculados na área de Assistência Social. Nome da OSCIP: IAD – 
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO - Endereço: Rua 
das Camélias, n.º 333, Jardim Cuiabá. - Cidade: Cuiabá – MT - UF: MT - 
CEP: 78.043-105 - Telefone: (65) 3028 7788 - E-mail:  
contato@portaliad.org.br - Nome do responsável pelo projeto: Cargo / 
Função: Presidente: ALEXANDRO VEIGA RODRIGUES, brasileiro, 
portador da cédula de identidade RG sob n.º 6.618.815-9 SESP/PR e 
CPF sob nº 968.938.699-91.

Nome do Plano de Trabalho: PADH – PROGRAMA DE ASSISTENCIA E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO. Área de Atuação do Plano de Trabalho: 
ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO DESENVOLVIMENTO DE 
PROJETOS VOLTAMOS A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. 
Local de Realização do Projeto: Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Custo do Projeto: Estimado em R$ 102.141,50 mensal, 
totalizando o valor de R$ 204.283,00 (19 de novembro de 2019 a 31 de 
dezembro de 2019). Data de assinatura do PT: 18/10/2019. Início do 
Projeto: 22/10/2019. Término: 31/12/2019 Objeto do Plano de Trabalho 
n.º 001/2019, alteração 02 - O presente Plano de Trabalho tem por objeto 
a formação de vínculo de cooperação, por meio de Termo de Parceria, 
visando o fomento e realização de atividades de interesse público no 
desenvolvimento de projetos voltamos a promoção da assistência social, 
em conformidade com os preceitos das Leis: nº 8.666/93, em seus artigos 
3º, 6º, 9º, 11, 12, e nº 9.790/99, 13.019/2014 e Decreto nº 3.100/99, com 
projetos vinculados na área de Assistência Social. Nome da OSCIP: IAD – 
INSTITUTO ASSISTENCIAL DE DESENVOLVIMENTO - Endereço: Rua 
das Camélias, n.º 333, Jardim Cuiabá. - Cidade: Cuiabá – MT - UF: MT - 
CEP: 78.043-105 - Telefone: (65) 3028 7788 - E-mail:  
contato@portaliad.org.br - Nome do responsável pelo projeto: Cargo / 
Função: Presidente: ALEXANDRO VEIGA RODRIGUES, brasileiro, 
portador da cédula de identidade RG sob n.º 6.618.815-9 SESP/PR e 
CPF sob nº 968.938.699-91.

MUNICÍPIO DE SORRISO MT

EXERCÍCIO 2019 - TERMO DE PARCERIA N° 001/2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

EXTRATO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
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Raposa pode conhecer seu 1º rebaixamento 

Cruzeiro luta para se salvar
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A luta pela permanên-
cia na primeira divisão em 
2020 vai ganhar ares de dra-
maticidade nas últimas três 
rodadas do Campeonato 
Brasileiro.

A grande surpresa ne-
gativa nesta faixa da tabe-
la é o Cruzeiro que vê as 
chances de seu primeiro 
rebaixamento se tornar real, 
principalmente após a der-
rota para o CSA, em casa, no 
meio de semana.

Já não bastasse os es-
cândalos que rondaram o 
clube neste ano e a crise fi-
nanceira, o time conta com 
um elenco recheado de 
grandes estrelas, mas que 
dentro de campo não vêm 
fazem jus aos seus status e os 
salários que recebem. Além 
do mais, para piorar ainda 
mais a situação da equipe, 
após a derrota para o CSA, 
a diretoria do Cruzeiro op-
tou pela demissão do téc-
nico Abel Braga. Para o seu 
lugar foi contratado Adilson 
Batista, recém demitido do 
Ceará, e que afundou o time 
na tabela de classificação.

Ontem pela manhã, 
começou a circular pelas 
redes sociais, um áudio do 
meia Thiago Neves ao di-
retor Zezé Perrella pedin-
do para que os salários dos 
jogadores fossem colocados 
em dia antes da partida con-
tra o CSA e garantindo uma 
vitória sobre o time alagoa-
no.

““Fala, Zezé. Bom dia, 
cara. Deixa eu te falar uma 

coisa. Eu estou pensando 
aqui, sei que está difícil para 
vocês aí, para arrumar re-
curso, sei que está correndo 
atrás, mas estou falando por 
mim, não falei com nin-
guém do time. Vê se você 
não consegue pelo menos 
pagar esses outros 60% antes 
do jogo de quinta-feira, por-
que aí não precisa nem ter 
bicho, entendeu, para ga-
nhar jogo. É uma motivação 
a mais para a gente, cara, 
você já acertar o salário. Aí 
você não precisa arrumar 
uma premiação para ganhar 
o jogo, porque a obrigação 
nossa é ganhar esse jogo. Tá 
louco! Se a gente não ganhar 
do CSA, pelo amor de Deus! 
Faz esse esforço para a gen-
te aí, até quinta-feira, tentar 
acertar esses 60% que estão 
atrasados do salário”, disse 
áudio. Os salários não foram 
pagos como o atleta queria e 
ele ainda perdeu um pênalti 
durante o jogo.

Após a partida, outro 
meio-campista da equipe, 
o volante Robinho, polemi-
zou ao falar da situação do 
clube. Para ele só um mila-
gre salva o Cruzeiro do re-
baixamento.

“Neste exato momen-
to, só um milagre (salva o 
Cruzeiro). Não sei nem o 
que falar. Mas é isso, é um 
milagre, se apegar que a 
gente joga melhor fora de 
casa. É a isso que temos que 
nos apegar agora. Pior de 
tudo vai ser depois, se a gen-
te não se apegar à esperança 
e acabar caindo por causa de 
um ponto de diferença para 
o Ceará. Neste momento, é 
se apegar ao milagre e acre-

SÓ UM MILAGRE | Derrota em casa para o CSA coloca o time mineiro como grande favorito ao rebaixamento
Foto: AgênciA i7

Foto: celso PuPo/ FotoArenA

Foto: celso PuPo/ FotoArenA

tacante é alvo certo do futebol do exterior para 2020

Atletas estavam emprestados ao Athletico 

PALMEIRAS NA BERLINDA

Derrota para o Flu coloca em xeque 
treinador, cartola e jogadores para 2020

RETORNOS

Corinthians anuncia primeiros
reforços pedidos por Tiago Nunes

DÁ PRA SEGURAR?

Bruno Henrique tem 
sondagens da Europa

Foto: tébAro schmidt

Cada um tem que provar porque está aqui” 

DA REPORTAGEM

Mano Menezes optou por 
dar descanso a alguns joga-
dores do Palmeiras na der-
rota para o Fluminense, nes-
ta quinta-feira, no Maracanã. 
Após a partida, o treinador 
afirmou que a medida foi vi-
sando a partida contra o Fla-
mengo na próxima rodada e 
que o Rubro-Negro agiu da 
mesma maneira contra o Ce-
ará, na última quarta-feira.

“É importante ressaltar 
que as duas equipes poupa-
ram, os dois têm preocupa-
ção pelo jogo de domingo. 
O Flamengo também tem, 
senão não pouparia. É um 
jogo emblemático. Vamos 
jogar contra o campeão bra-
sileiro e da Libertadores na 
nossa casa. Temos condições 
de mostrar mais em um jogo 
como esse, ele traz coisas do 
primeiro turno, a rivalidade 
que se estabelece, a corne-
ta na hora da conquista do 
título. Tudo isso vai para os 
90 minutos. Vamos trabalhar 
muito para tentar vencer 
esse grande adversário do 
momento que é o Flamen-

DA REPORTAGEM

O diretor de futebol 
Duílio Monteiro Alves pas-
sou pela zona de entrevistas 
da arena de Itaquera após o 
jogo contra o Avaí, disputado 
na noite de quarta-feira. O 
dirigente falou em tom elo-
gioso sobre o gremista Luan 
e confirmou a volta dos em-
prestados Pedro Henrique e 
Camacho.

De forma categórica, 
Duílio ainda desmentiu boa-
tos recentes, como as chega-
das de Deyverson e Thiago 
Neves, além do envolvimen-
to do ídolo Cássio em uma 
troca. Sobre Luan, ele foi 
generoso, mas garantiu que 
uma eventual negociação 
seria iniciada apenas após o 
Campeonato Brasileiro.

“É um jogador que dis-
pensa comentários. Nesse 
ano, não foi muito bem, mas 
é excepcional e interessa a 

DA REPORTAGEM

Bruno Henrique, um 
dos grandes nomes do Fla-
mengo na temporada 2019, 
está sendo alvo do futebol de 
fora do Brasil, mas o Rubro-
-Negro corre atrás para se 
blindar de uma possível per-
da neste mercado de transfe-
rências. 

O FOXSports.com.br 
conversou com Dênis Ri-
cardo, agente do atleta, que 
confirmou que vai à Europa 
neste fim de ano, mas não 
com a exclusividade de ouvir 
ofertas concretas sobre o ata-
cante, uma vez que tem ou-
tros nomes em negociação 
com o futebol do exterior. 
Até o momento, o atleta re-
cebeu apenas sondagens de 
times da Ásia e da Europa, 
mas só haverá uma conversa 
oficial com o Flamengo caso 
chegue uma proposta con-
creta.

O agente contou tam-
bém que está em andamento 
um processo de extensão do 
contrato de Bruno Henrique 
com o time carioca. Ao FO-
XSports.com.br, Dênis disse 
que o Flamengo tem inte-
resse em permanecer com 
o atleta e planeja até mesmo 

uma reformulação no con-
trato para manter um dos 
artilheiros da equipe. Con-
tratado no início de 2019, 
Bruno Henrique assinou 
com o Flamengo até dezem-
bro de 2021 e custou R$ 23 
milhões ao clube carioca, 
que está pagando em parce-
las ao Santos, antigo deten-
tor dos direitos econômicos.

Alvo do futebol euro-
peu e asiático, o exterior não 
é novidade para o atacante 
do Flamengo. Bruno Hen-
rique passou pelo futebol 
europeu em 2016, mas não 
obteve grande sucesso. Com 
a camisa do Wolfsburg, da 
Alemanha, o então atacan-
te que havia saído do Goiás 
teve problemas com a adap-
tação e não marcou nem um 
gol sequer com a camisa do 
time alemão em 17 partidas.

Bruno Henrique vive 
no Flamengo o melhor mo-
mento de sua carreira. Com 
um 2019 mágico, o atacante 
foi destaque nos títulos do 
Campeonato Carioca, Cam-
peonato Brasileiro e da Con-
mebol Libertadores. Ao todo 
são 34 gols marcados em 60 
partidas, se tornando um dos 
artilheiros do clube na tem-
porada.

qualquer clube brasileiro. 
Para o Corinthians, não é 
diferente. Então, se a gen-
te tiver condições e opor-
tunidade, quando terminar 
o campeonato, sentamos e 
tentamos conversar com o 
Grêmio para ver se é possí-
vel”, afirmou.

O diretor de futebol 
também confirmou que o 
zagueiro Pedro Henrique e o 
volante Camacho retornarão 
ao Corinthians a pedido de 
Tiago Nunes. Emprestados 
ao Athletico-PR até o final da 
temporada, ambos trabalha-
ram com o treinador no time 
de Curitiba.

“Estamos procurando 
as peças que o Tiago acha 
necessário para que tenha-
mos um elenco melhor para 
o ano que vem, com mais 
qualidade, mas atendendo as 
características que ele quer”, 
afirmou Duilio, tratando de 
tranquilizar a exigente Fiel.

go”, disse Mano.

EXATAMENTE
UMA HORA
Foi esse o intervalo entre 

o apito final da derrota do 
Palmeiras para o Fluminen-
se, na última quinta-feira, até 
o início da entrevista coleti-
va de Mano Menezes. Nesse 
tempo, maior do que de cos-
tume, os jogadores ouviram 
cobranças fortes.

Estavam no vestiário os 
membros da comissão téc-
nica e o diretor Alexandre 
Mattos, além de outras figu-
ras do futebol. O presidente 
do clube, Maurício Galiotte, 
chegou nos dez minutos fi-
nais da conversa.

A diretoria entendeu que 
foi “muito ruim” o desempe-
nho e que o recado dado aos 
jogadores foi de que “cada 
um tem que provar que pode 
estar aqui”.

Questionado sobre a reu-
nião no vestiário e a demora 
para a entrevista, Mano Me-
nezes admitiu, sem se alon-
gar, ter havido cobrança. “O 
tom da nossa conversa foi 
um tom de cobrança. Mas o 

“Que a torcida fique 
tranquila, porque estamos 
trabalhando bastante para 
que o time esteja bem refor-
çado e que comecemos um 

novo ano com um bom tra-
balho”, declarou o diretor de 
futebol, com o Corinthians 
na briga por um lugar na 
Copa Libertadores.

ditar”, disse o jogador.
Dos três últimos jogos 

do Cruzeiro no campeo-

nato, dois são fora de casa, 
contra o Vasco em São Ja-
nuário e contra o Grêmio 

na Arena em Porto Alegre. A 
Raposa está na 17ª colocação 
do Campeonato Brasileiro, 

com 36 pontos. O primeiro 
clube fora da zona de rebai-
xamento é o Ceará, com 37.

vestiário é sagrado do trei-
nador. Lá estava o treinador 
com sua equipe, com seu di-
retor executivo, com as pes-
soas que são do futebol. E 
fizemos aquilo que achamos 
que deveríamos fazer entre a 
gente”, disse.

A diretoria já revelou pu-
blicamente que, ao final do 

Campeonato Brasileiro, ha-
verá saídas. 

Além de vendas, o Pal-
meiras tentará envolver 
jogadores em trocas com 
outros clubes. O próximo 
compromisso da equipe será 
às 15 horas (de Cuiabá) de 
domingo, contra o Flamen-
go, Allianz Parque.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na manhã de quinta-feira 
(28) uma solenidade no audi-
tório da Fundação Rio Verde 
marcou a abertura do Show 
Safra BR 163 2020. A feira 
agroindustrial já é tradicio-
nal em Lucas do Rio Verde e 
está entre as quatro maiores 
do país.  

Na edição de 2019 cerca 
de 250 expositores partici-
param da feira. Este ano, a 
organização prevê um au-
mento de 50% de stands e a 
ampliação de vagas no esta-
cionamento para receber as 
milhares de pessoas que pas-
sam nos quatro dias de feira. 
O prefeito de Lucas do Rio 
Verde Luiz Binotti, o secre-
tário de Agricultura e Meio 
Ambiente Márcio Albieri e o 
Diretor de Desenvolvimento 
Econômico Zeca Picolo par-
ticiparam da solenidade de 
abertura.

A feira Show safra é con-
siderada a maior vitrine tec-
nológica para o agronegócio 
e produtividade no campo e 
reuni os principais produto-
res da região em um só local, 
o prefeito Binotti, parabeni-
zou todos os envolvidos na 
feira e falou da importância 

do evento para o desenvolvi-
mento da cidade. “O evento 
vem crescendo todo ano e 
isso é muito importante pra 
Lucas do Rio Verde, conside-
rada a Capital da Agroindús-
tria. Nós queremos atrair in-
vestidores para nossa cidade 
e esse evento é a grande por-
ta para que todos conheçam 
o potencial de Lucas do Rio 
Verde”, afirmou o prefeito.

A agricultura familiar 
também está ganhando des-
taque no Show Safra e em 
2020 terá seu espaço amplia-
do. O secretário de Agricul-
tura e Meio Ambiente Márcio 
Albieri falou sobre as novi-
dades para o próximo ano. 
“ Nesta edição a agricultura 
familiar terá um destaque 
ainda maior que a última, 
nós vamos fazer um trabalho 
de fruticultura e  teremos a 
demonstração de gado em 
grande escala pela primeira 
vez, vamos colocar gado de 
corte elite e leiteiro elite para 
que as pessoas possa ver essa 
possibilidade e levar para sua 
fazenda, além das exposições 
e comercialização de carnei-
ros”, ressaltou o secretário.  

O evento visa contribuir 
com os produtores na busca 
por respostas que facilitem o 
cotidiano do setor produtivo. 

Foto: Secom-mt

Foto: ADemIR SPecHt

IMUNIZAÇÃO

Dia D da vacinação contra sarampo em
jovens de 20 a 29 anos acontece hoje

SINOP

Prefeitura prorroga Refis até o dia 13 de dezembro

LIBERDADE ECONÔMICA

Projeto de Lei que 
promove o livre comércio 
é apresentado em Sinop

O sarampo é uma doença viral altamente contagiosa 

Renegociação das dívidas do imposto 

Foto: ASSeSSoRIA

Projeto visa desburocratizar a economia privada 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Dia D da vacinação 
contra o sarampo ocorre 
hoje (30) e imunizará jovens 
de 20 a 29 anos que não esti-
verem com o cartão vacinal 
em dia. Todos os postos de 
saúde estarão abertos das 8h 
às 17h, totalizando mais de 
700 salas de vacinação dis-
poníveis e 3.500 servidores 
trabalhando para atender 
aos cidadãos que, por falta 
de tempo, não podem ir até 
uma unidade durante a se-
mana.

Conforme dados do 
Ministério da Saúde, um 
total de 68.814 mil mato-
-grossenses, entre 20 e 29 
anos, não estão imunizados 
contra a doença. A proposta 
da segunda etapa da Cam-
panha Nacional de Vacina-
ção, iniciada no dia 18 de 
novembro, é diminuir esse 
número. “O dia D é uma 
força-tarefa nacional im-
portante de imunização 
contra o sarampo. Há 19 
anos, Mato Grosso não tem 
casos confirmados de sa-
rampo e não queremos que 
a doença, que chegou a ser 
erradicada no Brasil, volte a 
circular no Estado”, afirmou 
o secretário estadual de 
Saúde, Gilberto Figueiredo.

A coordenadora de Vi-
gilância Epidemiológica da 
SES-MT, Alessandra Mo-
raes, explica que, diferen-
te dos anos anteriores, essa 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
prorrogou o prazo para os 
contribuintes aderirem ao 
Refis. Os moradores de Si-
nop que possuem dívidas em 
impostos municipais têm até 
o dia 13 de dezembro para 
buscarem ao Programa de 
Recuperação Fiscal do Mu-
nicípio - Refis 2019 - e apro-
veitar os descontos ofertados 
em juros e multas.

Os abatimentos chegam 
a 100% para pagamento à vis-
ta, 90% para pagamento em, 
até, três parcelas, 80% em, 
até, seis parcelas e 70% de 
desconto para o contribuin-
te, ou responsável, que optar 
pelo pagamento em, até, 12 
parcelas. Para ter acesso ao 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vereador Adenilson 
Rocha (PSDB), apresentou 
durante a 40ª Sessão Ordi-
nária da Câmara realizada na 
tarde de segunda (25) o pro-
jeto de lei que institui a De-
claração Municipal de Direi-
tos de Liberdade Econômica, 
estabelece garantias de livre 
mercado para o município 
de Sinop.

Rocha explica que o 
projeto pretende promover a 
desburocratização e facilitar 
o exercício da atividade eco-
nômica privada no municí-
pio de Sinop. “O Brasil é um 
dos lugares mais inóspitos à 
atividade empresarial, por 
conta da alta carga tributá-
ria e excesso de burocracia. 
Recentemente, acordamos 
para esta realidade; no âmbi-
to federal, algumas medidas 
foram tomadas a fim de pro-
mover a desburocratização.

O município de Sinop, 
porém, tem que dar a sua 
contribuição para o empre-
endedorismo. O tamanho do 

Município deveria garantir 
uma atividade econômica 
bem mais pujante. Infeliz-
mente, não é o que se perce-
be. 

Burocracia, tributação 
e uma cultura avessa à liber-
dade econômica e ao em-
preendedorismo dificultam 
o desenvolvimento do setor 
econômico”, comenta o ve-
reador.

Este projeto de lei é ba-
seado em iniciativas recen-
tes tanto do governo federal 
quanto de outros municípios, 
a fim de garantir uma maior 
celeridade e desburocratiza-
ção para os que buscam exer-
cer a atividade econômica.  
“Observando a competência 
legislativa municipal, procu-
ramos dar efetividade ao art. 
170 da Constituição Federal e 
garantir que a Administração 
Pública municipal aja de ma-
neira eficiente e respeitosa 
para com o empreendedor”, 
reforçou.

O Projeto segue para as 
comissões competentes e de-
pois retorna para ser discuti-
do e votado pelos vereadores.

Foto: eDeRSon BoneS

Evento reuni os principais produtores da região em um só local 

Show Safra 2020 promete novidades 
em tecnologia e produtividade
REFERÊNCIA | A feira Show Safra é considerada a maior vitrine tecnológica para o agronegócio 

faixa etária foi selecionada 
porque apresentou em ou-
tros Estados, em casos con-
firmados de sarampo, uma 
gravidade no acometimen-
to da doença – evoluindo, 
muita vezes, para interna-
ções.

“Esse grupo precisa ter 
duas doses da vacina para 
ser considerado imunizado. 
É importante buscar uma 
unidade de saúde e levar o 
cartão vacinal atualizado, 
para que possa ser vacina-
do. Se não puder compro-
var que já recebeu alguma 

Refis o contribuinte não po-
derá encontrar-se em situa-
ção de inadimplência junto à 
municipalidade, em relação 
ao exercício de 2019.

Todos os contribuintes 
com débitos até 31 de de-
zembro de 2018 já foram no-
tificados pelo poder público 
municipal quanto à oportu-
nidade de aderirem ao Refis. 
O pagamento devido deverá 
ser realizado juntamente às 
instituições bancárias.

O horário de expedien-
te da Prefeitura de Sinop é 
de segunda a sexta, das 7h às 
13h. Interessados devem pro-
curar o setor de Tributação. 
Há, ainda, o posto itineran-
te no Shopping Carandá, na 
Avenida André Maggi, e que 
funciona de segunda a sexta, 
das 10h às 16h.

dose da vacinação, a pessoa 
vai tomar a primeira dose 
da vacina normalmente e, 
30 dias depois, irá tomar a 
segunda dose”, informa.

Dados da Vigilância 
Epidemiológica mostram 
que mais de 100 municí-
pios já atingiram a meta es-
tabelecida pelo Ministério 
da Saúde. Porém, outras 38 
cidades ainda estão distan-
tes do quantitativo ideal de 
pessoas imunizadas e a co-
bertura é considerada baixa.  

SOBRE O

SARAMPO
O sarampo é uma do-

ença viral altamente con-
tagiosa, que pode evoluir 
para complicações graves 
e óbitos. A doença é trans-
mitida por meio das secre-
ções expelidas pelo doente 
ao falar, tossir e espirrar. O 
comportamento endêmico/
epidêmico do sarampo va-
ria de um local para outro 
e depende basicamente da 
relação entre o grau de imu-
nidade e a suscetibilidade 
da população, bem como da 
circulação do vírus na área.

“O Show Safra 2020 tem 
a pretensão de ajudar o setor 
produtivo na busca por res-
postas, visando nortear o que 

cada um de nós agricultores 
precisa analisar para tomar 
suas decisões, em cima da 
máquina, dentro do escri-

tório, na frente do compu-
tador, ao celular e junto de 
nossas famílias”, afirmou o 
presidente da Fundação Rio 

Verde, Joci Piccini.
O Show Safra BR 163 

2020 será realizado de 17 a 
20 de março.
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Compras eletrônicas precisam de muita atenção 

DA REPORTAGEM
COM AGÊNCIA BRASIL

Com o objetivo de reduzir em 95% os cus-
tos com a energia elétrica, produtores rurais do 
município de Nova Mutum estão implantando 
em suas propriedades um sistema gerador fo-
tovoltaico. A medida visa reduzir as despesas 
e, consequentemente, aumentar o lucro com a 
produção.

O extensionista da Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e Extensão Rural (Em-
paer), Dionei Ribeiro, fala que somente este ano 
a empresa já elaborou quatro projetos de crédito 
para energia solar no município, sendo que dois 
já foram implantados.

Os produtores rurais Nelson José Knebel e 
Marlene Knebel financiaram recursos na ordem 
de R$ 119 mil da linha de crédito rural do Pro-
grama Nacional de Fortalecimento da Agricul-
tura Familiar (Pronaf-Eco). O casal adquiriu um 
kit gerador de energia fotovoltaica de 25,8 kWp 
(kilo-Watt-pico), composto por 72 painéis sola-
res de 335 w que geram até 2832 kWh/mês.

A unidade familiar que consumia aproxima-
damente R$ 2,1 mil com energia elétrica, agora 
vai consumir quase R$ 70, valor referente a taxa 
de uso da rede, que varia de acordo com o tipo 
de cada unidade.

Uma parte da energia solar será usada para 
suprir a demanda das câmaras frias utilizadas 
no resfriamento da produção de mandioca pré-
-processada. A propriedade possui uma área de 
10 hectares sendo seis hectares destinados ao 
cultivo da mandioca. A produção é industrializa-
da, sendo descascada, embalada à vácuo e arma-
zenada nas câmaras. Parte da energia produzida 
será ainda destinada ao consumo residencial dos 
produtores e outra parte para a residência do fi-
lho, Marcos Maciel Knebel.

O produtor comenta que são necessárias al-
ternativas para redução do custo de produção 
com objetivo de alavancar a lucratividade do 
empreendimento.

De acordo com o Dionei, após a inovação no 
processo de embalar o produto a vácuo, a pro-
dução aumentou e hoje está em torno de 1,5 mil 
quilos de mandioca pré-processada por semana. 
Toda produção é comercializa no mercado local 
e nos municípios vizinhos.

“Prestamos assistência técnica nesta proprie-
dade há mais de três anos, sendo possível cons-
tatar uma grande evolução na atividade agrícola 
com a agroindustrialização da mandioca e a me-
lhora na qualidade de vida da família”, salienta.

ECONOMIA | Antes o consumo da propriedade rural era de R$ 2,1 mil agora vai ser de R$ 70
Foto: ARQUIVo PESSoAL

Empaer viabiliza implantação de sistema
de energia solar no campo em Nova Mutum

Águas de Sinop S.A. informa a revisão gradual na tarifa dos serviços 
públicos de esgotamento sanitário de Sinop. Conforme Decreto 
115/2018, todos os usuários que permaneceram por 18 (dezoito) meses 
com a paridade entre a Tarifa Referencial de Esgoto (TRE) no patamar 
de 80% passarão, no 19º mês, a serem faturados pelo percentual de 
90% sobre a Tarifa Referencial de Água (TRA), esta alteração 
acontecerá
a partir do dia 01 de janeiro de 2020.

Em 01 de janeiro de 2020 também entrará em vigor o reajuste tarifário 
sobre os serviços de água e esgoto, este no percentual de 4,9636%, 
conforme Decisão da AGER-Sinop no Processo Regulatório nº 19/2019.

Em caso de dúvidas, entre em contato com a concessionária por meio
do escritório de atendimento ou por meio dos canais de atendimento.

REAJUSTE TARIFÁRIO E REVISÃO NA PARIDADE
DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO

NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT

www.aguasdesinop.com.br
0800 647 6060 
(LIGAÇÕES DE FIXOS E CELULARES)


