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EXTRAÇÃO ILEGAL

CRUZEIRO

Sta. Carmem:
expansão do
cultivo de
hortaliças
Há mais de três anos, o pro-
dutor rural Fabiano Aparecido 
Yamak juntamente com sua 
irmã, Cristiane Yamak, traba-
lham com o cultivo de folhas 
no sistema hidropônico. Com 
uma produção semanal de 11,2 
mil pés de verduras, os produ-
tores financiaram recursos na 
ordem de R$ 238 mil.      Página   8

O Cruzeiro precisa mudar o panorama que vem tendo no Campeonato Brasileiro para escapar 
de um inédito rebaixamento. Faltam duas rodadas, e o time necessita tirar a desvantagem de 
dois pontos para o Ceará.                     Página  -6

80% luta para evitar primeira queda

QUESTÃO DE TEMPO

PUBLICADO

tSe adia 
julgamento, 
mas Selma 
será cassada

resultado
do processo
seletivo do
Hr Sinop

O ministro Og Fernan-
des, votou contrário ao recur-
so de Selma Arruda, onde se 
manifestou favorável à sua 
cassação O procurador da Re-
pública José Bonifácio tam-
bém requereu aos ministros, 
a manutenção da cassação de 
Selma e a realização de nova 
eleição no estado.

Página -3

A Secretaria de Estado 
de Saúde divulgou as notas 
individuais da prova escrita 
e a lista com os nomes dos 
candidatos classificados para 
a fase de análise curricular do 
processo seletivo do Hospital 
Regional de Sinop. 702 candi-
datos realizaram a prova, sen-
do que 114 estiveram ausentes 
e 1 foi desclassificado.

              Página - 7

PF-MT

Divulgação

Divulgação

Índios e madeireiros são alvos
de operação da polícia Federal
A Polícia Federal deflagrou ontem a “Operação Ybyrá” para combater a ação de 
uma organização criminosa que atuava no processo de extração ilegal de aroeira 
na região da Terra Indígena Sararé, localizada em Conquista D’Oeste.
   Página -7
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Processos que antes eram morosos, com ele-
vada demanda de mão de obra e gasto energético, 
estão se tornando cada vez mais simples. E o que 
é melhor: facilitando a vida das pessoas e aumen-
tando a produtividade do trabalho. Na década de 
1970, a modernização da agricultura baseou-se em 
um tripé: crédito rural, extensão rural e pesquisa 
agrícola.

Dessa forma, as peças fundamentais para o 
crescimento da produtividade agrícola estariam 
alicerçadas na tecnologia. Com o conhecimento 
proporcionado aos agricultores, o que antes era 
uma atividade atrasada, transforma-se num setor 
dinâmico, com efeitos espetaculares sobre toda a 
economia brasileira, gerando renda e empregos. O 
Brasil que, até meados do século XX, era um gran-
de importador de alimentos e fibra, transforma-se 
num grande exportador desses produtos. Recen-
temente, o Brasil tornou-se o segundo maior ex-
portador de algodão. Toda essa espetacular trans-
formação se deve ao modelo de pesquisa agrícola 
adotado no Brasil e à capacidade empreendedora 
dos agricultores brasileiros. Agora, estamos em 
uma nova “onda”, quando a automação dos pro-
cessos é uma realidade. A agricultura digital 
cresce em todas as regiões brasileiras. A escala 
deste crescimento é variável entre regiões, entre 
agricultores e entre atividades. Em Mato Grosso 
do Sul, temos fazenda onde a produção de leite é 
totalmente robotizada. Esse sistema se diferencia 
dos demais pelo nível da mão de obra necessária, 
padrão genético dos animais e modelo de produ-
ção. Sistema de produção intensivo e integrado é a 
chave para o sucesso.

O telefone celular, com o surgimento dos apli-
cativos, está se tornando uma ferramenta da maior 
relevância para o agricultor. Apenas para citar um 
exemplo, o aplicativo ZARC – Plantio Certo (bit.
ly/34vJ8XT) desenvolvido pela Embrapa dispo-
nibiliza para o agricultor em fração de segundos 
um conjunto de informações que minimizam so-
bremaneira riscos da atividade agrícola. Diversas 
outras ferramentas estão disponíveis, todas elas 
trazem consigo um conjunto muito grande de in-
formações que, se devidamente utilizadas, irão 
contribuir para a melhoria da produtividade.

Já é possível controlar remotamente o desem-
penho de uma máquina que está realizando a se-
meadura de soja, por exemplo, além de um sem 
número de outras atividades da maior relevância 
quando se pensa em melhoria da produtividade 
dos fatores de produção.

Por outro lado, é preciso cada vez mais conhe-
cimento para que possamos transformar em in-
formações os dados que são coletados pelas mais 
variadas formas de sensores, inclusive na estação 

Para quem quiser comprar...
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ma que quiser. Sim, existe um QRCo-
de, para garantir a “segurança” da coi-
sa, mas em um primeiro momento a 
verificação do lacre caia muito bem.

Mas como nada é tão ruim que 
não possa piorar, as placas 
Mercosul começaram a ser 
vendidas quase que livre-
mente, inclusive em sites 
de negócios online, sites de 
intermediação de venda e 
em alguns lugares até mes-
mo por ambulantes.

Eu, sinceramente, gosto 
muito da tecnologia e de-
fendo a evolução, mas ficou, 

sim, faltando alguma coisa realmente 
expressiva para que as novas placas 
fizessem, de fato, sentido, aumentan-
do a segurança das pessoas e seus 
veículos. Por hora, do meu ponto de 
vista, apenas mais uma grande enga-
nação.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Embora enfrente concorrência acirrada, a edu-
cação talvez seja, dentre todas as áreas de governo, 
aquela em que a inépcia da administração Jair Bolso-
naro se apresenta de modo mais evidente.

Comandado desde abril pelo boquirroto 
Abraham Weintraub, após a breve e caótica passagem 
de Ricardo Vélez, o MEC chega ao fim do ano tendo 
feito pouco ou nada para combater os problemas que 
mais afligem o ensino nacional.

O péssimo desempenho foi esmiuçado por uma 
comissão da Câmara dos Deputados, cujo relatório, 
revelado pelo jornal O Estado de S. Paulo, aponta para 
um estado de paralisia da pasta, tanto no planejamen-
to quanto na implementação de políticas públicas.

Exemplo claro disso é a nova Política Nacional 
de Alfabetização. Única meta específica estabelecida 
pelo ministério nos primeiros cem dias de governo, a 
iniciativa até o momento carece de um plano de ação, 
bem como de um prazo para chegar às escolas.

O documento da Câmara assinala ainda o atra-
so na implementação de projetos prioritários, como 
o Plano Nacional de Educação, conjunto de 20 obje-
tivos a serem cumpridos até 2024, e a Base Nacional 
Comum Curricular.

O baixo índice de execução orçamentário é ou-
tro problema registrado pelo relatório. De janeiro a 
julho, período analisado pela comissão, diversas ações 
de apoio à educação básica não receberam recursos, 
por exemplo. Nesse ponto, ao menos, o MEC pode se 
escudar nas restrições financeiras que afligem toda a 
Esplanada.

Entre as causas do pífio desempenho, afirma o 
documento, encontra-se a alta rotatividade nos cargos 
comissionados, que persistiu até setembro e se mostra 
maior que em governos anteriores.

Enquanto relega o enfrentamento das principais 
mazelas da educação a segundo plano, Weintraub se 
dedica a promover projetos de agrado do bolsona-
rismo, como as escolas cívico-militares, e a adular o 
setor privado, propondo elevar a nota de instituições 
superiores em troca da cessão de espaço para ativida-
des de ensino básico.

Isso quando não se ocupa de cruzadas ideológi-
cas obscurantistas, propagando seu histrionismo pe-
las redes sociais, ou se desgasta em ataques retóricos 
às universidades.

Tudo somado e subtraído, este 2019 configura 
um ano perdido para a já precária educação pública 
brasileira. Trata-se de um luxo que o país não pode 
se permitir.

Editorial

Educação perdida

Ranking dos Políticos - Facebook

meteorológica. Sabendo processar e interpretar 
corretamente os dados, é possível tomar decisão 
sobre quando realizar uma pulverização para o 
controle de pragas, por exemplo.

Com a utilização de sensores que são capazes 
de detectar a inversão térmica pode-se evitar, por 
exemplo, a deriva de um herbicida. Talvez, um dos 
maiores desafios da agricultura brasileira seja a 
questão de renda da atividade. Muitas vezes tem-
-se altos faturamentos, mas a rentabilidade é baixa. 
Nesta situação, a atividade enquanto negócio está 
sob forte ameaça.

Com a automação bem planejada, é possível 
melhorar a produtividade e, por conseguinte, a ren-
tabilidade. Exemplos não faltam, vamos nos ater 
a apenas um: a agricultura de precisão. Se as fer-
ramentas disponíveis forem adequadamente uti-
lizadas, é possível otimizar o uso de fertilizantes 
químicos numa área, de tal forma, que esta se torne 
mais uniforme do ponto de vista de química do solo 
e, consequentemente, há melhoria da produtivida-
de de soja, de algodão de milho, etc., às vezes até 
com redução do custo de produção. É o caso da adu-
bação em taxa variável, cujo fertilizante é aplicado 
numa área com doses diferenciadas de acordo com 
a necessidade. Graças aos avanços na área de tec-
nologia de informação, hoje é possível utilizar in-
seticidas, herbicidas e reguladores de crescimento 
em taxa variável. Com isso, o custo com esses pro-
dutos é reduzido, os impactos ao meio ambiente 
também são minimizados. A conectividade nas fa-
zendas ainda é um desafio para implementação da 
agricultura digital. No entanto, este desafio deverá 
ser minimizado muito em breve.

A combinação entre tecnologia, conhecimen-
to e capacidade de implementação é fundamental 
para que realmente ocorra o desenvolvimento. As-
sim, fica evidente que a automação por si só não é 
capaz de promover transformações, mas é o meio 
para que isto aconteça.

Posto isso, não nos restam dúvidas sobre a 
importância do conhecimento para que as trans-
formações necessárias para a melhoria da produ-
tividade e da rentabilidade das atividades agrope-
cuárias possam efetivamente ocorrer. A automação, 
com certeza, irá contribuir para a melhoria da pro-
dutividade da agricultura. Com as transformações 
em curso, as unidades de produção agropecuária se 
tornarão verdadeiros parques tecnológicos de pon-
ta, que trarão benefícios para toda a sociedade.

FERNANDO MENDES LAMAS É PESQUISADOR 
DA EMBRAPA AGROPECUÁRIA OESTE

Automação 
na Agricultura

SUPOSTO 
APARELHAMENTO
Há, nos bastidores, a expectativa quanto 

aos “depoimentos” dos delegados Lindomar 
Tófoli e Anderson Veiga, afastados da Defaz, 
sobre suposto aparelhamento do órgão para 
perseguição política. O prefeito Emanuel Pi-
nheiro enviou pedido para que a Assembleia 
Legislativa apure o caso. Até o momento, a 
Mesa Diretora do Parlamento meio que deu 
de ombros, mas os deputados poderão convi-
dar os delegados para esclarecimentos.

COISA DO 
CAPETA
Em discurso, senadora Selma Arruda vol-

tou a cobrar o combate à corrupção no Bra-
sil. “É um crime muito mais grave do que 
um homicídio, latrocínio, um estupro, do que 
qualquer coisa. A corrupção mata milhares 
de pessoas e passa batida. Ela não tem um 
nome, não tem uma vítima”, afirmou a se-
nadora. “No latrocínio, você tem a vítima, o 
cheiro do sangue, a arma, a materialidade. 
A corrupção não tem isso. Ela é volátil. Ela 
compra almas, promete muita coisa que não 
vai cumprir. É uma espécie de lúcifer entre 
nos”, afirmou.

CAÇA-CORRUPTO
O delegado Eduardo Botelho, que atual-

mente está na Gerência de Combate a Cri-
mes de Alta Tecnologia (Gecat), será desig-
nado para atuar na recém-criada Delegacia 
Especializada de Combate à Corrupção. É o 
primeiro delegado definido para a nova uni-
dade, criada por Mauro Mendes em outubro. 
A nova estrutura tem como atribuições apu-
rar ações de agentes que atuam de forma 
isolada ou mediante a associação ou orga-
nização criminosa, na lavagem ou ocultação 
de bens, e infração penal oriundas de crimes 
contra a administração pública ou a ordem 
tributária.

Deveria ter sido adicionados às placas recursos que impe-
dissem sua impressão em qualquer lugar ou material, co-
locando elementos que, cada vez mais, dificultassem para 
quem tem intenção de agir de má fé. Retirar os elementos 
de segurança existentes e colocar apenas um QRCode é, 
para mim, algo que tange ao ridículo.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

FERNANDO LAMAS

Crédito: Cahê Mota
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“Entre as causas do pífio desempenho, 
encontra-se a alta rotatividade nos 
cargos comissionados, que persistiu 
até setembro e se mostra maior que em 
governos anteriores

“
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual
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Desde a criação das placas com pa-
drão Mercosul eu questiono fortemen-
te suas justificativas e sua segurança. 
Segundo divulgado oficialmente, a 
existência de um modelo de placa em 
comum entre países 
próximos facilitaria a 
identificação e veícu-
los roubados circulan-
do além da fronteira. 
Isso não tem grande 
lógica, visto que al-
guns desses países 
são conhecidos por 
receber, sem qualquer 
cerimônia, veículos 
furtados e roubados no Brasil. O que 
mudaria, então, uma placa?

Se isso não fosse suficiente um dos 
mais fundamentais elementos de segu-
rança foi deixado de lado: o lacre. Com 
função primordial no contexto do em-
placamento ele, evidentemente, não é à 
prova de falhas, mas já dificulta. E ou-
tra: não é um insano qualquer, no fundo 
do quintal, que vai conseguir fazer sua 
adulteração. Mas com as “supersegu-
ras” placas Mercosul essa “preocupa-
ção” por parte dos criminosos não exis-
te mais, afinal, o lacre foi dispensado.

Isso permite, por exemplo, que qual-
quer pessoa mal-intencionada “roube” 
placas de carros na rua e utilize da for-

A Polícia Federal realizou ontem a operação Ybyrá para combater a ação 
de uma organização criminosa que atuava no processo de extração ilegal de 
aroeira na região da Terra Indígena Sararé que fica localizada em Conquis-
ta D’Oeste. A investigação apontou a participação de lideranças indígenas na 
estrutura da organização, uma vez que os índios envolvidos permitiam a ex-
ploração da reserva em troca de pagamentos periódicos ou outros benefícios.
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Situação de Selma é delicada no TSE 

Em longo julgamento, TSE adia para 
semana que vem cassação de Selma
DA REPORTAGEM

A noite de terça-feira (3), 
foi de muita tensão e ex-
pectativa para a senadora 
mato-grossense Selma Ar-
ruda (Podemos). O Tribunal 
Superior Eleitoral iniciou 
o julgamento do recurso da 
senadora para reverter o re-
sultado do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE/MT) que já 
decidiu por duas vezes a cas-
sação de seu mandato, como 
também de seus suplentes, 
Gilberto Eglair Possamai e 
Clérie Fabiana Mendes por 
prática de Caixa 2 e abuso de 
poder econômico durante as 
eleições de 2018.

“Não houve registro dos 
valores, o que demostra a 
tentativa de evitar a fiscaliza-
ção da Justiça Eleitoral

Diante desses fatos, estão 
comprovados nos autos dos 
processos de prática de caixa 
2”, disse o ministro do TSE, 
Og Fernandes relator do 
caso. 

Fernandes disse ainda que 
a senadora Selma Arruda, 
por sua experiência de anos 
como juíza não poderia ale-
gar desconhecimento jurídi-
co.

“Não se pode olvidar des-
se dado, embora não seja 
o estabelecimento de um 
princípio de igualdade, mas 
chama atenção esse dado: 
a recorrente Selma ocupou 
por décadas o cargo de juí-
za de Direito tendo inclusive 
exercido a função eleitoral. 
Tal fato dá cores mais vivas a 

quem jamais poderia alegar 
desconhecimento dos fatos 
ilícitos. Este raciocínio não 
poder ser aplicado aos juí-
zes”, afirmou. 

A defesa da senadora ne-
gou as irregularidades e afir-
mou que os recursos ques-
tionados de R$ 1,5 milhão 
foram utilizados antes do 
período de campanha elei-
toral, momento em que, se-
gundo a defesa, não haveria 
a necessidade de declaração 
dos gastos.

Além disso, o advogado 
Gustavo Bonini Guedes, 
culpou o “sistema político” 
pela cassação da senadora 
no TRE/MT. “O sistema uma 
hora tenta cobrar o preço e 
é isso que nós tentaremos 
evitar aqui nessa noite”, afir-
mou. 

Mas o ministro Og Fernan-
des, acabou por votar con-
trário ao recurso de Selma 
Arruda, onde se manifestou 
favorável à cassação do man-
dato da senadora e indicou 
também a necessidade de 
se realizar uma nova eleição 
em Mato Grosso para a ocu-
pação desta vaga.

O procurador da Repú-
blica José Bonifácio durante 
sua sustentação oral também 
requereu aos ministros, a 
manutenção da cassação de 
Selma e a realização de nova 
eleição no estado.

“No caso, os representados 
realizaram enorme quan-
tidade gastos tipicamente 
eleitorais, como produção 
de materiais para rádio e te-

SOBREVIDA | Relator do caso votou favorável pela cassação e pedido de novas eleições para o Senado
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PAUTA TRANCADA

Botelho quer empenho dos deputados
para limpar a pauta com 17 vetos

UNIÃO

Autoridades da região se reúnem em Sinop
para discutir soluções de trecho da BR-163

NOVA REGRA

Lei proíbe universidades 
de MT de cobrar 
taxa extrapara prova 
e repetência

Lei foi sancionada pelo governador 

Objetivo é reduzir número de acidentes 

Vetos está obstruindo pauta da Mesa Diretora 

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), fez 
um apelo aos deputados para 
limpar definitivamente, ain-
da esta semana, a pauta de 
vetos em tramitação no Par-
lamento. Conforme Botelho, 
17 vetos estão em tramitação 
em Plenário. “Nós temos 
hoje em torno de 17 vetos 
que já estão começando a 
trancar a pauta. São vetos à 
Lei de Diretrizes Orçamen-
tárias (LDO). Só da LDO são 
15 vetos. E ainda tem dois ve-
tos antigos que pediram vis-
ta na semana passada e ficou 
para esta semana. Temos que 
votar esses vetos para destra-
var a pauta”, adiantou.

Somente após a votação 
dos vetos, segundo o presi-
dente, é que terá sequência a 

DA REPORTAGEM

As universidades e fa-
culdades particulares de 
Mato Grosso estão proibidas 
de cobrar taxa extra do estu-
dante por repetência, disci-
plina eletiva e na aplicação 
de provas. Isso é o que deter-
mina a Lei 11.041, de autoria 
do deputado estadual Dou-
tor João (MDB), que é mé-
dico e professor universitá-
rio. A lei foi sancionada pelo 
governador Mauro Mendes 
(DEM), publicada no Diário 
Oficial e já está em vigor em 
todo estado.

A nova legislação levou 
em consideração uma deci-
são deste ano do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que, 
por unanimidade, autorizou 
lei semelhante no estado do 
Rio de Janeiro, impedindo as 
instituições de ensino supe-
rior de fazer a cobrança abu-
siva. O plenário da corte su-
perior julgou improcedente 
a ação de inconstitucionali-
dade interposta pela Associa-
ção Nacional das Universida-
des Particulares (Anup).

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli (PL), se 
reuniu com empresários da 
região, entidades sindicais, 
Câmara de Vereadores e o 
prefeito de Cláudia, Altamir 
Kirten (PSDB), no Sindicato 
Rural, para discutir soluções 
e alternativas ao trecho da 
BR-163, perímetro urbano 
de Sinop, e que dá acesso às 
cidades de Cláudia e Santa 
Carmem.

O ponto é considerado 
um local com altos índices 
de acidentes e dificuldades 
de tráfego. Com os esforços 
de todos envolvidos, a ideia 
é buscar alternativas a curto 
prazo para reduzir o número 
de acidentes no local e me-
lhorar o fluxo em toda região.

Na oportunidade, foi 
montada uma comissão 
que vai tratar de um novo 
planejamento para o local, 
mostrando a necessidade de 
intervenções, através de um 
anteprojeto, com o objetivo 
de colocar um dispositivo de 
segurança no trecho que dá 
acesso à cidade de Cláudia, e 
na a saída da MT que vem de 
Cláudia. 

“Diversos alunos nos 
procuraram, e então toma-
mos conhecimento de que as 
instituições particulares de 
ensino superior do estado de 
Mato Grosso tinham a práti-
ca de cobrar de seus estudan-
tes diversos tipos de valores 
extras para provas e nos ca-
sos de repetência, além da 
mensalidade já contratada. 
Achamos injusta esta co-
brança e uma prática abusiva 
feita pelas instituições, ferin-
do o direito do consumidor”, 
afirmou o deputado estadu-
al, que faz parte da Comissão 
de Educação da Assembleia 
Legislativa.

Em caso de descumpri-
mento da lei, serão aplicadas 
as sanções previstas no Có-
digo de Defesa do Consumi-
dor (CDC). Segundo o texto 
publicado no Diário Oficial, 
será nula a cláusula contratu-
al que obrigue o contratante 
ao pagamento adicional dos 
serviços mencionados na 
lei. E fica proibida a altera-
ção unilateral das cláusulas 
financeiras do contrato após 
sua celebração.

“A reunião foi extre-
mamente produtiva e nós 
precisamos solucionar um 
problema grave de acesso, 
eliminando o número de 
acidentes e viabilizando toda 
aquela região, pois temos 
uma previsão muito grande 
de empresas se alocando nes-
sa região do entorno da BR-
163 e temos uma perspectiva 
muito grande de crescimen-
to. Não vemos por parte da 
concessionária nenhuma so-
lução a curto prazo. Então 
nós procuramos encontrar 
alternativas para que a pos-
samos resolver o problema. 
Sabemos que está previsto 
um trevo diamante, com as 
alças para aquela região, po-
rém, é uma proposta a longo 
prazo, e nós não podemos 
esperar. E nós vamos buscar 
uma alternativa mais rápida 
e rápida para solucionar es-
ses problemas. E todos jun-
tos, através de uma parceria 
públicio-privada (PPP), para 
que possamos estar reali-
zando essa obra o mais bre-
ve possível”, avalia a prefeita 
Rosna Martinell.

O diretor executivo do 
Movimento Pró-Logística de 
Mato Grosso, Edeon Vaz Fer-
reira, destacou a importância 

votação do Plano Plurianual 
(PPA). “Depois de votar os 
vetos, nós vamos entrar na 
votação do PPA em segunda 
e vamos começar a votar as 
emendas que os deputados 
devem pedir destaque no 
Projeto de Lei Orçamentária 
Anual (PLOA). Vamos ver até 
quando vamos conseguir vo-
tar. Eu espero que ainda este 
ano, vamos tentar”, disse.

Botelho adiantou que, 
se necessário, irá suspender 
o recesso parlamentar para 
que os deputados voltem 
em janeiro para votar LDO, 
PLOA e PPA. “Até agora não 
teve impasse nenhum, foi 
tudo tranquilo. Sobre o en-
vio de um substitutivo pelo 
governo, eu creio que não 
vai mais enviar. Não dá mais 
tempo e acho que não tem 
mais necessidade”, argumen-
tou.

da parceria público-privada. 
“A reunião foi muito impor-
tante porque reuniu poder 
público e a iniciativa privada 
na busca de soluções para os 
graves problemas que nós te-
mos no acesso à Cláudia, Vera 
e Santa Carmem e a passa-
gem urbana de Sinop. E nós 
resolvemos que o Movimen-
to Pró-Logística agora pas-
sa incorporar essa luta para 

buscar soluções mais rápidas 
possíveis para resolver esses 
problemas”, afirmou Edeon.

Na reunião ficou acor-
dado que o próximo passos 
será dialogar com a Rota do 
Oeste para tratar de um novo 
dispositivo de segurança e 
que poderá ser através de 
uma parceria público-priva-
da, ou da própria concessio-
nária. 

levisão, no período de pré-
-campanha, os quais só po-
deriam ser realizados no dia 
5 de agosto”, disse. 

Logo após voto do minis-

tro relator de recurso, o jul-
gamento foi suspenso pela 
presidente do TSE, ministra 
Rosa Weber por conto do 
avançar das horas. O jul-

gamento deve retornar ao 
plenário do Tse na próxima 
terça-feira (10), com os votos 
dos outros seis ministros. Até 
lá a senadora Selma Arruda 

tem mais alguns dias para 
ocupar o cargo de senadora 
da República, que pelo andar 
da carruagem está com os 
dias contatos. 
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TV  e Entretenimento

Kaká mostra foto inédita 
do casamento com Carol Dias

Depois de celebrarem o casamento, Kaká e 
Carol Dias já estão a caminho para a tão espe-
rada lua de mel. A modelo se casou no último 
fim de semana com o ex-jogador e, assim como 
o casamento, os dois estão compartilhando pe-
las redes sociais todos os momentos da viagem.  
Pelos Stories do Instagram, Kaká registrou um 
clique dos dois sentados na primeira classe do 
avião, mostrando a indecisão na hora de esco-
lher um filme, além de compartilhar um vídeo 
super fofo da esposa dormindo! Além disso, o 
jogador também aproveitou para postar uma 
foto em seu feed. Na legenda, escreveu:  Já que 
a felicidade é o caminho e não a chegada, se-
guimos caminhando né @diasleite, ou melhor, 
viajando!, brincou ele.
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Netflix: 5 títulos com animais 
para curtir e se emocionar

Gatos, cachorros e até mesmo aves-do-
-paraíso. A Netflix tem filmes com bichos 
dos mais variados tipos. Nesta lista, você 
encontra uma documentário, três séries e 
uma animação — ganhadora do Oscar de 
Melhor Filme de Animação de 2017 — para 
se divertir e se emocionar.

DANÇA DOS PÁSSAROS
As aves-do-paraíso levam muito a sé-

rio a arte de conquistar uma companheira: 
exibem as suas majestosas penas e prepa-

Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 05 de dezembro de 2019

ram as mais surpreendentes coreografias. 
É O BRUNO!
Um morador do Brooklyn dedica seus 

dias a cuidar do adorável cão Bruno e ga-
rantir que a vizinhança do bairro trate seu 
fiel escudeiro com o devido respeito. 

O MELHOR AMIGO DO HOMEM
Estas seis histórias íntimas exploram 

os laços emocionais que se formam entre 
os cães e os seus donos, independente-
mente das circunstâncias. 

NOSSO PLANETA
Com imagens nunca vistas, o ambicio-

so documentário traz a beleza natural de 
nosso planeta e mostra como as mudan-
ças climáticas têm impacto sobre todas as 
criaturas vivas. 

ZOOTOPIA — ESSA CIDADE É O BICHO
Quando uma lontra desaparece mis-

teriosamente da cidade de Zootopia, uma 
coelha policial se junta a uma raposa ta-
garela para resolver o caso.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701580100  024052281
279002701207200  913105121
279002800903500  034296622
279002701449000  029841661
279572700004000  066524289
279002800906800  045200671
279002701546300  490289442
279776600                   030928360001
279002800834500  015573121
279002701538600  858042401
279030100009900  995718201
279002701543800  060735631
279002800740500  045552411
279002701248900  503199811
279026000217000  048439483
279002701249700  645972961
279002701543800  060735631
279173400                   226885250001
279002701577000  009918032
279002701531000  184764328
279002701175500  567162901
279002800787000  029891261
279002701251700  003803281
279002800583300  639334461
279002800621800  022042811
279002701511300  006787121
279573700                  288117400001
279002700449900                   00624879143
279173200                  043703920001
279002701562900  080968369
279002800812000  026553991
279002701373200  060439661
279030300419500  990557831
279002701268500  031679181
279002701215200  819060801
279002800721000  033384331
279002800496600  615982082
279002701075500  036255331
279002701030200  002762681
279145900                   272150700001
279002800898100  048774421
279002800897700  708003241
279002701557300  010220661
279002800812300  012529211
279002800201900  982638701
279002701375900  027653508
279002700847400  044856461
279002800896600  022107311
279762300010600  039664521
279002701214500  055719221
279002800882000  925820958
279002701444600  036565951
279002701363400  035041031
279002701507100  028544871

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 

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

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

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

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

CIDADE JARDIM - 
R$1.200,00 Detalhes do 
imóvel 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
Descrição Casa Mobiliada, 
Com Seguro Residencial 
contra roubo Cerca elétrica 
Portão Eletrônico. 200m da 
UFMT e UNIC Industrial 
Visitas Agendadas. 

VENDAS

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

PETRO RIO COMERCIO DE COMB. LTDA. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para 
ampliação de galonagem e área, atividade com. atac. de 
comb. realizado por transportador retalhista (TRR), Rua 
Colonizador Enio Pipino, n.º 5.515, Setor Ind. Norte, Sinop/
MT. CNPJ: 00.275.287/0001-62. Não EIA/RIMA.

SERRALHERIA E MOVEIS TUBOLAR LTDA, CNPJ: 
03.579.343/0001-40, torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença Prévia – 
LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
para o atividades de Fabricação de esquadrias de metal, 
localiza na Rua das Samambaias, número 1470, no muni-
cípio de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

AUTO POSTO JATOBAS LTDA. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Licença de 
Operação (LO), atividade com. varejista de comb. p/ veic. 
automotores, Av. dos Jatobás, n.º 853, Jardim Celeste, Si-
nop/MT. CNPJ: 10.588.554/0001-05. Não EIA/RIMA.

PAZ CARLEGULIO E FERREIRA LTDA-  CNPJ: 
15.435.666/0001-40 torna público que requereu a SEMA 
- Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Alteração da 
Razão Social da Licença de Operação – LO para atividade 
de Serrarias com desdobramento de madeira, localizada 
no município de JUINA- MT. Não EIA/RIMA.

O Presidente da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura 
Municipal de Campo Novo do Parecis torna público aos interessados a 
SUSPENSÃO da CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 04/2019, que tem por 
objeto a contratação de empresa especializada para prestação dos 
serviços de remediação e ampliação do Aterro Sanitário Municipal, 
situado na margem direita Rodovia MT235, sentido Campo Novo do 
Parecis à São José do Rio Claro - 15Km, Campo Novo do Parecis, com 
fornecimento de máquinas, equipamentos e mão de obra, conforme 
projetos, Plano de Remediação e Confinamento. Necessária a 
suspensão para adequações nas planilhas.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Campo Novo do Parecis, 04 de dezembro de 2019.

SUSPENSÃO DE EDITAL
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 04/2019

Leandro Nery Varaschin
Presidente CPL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2019

Pregoeiro

A PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS, através 
do seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados que 
na licitação com modalidade PREGÃO PRESENCIAL 119/2019, 
destinado à REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação 
de pessoa jurídica para prestação de serviços especializados de exames 
de imagens para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 
Saúde, obedeceu a todas as formalidades legais inscritas na Lei N° 
8.666/93 e a Lei  Nº 10.520/02, teve como vencedora a empresa: DATA 
MED LTDA, com o valor total de R$ 1.099.700,00 (um milhão e noventa e 
nove mil e setecentos reais).
Campo Novo do Parecis - MT, 04 de dezembro de 2019.

Leandro Nery Varaschin

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO RP N° 030/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS
AVISO DE LICITAÇÃO

Recebimento das propostas: a partir do dia 05 de dezembro 2019, às 
08:00 horas. (horário de Brasília - DF). Do encerramento das propostas: 
dia 17 de dezembro de 2019, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF). 
Data de abertura das propostas: dia 17 de dezembro de 2019, às 09:00 
horas. (horário de Brasília - DF). Início da sessão de disputa de preços: 
dia 17 de dezembro de 2019, às 09:05 horas. horário de Brasília - DF). 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de 
veículos leves e pesados para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais. LOCAL DA REALIZAÇÃO DO CERTAME: Sala de Licitações 
do Paço Municipal Euclides Horst, Av. Mato Grosso 66NE, Campo Novo 
do Parecis MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Divisão 
de Licitações, no Paço Municipal Euclides Horst, ou pelo telefone (65) 
3382 5108 / 5138, o edital na integra poderá ser retirado pelo site: 
www.camponovodoparecis.mt.gov.br.

Leandro Nery Varaschin
Pregoeiro

Campo Novo do Parecis-MT, 04 de dezembro de 2019.

FAZENDA EM
NOVA

BANDEIRANTES/MT

1.993ha,
Estr. Centro Norte,
Gleba Matrinchã.

Inicial
R$ 514.959,00

(PARCELÁVEL)

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

EDITAL DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PARA APRESENTAÇÃO E 

APROVAÇÃO DA PREVISÃO ORÇAMENTARIA ANO 2020. 

O SINTTRONORMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE 

RODOVIARIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através de seu presidente Jaime Sales 

de Oliveira, CONVOCA nos termos do estatuto do sindicato, no seu Artigo 25° inciso IV, 

todos os trabalhadores associados à entidade, para participarem da assembléia geral que 

será realizada no dia, 11 de dezembro de 2019, em primeira convocação as 08h00 com a 

maioria simples e em segunda e ultima convocação as 09h00, com qualquer numero de 

presentes para tratarem sobre os seguintes assuntos: 

A) – Deliberação e aprovação da previsão orçamentária para o exercício de 

2020; 

B) A assembleia será realizada na sede administrativa da entidade, sito a 

Avenida das Acácias n° 2369 – Setor Residencial Norte – CEP: 78.550-306 

– Sinop/MT 

C) – Demais Assuntos inerentes à pauta; 

Sinop – MT, 04/12/19 – Jaime Sales de Oliveira - Presidente 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 45/2019 – SRP 42/2019 

Processo Administrativo Nº 86/2019 
 

1.1. O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor 
Prefeito Municipal, através do Departamento de Licitação, mediante 
Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará 
realizar licitação pública sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
45/2019 – SRP 42/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
OPERAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÕES MAGNÉTICOS VIA WEB 
EM TEMPO REAL OU TECNOLOGIA DE VALIDAÇÃO 
ELETRÔNICA VIA WEB EM TEMPO REAL. 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 08:30 às 09:00 
horas (horário de Brasília-DF) do dia 17 de dezembro de 2019, com 
abertura da sessão oficial do pregão presencial às 09:00 horas (horário 
Brasília-DF). 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura 
Municipal 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, 05 de dezembro de 2019. 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

RC PUBLICAÇÕES 66 99994-3338 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 
Pregão Eletrônico Nº. 30/2019 

Processo Licitatório Nº 33/2019 Pregão Eletrônico Nº. 30/2019 Objeto: Registro De Preço 
Para A Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos Permanentes E Materiais De 
Consumo Do Tipo Odontológicos Para Suprir As Necessidades Da Secretaria Municipal 
De Saúde Do Município De Tabaporã – Mt. Repartição Interessada Secretaria Municipal 
De Saúde Modalidade De Licitação Pregão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação Menor 
Preço Regime De Execução: Por Item Forma De Execução: Indireta Conformidade Edital 
Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações E 
Lei 123/06. O Município De Tabaporã, Estado De Mato Grosso, Através De Seu Prefeito 
Municipal, Senhor Sirineu Moleta, Em Atendimento Ao Disposto Na Lei Federal N°. 
10.520/02 – Art. 4° - Inciso Xxii C.C. Lei Federal Nº. 8.666/93 – Art. 43 – Inciso Vi, 
Homologa O Resultado Final Do Processo Licitatório Supracitado, Proferido Pelo 
Pregoeiro E Sua Equipe, Instituídos Pela Portaria Nº. 002/2019 De 10 De Janeiro De 
2019, Conforme Segue:  Bhdental Comercial Eireli – Epp Cnpj Sob Nº. 29.312.896/0001-
26 Venceu O Item: 01 Valor Total Do Item Ganho: R$ 14.200,00 – (Quatorze Mil E 
Duzentos Reais) Femap Comércio De Produtos Hospitalares Eireli – Me Cnpj Sob Nº. 
22.803.038/0001-35 Venceu Os Itens: 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 21, 22, 23, 24, 
25, 31, 32, 34, 35 E 36.  Valor Total Dos Itens Ganho: R$ 4.752,36 – (Quatro Mil 
Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta E Seis Centavos) F. K. Produtos 
Odontologicos Eireli – Me Cnpj Sob Nº. 12.655.741/0001-90 Venceu Os Itens: 07, 08, 09, 
10, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 30 E 33. Valor Total Dos Itens Ganho: R$ 3.725,62 – (Três Mil 
Setecentos E Vinte E Cinco Reais E Sessenta E Dois Centavos) Valor Total Da 
Homologação: R$: 22.677,98 (Vinte E Dois Mil Seiscentos E Setenta E Sete Reais E 
Noventa E Oito Centavos) Homologo O Resultado Proferido Pela Comissão Municipal De 
Licitação. Tabaporã – Mt, 28 De Novembro De 2019. 

Sirineu Moleta 
Prefeito Municipal 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº. 043/2019 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizará no próximo dia 20 de dezembro 2019 às 
08h00min na sede da Prefeitura Municipal, a TOMADA DE PREÇO para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA DE ENGENHARIA, COM COMPROVADA CAPACIDADE TÉCNICA, 
ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA REFORMA E ADEQUAÇÕES NA ESCOLA 
MUNICIPAL MUNDO ENCANTADO DA CRIANÇA (LOTE 01) E REFORMA E 
ADEQUAÇÕES NA CRECHE MUNICIPAL CRIANÇA FELIZ (LOTE 02) DO MUNICÍPIO 
DE MATUPÁ. Maiores Informações através do Edital nº. 170/2019, que está disponível no 
site www.matupa.mt.gov.br/Transparencia/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
 

Matupá – MT, 03 de dezembro de 2019. 
 

CRISTIANA PEREIRA SERRA LOPES 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação  

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

Pregão Eletrônico Nº. 30/2019 
Processo Licitatório Nº 33/2019 Pregão Eletrônico Nº. 30/2019 Objeto: Registro De Preço 
Para A Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos Permanentes E Materiais De 
Consumo Do Tipo Odontológicos Para Suprir As Necessidades Da Secretaria Municipal 
De Saúde Do Município De Tabaporã – Mt. Repartição Interessada Secretaria Municipal 
De Saúde Modalidade De Licitação Pregão Eletrônico – Srp Tipo De Licitação Menor 
Preço Regime De Execução:  Por Item Forma De Execução: Indireta Conformidade, Edital 
Com Seus Anexos, Lei Federal 10.520/02, Lei Federal Nº. 8.666/93 E Suas Alterações E 
Lei 123/06. Em Conformidade Com A Lei Federal Nº. 10.520/02 – Art. 3° - Inciso Iv, O 
Município De Tabaporã/Mt, Através De Seu Pregoeiro, Senhor Helielson Teodoro Alves 
Nomeado Pela Portaria Nº 002/2019, Adjudica O Objeto Desta Licitação, À Empresa 
Vencedora Abaixo Especificada: Bhdental Comercial Eireli – Epp Cnpj Sob Nº. 
29.312.896/0001-26 Venceu O Item: 01 Valor Total Do Item Ganho: R$ 14.200,00 – 
(Quatorze Mil E Duzentos Reais) Femap Comércio De Produtos Hospitalares Eireli – Me 
Cnpj Sob Nº. 22.803.038/0001-35 Venceu Os Itens: 02, 03, 04, 05, 06, 11, 12, 14, 15, 21, 
22, 23, 24, 25, 31, 32, 34, 35 E 36. Valor Total Dos Itens Ganho: R$ 4.752,36 – (Quatro 
Mil Setecentos E Cinquenta E Dois Reais E Trinta E Seis Centavos) F. K. Produtos 
Odontologicos Eireli – Me Cnpj Sob Nº. 12.655.741/0001-90venceu Os Itens: 07, 08, 09, 
10, 13, 20, 26, 27, 28, 29, 30 E 33. Valor Total Dos Itens Ganho: R$ 3.725,62 – (Três Mil 
Setecentos E Vinte E Cinco Reais E Sessenta E Dois Centavos) Registrado E Publicado 
Por Afixação, No Lugar Público De Costume Desta, Na Data Abaixo. Tabaporã – Mt, 28 
De Novembro De 2019. 

Sirineu Moleta 
Prefeito Municipal 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: Fornecimento de mão de obra especializada na prestação de 
serviços de manutenção preventiva e corretiva dos prédios públicos, 
conforme termo de referência, Tipo: Menor preço por Lote - Data de 
Abertura: 17 de dezembro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 04 de dezembro de 2019.

REGISTRO DE PREÇOS
PREGÃO PRESENCIAL N° 157/2019

Pregoeiro

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 009/2019

Nova Mutum - MT, 4 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 26 de Novembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto alienação (venda) de terrenos urbanos, 
localizados nos bairros Lírios do Campo, Jardim Primavera e Distrito 
Ranchão. Da qual foram vencedores: Itens 832538, 832545, THIERRI 
HEINECK inscrita no CNPJ sob o número 030.741.431-00 no valor de R$ 
49.300,00; Item 834648, SIDNEY ALVES CARVALHO inscrita no CNPJ 
sob o número 203.684.371-91 no valor de R$ 60.110,00; Itens 834633, 
834634, SAMIR ZAMBERLAN inscrita no CNPJ sob o número 
868.018.131-53 no valor de R$ 116.049,00; Item 834655, REGINALDO 
CARLOS DE MORAES inscrita no CNPJ sob o número 007.822.091-22 
no valor de R$ 48.000,00; Itens 832556, 832557, PRESCILIA NETA DA 
SILVA inscrita no CNPJ sob o número 671.985.112-87 no valor de R$ 
41.000,00; Itens 834617, 834620, NILZZETTEH SANTANA CAMARGGO 
DOS SANTTOS inscrita no CNPJ sob o número 009.573.681-60 no valor 
de R$ 94.100,00; Item 834611, MARTINHO CECILIO DA SILVA & CIA 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 02.919.480/0001-14 no valor de R$ 
108.003,00; Item 834649, MARLON TESTA inscrita no CNPJ sob o 
número 005.881.929-02 no valor de R$ 55.555,00; Item 834627, MARIA 
IOLANDA DE ALMEIDA CORDEIRO SILVA inscrita no CNPJ sob o 
número 488.063.581-20 no valor de R$ 47.850,00; Item 834669, 
LURDETE WEHNER STREMEL inscrita no CNPJ sob o número 
005.920.241-64 no valor de R$ 49.700,00; Item 834647, AUGUSTO 
DALA RIVA inscrita no CNPJ sob o número 075.569.349-34 no valor de 
R$ 50.200,00; Item 834626, ANTONIO DAS GRACAS DOS SANTOS 
inscrita no CNPJ sob o número 344.134.053-15 no valor de R$ 55.000,00; 
Item 834650, ALVARO ADRIANO BOSCO inscrita no CNPJ sob o número 
996.806.371-15 no valor de R$ 48.500,00; Item 834630, ADRIANA VIANA 
LIMA DOS SANTOS inscrita no CNPJ sob o número 046.926.293-12 no 
valor de R$ 46.500,00; Item 834615, EDIL VITURINO DE OLIVEIRA 
inscrita no CNPJ sob o número 960.995.181-34 no valor de R$ 49.010,00; 
Item 832548, ELENITA MARIA DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
811.589.711-68 no valor de R$ 28.575,37; Item 834636, ERIC CARLOS 
DE OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 326.356.268-12 no valor de 
R$ 53.620,00; Item 832552, FRANCINALDO FERREIRA DA SOLIDADE 
DE ANDRADE inscrita no CNPJ sob o número 609.394.663-09 no valor 
de R$ 20.000,00; Item 834632, 834651, 834652, ILAIR GELSON 
HUPPES inscrita no CNPJ sob o número 274.058.770-87 no valor de R$ 
148.129,00; Item 834614, CHRISTIAN HENRIQUE FISCHER BISPO 
inscrita no CNPJ sob o número 388.817.008-75 no valor de R$ 55.000,00; 
Item 832543, CLAUDETE GARBIN inscrita no CNPJ sob o número 
000.110.429- 23 no valor de R$ 20.000,00; Item 834609, BRUNA 
TRICHES DE OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 029.008.371-03 
no valor de R$ 60.000,00; Item 832558, ARLETE ANTONIA DO PRADO 
SILVA inscrita no CNPJ sob o número 001.635.321-84 no valor de R$ 
27.050,00; Item 834613, 834616, ITAMAR GODIEMSKI inscrita no CNPJ 
sob o número 007.596.071-09 no valor de R$ 103.940,00; Item 832540, 
LUANA MIRIAM LOPES MOURA inscrita no CNPJ sob o número 
052.696.821-41 no valor de R$ 19.580,00;  Item 832541, LINDINALVA 
ROSA DE ALMEIDA inscrita no CNPJ sob o número 329.618.428-75 no 
valor de R$ 20.000,00;  Item 834610, JULIANO CIGERZA inscrita no 
CNPJ sob o número 946.409.470-20 no valor de R$ 109.980,00; Itens 
834628, 834629, JULIANO BURATTI inscrita no CNPJ sob o número 
019.064.851-19 no valor de R$ 104.000,00; Item 832539, JOSIVALDO 
DOS SANTOS inscrita no CNPJ sob o número 357.035.148-35 no valor 
de R$ 19.500,00; Item 834608, JOSIARA CAMARGO SEVERINO inscrita 
no CNPJ sob o número 872.227.791-91 no valor de R$ 65.000,00; Item 
834635, JOSEMAR STANGHILIN E OUTRO inscrita no CNPJ sob o 
número 843.485.341-87 no valor de R$ 51.515,00; Item 834653, 
JEFERSON AURELIO PORTO QUEIROZ inscrita no CNPJ sob o número 
004.315.212-04 no valor de R$ 61.550,00; Itens 834631, 834654, 
834656, IZABELA ORSI LEITE inscrita no CNPJ sob o número 
023.797.811-33 no valor de R$ 174.484,40. Foram fracassados os itens: 
832542, 832544, 832549, 832551, 832553, 832554, 832555, 832559, 
832560, 832561, 832562, 832563, 834612, 834618, 834619, 834621, 
834622, 834623, 834624, 834625, 834645, 834646, 834667, 834668.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N° 144/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 25 de Novembro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registo de preços para futura e eventual 
aquisição de materiais esportivos para atender a demanda das 
secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
165120, 171072, 180891, 188937, 195887, 218954, 220063, 220075, 
225053, 225069, 225073, 230842, 822704, 825224, 831067, 831068, 
831075, GERAÇÃO 2000 CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS 
ESPORTIVOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
03.449.844/0001-02 no valor de R$ 72.071,00; Itens 16913, 164047, 
165117, 165118, 165119, 171069, 171073, 188472, 218958, 220058, 
220069, 220073, 225061, 225099, 226046, 230844, 230846, 822186, 
822187, 822188, 822189, 825223, 831063, 831064, 831065, 831066, 
831069, 831070, 831071, 831072, 831073, 831074, 834671, 834672, 
834674, 834675, 834676, P. MOREIRA LIMA COMÉRCIO E SERVIÇOS 
EIRELI -ME inscrita no CNPJ sob o número 21.395.275/0001-41 no valor 
de R$ 170.734,52. Foi fracassado o item: 834673. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Objeto: o registro de preços para futura e eventual aquisição de refletores 
de led (luminárias) para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais   - Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 22 de 
novembro de 2019. Horário:  14:h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
e-mail: carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum – MT, 06 de novembro de 2019.

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 145/2019

Nova Mutum - MT, 4 de Dezembro de 2019.

Pregoeiro
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Egídio tenta evitar outra queda na carreira 

Quase 80% do grupo do Cruzeiro
luta para evitar primeira queda
DA REPORTAGEM

O Cruzeiro precisa mu-
dar o panorama que vem 
tendo no Campeonato Brasi-
leiro para escapar de um iné-
dito rebaixamento. Faltam 
duas rodadas, e o time ne-
cessita tirar a desvantagem 
de dois pontos para o Cea-
rá. Também entra em jogo 
a carreira dos atletas. Quase 
80% deles tentam evitar uma 
“mancha” no currículo com 
a primeira queda para a Sé-
rie B.

Atualmente, o Cruzei-
ro contabiliza 32 jogadores 
no elenco. Mas somente sete 
deles têm, na carreira, uma 
marca negativa de queda 
à Série B. São eles: Egídio, 
Edilson, Jadson, Marquinhos 
Gabriel, Robinho, Rodrigui-
nho e Joel. Alguns deles com 
mais de uma queda. Foram 
considerados jogadores que 
participaram de pelo menos 
um jogo, mesmo deixando o 
clube no meio do Brasileiro.

Os sete jogadores do 
Cruzeiro que já foram re-
baixados: Egídio, por Vitória 
(2010) e Ceará (2011); Edil-
son, por Atlético-MG (2005), 
Athletico-PR (2011) e Botafo-
go (2014); Jadson, pelo San-
ta Cruz (2016); Marquinhos 
Gabriel, por Avaí (2011) e 
Sport (2012); Robinho, pelo 
Avaí (2011); Rodriguinho, 
pelo América-MG (2011); e 
Joel, pelo Avaí (2017).

O restante dos jogado-

res do Cruzeiro não passou 
por esse desgosto na carrei-
ra. Muitos deles, inclusive, 
são campeões da competi-
ção, como o goleiro Fábio, 
o zagueiro Léo, o volante 
Henrique e o atacante Fred. 
Todos já mais experientes e 
que buscam evitar um rebai-
xamento.

Com quedas no cur-
rículo, o lateral-esquerdo 
Egídio mantém o discurso 
de que ainda é possível mu-
dar a situação do Cruzeiro 
no Brasileiro. “Não há nada 
perdido. Vamos para dois 
jogos, vamos de novo fora 
de casa contra o Grêmio. É 
vencer, vencer ou vencer. 
Temos que torcer também 
contra um que está brigando 
com a gente, que é o Ceará. 
Nos fechamos no vestiário 
e continuamos acreditando. 
Vamos nos doar em prol do 
Cruzeiro”.

Outros atletas estão ini-
ciando a carreira e podem 
já começá-la com um re-
baixamento, casos do lateral 
Orejuela, o zagueiro Cacá, 
o volante Éderson e o meia 
Maurício, entre outros que 
até subiram recentemente 
para o futebol profissional.

O único adversário ce-
leste nessa luta é o Ceará, 16ª 
colocado, com 38 pontos e 
9,4% de chance de queda. O 
Cruzeiro está em 17º, com 36 
pontos, dois a menos que o 
Vozão, e com 90,6% de chan-
ce de rebaixamento.

MANCHA NO CURRÍCULO | Apenas sete jogadores do elenco foram rebaixados para a Segunda Divisão na carreira
Foto: Nayra Halm

Foto: reprodução

Matheus Henrique e Pepê comemoram título da 
Libertadores do Grêmio 

FESTA TRIPLA!

Fla vai reunir times campeões
brasileiros contra o Avaí

TORCEDORES NO TRI

Jovens do 
Grêmio sonham
com tetra da 
Libertadores

Foto: tHiago Felix

Flamengo Sub-20 foi campeão na semana passada 

DA REPORTAGEM

Com a derrota do Cruzei-
roApós um ano mágico tan-
to no profissional quanto na 
base, o Flamengo faz o seu 
último jogo em casa da tem-
porada nesta quinta-feira (5), 
quando recebe o lanterna e 
já rebaixado Avaí às 19h. 

E para presentear a tor-
cida, a diretoria vai reunir 
no Maracanã os três times 
que unificaram os títulos do 
Campeonato Brasileiro em 
2019, feito inédito do sub-17, 
sub-20 e da equipe principal.

Antes de a bola rolar, to-
dos os jogadores estarão pre-
sentes e posarão juntos para 
fotos com os três troféus 
conquistados. 

Quem chegar cedo ao 
Maracanã vai poder acom-
panhar ainda uma prelimi-
nar com a final da Superco-
pa Sub-17, entre Flamengo e 
Palmeiras – no jogo de ida, 
o Rubro-Negro perdeu por 2 
a 0 em São Paulo e precisará 
inverter a vantagem para ser 

DA REPORTAGEM

Quando o Grêmio le-
vantou o tricampeonato da 
Libertadores, diante do La-
nús, em 2017, Matheus Hen-
rique e Pepê eram mais dois 
jovens das categorias de base 
que tinham o sonho de che-
gar ao elenco profissional. 
Participaram da festa nas 
ruas de Porto Alegre como 
torcedores comuns. Dois 
anos depois, já afirmados no 
time de Renato Gaúcho, de-
cretam a busca pelo tetra em 
2020.

Uma foto da dupla na 
Avenida Goethe, ponto tra-
dicional de comemoração, 
viralizou nas redes sociais 
depois de Pepê postar a lem-
brança. Ainda que na ima-
gem apareça o companheiro 
de categoria de base Matheus 
Carrasco, outra revelação 
deste ano também estava 
com o trio: Jean Pyerre.

Pepê e Matheus Henri-
que estrearam com a cami-
sa do Grêmio em 2017, mas 
eram anônimos no meio da 
multidão. Poucos dias de-
pois, estavam com Geromel, 
Luan e companhia, respon-

sáveis por dar aquela alegria, 
como colegas de trabalho.

“Vamos nos aposentar e 
contar que a gente estava co-
memorando um título num 
ano e, no seguinte, estava no 
grupo. Mas é legal, porque 
disputamos a Libertadores 
ano passado, esse ano e va-
mos de novo ano que vem. 
É de se orgulhar. Sonhos 
foram feitos para serem vi-
vidos”, destacou Matheus 
Henrique.

“Foi um ano fantásti-
co para nós, Jean, olhar para 
trás e ver que há dois anos 
estávamos comemorando e 
hoje fazemos parte do gru-
po, conquistando vitórias e 
quem sabe título da Liber-
tadores. Vamos buscar em 
2020”, emendou Pepê.

Os dois valorizam a tra-
jetória construída até agora 
no Tricolor. Passaram por 
um processo de refino téc-
nico e tático durante 2018. 
Neste ano, se consolidaram 
como destaques no time 
principal. Matheus é titular 
no meio-campo, enquan-
to Pepê é vice-artilheiro no 
ano, com 12 gols, só atrás de 
Everton.

campeão.
A partida dos garotos co-

meça às 15h, e o ingresso do 
jogo contra o Avaí no pro-
fissional vale para assistir à 

Foto: divulgação

Vitor Hugo passará por cirurgia na região inguinal 

PLANEJAMENTO

Palmeiras 
antecipa cirurgias 
de Vitor Hugo, 
Hyoran e Scarpa

DA REPORTAGEM

Para adiantar o planejamento de 2020 e 
facilitar a recuperação, o Palmeiras optou por 
antecipar a realização de procedimentos cirúr-
gicos em três atletas do atual elenco: o zaguei-
ro Vitor Hugo e os meias-atacantes Gustavo 
Scarpa e Hyoran.

Ausente do treinamento, o trio será des-
falque nas rodadas restantes do Brasileiro. 
O Verdão enfrenta o Goiás nesta quinta, em 
Campinas, e depois se despede da temporada 
no domingo, quando enfrenta o Cruzeiro em 
Belo Horizonte.

Vitor Hugo passou por uma cirurgia na 
terça na região inguinal. Ele já havia perdido 
alguns jogos da temporada por causa de dores 
abdominais. O zagueiro, que retornou ao clube 
no fim de julho, fez 20 jogos em 2019.

Hyoran e Gustavo Scarpa foram subme-
tidos a procedimentos nas vias respiratórias. 
Hyoran soma 20 jogos na temporada, com dois 
gols marcados. Gustavo Scarpa é o artilheiro 
do Verdão em 2019, com 13 gols em 47 partidas 
no ano.

O descenso do Cruzei-
ro pode ser confirmado na 
próxima quinta-feira, caso o 
Ceará no mínimo empatasse 

com o Corinthians, ontem 
( jogo encerrado após o fe-
chamento desta edição), e a 
Raposa seja derrotada pelo 

Grêmio, em Porto Alegre, 
pela penúltima rodada do 
Brasileirão. Na última ro-
dada, o Cruzeiro ainda terá 

pela frente o Palmeiras, no 
Mineirão, enquanto o Ceará 
visitará o Botafogo, no Nil-
ton Santos.

VARZEA GRANDE - MT

13/12/2019 ÀS 11h.CONSULTE CONDIÇÕES DE PARCELAMENTO

Inf: (11)  3845-5599
WWW.MILANLEILOES.COM.BR

CASA - LOT. CHAPÉU DO SOL
 C/227,49 À. CONST. E 360,00M² À. TERR.

Rua Pingo de Ouro, (Lt 05 da Qd 16).
LANCE MÍNIMO: R$ 210.000,00 

preliminar. Os bilhetes estão 
à venda pela internet e nos 
pontos físicos, com preços 
de R$ 45 a R$ 350. 

Após essa partida, o time 

de Jorge Jesus encerrará o 
Brasileiro no domingo, con-
tra o Santos na Vila Belmiro, 
e depois terá o Mundial de 
Clubes no Catar pela frente.
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DA REPORTAGEM

A Polícia Federal defla-
grou na manhã desta quarta-
-feira (4) a “Operação Ybyrá” 
para combater a ação de 
uma organização criminosa 
que atuava no processo de 
extração ilegal de aroeira na 
região da Terra Indígena Sa-
raré, localizada em Conquis-
ta D’Oeste.

Segundo a PF, a investi-
gação apontou a participa-
ção de lideranças indígenas 
na estrutura da organização, 
uma vez que os índios envol-
vidos permitiam a explora-
ção da reserva em troca de 
pagamentos periódicos ou 
outros benefícios.

Cerca de 65 policiais fede-
rais cumpriram 25 ordens ju-
diciais expedidos pela Justiça 
Federal de Cáceres, dentre as 
quais constam 12 mandados 
de prisão e 13 mandados de 
busca e apreensão nas cida-
des de Nova Lacerda e Con-
quista D’Oeste.

Na operação foram pre-
sos indígenas, madeireiros 
e uma grande propriedade 
rural está sendo apreendida 
judicialmente por ter ad-
quirida madeira oriunda da 
reserva indígena. A investi-
gação teve início no ano de 
2017, a partir de uma prisão 
em flagrante realizada em 
uma ação de fiscalização de 

terra indígena.
Tais fiscalizações visavam 

coibir a prática de crimes 
ambientais no interior das 
reservas e são coordenadas 
pela Fundação Nacional do 
Índio (Funai), contando com 
o apoio do Instituto Brasilei-
ro de Meio Ambiente e Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama) e de forças policiais.

O foco da exploração 
ambiental investigada na 
operação foi a extração da 
aroeira, espécie que tem o 
corte proibido em floresta 
primária desde 1991 por uma 
portaria normativa expedida 
pelo Ibama. Os presos estão 
sendo conduzidos para a De-
legacia de Polícia Federal em 
Cáceres onde serão ouvidos 
e encaminhados à cadeia lo-
cal. No período da investi-
gação foi realizada uma das 
apreensões foram apreendi-
das mais de 1,2 mil lascas de 
aroeira avaliadas em mais de 
R$ 50 mil. A operação tenta 
também identificar outras 
pessoas responsáveis pela 
aquisição da aroeira, as quais 
serão indiciadas pelo crime 
ambiental e pela organiza-
ção criminosa, bem como os 
imóveis serão apreendidos 
para ressarcimento ambien-
tal. O nome da operação faz 
menção ao significado das 
palavras “árvore, tronco, ma-
deira” no dialeto tupi.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

HR SINOP

Secretaria de Saúde publica
resultado do processo seletivo

DNIT

Balança móvel identifica carretas
com excesso no limite de carga

LEVANTAMENTO

Mato Grosso tem alto 
risco de deslizamento: 
8% do território

Candidatos podem consultar a nota individual da prova e 
a lista com os nomes 

Fiscalização foi realizada na BR-364 

Foto: Divulgação

“Suscetibilidade a deslizamentos do Brasil: primeira 
aproximação” 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) divul-
gou, no Diário Oficial do Es-
tado, as notas individuais da 
prova escrita e a lista com os 
nomes dos candidatos clas-
sificados para a fase de aná-
lise curricular do processo 
seletivo do Hospital Regio-
nal de Sinop. No dia da apli-
cação do exame, 24 de no-
vembro, 702 candidatos 
realizaram a prova, sendo 
que 114 estiveram ausentes e 
1 foi desclassificado.

No total, são ofertadas 
390 vagas, considerando a 
soma da ampla concorrên-
cia com as vagas voltadas 
às pessoas com deficiência, 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) iniciou 
a fiscalização de cargas no 
km 47 da BR-364, no posto 
da Polícia Rodoviária Fe-
deral (PRF) em Alto Garças 
por onde passam centenas 
de carretas carregadas com 
grãos que saem do Nortão, 
Médio Norte e outras regi-
ões, em direção aos portos.

A fiscalização vai até o 
dia 13 para coibir o excesso 
de peso nas cargas, que pro-
porcionam desgaste prema-
turo do pavimento. A fiscali-
zação também visa educar os 
caminhoneiros sobre a im-
portância de não trafegarem 
com carga em excesso, pois 
gera degradação precoce do 
pavimento. 

O carreteiro que estiver 
transportando carga acima 
deste limite será autuado e 
orientado a fazer o transbor-
do ou remanejamento dos 
produtos, ficando sujeito à 
multa.

O Dnit tem contrato 
de fiscalização com balança 
móvel, chamada de Unida-
de Móvel Operacional, que 
prevê a disponibilidade de 
três balanças móveis para 
a realização dos trabalhos, 
com equipe técnica também 
disponibilizada. São estru-
turas formadas por balanças 

DA REPORTAGEM

Um levantamento reali-
zado pelo IBGE mostrou que 
em Mato Grosso há alto risco 
de deslizamento em 8,11% do 
território, o que representa 
73.278 km². Da região Cen-
tro-Oeste, é o estado com 
menor risco de desabamento 
em relação à extensão ter-
ritorial, no entanto, é o que 
tem a maior quantidade de 
terras em áreas de risco.

Com a maior parte do 
território com baixo ou mé-
dio risco de desabamento, 
cerca de 70%, Mato Grosso 
tem como áreas de estabili-
dade o Pantanal, que é uma 
planície, e a ilha do Bananal, 
na divisa com o Tocantins. Já 
os maiores riscos estão em 
regiões como a Serra Azul, 
em Rosário Oeste.

Os dados constam no 
mapa “Suscetibilidade a des-
lizamentos do Brasil: primei-
ra aproximação”. O estado 
com maior área com risco de 
deslizamentos é o Rio de Ja-
neiro, que tem 53,9% do ter-
ritório sob alerta. Apesar do 
baixo risco, Mato Grosso já 
teve registros de deslizamen-
tos de terra significativos. Em 
dezembro de 2018, após uma 
chuva um barranco caiu so-
bre uma casa no bairro Santa 
Rosa, em Cuiabá.

Em 2017, 3 casas fica-
ram soterradas em Barra do 
Garças por causa do desaba-
mento de um morro. Já em 
2007, um grupo de turistas 
ficou ferido após o desmoro-
namento de um barranco no 
Parque Nacional de Chapada 
dos Guimarães, próximo da 
cachoeira Véu de Noiva.

Foto: PF-Mt

Operação Ybyrá foi desencadeada ontem pela manhã 

Índios e madeireiros são alvos
de operação da Polícia Federal
EXTRAÇÃO ILEGAL | PF diz que índios permitiam a exploração da reserva em troca de pagamentos ou outros benefícios

para os cargos de adminis-
trador, contador, analista de 
TI e suporte de rede, auxi-
liar de farmácia, engenheiro 
do trabalho, nutricionista, 
psicólogo, assistente social, 
fonoaudiólogo, técnico em 
imobilização ortopédica, 
técnico em segurança do 
trabalho e técnico em en-
fermagem. As remunera-
ções variam de R$ 1,3 mil a 
R$ 7 mil.

Conforme o crono-
grama do edital, a publica-
ção com o resultado final 
do processo seletivo está 
prevista para o dia 13 de 
dezembro. O edital do pro-
cesso seletivo do Hospital 
Regional de Sinop pode ser 
acessado neste link.

portáteis estáticas e móveis 
dinâmicas, além de equipa-
mentos e sistemas associados 

que permitem aferir o exces-
so de peso nos veículos de 
carga – e que são aprovados 

e homologados pelo INME-
TRO”, informa a assessoria 
do departamento.
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Investimentos no cultivo de legumes no sistema convencional

ASSESSORIA
DE IMPRENSA

Há mais de três anos, o 
produtor rural Fabiano Apa-
recido Yamak juntamen-
te com sua irmã, Cristiane 
Yamak, trabalham com o 
cultivo de folhas no siste-
ma hidropônico, em Santa 
Carmem. Com uma produ-
ção semanal de 11,2 mil pés 
de verduras, os produtores 
financiaram, com projeto 
de crédito elaborado pela 
Empresa Mato-grossense de 
Pesquisa, Assistência e Ex-
tensão Rural (Empaer), re-
cursos na ordem de R$ 238 
mil com o objetivo de am-
pliar a produção para 14 mil 
pés por semana, bem como 
cultivar legumes no siste-
ma convencional e comprar 
um trator para o trabalho na 
produção.

O produtor começou a 
investir cultivo de olericultu-
ra no sistema convencional, 
ou seja, no solo em 2009, 
numa área de 28 hectares, 
dividida em duas chácaras. 
No ano de 2017, com recurso 
próprio, migrou para o cul-
tivo hidropônico e construiu 
uma estufa numa área de 
três hectares. Atualmente, o 
produtor e sua irmã Cristia-
ne são fornecedores exclusi-
vos de alface na maior rede 
de supermercados de Sinop.

Atendem também o 
Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA), da Com-
panhia Nacional de Abaste-
cimento (Conab). No sistema 
Hidropônico, além da alface, 
produzem agrião, rúcula, ce-
bolinha e outros. Os produ-
tores trabalham durante sete 
dias da semana e comercia-

SANTA CARMEM | Projeto da Empaer possibilitou financiamento de R$ 238 mil para investimentos 
no aumento da produção

Foto: Rosana PeRsona

C l u b  
P a d r i n h o

P O N T O  D E  C O L E T A

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

(66) 3531-5807

Crédito rural auxilia produtores na
expansão do cultivo de hortaliças

lizam a dúzia das folhas por 
R$ 21,60. A ampliação da hi-
droponia vai incrementar a 
produção para 2.000 pés de 
alface por dia.

Segundo o engenheiro 
agrônomo da Empaer Thia-
go Tombini, em abril de 2019 
a família de agricultores bus-
cou recursos do Programa 
Nacional de Fortalecimento 
da Agricultura Familiar (Pro-
naf) Mais Alimentos para 
custeio no valor de R$ 87 
mil, financiado pela Coope-
rativa de Crédito Sicredi. 

No mês de outubro, fi-
nanciou mais R$ 151.459,49 
para aquisição de um trator 
Massey Ferguson 4707 com 
enxada. “Os dois projetos 
de crédito foram elaborados 
pela Empaer”, explica.

Conforme Tombini, a 
expectativa dos irmãos com 
o novo trator é de iniciar os 
canteiros para produção dos 
legumes bem como pepino, 
tomate, pimentão e outros. 
Como os produtos serão pro-
duzidas no solo, o agricultor 
já começou a fazer canteiros 
de 60 metros de compri-
mento para realização do 
plantio. O trator será usado 
também para o controle de 
pragas e na adubação.

O zootecnista da Empaer, 
Breno de Moura Gimenez, 
revela que foram elabora-
dos dois projetos de crédito 
para a família Yamak e que 
em breve os produtores vão 
comercializar caixaria para 
atender os grandes merca-
dos da região. “O nosso tra-
balho continua com o ser-
viço de assistência técnica, 
auxiliando o produtor desde 
o cultivo até a colheita”, en-
fatiza Breno.


