
O número de mortes envolvendo motociclistas na BR-163 reduziu 39% em 2019, de acordo com levantamento realizado pela Rota do Oeste no trecho 
sob concessão. Os dados comparam os períodos de 1º de janeiro a 30 de novembro e de 2018 e demonstram ainda uma redução de 10% no número de 
acidentes com vítimas.                                                Página -7

TRECHO SOB CONCESSÃO

Ocorrências com moto representam
23% dos atendimentos na BR-163

CAOS NA TOCA

Estatal chinesa  
investirá 
U$ 10 bi 
em Sinop
A prefeita Rosana Martinelli (PL) 
anunciou a instalação em Sinop 
de um centro de tecnologia no 
agronegócio da Instiel, represen-
tante da maior estatal chinesa – 
o Grupo Sino. O vice-presidente 
da empresa, Cleverson Santos, 
confirmou a vinda para o muni-
cípio com uma projeção inicial 
de compra de até 10 bilhões de 
dólares.                        Página  -3

Os problemas extracampo continuam afetando o Cruzeiro uma semana depois de ter concreti-
zado o inédito rebaixamento para a Série B do Brasileiro.            Página -6

MATARAM JOVEM

MUNDIAL

Polícia
identifica
grupo

Fla faz 
último treino
antes de 
enfrentar 
o Al Hilal

A Polícia avançou nas 
investigações contra um grupo 
criminoso envolvidos em vários 
crimes de roubos a comércios e 
propriedades rurais em Sinop. O 
mesmo grupo seria responsável 
por um homicídio, ocorrido no 
último dia 7 de dezembro, em 
que o corpo da vítima, Augusto 
Marinhos Ferreira, foi carboniza-
do dentro de um veículo.          
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O Flamengo realizou na 
manhã deste segunda-feira (16), 
em Doha, no Catar, madrugada 
no Brasil, o último treino de 
preparação para a semifinal do 
Mundial de Clubes, terça (17), 
contra o Al Hilal, às 13h30.   
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Cruzeiro: travado 
no planejamento



Já passou da hora de abandonar o mantra 
“do nós contra eles”, lamber as feridas, 
reciclar-se e tocar em frente. É preciso 
deixar a direita (viabilizada no voto pela 
esquerda) mostrar a que veio

Não se pode dizer que a cor branca não 
seja branca e que a cor preta não seja pre-
ta, pois estes padrões foram convencio-
nado por consenso desde que o mundo é 
mundo. Da mesma forma que não se pode 
afirmar que o dia não é claro e que a noite 
não é escura.

Entretanto, estas premissas nem 
sempre são observadas por aqueles que 
teimam em transformar mentiras em 
pretensas verdades. Na área política, 
notadamente da chamada esquerda, se 
transforma, na maior cara de pau, menti-
ras em verdades, embalada pela ideia de 
que ela não se equivoca e nem erra. Ela é 
a dona de todas as razões, virtudes e ver-
dades. Enfim, se não fosse ateia, seria a 
encarnação de Deus na terra.

Não foi a esquerda a patrocinadora 
dos piores e mais escandalosos casos de 
corrupção da América, via Brasil e etc.? 
Pensando bem, isto sequer existiu! Tudo 
não passou de um golpe contra ela que é 
a mais inocente das vestais, em que pese 
está tudo sendo apurado, provado em di-
versas e legítimas instâncias judiciais, 
com a observância do devido processo le-
gal e do contraditório.

Da mesma forma que se vende des-
caradamente que a miséria em que vive 
Cuba é culpa do EUA, em que pese ter esta 
vivido desde o início da chamada revo-
lução cubana, no final de década de 50 
do século passado (Invasão da Baia dos 
Porcos), sob órbita da influência soviéti-
ca. Inventou-se um inimigo externo para 

Mais uma marca histórica!
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do milhar mudando é uma nova marca 
histórica, algo que tira o “fôlego”, algo 
sem explicação.

Esse trabalho não vai chegar a um 
número final, apenas quando eu, de 
fato, não conseguir mais escrever. Não 

me vejo sem publicar, não me 
vejo deixando de lado uma 
paixão tão antiga, que me 
acompanha desde os tempos 
de escola e que, por muitas 
vezes, me fez sonhar com o 
dia em que um texto meu es-
tamparia páginas de um jor-
nal ou revista.

Nada melhor, na vida, que 
realizar sonhos. E é isso que 

eu corro atrás, todos os dias. Quando vi 
meu primeiro artigo publicado sonhava 
com o centésimo, hoje o céu é o limite. 
Só me resta torcer para ter vida, saúde 
e leitores para seguir com essa minha 
paixão por muito tempo.

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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Não foi sem um prêmio na mão que o Brasil deixou 
a COP-25, conferência das Nações Unidas sobre mudan-
ças climáticas realizada em Madrid —o de Fóssil do Ano.

A tradicional e nada gloriosa honraria, pela primei-
ra vez concedida ao Brasil por uma rede que congrega 
mais de mil ONGs ambientalistas no mundo, consolida a 
imagem passada pela diplomacia brasileira em duas se-
manas de conferência.

Sem fechar um acordo sobre o mercado de emissão 
de carbono, a COP-25, acabou de modo pouco alenta-
dor. Contribuiu para tanto a obstrução do Brasil à carta 
final, após idas e vindas nas tratativas.

Madri viu um Itamaraty isolado. Representou o 
único país a defender que metas de redução de emissões 
não deveriam ser ajustadas descontando-se do cálculo os 
créditos de carbono vendidos a outros países. Ignora-se 
assim a matemática básica, permitindo a quem vende e a 
quem compra emitir carbono pelo mesmo crédito.

Tal insulamento contrasta com o protagonismo de 
2015, quando o Brasil ajudou a viabilizar a conferência 
do clima em Paris. Agora, sob a batuta do ministro do 
Meio Ambiente, Ricardo Salles, esmolaram-se recursos 
em troca da desobstrução das negociações.

Até nesse ponto houve fracasso. Salles saiu de mãos 
abanando, embora tenha chegado ao evento antes dos 
demais ministros, esperados ao final dos entendimentos.

Ironicamente, prejudicou-se inclusive o agronegó-
cio. Constrangidos, representantes brasileiros do setor 
não lograram agendas oficiais com países europeus. Já 
governadores da Amazônia Legal tiveram uma pauta de 
reuniões intensa.

Enquanto ocorria a COP-25, o governo acenava em 
sentido contrário ao interesse ambiental. Da fala infan-
til do presidente Jair Bolsonaro dirigida à jovem ativista 
Greta Thunberg à edição de uma medida provisória te-
merária sobre regularização fundiária, minou-se ainda 
mais a credibilidade do país nas negociações do clima.

A reduzida participação brasileira em Madri deu 
motivos de constrangimento. Na ausência inédita de um 
estande oficial, o vácuo deixado pela chefia de Estado foi 
ocupado pela atuação de representantes da sociedade ci-
vil —ONGs, empresas e universidades.

Eles fizeram de um estande brasileiro independen-
te o palco de debates acalorados, com a presença até do 
presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). De 
sua parte, Salles reuniu-se brevemente com ambienta-
listas e parlamentares. A conferência há de ter ensinado 
que, para obter êxitos no âmbito global, o país precisa 
ser levado a sério. Mesmo uma diplomacia mais hábil te-
ria grande dificuldade em reverter a péssima impressão 
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culpar pelos seus desacertos e erros. 
Pelo mesmo motivo, se culpa àquela 
nação pelo descalabro da Venezuela 
que fenece, via socialismo caboclo, 
em cima de uma das maiores reser-
vas de petróleo do mundo. O ex-pre-

sidente cocaleiro boliviano (outra santida-
de) que queria perpetuar-se no poder, após, 
sucessivos e controvertidos mandatos, ter 
perdido um plebiscito, ganhado uma elei-
ção fraudulenta e, mesmo tendo renuncia-
do, sofreu também um maldito e delibe-
rado golpe. No Brasil, o povo certamente 
estava errado por eleger, nas últimas elei-
ções a oposição, pois os únicos donos da 
verdade neste mundo de meu Deus são os 
seguidores de Marx e Lenin.

Nos regimes democráticos a alternân-
cia do poder é uma salutar regra. E o gato 
tem que conviver civilizadamente com o 
rato. É preciso deixar a soberba e aceitar 
o resultado da urnas, pois o povo é sobe-
rano. Já passou da hora de abandonar o 
mantra “do nós contra eles”, lamber as fe-
ridas, reciclar-se e tocar em frente. É preci-
so deixar a direita (viabilizada no voto pela 
esquerda) mostrar a que veio, pois ora ela 
tem o aval da urnas. Cabe esquerda provar 
que sabe fazer uma oposição em prol do 
País. Botar fogo no Brasil não é certamente 
um boa ideia, pois ela governou o Brasil da 
forma que quis durante quase três lustros.

A não ser assim, é preciso pedir socorro 
ao velho e eficaz óleo de peroba que con-
tinua ser um excelente antídoto para cara 
de pau.

P.S. – “Pode-se enganar a todos por al-
gum tempo; pode-se enganar alguns por 
todo o tempo; mas não se pode enganar a 
todos todo o tempo”. (Abraham Lincoln).

RENATO GOMES NERY É ADVOGADO

Óleo de 
peroba

CARAVANA NA MIRA
Acionada na Justiça de Mato Grosso pelo 

Ministério Público Estadual (MPE), a empre-
sa 20/20 Serviços Médicos também respon-
de a ações semelhantes em outros estados, 
segundo destacou o promotor Mauro Zaque 
na ação. A empresa foi contratada pelo ex-
-governador Pedro Taques para fazer exa-
mes e cirurgias oftalmológicas na “Caravana 
da Transformação”. Em MT, ela respondia a 
uma ação proposta pelo MPE em 2018, devi-
do à ausência de controle do quantitativo de 
consultas, exames e procedimentos cirúrgi-
cos efetivamente realizados e posteriormen-
te pagos à empresa em outros dois contratos.

MEDIDAS IMPOPULARES
Mauro Mendes relembrou que foi vaiado 

por tomar medidas duras em relação à taxa-
ção do agronegócio, mas disse que isso possi-
bilitou a retomada de obras em todo o Estado 
e que já possui a aprovação dos agricultores. 
No início do ano, ele encaminhou ao Legisla-
tivo proposta que estabelecia o novo Fethab, 
que à época gerou grande desconforto entre 
os produtores rurais. “Um dia desses fui a Lu-
cas do Rio Verde e, numa mesa com dezenas 
de produtores, estava todo mundo sorrindo, 
todo mundo alegre. Diferente do começo do 
ano, quando fui vaiado, porque tinha feito 
essa taxação”.

VAGA DE SELMA
O líder do Governo na Assembleia, de-

putado Dilmar Dal’Bosco, afirmou que o go-
vernador Mauro Mendes terá grande peso 
na decisão final do Democratas em lançar 
um nome ou apoiar alguém na disputa da 
eleição suplementar que ocorrerá em Mato 
Grosso em 2020, por conta da cassação da 
senadora Selma Arruda. “Ele é o governador. 
É a maior liderança do partido. Deve ter uma 
conversa entre ele e o Jaime Campos. A pa-
lavra do Jaime é muito forte também. Então, 
temos que pensar. Todos fazer uma análise 
fria e ver a composição. Ver qual nome mais 
agrega”, afirmou.

Quando comecei a escrever artigos diários escutei de mui-
ta gente que eu não passaria dos 30, 40 artigos. Confesso 
que tinha medo de não conseguir sequer chegar nessa 
marca. Hoje os artigos diários são esmagadora maioria 
no número que estou comemorando e a cada dia tenho a 
certeza de que tenho assunto para muitos anos ainda!

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

RENATO GOMES NERY

Crédito: Reprodução
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“Constrangidos, representantes brasi-
leiros do setor não lograram agendas 
oficiais com países europeus. Já gover-
nadores da Amazônia Legal tiveram 
uma pauta de reuniões intensa

“
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Quem me conhece sabe que escrevo 
artigos para jornal desde os meus 16 anos 
e hoje, aos 40, acumulo um bom volume 
de materiais publicados dentro e fora do 
país. Quando comecei tinha um número 
em mente: atingir 100 artigos. Isso, para 
quem estava nos pri-
meiros, escrevendo 
em um jornal quin-
zenal, novo, falando 
sobre um assunto até 
então extremamente 
controverso (eu de-
fendia a populariza-
ção da tecnologia em 
pouco tempo) pare-
cia algo quase inatin-
gível. Mas eu tinha certeza que chegaria 
em tal marca.

O último mês de 2019 me trouxe uma 
marca um pouco maior que essa: conse-
gui atingir o número quase inacreditável 
de 6.000 artigos publicados. Isso mesmo: 
seis mil artigos. Eu olho, admiro, e quase 
não acredito que isso tenha sido possível.

Aquele número, de 100 artigos, não 
me sai da cabeça. Quando atingi foi uma 
felicidade imensa, assim como é extre-
mamente satisfatória a sensação envol-
vida em cada publicação minha. Cada 
texto tem um pouco de mim, um pouco 
da minha essência.

Para mim cada novo número é uma 
conquista, mas cada vez que vejo a casa 

Um homem morreu na tarde de sábado (14) em um acidente envolvendo 
uma moto e uma carreta em Cáceres. De acordo com testemunhas, o condutor 
da moto, Paulo da Silva Rodrigues, 45 anos, teria ultrapassado o sinal verme-
lho no cruzamento de duas avenidas e foi atingido por uma carreta. Com o 
choque, o motociclista foi arremessado para dentro de uma vala. Ele estava 
indo buscar o filho no trabalho quando o acidente aconteceu. O motorista da 
carreta disse que não teve tempo de frear.
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Ação desenvolvida pelo Governo do Estado 

Lançado o maior programa de 
incentivo à Agricultura Familiar

DA REPORTAGEM

O Governo do Estado de 
Mato Grosso lançou o pro-
grama ‘Mato Grosso Produ-
tivo’, maior programa de in-
centivo à agricultura familiar 
do Estado. O evento foi re-
alizado no Palácio Paiaguás 
e reuniu centenas de convi-
dados entre senadores, de-
putados federais e estaduais, 
secretários de estado, prefei-
tos, secretários municipais 
de agricultura, vereadores, 
cooperativas, associações, 
produtores familiares, e par-
ceiros do setor produtivo.

O MT Produtivo é desen-
volvido pela Secretaria de 
Estado de Agricultura Fami-
liar (Seaf) para fortalecer o 
produtor no campo. O pro-
grama abrange uma série de 
iniciativas para o fomento 
das principais cadeias pro-
dutivas no Estado, com des-
taque para o café, cacau, lei-
te, mel,  frutas como banana, 
limão e Maracujá, atividades 
como piscicultura, extrati-
vismo da castanha do Brasil, 
produção de flores tropicais, 
a implantação de hortas es-
colares em escolas estaduais 
do campo, a piscicultura, a 
execução de programas vi-
tais como o acesso à água e 
irrigação, a destinação de in-
sumos e a entrega de patru-
lhas agrícolas, para aumen-
tar a produção no campo 
por meio da mecanização do 
trabalho.

Entre a entrega de equipa-
mentos agrícolas, assinatura 
de convênios e a contrata-
ção de novos serviços foram 
firmados mais de R$ 10 mi-
lhões em investimentos na 
primeira fase do programa. 
Foram entregues mais de R$ 
2,6 milhões em equipamen-
tos, totalizando 16 patrulhas 
mecanizadas e três picapes, 
que passam a beneficiar 18 
municípios: Alta Floresta, 
Alto Araguaia, Araputanga, 

PELO ESTADO | O Programa visa implementar ações para o 
fortalecimento e avanço do produtor no campo

Foto: Marcos Vergueiro/secoM-Mt

Aripuanã, Barra do Bugres, 
Brasnorte, Cáceres, Casta-
nheira, Glória D’Oeste, Juí-
na, Juscimeira, Nobres, Nova 
Olímpia, Ribeirão Casca-
lheira, Salto do Céu, Santo 
Afonso, Tabaporã e Tangará 
da Serra. Além disso foi assi-
nada ordem de fornecimen-
to para a entrega de uma es-
cavadeira hidráulica no valor 
de R$ 394,5 mil para o muni-
cípio de Torixoréu. 

“Com muita transparên-
cia e determinação, estamos 
construindo um novo rumo 
para Mato Grosso, e tenho 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Estatal chinesa confirma 
implantaçãoem Sinop com 
investimentos de US$ 10 bi
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Marti-
nelli (PL) anunciou, na sexta-
-feira (13), a instalação em 
Sinop de um centro de tecno-
logia no agronegócio da Ins-
tiel, representante da maior 
estatal chinesa – o Grupo 
Sino. O vice-presidente da 
empresa, Cleverson Santos, 
confirmou a vinda para o 
município com uma projeção 
inicial de compra de até 10 
bilhões de dólares, que bene-
ficiará toda a região norte do 
Estado. Além da perspectiva 
na geração de 400 empregos 
diretos. “São investimentos 
que vão proporcionar ain-
da mais desenvolvimento ao 
município. Nossa cidade tem 
crescido muito em todas as 
áreas e o desenvolvimento 
econômico é a mola propul-
sora dessa região. Realizamos 
várias reuniões porque preci-
samos continuar avançando 
com a vinda dessas empresas. 
Isso promove mais empre-
gos, renda e o pai de família 
precisa disso e não há dúvidas 
de que Sinop é um excelente 
lugar para se investir”, desta-
cou a prefeita, em entrevista 
coletiva.

O trabalho para a atra-
ção dos investidores começou 
há oito meses com a apresen-
tação de estudos e dados da 
economia de Sinop. Segundo 
o vice-presidente do grupo, 
a consolidação na vinda para 
o município contou com o 
empenho da administração 
municipal.

“Ela (prefeita) levou os 
números, apresentou os nú-
meros de Sinop e o potencial 
crescimento da região ao re-
dor de Sinop, áreas que po-
dem ser exploradas. A Rosana 
viajou e conheceu o Centro 
de Tecnologia, escritórios e a 
gente vai trazer uma estrutu-
ra grande. Essa operação, ini-
cialmente, iria para o Paraná 
e fizemos um estudo grande. 
Apresentamos os números 
(economia) aos chineses e eles 
autorizaram a vinda de todo 
o centro tecnológico para Si-

nop. Temos várias vertentes 
de empreendimento e vamos 
começando as implantações 
nos locais escolhidos”, desta-
cou Cleverson Santos.

A primeira fase do em-
preendimento em Sinop já 
tem previsão de ser inaugu-
rada ainda em janeiro. A Ins-
tiel já definiu a locação de um 
imóvel nas proximidades da 
Avenida Bruno Martini, pró-
ximo a Unemat. A projeção é 
de gerar cerca de 60 empre-
gos com a estruturação de um 
escritório e loja. Na segunda 
etapa, a previsão é de 300 
empregos diretos e mais de 2 
mil indiretos.

O executivo do grupo 
explicou ainda que os produ-
tores rurais de Mato Grosso 
podem dobrar a lucrativida-
de. “Vamos trazer uma es-
trutura grande, crédito in-
ternacional e pensamos em 
instalar um banco internacio-
nal aqui para facilitar para o 
produtor. Temos a possível 
instalação de uma indústria 
de tratores, mas o primeiro 
foco é o agronegócio. Fize-
mos estudo na região de Mato 
Grosso e vimos que existem 
muitos produtores e donos 
de frigoríficos, por exemplo, 
que tem muito potencial de 
crescimento. O produtor cer-
tamente irá, no mínimo, do-
brar a lucratividade que tem 
hoje. A compra inicial que 
eles abriram pra gente é de 
até 10 bilhões de dólares”.

O grupo de investido-
res também chega até Sinop 
determinado a investir na 
capacitação de mão de obra. 
“Nosso foco é desenvolver a 
juventude para o mercado, 
ensiná-los como trabalhar 
nesse tipo de negócio, então, 
projetamos trazer também 
escolas para oferecer cursos 
técnicos ou fazer parcerias 
com instituições. Esse em-
preendimento é uma porta 
de entrada para novos inves-
timentos, não só em Sinop, 
mas em toda região Norte. 
Outras empresas já estão se 
movimentando para vir co-
nosco e se instalarem no mu-
nicípio”, concluiu.

certeza de que estamos no 
caminho certo. O secretário 
da Seaf Silvano está de pa-
rabéns. Em tão pouco tem-
po de gestão já podemos 
atestar os avanços vividos 
pela Agricultura Familiar 
em nosso Estado. Tivemos 
a Lei do Susaf que passou a 
garantir que o produtor faça 
sua venda em todo o estado, 
e não apenas em seu muni-
cípio; temos a inclusão no 
Proder [Programa de Desen-
volvimento Rural] de itens 
importantes para a produ-
ção familiar; lançamos hoje 

a nota fiscal eletrônica em 
que o produtor não preci-
sará mais percorrer grandes 
distancias para retirar sua 
nota fiscal, o que certamen-
te vai otimizar os resultados 
do trabalhador, entre uma 
série de outras ações eficien-
tes para o fortalecimento da 
nossa agricultura”, come-
morou o governador Mauro 
Mendes, ao anunciar ainda a 
liquidação até o final de de-
zembro, de todos os convê-
nios no valor máximo de R$ 
300 mil. A decisão beneficia-
rá 65 municípios.   
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TV  e Entretenimento

Depois de algumas brigas 
com a família, Leonardo 
aparece com o neto no colo

Leonardo estava de passagem pelo Rio de 
Janeiro no último sábado, dia 14, por conta de 
uma apresentação que o cantor fez junto com os 
Amigos. Já descansado, o artista que manteve 
sérias divergências com a família foi visto ao 
lado de seu neto, Noah. A criança de apenas três 
anos de idade é fruto do relacionamento da filha 
de Leonardo, Jéssica Beatriz Costa, com Sandro 
Pedroso, ex- participante de A Fazenda 10. No 
instagram, a mãe da criança compartilhou o 
momento do encontro dos dois e escreveu: Ma-
tando a saudade do vovô! E parece que a con-
fusão da família deu realmente uma melhorada 
porque até a atual esposa do cantor, Poliana Ro-
cha, deixou um comentário na imagem. Ele está 
fofo demais! Para quem não lembra, Leonardo 
e alguns outros filhos não marcaram presença 
no casamento de Jéssica Beatriz  com o ator 
Sandro Pedroso, o que acabou resultando nesta 
confusão toda e um certo afastamento do can-
tor da família, mas parece que tudo são águas 
passadas, né!?
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Maurício Mattar é internado após 
sofrer enfarte; quadro é estável

O cantor e ator Maurício Mattar, de 55 
anos, foi internado no Hospital Estadual 
de Bauru, interior de São Paulo, após sofrer 
um enfarte na madrugada desta segunda-
-feira, 16. Na tarde desta segunda, ele foi 
transferido para o Hospital das Clínicas de 
Botucatu.

Segundo informações do primeiro cen-
tro médico, o compositor deu entrada na 
unidade de terapia intensiva (UTI) por vol-
ta de 3h30 O artista foi avaliado pela equi-
pe médica e, com quadro estável e cons-
ciente, foi transferido às 12h30 ao Hospital 

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 17 de dezembro de 2019

das Clínicas de Botucatu, onde passará por 
tratamento cardiológico. Em contato com 
o segundo hospital, às 13h35, a reportagem 
foi informada que o cantor ainda não ha-
via chegado à unidade.

O E+ (seção de entretenimento do por-
tal do jornal O Estado de S. Paulo) ainda 
tenta contato com a assessoria do compo-
sitor. Antes de passar pelos dois centros 
médicos, Mattar já tinha sido atendido na 
Unidade de Pronto Atendimento Geisel, 
em Bauru. 

Leia abaixo, na íntegra, o comunicado 

do Hospital Estadual de Bauru:
“Com a expressa autorização do pa-

ciente, o Hospital Estadual de Bauru (HEB) 
informa que o ator Maurício Mattar Kirk 
de Souza, 55, deu entrada na UTI da uni-
dade às 3h27 de 16/12/2019, por infarto, 
vindo da UPA Geisel. O paciente, avaliado 
pela equipe médica da instituição do HEB, 
está consciente e estável e foi transferido 
às 12h30 desta segunda, 16, para o Hospital 
das Clínicas de Botucatu da Faculdade de 
Medicina da Unesp para tratamento car-
diológico.”
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Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com 
experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com 
experiência comprovada, conhecimento no 
autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e referên-
cia; 
12-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência 
e CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serviços gerais para trabalhar em 
clínica veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência 
em vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-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 Ethanol Indústria de Combustíveis S/A, inscrita sob o 
CNPJ 27.026.451/0001-54, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado 
do Mato Grosso (SEMA-MT), a Licença Prévia (LP) para 
a implantação de uma Linha de Transmissão de 69 kV, no 
município de Nova Mutum. Foi determinado para isso a 
elaboração de um Relatório Ambiental Simplificado (RAS).

JOAO FIGUEIRA DANTAS NETO - ME - CNPJ: 
30.459.752/0001-86, localizado na Av. Brasil, N° 2174 - Ed. 
Alliance Medical 3° andar - sala n° 333, Bairro: Lot. Gleba 
Sorriso - Centro, pertencente ao município de SORRISO-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Atividade médica am-
bulatorial restrita a consultas; Atividade médica ambulato-
rial com recursos para realização de exames complemen-
tares; não foi determinado EIA-RIMA. 

VITORIA ROSSATO ESTEVES VEDANA, CPF 
029.457.861-76, torna a público que requereu junto a 
SAMA, mudança de alteração de razão social de CIMA-
RA TRUCOLO VEDANA BARICHELLO E OUTRO, CPF: 
007.497.179-47 para VITORIA ROSSATO ESTEVES VE-
DANA com CPF n° 029.457.861-76 para Atividades Odon-
tológicas, município de Sorriso/MT.

R8 EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 
15.473.053/0001-05, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum SAMA/NM, a Licença Prévia para atividade 
“Loteamento para fins residenciais ou comerciais”, localiza-
do na Avenida dos Sabiás x Estrada PI, Nova Mutum. Não 
foi determinado estudo de impacto ambiental.

SECCO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA – 
ME, CNPJ 73.792.186/0001-32, com sede na Av. Curitiba, 
Nº 796 - N, Bairro Distrito Industrial, Lucas do Rio Ver-
de - MT, torna público que requereu junto a SMMA/LRV, 
a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO – RLO, 
para a atividade Fabricação de Móveis e outros artefatos 
com Predominância de Madeira. Não foi determinado EIA/
RIMA. MKC ENGENHARIA (65) 3549-2560.

VALDECIR GIRARDI, CPF n° 526.031.489-15, com sede 
no endereço na FAZENDA SANTA ANA II, ESTRADA RU-
RAL, S/N, ZONA RURAL, Lucas do Rio Verde - MT (LAT: 
13°16’5.65’’S; LON: 56°7’32.84’’O), torna público que re-
quereu junto a SAMA/LRV, LICENÇA DE OPERAÇÃO - 
LO, para a atividade de Armazéns Gerais de Produtos não 
perigosos - emissão de Warrant. Não foi determinado EIA/
RIMA. MKC ENGENHARIA 65 99618-6848

Pedro Hebert de Lima 75887363134 – MEI, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-
-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para atividades de Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 
localizado na Rua das Violetas, número 1003, Bairro Jar-
dim das Palmeiras, no município de  Sinop/MT. Não EIA/
RIMA. 

JARDESSON ASSIS DA SILVA 04314517107 - MEI, CNPJ: 
29.563.430/0001-01, 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 manutenção e reparação de 
Motocicletas e Motonetas, Comércio e Varejo de Peças 
e Acessórios para Motocicletas e Motonetas,  localiza na 
Avenida Andre Antonio Maggi, número 6154, Bairro: Zona 
06 Jardim das Violetas, no município de  Sinop/MT. Não 
EIA/RIMA. 

COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DO NORTE DE MATO 
GROSSO - COANORTE, CNPJ n° 35.099.956/0001-77, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/
MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Atividades de Comercio Atacadista de 
Defensivos Agrícolas, Adubos, Fertilizantes e Corretivos de 
Solo . Localizada na Rua Colonizador Ênio Pepino, N: 6865 
– Bairro Setor Industrial Norte, município de SINOP-MT.

MADEIREIRA BASCHIROTTO FELIZ NATAL LTDA - EPP, 
CNPJ: 03.793.848/0001-03, TORNA PÚBLICO QUE 
REQUEREU À SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE SEMA A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO (LO) nº. 317047/2018 E A AMPLIAÇÃO DE 
ÁREA CONSTRUÍDA PARA ATIVIDADE DE SERRARIA 
COM DESDOBRAMENTO E BENEFICIAMENTO DE MA-
DEIRAS, NO MUNICÍPIO DE FELIZ NATAL/MT. NÃO EIA/
RIMA.

SAMUEL ARI BAUMANN – ME (Alpha Retífica), CNPJ 
nº 07.370.382/0001-94, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Nova Mutum SAMA/NM, a Licenças Prévia, Instalação e 
Operação para atividade “Manutenção e reparação de 
veículos automotores”, localizado na Av. Perimetral das 
Samambaias, Bairro Residencial das Palmeiras, município 
de Nova Mutum. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental.

MARCOS BUENO JORGE EIRELI - ME, CNPJ: 
22.007.020/0001-¬27, 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 atividades de Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores, Comércio a varejo de 
pneumáticos e câmaras-de-ar, Manutenção e reparação de 
máquinas e equipamentos para uso geral não especifica-
dos anteriormente, Instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 
Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores, Serviços de alinhamento e balanceamento 
de veículos automotores, Serviços de lavagem, lubrifi-
cação e polimento de veículos automotores, Serviços de 
borracharia para veículos automotores, Serviços de insta-
lação, manutenção e reparação de acessórios para veícu-
los automotores, Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veículos automotores, Comércio varejista de 
lubrificantes, localizado na Avenida dos Ingás, número 
2912, quadra 106, lote 09, Setor Comercial, no município 
de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

ERIANE FERREIRA NAVARRO – ME, CNPJ N° 
13.910.928/0001-55 e Inscrição estadual No. 13.429.083-
6, torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Reno-
vação da Licença de Operação - LO para desenvolver a 
atividades de Serraria com Desdobramento de Madeiras e 
Beneficiamento no Município de FELIZ NATAL/ MT.

 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
 
O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a redação 
dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER 
os notificados ALBERTO LEOPOLDO DA CESTA e MANOEL CABRERA, ora 
apontados como antigos CONFRONTANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia 
procedimento administrativo, protocolado sob o nº 15963, em que se requer a retificação 
de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural 
situado no lugar denominado Fazenda Nossa Senhora Aparecida, com área total de 
119,3978 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 138, Livro 02, 
deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, de 
propriedade de Valdocir Paulo Rovaris o qual CONFRONTAM com o imóvel rural de 
propriedade dos já referidos notificados. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, 
CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de 
publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, 
em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, 
IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é 
facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73. 
 
Nova Ubiratã - MT, em 13 de dezembro de 2019.  
 

Bruno Becker 
Registrador de Imóveis 

 
17,18/12/2019. 

 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT 
AVISO RESULTADO  

 CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 01/2019 
 
A Comissão Permanente de Licitação, da PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – 
MT, no exercício de suas atribuições que lhe confere a Portaria nº. 001/2019, de 
10/01/2019, torna público para o conhecimento dos interessados, o resultado do Processo 
de Licitatório nº. 49/2019. Após reunião e analise das documentações, conforme 
cumprimento das exigências especificadas no Edital de Licitação Processo nº 49/2019 – 
Chamamento Público nº. 01/2019, tendo como objeto o seguinte: Selecionar empresa do 
segmento da construção civil, para execução de projetos e obras, consubstanciados na 
produção de aproximadamente 49 unidades habitacionais, residenciais horizontais, em 
empreendimento composto com sala, dois quartos, cozinha, banheiro social e área de 
serviço, com área construída mínima de 45 (quarenta e cinco) m2, atendendo as 
especificações do Programa Federal Minha Casa Minha Vida, em imóvel de propriedade 
do Município, para viabilizar a seleção do município de Tabaporã/MT, objetivando a 
implementação  do  “Programa  Minha  Casa  Minha Vida – PMCMV”, disposto na Lei 
Federal nº. 11.977 de 07 de julho de 2009, que tem por finalidade o atendimento 
exclusivo da necessidade de moradia, de acordo com as especificações técnicas 
constantes neste edital. A Empresa que apresentou toda documentação exigida no edital 
inclusive com classificação de rating junto a Caixa Econômica Federal avaliada como “B” 
sendo assim a empresa seleciona, foi: IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SATELITE – 
LTDA, CNPJ Sob n° 11.077.409/0001-22. Tabaporã-MT, 16 de Dezembro de 2.019. 
 

Helielson Teodoro Alves 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000501-31.2017.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 10/10/2017 
Valor da causa: R$ 3.003.788,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes  Procurador/Terceiro vinculado 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
(REQUERENTE) 

ALEXANDRE DOS SANTOS 
PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

ELMO LEITZKE (REQUERIDO) RAFAEL BARION DE PAULA 
(ADVOGADO) 

RODRIGO DOERNER (REQUERIDO)  
TATIANE COVATTI DOERNER 
(REQUERIDO) 

 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES 
ASSUNCAO 

FERNANDO DE OLIVEIRA LOPES 
ASSUNCAO 

SEBASTIAO DOMINGUES DE OLIVEIRA 
(REQUERIDO) 

 

MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA 
(REQUERIDO) 

 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

EFRAIM RODRIGUES GONCALVES 
(ADVOGADO) 

JOAO BAPTISTA DE AZEVEDO 
(TERCEIRO INTERESSADO) 

ALEX TOCANTINS MATOS 
(ADVOGADO) 

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E 
COMERCIO LTDA  
(TERCEIRO INTERESSADO) 

 

FIAGRIL LTDA (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO 
INTERESSADO) 

 

 
PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA FEDERAL DE MATO GROSSO 
SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP 

JUÍZO DA PRIMEIRA VARA E JEF ADJUNTO 

 
EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS N. 087/2017 
PRAZO: 10 (DEZ) DIAS 
 
PROCESSO N.º 1000501-31.2017.4.01.3603 
CLASSE AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
EXPROPRIANTE COMPANHIA ENERGÉTICA SINOP S/A 
EXPROPRIADO(S) ELMO LEITZKE (CPF 019.619.429-68), RODRIGO DOERNER 
(862.853.001-00), TATIANE COVATTI DOERNER (CPF 865.899.701-49), FERNANDO 
DE OLIVEIRA LOPES ASSUNÇÃO (CPF 777.764.611-72), SEBASTIÃO DOMINGUES 
DE OLIVEIRA (CPF 339.943.159-72) e MARIA TARACIUK DE OLIVEIRA (CPF 
445.008.749-68). 
 
FINALIDADE DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública de 247,0061ha do 
imóvel rural denominado “FAZENDA MINUANO I”, com área total de 885,7093ha, 
localizada no Município de Sinop e matriculada sob os números 55.795, 55.796 e 55.797, 
Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1º Ofício de Sinop/MT bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 3.003.788,00 (três milhões, três mil, setecentos e oitenta e oito 
reais) . Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas.  
 
FUNDAMENTO LEGAL art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma na lei. 
 

Sinop/MT, 26 de outubro de 2017. 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto da 1.ª Vara de Sinop/MT 
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1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 
PROCESSO 1001184-34.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: CARLOS ANTONIO TROMBETTA, SANDRA SANTOS 
CAVAZZANI TROMBETTA, 
ITAMIR LUIS TROMBETTA, IRENE TERESINHA TROMBETTA 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel com área de 1,7606ha, parte de um todo maior de 1.466,0762ha, 
localizado no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n.568, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis deSinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer 
o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 10.915,70. 
Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os 
TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU 
HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI 
N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júl io Campos, 1230, 
Setor Comercial , Sinop/MT, 78550-286 – e-mai l : 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 

MURILO MENDES 

Juiz Federal 
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AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 134/2019

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 30 de Outubro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviço específicos na 
área de fisioterapia domiciliar, para atender as necessidades dos 
usuários do sistema único de saúde (sus). Das quais foram vencedoras 
as empresas: Itens 825767, ALINE OLIVEIRA SAMPAIO DE ARRUDA 
FISIOTERAPIA inscrita no CNPJ sob o número 33.766.021/0001-71 no 
valor de R$ 190.000,00. Nova Mutum - MT, 16 de Dezembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 151/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 4 de Dezembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto contratação de agência de publicidade e 
propaganda visando à prestação de serviços de distribuição de mídia, 
produzida pela prefeitura municipal de Nova Mutum/MT das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 230316, AGÊNCIA TRADICIONAL E 
DIGITAL EIRELI - ME inscrita no CNPJ sob o número 28.772.399/0001-
48 no valor de 90,00%. Nova Mutum - MT, 16 de Dezembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 152/2019
O Município de Nova Mutum-MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 5 de Dezembro 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual aquisição de máquinas, equipamentos, ferramentas, postes de 
concreto e arames, para atender as necessidades das Secretarias 
Municipais das quais foram vencedoras as empresas: Itens 832443, 
JOSÉ SILVIO MARTINELLI – EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 
25.534.430/0001-14 no valor de R$ 13.040,00; Itens 213338, 225191, 
822048, 830006, DEMÉTRIO ANTONIO ROSA OLIVEIRA, inscrita no 
CNPJ sob o número 31.652.424/0001-64 no valor de R$ 35.070,00; Itens 
229367, 820826, 823655, 834040, JOSÉ JADIR FACCIO EIRELI, inscrita 
no CNPJ sob o número 06.982.999/0001-06 no valor de R$ 158.190,00; 
Itens 823656, 830674, 832442, 833576, 833997, 833998, 834009, 
834011, 834012, 834014, 834016, 834020, 834024, 834039, MULTUS 
COMERCIAL LTDA – EPP, inscrita no CNPJ sob o número 
24.753.864/0001-42 no valor de R$ 68.981,00; Itens 826227, 827619, 
834008, 834010, 834013, 834028, 834029, 834038, 834689, STAR 
PRIME LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o número 31.395.164/0001-99 no 
valor de R$ 87.731,70; Itens 182099, 834015, T R DA COSTA LEITE 
LTDA,  inscrita no CNPJ sob o número 34.703.826/0001-39 no valor de 
R$ 10.210,00; Itens 832444, 834017, 834037, EDER ROBERTO DE 
PAULA – ME, inscrita no CNPJ sob o número 14.822.294/0001-41 no 
valor de R$ 28.370,00. Foram fracassados os itens: 834035.
Nova Mutum - MT, 16 de dezembro de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO DO CONCORRÊNCIA
PARA VENDAS/CONCESSÃO (ALIENAÇÃO) N° 010/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 6 de Dezembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto alienação (venda) de terrenos urbanos, 
localizados nos bairros Edelmina Querobin, Santa Terezinha, Palmeiras, 
Aeroporto, Alto da Colina e Residencial Vitoria da qual foram vencedores: 
Item 834934, PATRIK LUNARDI inscrita no CNPJ sob o número 
952.814.521-34 no valor de R$ 601.100,00; Item 834933, JOSE GHIZZO 
BRINA inscrita no CNPJ sob o número 557.338.169-53 no valor de R$ 
170.500,00; Itens 834929, 834931, ARLEI SESSI inscrita no CNPJ sob o 
número 571.687.761-34 no valor de R$ 341.000,00; Item 834928, 
VANDOIR VALTER SCHEUERMANN inscrita no CNPJ sob o número 
003.822.209-43 no valor de R$ 100.100,00; Item 834927, IZABELA ORSI 
LEITE inscrita no CNPJ sob o número 023.797.811-33 no valor de R$ 
71.291,50; Item 834925, FLAVIO LAUXEN inscrita no CNPJ sob o 
número 630.685.401-00 no valor de R$ 53.490,00; Item 834924, ERICK 
CRISTIAN DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 043.501.731-45 no 
valor de R$ 58.995,00; Item 834926, DAIELLE DIAS SANTANA inscrita 
no CNPJ sob o número 041.554.941-83 no valor de R$ 58.900,00; Item 
834919, WESLLAYNE NATALLY DA SILVA inscrita no CNPJ sob o 
número 042.770.971-70 no valor de R$ 62.000,00; Item 834920, VALDIR 
POZZA inscrita no CNPJ sob o número 018.587.409-67 no valor de R$ 
65.800,00; Item 834922, JULIANO BURATTI inscrita no CNPJ sob o 
número 019.064.851-19 no valor de R$ 58.700,00; Item 834932, 
JEFERSON APARECIDO LOURENCONI inscrita no CNPJ sob o número 
036.727.339-03 no valor de R$ 181.690,00; Item 834921, ELEM MARIA 
SILVA SOUZA inscrita no CNPJ sob o número 774.576.092-53 no valor de 
R$ 58.001,00; Item 834918, ALDO VIERO inscrita no CNPJ sob o número 
027.208.499-95 no valor de R$ 63.800,00; Itens 834917, 834923, JAIR 
GASPARETTI JUNIOR inscrita no CNPJ sob o número 002.492.161-08 
no valor de R$ 124.260,00; Item 834914, GEILIANE RODRIGUES DE 
SOUZA inscrita no CNPJ sob o número 026.589.361-50 no valor de R$ 
56.215,00; Item 834915, BRENDA TRICHES DE OLIVEIRA inscrita no 
CNPJ sob o número 065.774.041-19 no valor de R$ 59.500,00; Itens 
834908, 834916, PAULO CESAR BALDISSERA inscrita no CNPJ sob o 
número 003.974.241-59 no valor de R$ 151.760,00; Item 834907, 
CLAUDIO RAIMUNDO inscrita no CNPJ sob o número 433.004.481- 15 
no valor de R$ 75.000,00; Itens 834901, 834902, 834903, 834906, 
834909, 834910, 834911, 834912, ODIRLEIA FERREIRA DE SOUZA 
inscrita no CNPJ sob o número 028.911.109-94 no valor de R$ 
523.999,92; Item 834905, LUCINIR JOSE DE BRITO inscrita no CNPJ 
sob o número 001.100.681-14 no valor de R$ 71.892,00; Item 834904, 
JOSE CARLOS FERREIRA DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
858.691.121-68 no valor de R$ 60.000,00; Itens 834897, 834913, 
RENATA DA LUZ MORISSO inscrita no CNPJ sob o número 014.136.720-
27 no valor de R$ 117.000,00; Item 834898, MAXIMILIANO DA SILVA 
CAMPOS inscrita no CNPJ sob o número 043.446.881-98 no valor de R$ 
60.000,00; Item 834899, MARK GARLANE DA SILVA E SILVA inscrita no 
CNPJ sob o número 883.462.263-49 no valor de R$ 60.050,00; Item 
834900, MAGAS ALESSANDRO MATZENBACHER inscrita no CNPJ 
sob o número 016.181.701-71 no valor de R$ 53.700,00; Item 834892, 
TOSHIO ONGHERO TAKAGUI inscrita no CNPJ sob o número 
925.152.231-68 no valor de R$ 50.043,00; Item 834889, TIAGO LUIS 
CHIODELLI inscrita no CNPJ sob o número 016.615.201-38 no valor de 
R$ 67.600,00; Item 834893, NILSA PEREIRA SANTANA SANTOS 
inscrita no CNPJ sob o número 270.282.671-72 no valor de R$ 60.000,00; 
Item 834891, MARTINUS HUIZER inscrita no CNPJ sob o número 
557.499.762-20 no valor de R$ 50.575,00; Item 834894, LUCIANO 
FERREIRA DOS SANTOS SEGUNDO inscrita no CNPJ sob o número 
021.565.891-43 no valor de R$ 60.000,00; Itens 834890, 834896, 
GILSON DOS SANTOS SILVA inscrita no CNPJ sob o número 
009.837.581-40 no valor de R$ 121.150,00; Item 834895, FRANCISCO 
JARDEL DIAS inscrita no CNPJ sob o número 016.543.363-94 no valor de 
R$ 50.000,00. Nova Mutum - MT, 16 de Dezembro de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Sorriso, através do Comissão Permanente de 
Licitação, vem por meio deste Informar o Resultado do Julgamento do 
Concurso de Projetos 001/2019, que tinha por objeto a SELEÇÃO DE 
ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO, SEM FINS LUCRATIVOS, 
QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL DE 
INTERESSE PÚBLICO – OSCIP, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL N° 
9.790/99, PARA CELEBRAR TERMO DE PARCERIA PARA FORMAÇÃO 
DE VÍNCULO DE COOPERAÇÃO, VISANDO O FOMENTO E 
REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE INTERESSE PÚBLICO NO 
DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VINCULADOS NA ÁREA DE 
SAÚDE, SEGUINDO AS DIRETRIZES ESTABELECIDAS NA LEI Nº 
9.790, DE 23 DE MARÇO DE 1999, REGULAMENTADA PELO 
DECRETO FEDERAL Nº 3.100 DE 30 DE JUNHO DE 1999, DECRETO 
MUNICIPAL Nº 098 DE 05 DE JULHO DE 2019 E DEMAIS CONDIÇÕES 
DESTE EDITAL. Após análise da documentação de habilitação e 
julgamento dos Projetos Técnicos e Proposta de Custos apresentado 
pela Comissão Julgadora, ficou declarada como vencedora a OSCIP 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL INSTITUTO TUPÃ – CNPJ/MF 
21.103.364/0001-77, com a pontuação geral de 126 (cento e vinte e seis) 
pontos. Maiores informações podem ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso, Estado de 
Mato Grosso. Sorriso, 16 de dezembro de 2019.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 10 DE JANEIRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
113/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS 
À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS 
EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2020, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM.  O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 06 DE JANEIRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
112/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA, 
INSTALAÇÃO E REINSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE 
CLIMATIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO LOTE.  O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza

CONCURSO DE PROJETOS N° 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2019

ESTADO DE MATO GROSSO

Presidente da CPL

PREGÃO PRESENCIAL N° 112/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE JANEIRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
CENTRO – SORRISO – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
114/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁQUINA DE SINALIZAÇAO VIARIA 
PINTURA TERMOPLASTICA A QUENTE, COM CARRETA PARA 
TRANSPORTE, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)”. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM.  O Edital poderá 
ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

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

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
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Adilson ficará em Belo Horizonte para reconstruir a Raposa 

Cruzeiro travado no planejamento
DA REPORTAGEM

Os problemas extra-
campo continuam afetan-
do o Cruzeiro uma semana 
depois de ter concretizado o 
inédito rebaixamento para a 
Série B do Brasileiro. 

O acirramento das tur-
bulências políticas dentro 
do clube, sem a certeza de 
quem estará na direção, e a 
situação financeira preocu-
pante - acúmulo de R$ 700 
milhões em dívidas e dois 
meses de salários em atraso 
- travaram o planejamento 
da Raposa já pensando no 
plano de reconstrução, que 
deverá ser implementado 
em 2020.

Sete dias depois da 
queda à segunda divisão, a 
única certeza dada pela di-
retoria do clube é que Adil-
son Batista continuará no 
comando. Mas, nada além 
disso foi oficializado e defi-
nido pelo Cruzeiro, que foi 
forçado a modificar bastante 
o seu grupo para o próximo 
ano, mesmo tendo contrato 
com boa parte do elenco que 
foi rebaixado.

Em meio a isso, ainda 
houve mudança na direção 
do futebol nesta semana. 
Zezé Perrella foi desligado 
do cargo de gestor de fute-
bol e, em seu lugar, o conse-
lheiro Márcio Rodrigues foi 
nomeado como vice-presi-
dente executivo de futebol. 
Mas outras mudanças estão 
por vir na estrutura admi-
nistrativa do futebol do clu-
be, muito por causa da ne-
cessidade de enxugamento 
dos custos.

No time, sabe-se que 
Pedro Rocha e Ezequiel não 
irão permanecer. Os dois 
estavam emprestados. A si-
tuação que mais preocupa, 
neste momento, é Orejuela. 
O colombiano tem ofertas 
de outros clubes brasileiros, 
e o Cruzeiro corre contra o 
tempo para exercer a prefe-
rência de compra. O proble-
ma é que a Raposa não tem 
dinheiro, neste momento.

Falta definir a situação 
dos demais atletas, princi-
palmente aqueles que geram 

grandes custos mensais aos 
cofres. O Cruzeiro vai par-
tir ao mercado em busca de 
trocas e composições, para 
trazer jogadores mais bara-
tos e buscar rescisões com 
jogadores mais caros.

Nesta segunda-feira, 
Adilson voltou a Belo Hori-
zonte para continuar a pla-

CAOS NA TOCA | Incerteza sobre comando do clube e falta de dinheiro no caixa prejudicam a Raposa
Foto: Vinnicius silVa

nejar o time, mesmo com 
os problemas extracampo. A 
questão dos atletas que vol-
tam de empréstimo também 
será reavaliada. Mas, Patrick 
Brey e Renato Kayzer, por 
exemplo, já tiveram sina-
lização de que não serão 
aproveitados.

Adilson terá o desafio 

MUNDIAL DE CLUBES
Flamengo faz último treino 
antes de enfrentar o Al Hilal

ATLÉTICO-MG
R$ 217 mil de prejuízo
nas rendas como mandante

DA REPORTAGEM

O Flamengo realizou 
na manhã deste segunda-
-feira (16), em Doha, no Ca-
tar, madrugada no Brasil, o 
último treino de preparação 
para a semifinal do Mundial 
de Clubes, terça (17), contra 
o Al Hilal, às 13h30. Os jor-
nalistas puderam acompa-
nhar apenas os primeiros 15 
minutos do aquecimento no 
campo do Abdullah Bin Kha-
lifa Stadium.

Com força máxima e 
sem dúvidas para a escala-
ção, o técnico Jorge Jesus 

DA REPORTAGEM

A temporada do Atlé-
tico-MG termina com co-
memorações diante do re-
baixamento do arquirrival 
Cruzeiro. 

Entretanto, o saldo al-
vinegro é bastante negativo 
no que diz respeito à perfor-
mance em campo e também 
na arrecadação financeira 
em termos de bilheteria. No 
Brasileirão 2019, o saldo do 
clube, em 19 jogos em casa, 
foi de R$ 216.995,36 de pre-
juízo. Os números negativos 
ajudam a entender o porquê 
de o clube ter decidido lançar 
um novo programa de sócio-
-torcedor, que culminará na 
volta do Mineirão como casa 
do clube em 2020.

Dos nove jogos que 
o Galo atuou no segundo 
turno dos pontos corridos, 
como mandante, todos de-
ram mais despesas do que 
renda, resultando em saldo 
líquido negativo. No total 

pôde fazer os ajustes finais 
para a estreia. Para o time 
retomar o ritmo de compe-
tição, o mister tem colocado 
uma grande intensidade nas 
atividades, que desde a úl-
tima quarta-feira chegam a 
durar três horas.

O Rubro-Negro entra 
em campo contra o Al Hilal 
com a formação que já está 
na ponta da língua da tor-
cida: Diego Alves; Rafinha, 
Rodrigo Caio, Pablo Marí 
e Filipe Luís; Willian Arão, 
Gerson, Everton Ribeiro, Ar-
rascaeta e Bruno Henrique; 
Gabigol.

nos pontos corridos, foram 
11 de 19 jogos em Belo Hori-
zonte que o Atlético teve que 
“pagar para jogar”.

Os resultados em cam-
po ajudam a explicar um 
“efeito dominó” que ocasio-
na o prejuízo: o time vai mal 
em campo, a torcida deixa 
de ir em grande quantidade 
ao campo, o que afeta a ren-
da e obriga a diretoria a di-
minuir o preço dos ingressos 
para atrair o público. Conse-
quentemente, a arrecadação 
fica menor, as despesas se 
mantêm, e o prejuízo bate à 
porta.

A avaliação do departa-
mento financeiro do Atléti-
co, encabeçado pelo diretor 
Paulo Braz, é de que a ar-
recadação de bilheteria do 
clube, em 2019, foi “muito 
ruim”. Abordado com per-
guntas sobre o tema, o clube 
assim se manifestou sobre o 
tema, no qual o Galo preten-
de arrecadar R$ 18, 5 milhões 
em 2020.

 

de formar um novo grupo, 
bem mais barato, e de dar 
um DNA a ele em um ano 
de reconstrução, mas mui-
to importante na história 
do Cruzeiro: o anterior ao 
do centenário. Voltar à eli-
te nacional será o principal 
presente para a torcida cru-
zeirense.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O número de mortes en-
volvendo motociclistas na 
BR-163 reduziu 39% em 
2019, de acordo com levan-
tamento realizado pela Rota 
do Oeste no trecho de 850,9 
km sob concessão. 

Os dados comparam os 
períodos de 1º de janeiro a 
30 de novembro deste ano e 
de 2018 e demonstram ainda 
uma redução de 10% no nú-
mero de acidentes com víti-
mas. Ao todo, as ocorrências 
com motocicletas represen-
taram 23% dos atendimentos 
realizados pela Concessioná-
ria.

O documento aponta que 
em 2019 foram registrados 
19 óbitos em acidentes en-
volvendo motocicletas, en-
quanto no ano anterior fo-
ram 31 casos. Com relação 
aos registros com feridos, a 
Rota do Oeste contabilizou 
565 e 630 atendimentos nos 
períodos, respectivamente.  
Considerando todos os re-
gistros, incluindo os sem ví-
timas, foram 725 atendimen-
tos em 2019, ou seja, mais de 
dois casos por dia.

Segundo o gerente de 

Operações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira, a redução 
de ocorrências e de mortes 
é positiva, mas a situação 
ainda preocupa, pois muitos 
casos poderiam ser evitados, 
se cuidados básicos de dire-
ção defensiva fossem adota-
dos tanto pelos motoristas, 
quanto pelos motociclistas.

Entre os acidentes com ví-
timas, os mais frequentes são 
as quedas (172), seguidas das 
colisões transversais (159), 
traseiras (90) e laterais (60). 

Para Ferreira, a estatísti-
ca demonstra que a falta de 
observância aos cuidados ao 
trafegar na rodovia continu-
am sendo as principais cau-
sas que levam aos acidentes 
com feridos.  

“A BR-163 é uma rodovia 
com intenso fluxo de veí-
culos de carga e isso precisa 
ser levado em consideração 
ao percorrê-la.  Boa parte 
dos casos são atendidos nas 
travessias urbanas, onde a 
presença das motocicletas 
é mais intensa e se mistura 
com o movimento de veícu-
los pesados”, explica.

Cita que as colisões trans-
versais e laterais, por exem-
plo, são características de en-
tradas com a motocicleta na 

Foto: Divulgação

SINOP

Polícia identifica grupo acusado
de matar e carbonizar jovem

PEDRA PRETA

Carreta capota e motorista
fica preso entre as ferragens

DEFENSIVOS AGRÍCOLAS

Integrante de quadrilha 
usava filho pequeno para 
disfarçar atuação de 
marido, diz polícia

Corpo foi encontrado em carro 

Foto: Divulgação

Foto: Franciele gonçalves

Criminosos roubaram cerca de R$ 1 milhão em
 agrotóxicos

Carreta carregada de cerveja capotou em MT 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Polícia avançou nas 
investigações contra um 
grupo criminoso envolvidos 
em vários crimes de roubos 
a comércios e propriedades 
rurais em Sinop. O mesmo 
grupo, segundo a assessoria 
da instituição, seria respon-
sável por um homicídio, 
ocorrido no último dia 7 de 
dezembro, em que o corpo 
da vítima, Augusto Mari-
nhos Ferreira, 20 anos, foi 
carbonizado dentro de um 
veículo.

Os trabalhos resulta-
ram na prisão de Douglas 
Rodrigo Neves dos Santos, 
apontado como um dos in-
tegrantes de quadrilha. Ele 
foi preso em flagrante por 
posse ilegal de arma de fogo 
e munições e também esta-
va com mandado de prisão 
em aberto por outro crime.

As investigações ini-
ciaram para apurar diversos 
roubos realizados em es-
tabelecimentos comerciais 
e imóveis rurais na região. 
De acordo com as investi-
gações, os integrantes do 
grupo são extremamente 
violentos e utilizam armas 
de fogo para a prática dos 
crimes.

Segundo o delegado, 
Ugo Ângelo Reck Mendon-
ça, o grupo é responsável 
por pelo menos 4 roubos 
ocorridos recentemente 
em Sinop e região. “Eles 
praticaram o roubo a uma 
fazenda na cidade de Feliz 
Natal, ocorrido no dia 15 de 

DA REPORTAGEM

Um homem, 58 anos, 
ficou ferido após perder o 
controle da carreta que diri-
gia e capotar na BR-364, na 
Serra da Petrovina, em Pe-
dra Preta, no domingo (15). A 
carreta estava carregada com 
cerveja.

O motorista ficou preso 
entre as ferragens, mas foi 
retirado com vida e enca-
minhado a uma unidade de 
saúde. O trecho da rodovia 
ficou interditado por algu-
mas horas, mas liberado em 
seguida. A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) não informou 
quais foram as causas do aci-
dente.

DA REPORTAGEM

Bruna Almeida Silva, 
presa na última quinta (12), 
na ‘Operação Fim da Linha’, 
deflagrada pela Gerência de 
Combate ao Crime Orga-
nizado (GCCO), com obje-
tivo de cumprir 16 ordens 
judiciais contra a principal 
organização criminosa espe-
cializada em roubos de de-
fensivos agrícolas em Mato 
Grosso, usava o próprio filho, 
uma criança, para disfarçar a 
atuação do marido nas ações. 
O menino chegou a ficar a 
poucos metros de um tiro-
teio que culminou na morte 
de duas pessoas.

A Gerência de Com-
bate ao Crime Organizado 
(GCCO) deflagrou a opera-
ção “Fim da Linha”, com ob-
jetivo de cumprir 16 ordens 
judiciais contra a principal 
organização criminosa espe-
cializada em roubos de de-
fensivos agrícolas em Sorriso 
e outras 5 cidades.

Segundo o delegado 
Frederico Murta, responsável 
pela investigação, Bruna in-
tegrava a organização crimi-
noso e tinha ciência de tudo 

o que se passava. Ela não che-
gava a participar ativamente 
dos roubos, mas sempre ia 
até a cidade onde as ‘missões’ 
aconteceriam.

“Foi filmada diversas 
vezes nas cidades dos roubos. 
Em Lucas do Rio Verde, esta-
va com o grupo o dia inteiro. 
Pouco antes do tiroteio, esta-
va com o marido e o filho pe-
queno, sentada na mesa com 
outros criminosos. Na hora 
da troca de tiros, a criança 
estava há poucos metros do 
local”, explicou o delegado.

Bruna levava o garoto 
para as ‘missões’ do grupo 
com objetivo de disfarçar a 
presença do marido na ci-
dade. Eles andavam juntos, 
de mãos dadas, dando a im-
pressão de ser uma família 
que estava a passeio no mu-
nicípio.

“A intenção era facilitar 
a fuga ou não levantar sus-
peita. Foi o que aconteceu no 
dia de Lucas do Rio Verde. 
Ela foi localizada no hotel, 
mas disse que o marido esta-
va resolvendo negócios na ci-
dade, que não era ladrão. Era 
sempre o mesmo discurso”, 
comentou o delegado.

Foto: Divulgação

Trafegar de moto tem sido menos perigoso na BR-163

BR: ocorrências com motocicletas
representam 23% dos atendimentos
TRECHO SOB CONCESSÃO | Levantamento aponta que houve redução de 39% no número de mortes

novembro. Na ocasião, os 
criminosos subtraíram mais 
R$ 225 mil em produtos 
agrícolas que haviam che-
gado à propriedade no dia 
anterior”, disse o delegado.

Na ocasião, o gerente e 
um funcionário da fazenda 
foram rendidos pelos crimi-
nosos e obrigados a carregar 
o veículo com os defensivos. 
Durante as investigações, 
vários produtos roubados 

pelos suspeitos foram recu-
perados em ações da Polícia 
Civil e Militar.

Os produtos rouba-
dos foram localizados dias 
depois pela Polícia Militar, 
em uma casa no bairro Vila 
Santana, em Sinop, ocasião 
em que foram apreendidos 
27 galões de 20 litros de ve-
neno.

O grupo também esta-
ria envolvido no homicídio 

que vitimou Augusto. 
O corpo da vítima foi 

encontrado dentro de um 
veículo carbonizado. A sus-
peita é que Augusto fazia 
parte do grupo e foi morto 
após uma discussão pela di-
visão dos bens. 

As investigações se-
guem em andamento pela 
Divisão Especializada de 
Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP) de Sinop.

rodovia sem respeitar regras 
básicas, como observar se há 
tempo e espaço suficiente 
para realizar a manobra sem 
se envolver em uma ocor-
rência. 

Já as quedas são recorren-
tes em manobras como tra-
vessia irregulares por cima 
de canteiros e as colisões 
traseiras demonstram nítida 
falta de atenção.

Dicas de segurança:
- Se tiver dúvida, não ar-

risque uma manobra;
- Verifique a distância dos 

veículos e avalie se há tempo 
hábil para manobra;

- Não pule canteiros;
- Antes de entrar ou dei-

xar a rodovia, o motociclista 
deve se certificar de que os 
outros motoristas percebe-
ram a sua presença;

- Revise a motocicleta: 
freios, pneus, lanternas;

- Não use o celular;
- Não conduza embriaga-

do;
- Não exceda o limite de 

velocidade;
- SEMPRE use o capacete;
- Não ultrapasse em local 

proibido;
- Não trafegue com crian-

ças na garupa.



Cadastre seus dados em
nota.mt.gov.br ou baixe o app: SEFAZ

Secretaria
de Estado

de Fazenda

Aproveite suas
compras de

Natal. Peça CPF
na nota e concorra

a prêmios em 
dinheiro.

Pede o 
CPF na
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