
NOVA MUTUM

ERRO NA CORREÇÃO

Saiba tudo
sobre o
Campeonato
Mato-grossense
O Campeonato Mato-gros-
sense 2020 começa nesta 
terça-feira com três jogos: 
União x Mixto (Luthero Lo-
pes), Luverdense x Dom Bos-
co (Passo das Emas) e Operá-
rio-VG x Poconé (Dito Souza). 
Outros dois jogos completam 
a rodada na quarta (22): Cuia-
bá x Nova Mutum e Sinop x 
Araguaia.                Página   6

A apreensão dos candidatos a uma vaga no ensino superior aumentou desde que o ministro da 
Educação, Abraham Weintraub, reconheceu que houve “inconsistências” na correção dos gaba-
ritos do Enem 2019.                                     Página  -7

Perda de vagas nas federais???

VAGA DE SELMA

JUSTIÇA ELEITORAL

Bolsonaro 
quer eleger 
senador em 
Mato Grosso

Mais de 500 
mil estão 
irregulares

O olho grande chegou até 
o Palácio do Planalto, onde o 
presidente Jair Bolsonaro quer 
que a vaga fique com um mem-
bro de seu novo partido. Apesar 
de ainda não falar em nomes, 
o presidente Bolsonaro já tem 
duas opções para apoiar-se, 
Barbudo e Medeiros

                        Página -3

De acordo com o presiden-
te do TRE/MT, desembargador 
Gilberto Giraldelli, 572.887 mil 
pessoas tiveram seus títulos 
cancelados e não vão poder 
votar nas eleições municipais 
deste ano, caso não regularizem 
em tempo a situação.

            Página - 3

Djeferson Kronbauer

Divulgação

bruno roDrigues

Ultrapassagem malsucedida
envolve 4 carretas na BR
Uma colisão envolvendo quatro carretas, sendo uma Volvo e três Scanias, 
aconteceu na tarde de domingo (19), na BR-163, em Nova Mutum. O mo-
torista de um dos veículos ficou gravemente ferido e foi encaminhado a 
uma unidade hospitalar.          Página -7
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Estamos vivendo um momento de grande 
possibilidade de proliferação desenfreada 
desse inseto causador da dengue chama-
do Aedes aegypti

Dengue não é doença! Dengue é nua e cru-
amente falta de higiene de uma sociedade hu-
mana mal-educada, mal informada que ainda 
não sabem o que é viver em sociedade civi-
lizadamente, aí incluso a incompetência dos 
gestores públicos meio pataca, de mundo e de 
pensamento altruísta.

Como se sabe a infestação e proliferação 
desse male é causado pelo mosquito Aedes 
aegypti, no meio ambiente tendo como princi-
pal causa a falta de higiene da sociedade hu-
mana e da responsabilização do poder públi-
co via gestores meio pataca, que não cumpre e 
nem zela pela sua missão.

A dengue é hoje uma questão de saúde pú-
blica extremamente séria, no país inteiro, po-
rém, paradoxalmente é previsível e evitável, 
mas? Por falta de gestão e de cuidados básicos 
no viver e conviver em sociedade, permite-se 
que estes insetos proliferarem em ambientes 
sujos, abandonados mal cuidados...

Estamos vivendo um momento de gran-
de possibilidade de proliferação desenfreada 
desse inseto causador da dengue chamado 
Aedes aegypti em área de concentrações hu-
manas em 2020, ainda esquecidos pelos agen-
tes públicos.  Como se sabe o verão quente e 
chuvoso chegou e com ele as condições ideais 
para que isso ocorra novamente naturalmen-
te.

Mas afinal o que Dengue? Dengue é uma 
enfermidade causada pelo vírus arbovrius, 
originada no sudeste asiático, que vem cau-
sando epidemias mundo afora. Na década de 
50 uma pandemia de dengue ocorreu no su-
deste Asiático e espalhou-se pelas regiões 
tropicais.

Intensificando nos últimos 20 anos, mun-
do afora, proliferando rumo ao Sul do Pacifi-
co, África Oriental, Ilhas Caribenhas, América 
Central e América do Sul, especialmente pela 
falta de políticas públicas sustentáveis para 
combater a proliferação desse mal.

Como se sabe os principais hospedei-
ros são os vertebrados, dentre eles os se-
res humanos, o vírus apresenta manifes-
tações clinicas da infecção em períodos 

de viremia de aproximadamente sete dias.
Atualmente, a dengue arbovirose é a mais 

comum e atinge o ser humano, de maneira 
direta sendo responsável por cerca de 100 mi-
lhões de casos-ano, infectando pessoas mundo 
afora.

O vírus da dengue é transmitido pelo mos-
quito Aedes aegypti! O ovo desse animal pode 
permanecer por até quatrocentos e cinquenta 
dias em estado de latência na natureza antes 
de eclodir e dar origem a um novo ser.

Como se sabe dengue também pode sig-
nificar melindre, derretimento, afeminação. 
Porém, no caso em tela é desleixo no duro do 
poder público e de uma sociedade humana 
mal-educada que ainda não conseguiu convi-
ver em comunidades especialmente urbana.

Embora seja uma enfermidade primitiva, 
ocorrendo desde tempos idos, cientistas e pes-
quisadores ainda não conseguiram criar uma 
vacina, um antígeno, uma profilaxia eficiente 
capaz de deter este inseto... Hoje o que ainda 
se vê pelo mundo são hospitais cheios de gen-
te infectada com essa primitiva enfermidade 
chamada dengue, causando um sério problema 
de saúde pública. Como a dengue se manifesta 
nas pessoas? Normalmente os sintomas mais 
comuns são dores musculares, evoluindo para 
febre, eruptiva, infecciosa, aguda...

O que fazer para evitar a proliferação deste 
mosquito? Com praticas simples como limpar: 
praças, logradouros públicos, remover água pa-
rada, fazer controle fitossanitário em ambien-
tes que concentram focos do inseto, esse é o 
primeiro passo para evitar a proliferação.

Vale ressaltar que: se o poder público e so-
ciedade cumprissem as regras do jogo, se res-
ponsabilizando por seus direitos e deveres cer-
tamente poderíamos viver melhor e com mais 
qualidade de vida, não é mesmo?

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA EM 
MATO GROSSO

Dengue não é doença

ROMILDO GONÇALVES

Governantes não costumam apreciar protestos. 
Manifestantes nas ruas podem se transformar em 
ameaça ao prestígio de autoridades e às suas ambi-
ções políticas.

Se nas ditaduras, de direita ou esquerda, a re-
pressão a opositores produz episódios sangrentos, nas 
democracias a livre manifestação é uma prerrogativa 
constitucional —ainda que submetida a regras para 
conter a violência e garantir os direitos da sociedade. 

Em anos recentes, contudo, a dinâmica dos pro-
testos e a reação de governos têm sofrido mudanças. 
Das facilidades de comunicação à crescente desigual-
dade econômica, passando pela fadiga de sistemas 
políticos tradicionais, uma série de fatores parece 
propiciar grandes ondas de manifestações.

Atos de massa como os que ocorreram nas cida-
des brasileiras, em 2013, ou recentemente no Chile e 
na França, parecem brotar do nada ou de reivindica-
ções específicas, a partir das quais se generalizam sem 
a habitual centralização de partidos ou entidades de 
classe.

No Brasil, algumas administrações estaduais, 
aliadas ou não ao então governo petista, chegaram a 
reagir com violência aos protestos de 2013 e às resis-
tências à realização da Copa do Mundo, em 2014.

Em resposta a episódios de vandalismo, apro-
vou-se no Congresso uma legislação antiterrorista 
mais rígida e ainda tramitam pelo menos 70 proje-
tos de lei com o intuito de enquadrar manifestações.  
Chama a atenção que 21 deles tenham sido apresen-
tados em 2019, primeiro ano de mandato de Jair Bol-
sonaro. Não é casual que um dos filhos do presidente 
e um ministro de Estado, Paulo Guedes (Economia), 
tenham desenterrado o AI-5 em comentários sobre 
uma eventual eclosão de protestos no país.

O governador paulista, João Doria, que surfou 
a onda bolsonarista para se eleger, não fica para trás. 
Partidário da linha dura e natural postulante ao Pla-
nalto em 2022, o tucano é responsável por um con-
junto de iniciativas com vistas a cercear manifestações 
em seu estado. Não há dúvida de que o uso da violên-
cia por manifestantes é intolerável e merece respos-
ta enérgica do poder público. Bem diferente é tentar 
aproveitar-se do fantasma do vandalismo para erguer 
obstáculos ao direito inalienável à livre manifestação. 

Cabe ao Congresso e às instituições defender a 
democracia, não erguer muros para proteger gover-
nantes dos protestos da sociedade.

Editorial

Liberdade para reclamar

Ranking dos Políticos - Facebook

PRAZOS
No dia 17 de março, seria o último dia 

para que os candidatos realizem o registro 
da candidatura junto ao TRE. No dia seguin-
te, teria início a propaganda eleitoral. Já no 
dia 21 de março, começaria propaganda elei-
toral gratuita nas TVs e rádios. No dia 25 de 
abril terminaria o prazo para as propagadas 
eleitorais com alto falantes, e, no dia 26 de 
abril, ocorreria a eleição suplementar. O pra-
zo final para a prestação de contas da cam-
panha junto ao TRE teria fim no dia 30 de 
abril. E no dia 21 de maio, o senador e seus 
suplentes eleitos seriam diplomados pela 
Corte de Contas.

AEROPORTO DE VG
Pouco tempo depois de assumir o Aero-

porto Marechal Rondon, a Concessionária 
Aeroeste Aeroportos já requereu licença para 
ampliar a estrutura. A Aeroeste é responsá-
vel pelo Marechal Rondon e outros três aero-
portos no Estado: Rondonópolis, Alta Floresta 
e Sinop. Com um lance de R$ 40 milhões, a 
empresa foi a vencedora da licitação reali-
zada na Bolsa de Valores, em São Paulo, em 
março do ano passado.

DADA A LARGADA
Os juízes do Tribunal Regional Eleitoral 

(TRE) irão votar, na sessão desta quarta (22), 
uma minuta que estipulou o dia 26 de abril 
como data para a eleição suplementar ao 
Senado em Mato Grosso. A data, segundo o 
presidente Geraldo Giraldelli, é a mais “razo-
ável” diante das outras opções apresentadas. 
Não é uma decisão única do presidente, é do 
Tribunal”, disse Giraldelli (foto).  Conforme a 
minuta, o dia 12 de março seria o prazo final 
para que os partidos realizem as convenções 
e escolham os respectivos candidatos e su-
plentes ao Senado.

Crédito: Portal Sorriso

IMAGEM DO DIA

“Não há dúvida de que o uso da violência 
por manifestantes é intolerável e merece 
resposta enérgica do poder público

“
No fim da tarde de quinta (16), uma carreta carregada com farelo de milho 

teve a cabine totalmente destruída por um incêndio quando passava pela BR-
163 em Sorriso. O motorista, que havia carregado em Sinop, disse que um mo-
torista que trafegava no sentido contrário deu sinal de luz o alertando sobre o 
incêndio que, teria começado nos faróis. Diante do sinal, ele parou o veículo e 
as chamas tomaram conta da cabine. Rapidamente ele retirou seus pertences 
de dentro da carreta e conseguiu se salvar.

O fim de uma era?
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sua “vida” enquanto outros sistemas ope-
racionais já estão disponíveis.

Dessa forma, após tanto tempo, a Mi-
crosoft encerrou o suporte ao Windows 7 
semana passada. Isso quer dizer que ele 
vai deixar de funcionar no seu computa-

dor? Não, apenas vai parar de re-
ceber atenção do desenvolvedor. 
O que isso significa? Que você, 
sem as atualizações, fica mais 
vulnerável à ataques de cybercri-
minosos, contaminações por ví-
rus e outros problemas do gênero. 
Ainda é possível utilizar o siste-
ma, porém os cuidados precisam 
ser redobrados. Nem tudo são 
“flores”, porém, nesse mundo de 
tecnologia. Muita gente hoje está 

com as atualizações desativadas, sem re-
ceber qualquer tipo de update em seu sis-
tema operacional, e sequer faz ideia disso. 
Mas esse é assunto para outro texto.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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É sempre interessante utilizar as versões mais moder-
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Quem acompanha tecnologia há mui-
to tempo sabe que, seguramente, nenhum 
sistema operacional da Microsoft foi tão 
amado quanto o histórico Windows 95 e o 
versátil Windows 7. A versão 95 trouxe con-
sigo o Menu Iniciar, uma verdadeira “revo-
lução” na forma de usar 
o computador, além de 
ser leve e estável. Su-
cedido pelo Windows 
98, o 95 ficou ainda por 
muitos anos nas má-
quinas pelo mundo afo-
ra, até que foi “aposen-
tado”, principalmente 
por incompatibilidades 
de hardware, devido à 
rápida evolução tecno-
lógica. Ainda assim muita gente foi tentan-
do “inventar” formas do sistema funcionar 
por mais tempo.

O Windows 7 segue o mesmo caminho: 
com uma legião de fãs se mantém insta-
lado em uma infinidade de máquinas pelo 
mundo afora ele está há mais de uma dé-
cada no mercado e, evidentemente, sofre os 
males da idade.

Sendo “remendado” constantemente 
por questões de segurança, algo necessário 
para um sistema operacional, faz com que a 
Microsoft tenha um custo alto para manter 
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Mais de 500 mil estão irregulares 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Há uma grande preocu-
pação por parte do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE/MT), com os 
eleitores que estão com suas 
situações irregulares.

De acordo com o presi-
dente do TRE/MT, desem-
bargador Gilberto Giraldelli, 
572.887 mil pessoas tiveram 
seus títulos cancelados e não 
vão poder votar nas eleições 
municipais deste ano, caso 
não regularizem em tempo 
a situação.

“Isso nos preocupa mui-
to. Porque nós já realizamos 
biometria em 87 municípios 
e nas maiores cidades, como 
Cuiabá e Várzea Grande. Em 
Cuiabá são 145,509 mil elei-
tores com títulos cancela-
dos, e em Várzea Grande são 
65.380”, disse o chefe da Jus-
tiça Eleitoral.  

O presidente do TRE/MT 
avisa que esses eleitores que 
estão em situação irregular, 
que ainda não fizeram o ca-
dastro biométrico, têm até o 
dia 5 de maio para normali-
zarem a situação. 

“A legislação eleitoral diz 
que o fechamento do cadas-
tro dos eleitores tem que ser 
em 151 dias antes das elei-
ções, ou seja, 5 meses e 1 dia, 
que é para que o TSE tenha 
tempo para fazer a lista de 
votação, a distribuição e a lei 
resguarda esse prazo”, expli-
ca.  

Na análise do desembarga-
dor, boa parte dos eleitores 
que estão em situações de 
irregularidade, são os que 
não tem interesse em votar, 
por estarem descrentes com 
a política.

O que acaba, a cada eleição, 
intensificando o número de 
abstenção do dia da eleição. 
“A abstenção está aconte-
cendo muito em função do 
próprio eleitorado que está, 
de certa maneira, indignado 
com o que vem ocorrendo, 

JUSTIÇA ELEITORAL | O cancelamento do título eleitoral impede que os eleitores votem nas eleições de 2020 

TRE/MT alerta para regularização 

Foto: Bruno Kelly/reuters

com a crise política, escân-
dalos e tudo mais. Mas a 
impressão que tenho é que 
essa abstenção poderá dimi-
nuir com a biometria, por-
que quando fazemos a revi-
são do eleitorado a gente se 
aproxima muito do número 
de eleitores com a realidade. 
Então estará regular aquele 
eleitor que comparece mes-
mo. Quem vai sair é quem 
não tem mais interesse em 
votar. Assim chegaremos 
mais próximo da realidade”, 
avaliou.  

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR
Corrida pela vaga de Selma 
no Senado está acirrada 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Desde que o Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), 
confirmou a cassação da se-
nadora Selma Arruda (Po-
demos), vários nomes da 
política mato-grossense vêm 
demonstrando interesse em 
ficar com a cadeira.

O olho grande chegou 
até o Palácio do Planalto, 
onde o presidente Jair Bol-
sonaro quer que a vaga fi-
que com um membro de seu 
novo partido, o Aliança pelo 
Brasil, que ainda existe ape-
nas no papel, mas que utili-
zaria um partido de aluguel 
para concorrer nas eleições 
suplementares deste ano.

Apesar de ainda não fa-
lar em nomes, o presidente 
Bolsonaro já tem duas op-
ções para apoiar-se. Uma 
delas é a do deputado fede-
ral Nelson Barbudo (PSL), 
candidato mais votado nas 
eleições de 2018 para a Câ-
mara. Barbudo é um segui-
dor fiel dos ideais do presi-
dente e pela força que teve 
nas eleições de 2018, pode 
ser o nome de destaque para 
a vaga no Senado.

Outro nome bem cota-
do e que tem uma fidelidade 
com o presidente, tão igual 
como tem o “Clã Bolsonaro”, 
é o do também deputado fe-
deral, José Medeiros (Pode-
mos). 

Atualmente o depu-
tado mato-grossense é um 
dos vice-líderes do Governo 
no Câmara e neste primeiro 
ano de Governo Bolsonaro 
se tornou o maior defender 
de suas ações nas redes so-
ciais. “Se formar o partido, 
dá tempo de lançar um can-
didato ao Senado em Mato 

Grosso? Porque vai ter elei-
ção lá. Uma vaga ao Senado. 
Se der tempo, seria a primei-
ra porta nossa: eleger um se-
nador ‘raiz’, um senador do 
Aliança”, disse Bolsonaro.

MAIS GENTE
NA DISPUTA
Além da movimentação 

do Governo Federal na bus-
ca da vaga, o governo esta-
dual busca também beliscar 
a vaga em aberto. O grupo 
do governador Mauro Men-
des (DEM), se articula para 
definir o melhor nome para 
disputa. 

Na semana passada 
Mendes ingressou no Supre-
mo Tribunal Federal com 
liminar para que o tercei-
ro colocado nas eleições de 
2018, Carlos Fávaro (PSD) 
assumisse temporariamente 
a vaga deixa por Selma.

Além de Fávaro que so-
nha com o Senado Federal, o 
atual vice-governador, Ota-
viano Pivetta, também des-
ponta como forte nome para 
a disputa.

Já pelo agronegócio, 
pelo menos seis nomes pla-
nejam concorrer. O deputa-
do federal Neri Geller (PP) é 
um deles, juntamente com o 
ex-deputado Nilson Leitão 
(PSDB) que tem o aval do 
partido tucano para concor-
rer. Adilton Sachetti (PRB) e 
o ex-senador Cidinho Santos 
(PL), também estão de olho 
na eleição suplementar. Ou-
tros partidos também bus-
cam lançar suas candidatu-
ras ao Senado. Pela esquerda, 
PT, PC do B e PSOL já deba-
tem internamente os nomes 
para a disputa. PSB, PV, Pros, 
Avante, PSC e Novo também 
têm pré-candidatos.

BIOMETRIA
Segundo dados atualizados 

do TRE,dos 141 municípios, 
87 já estão aptos para a vo-
tação biométrica neste ano. 
Dez deverão ter votação hí-
brida, pois o processo ainda 
não está 100% concluído, ou-
tros 44 municípios ainda de-
vem ficar no sistema antigo, 
pois ainda não realizaram e 
recadastramento biométri-
co. 

A previsão da Justiça Elei-
toral do estado era de que os 
141 municípios pudessem ter 

finalizado o cadastramento 
biométrico, porém, com a 
eleição suplementar para o 
Senado, a finalização do pro-
cesso de biometria deverá fi-
car para o início de 2021.  

“Com esse fato atípico das 
eleições suplementares que 
devemos fazer neste primei-
ro semestre, e as eleições 
municipais, a conclusão do 
recadastramento biométrico 
ficará para o início de 2021. 
Mas vamos concluir esse tra-
balho”, disse Gilberto Giral-
delli.
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TV  e Entretenimento

“Muitas histórias  
infundadas”, diz Belo sobre 
pedidos  de bloqueio de bens
Vivendo uma série de problemas judiciais, 

um deles de processo movido pelo ex-jogador 
Denilson, Belo comentou, em entrevista ao UOL, 
sobre os pedidos de bloqueio de renda que cor-
rem contra ele na Justiça. Belo diz que prefere 
se envolver o mínimo possível nessas questões, 
e que prefere deixar esses problemas nas mãos 
de sua equipe administrativa e jurídica. Apesar 
disso, se defende dizendo que muitas das his-
tórias que geraram processos não têm funda-
mento. “Existem muitas histórias infundadas. 
Toda hora é uma história. Eu já não presto mais 
atenção nisso porque a minha carreira está há 
25 anos aí. Se eu for parar para ficar analisan-
do essas coisas, não estaria nem trabalhando. 
Que bloqueia isso, que bloqueia aquilo, que blo-
queia show. Eu não estaria nem vivendo”, afir-
mou ao UOL. Belo ainda disse ter outras prio-
ridades nesse momento de sua vida e carreira. 
“Eu tenho uma família, quatro filhos, três netos, 
mulher, sogra, mãe. Então essa parte fica com 
o meu departamento administrativo, jurídico, 
eles que cuidam de tudo isso”, finalizou.
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Irmã de Victor Chaves sai em defesa do sertanejo e 
manda recado para ex-cunhada: Deveria se desculpar

Como você viu no ESTRELANDO, re-
centemente Victor Chaves surgiu em um 
vídeo ironizando a suposta agressão à 
sua ex-esposa, Poliana Bagatini, que esta-
va grávida na época. O registro deu o que 
falar nas redes sociais e muitas pessoas 
se colocaram contra o cantor, como foi o 
caso de Letícia Almeida, que não gostou 
do conteúdo da filmagem e o chamou de 
doente. Depois disso, a juíza responsável 
pelo caso ainda permitiu que as imagens 
do dia do ocorrido fossem liberadas, o que 
causou o maior bafafá entre os internau-
tas. No entanto, parece que a família de 
Victor segue firme em sua defesa e, no 
último sábado, dia 18, sua irmã, Paula 
Chaves, postou um longo desabafo decla-
rando apoio e, de quebra, mandando um 
recado para Poliana Bagatini.

Sua arte, sua luz, suas letras, poesias, 
as pessoas que te amam, teu público, seus 
filhos, seus pais, seus irmãos, seus ami-
gos, sua espiritualidade, tua fé! Sua verda-
de é o que faz você dormir em paz. Quanto 
aos odiosos, aos cegos, que não compre-
endem o que é ser humano, que acreditam 
na perversidade da mídia e se afogam no 
veneno dos próprios pensamentos ruins, 
que aprendam um dia a olhar com mais 
amor, aquele que enfrenta um problema 
familiar. Um problema onde as pessoas 
envolvidas foram expostas por uma mí-
dia sem escrúpulos, sem ética e qualquer 
tipo de empatia, começou. 

No texto, Paula relembrou o dia em que 
aconteceu o episódio. Ela acusou Poliana 
de estar descontrolada, disse que o cantor 
tentou contê-la, além de citar a briga em 
que ela teve com a mãe de Victor pouco 
antes da suposta agressão acontecer. 

Estado de Mato Grosso, terça-feira, 21 de janeiro de 2020

O que houve foi uma tentativa de con-
tenção à uma mulher que estava em surto 
emocional, fato que nunca houvera antes, 
ocorrido em nossa família e, de tal ma-
neira, tão descontrolada. Uma pessoa que 
estava convivendo conosco pouco tempo 
e que trouxe uma carga emocional e um 
comportamento estranho, de invadir uma 
casa, um quarto, um banheiro, de uma 
mulher mais velha (minha mãe) e que-
brar objetos de vidro pela casa, podendo 
ter se machucado, ou nos machucado. No 
mínimo, minha mãe merecia mais res-
peito. Ainda fez um bolo de aniversário 
e recebeu a ex-nora em sua casa na noite 
anterior com carinho. 

Ela segue o desabafo dizendo que a ex-
-mulher de Victor, que estava grávida de 
quatro meses do artista na época do ocor-
rido, mentiu ao dizer que ele havia chuta-
do sua barriga. 

Fico me perguntando, qual o motivo 
para tamanho surto, sendo que sempre 
foi tratada com respeito. Ainda mentiu 
dizendo que levou vários chutes na barri-
ga. Em qual vídeo isso aparece? Gostaria 

que a minha ex-cunhada explicasse para 
a mídia em qual momento ela recebe vá-
rios chutes que ela alega na queixa que 
fez a priori! Onde está o vídeo dos vários 
chutes?, continuou. 

Paula ainda afirma que Poliana deve-
ria pedir desculpas por tudo o que sua 
acusação de agressão causou na vida de 
Victor.

Deveria se desculpar, por ter provoca-
do tamanho caos na vida de um artista 
digno de sua posição. Ameaçou sair para 
rua, no dia do ocorrido, com uma bebê de 
colo, sem nenhuma segurança e contro-
le emocional. Deveria se desculpar, pois 
o pai dos filhos dela é um pai presente e 
que participa da educação dos filhos com 
honra (ela sabe do que eu estou falando). 
Deveria se desculpar porque, por pouco, 
não nos machucamos com os cacos de 
vidros que ela quebrou pela casa! Fica a 
pergunta: Por que ela tornou pública uma 
nota afirmando que ele não a agrediu e 
nem a agrediria? Força meu irmão! A ver-
dade é e sempre será um alicerce!, fina-
lizou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
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 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 302 bloco A 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, 

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

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

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

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

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

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com experiên-
cia 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 referência; 
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

DIRCEU WEITBRECHT EIRELI – CNPJ: 35.225.537/0001-
34, localizado na Av. Perimetral Sudoeste, N° 2777 – Bair-
ro: Jardim Aurora do município de SORRISO-MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Ope-
ração, com ramo de Atividade: Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de 
alinhamento e balanceamento de veículos automotores; 
Serviços de borracharia para veículos automotores; Servi-
ços de instalação, manutenção e reparação de acessórios 
para veículos automotores; Comércio varejista de lubrifi-
cantes; não foi determinado EIA-RIMA. 

ANTONIO CAETANO DE SOUSA NETO 04846576159 
- CNPJ: 34.559.388/0001-87, localizado na Av. Natalino 
João Brescansin, N° 1722 - Bairro: Centro, pertencente ao 
município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença Operação, com ramo de Atividade: 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores; não foi determinado EIA-RIMA. 

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

TOMADA DE PREÇOS N° 048/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, em 20 de janeiro de 2020.

AVISO DE RETIFICAÇÃO (AVISO DE PUBLICAÇÃO)

AVISO DE RESULTADO da Tomada de preço para obras, serviços de 
engenharia ou materiais para obras/manutenção Nº 048/2019. O 
Município de Nova Mutum-MT, torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 14 de janeiro 2020, com 
início às 08:00hs, tendo como objeto contratação de empresa para 
elaboração do projeto do plano de segurança contra incêndio e pânico 
nas edificações pertencentes ao Município, de acordo com as normas 
estabelecidas pelo corpo de bombeiros do Estado de Mato Grosso, 
conforme cronograma anexo da qual foi vencedora a Empresa: Lote 001 - 
Itens 835216, 835217, 835218, GUERINI SOPRAN ENGENHARIA E 
ARQUITETURA, PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 24.474.596/0001-20 no valor de R$ 74.800,17.

Presidente da CPL

Nova Mutum - MT, 20 de Janeiro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

O Município de Nova Mutum, comunica que publicado erroneamente no 
Aviso de Publicação no Diário Oficial de Contas - TCE e no Diário do 
Estado a data de abertura da referida licitação. Onde se lê: 31 de 
dezembro de 2020, leia - se: 31 de janeiro de 2020.

Rogério Cristóvão da Silva

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 004/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2020 

Tipo: Menor Preço Por Item 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representado por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 03/02/2020, às 08H00, REGISTRO DE PREÇOS 
para AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA PEQUENOS REPAROS EM 
PRÉDIOS PÚBLICOS, E ATENDER A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVO 
MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-
se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, 
nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min 
e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 20 de janeiro 
de 2020. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 
 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2020 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2020 

 
Tipo: Menor Preço Por Item A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, 
no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 05/02/2020, às 08H00, 
para REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
GÊNEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS Á MERENDA ESCOLAR DA REDE 
PÚBLICA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de 
Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito 
à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores 
informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo – MT, 20 de janeiro de 2020. Luciana Da 
Silva Betarelo Pregoeira Oficial 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

DR 07-08/02/2019 

 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

PROCESSO 1000829-58.2017.4.01.3603 
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: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, RENATO MIYAMOTO 
LEONEL, ROSANA PEDRO DA 
SILVA LEONEL 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: HENEI RODRIGO BERTI 
CASAGRANDE 
 

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 lote 5-A do Loteamento Ki-Sorte, com área de 20.841,00m2;, localizado em Sinop, 
matriculado sob o nº 54.086, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis 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$ 38.356,00. 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 – 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. 
Sinop, datado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

 

 
Num. 40994489 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 12:42:31 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1903181723
5369800000040702032 Número do documento: 19031817235369800000040702032 

21/02,22/02/2020 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 30 DE JANEIRO DE 2020, 
às 08h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
HOSPITALARES, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA 
- PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com 
as disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2020, que poderá ser 
adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 17 de janeiro de 2020. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVPPregoeira Oficial do CISVPSecretária Executiva do CISVP 

 

 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2020 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através 
da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 30 DE JANEIRO DE 2020, 
às 14h00min, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2020, com objeto 
de “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ÓRTESES E PRÓTESES 
MÉDICAS, EM ATENDIMENTO AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO”, constantes no Termo de Referência, tudo em conformidade com as 
disposições no edital e seus anexos, que o integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL SRP  Nº 008/2020, que poderá ser 
adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07:00h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 17 de janeiro de 2020. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Pregoeira Oficial do CISVPSecretária Executiva do CISVP 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 109/2019 TENDO COMO 
OBJETO REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PÃES DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO ESCOLAR 
DOS CENTROS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO 
DE 2020, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS), CONFORME A SEGUIR: 
EMPRESA K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA LTDA., CNPJ 
N.º 06.298.899/0001-57, LOTE II, VALOR GLOBAL 112.299,00; LOTE IV, 
VALOR GLOBAL R$ 4.470,00; LOTE V, VALOR GLOBAL R$ 77.005,50; 
LOTE VI, VALOR GLOBAL R$ 24.960,00; LOTE VII, VALOR GLOBAL R$ 
64.2070,00; LOTE IX, VALOR GLOBAL R$ 94.580,00. EMPRESA NUTRI 
NATURE COMERCIO DE PROD.ALIMENTICIOS LTDA ME, CNPJ Nº 
08.856.879.0001.80: LOTE I, VALOR GLOBAL R$ 62.700,00; LOTE III, 
VALOR GLOBAL R$ 56.100,00; LOTE VIII, VALOR GLOBAL R$ 
27.667,20; LOTE X, VALOR GLOBAL R$ 354,90.

AVISO DE LICITAÇÃO

Comissão Permanente de Licitação

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 002/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO 
PSF BENJAMIN RAISER NO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H00M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

PREGÃO PRESENCIAL N° 109/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREGÃO PRESENCIAL N° 009/2020

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza

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 FEVEREIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSERVAÇÃO DE 
IMUNOBIOLÓGICOS E APARELHO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA PARA 
O SISTEMA DE CONFERÊNCIA E ANÁLISE DE ÁGUA NACIONAL 
VIGIÁGUA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO E REDE DE FRIOS DE 
SORRISO/MT. 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.

TOMADA DE PREÇOS N° 002/2020

Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 009/2020, 
tendo como objeto 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 PARA O 
DISTRITO DE BOA ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR LOTE. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE CIÊNCIA 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

IGOR FRANÇA GUEDES, Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circuns-
crição de Goiânia-GO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o 
que dispõe o art. 216-A, da Lei nº 6.015/1973 e o art. 11 do Provimento 
nº 65/2017, do Conselho Nacional de Justiça, NOTIFICA a Sra. SEBAS-
TIANA GOMES DE CARVALHO, brasileira, solteira, costureira, CPF nº 
275.766.041-15, residente e domiciliada na Rua Mal. Deodoro, nº 145, 
Centro, Cidade de Peixoto de Azevedo-MT, CEP 78.530-000, proprie-
tária do imóvel usucapiendo, para apresentar a Manifestação referente 
ao pedido de  reconhecimento da usucapião ordinária, nos termos do 
art. 1.242 do Código Civil, requerido a este Oficial pelo Sr. IGOR CIMI-
NO CHAVES, brasileiro, solteiro, engenheiro civil, portador da CNH nº 
05208305613/DETRAN/GO, e do CPF nº 017.620.481-40, residente e 
domiciliado na Rua A-2, nº 80, Quadra 2, Apartamento 302, Bloco D, 
Conjunto Residencial Quinta da Boa Vista, Vila Alpes, Goiânia-GO, por 
possuir desde o ano de 1985, de forma mansa, pacífica, contínua, inin-
terrupta, o imóvel situado às Ruas A-2, A-7, A-1 e A-10, na Vila Alpes, 
nesta Capital, nº 80, Quadra 2, Apartamento 302, Bloco D, Conjunto 
Residencial Quinta da Boa Vista, com área total de 99,107m², sendo 
55,34m² de área privativa; 43,767m² de área comum e 73,347m² de área 
equivalente, correspondendo-lhe a fração ideal de 50,061m² ou 0,625%, 
e matriculado nesta Serventia sob o nº 45.530. ADVERTÊNCIA: a não 
apresentação de impugnação no prazo de 15 (quinze) dias, implicará 
anuência ao pedido de reconhecimento extrajudicial da usucapião.

Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição de Goiânia-GO
21/01/2020 E 06/02/2020
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Cuiabá e Operário VG fizeram a final em 2019 

Saiba tudo sobre o Mato-grossense
DA REPORTAGEM

Olhar Esportivo

O Campeonato Mato-
-grossense 2020 começa 
nesta terça-feira (21) com 
três jogos: União x Mixto 
(Luthero Lopes), Luverden-
se x Dom Bosco (Passo das 
Emas) e Operário-VG x Po-
coné (Dito Souza). Outros 
dois jogos completam a ro-
dada na quarta (22): Cuiabá x 
Nova Mutum e Sinop x Ara-
guaia.

O confronto de quar-
ta-feira às 20h10 na Are-
na Pantanal, entre Cuiabá 
e Nova Mutum, envolve os 
atuais campeões da Primeira 
Divisão e da Segunda Divi-
são, respectivamente. Todos 
os jogos da primeira rodada 
acontecerão às 20h10.

A primeira alteração 
já ocorreu antes mesmo de 
começar. O jogo entre Sinop 
e Araguaia estava marcado 
para terça (21), porém, foi al-
terado para quarta, segundo 
a FMF, por questões de logís-
tica.Com pouco mais de três 
meses de duração, a primei-
ra fase do Mato-grossense 
vai até dia 15 de março. Pelo 
regulamento, os times se 
enfrentam todos contra to-
dos em turno único, com os 
mandos de campo definidos 
no arbitral. Os oito primei-
ros times avançam às quartas 
de final. Os dois piores serão 
rebaixados.

O mata-mata começa 
logo após e vai até a segunda 
quinzena de abril, com jo-
gos de ida e volta, sendo os 
decisivos na casa dos quatro 
times primeiros colocados 
na primeira fase. Também 
haverá a disputa de terceiro 
lugar.

Os finalistas garantem 
vagas na Copa do Brasil e 
Copa Verde de 2021. A prin-
cípio, os dois times que che-
garem mais à frente, exceto 
o Cuiabá que está na Série B, 
garantem vagas na Série D 

de 2021.

CLÁSSICOS
O primeiro clássico in-

termunicipal de 2020 está 
marcado para a primeira ro-
dada, quando União e Mix-
to se enfrentam no Luthero 
Lopes. O primeiro clássico 
municipal já acontece logo 
na segunda rodada, com a ri-
validade entre Mixto x Cuia-
bá, às 17h, na Arena Pantanal.

Outro jogo considera-
do clássico intermunicipal 
acontece na terceira rodada, 
entre Luverdense e Cuiabá, 
os dois últimos times que 
conquistaram título do cer-
tame. Cuiabá e Operário-
-VG reeditam a final do ano 
passado na quarta rodada. 
Na quinta rodada, Mixto 
e Operário-VG realizam o 
clássico dos milhões. Ambos 
na Arena.

O “Clássico Vovô”, en-
tre Dom Bosco e Mixto, mais 
antigo da capital, e o clássi-
co do Nortão, com Sinop e 
Luverdense, serão na sétima 
rodada, reta final da primeira 
fase.

QUEM SUBIU?
O Nova Mutum, cam-

peão, e o Poconé, vice-cam-
peão da Segunda Divisão do 
Campeonato Mato-grossen-
se em 2019, conquistaram 
suas vagas para a elite do fu-
tebol Estadual em 2020. O 
Nova Mutum é debutante na 
competição.

HEGEMONIA
O Cuiabá está com ex-

trema hegemonia no esta-
do. De 2011 para cá, o clu-
be Auriverde venceu sete 
das nove disputas, inclusive 
foi tricampeão consecuti-
vo duas vezes (2013/2015 e 
2017/2019). 

O Luverdense é o úni-
co que conquistou títulos 
nesses intervalos, em 2012 e 
2016. O outro do Verdão do 
Norte foi em 2009.

COMEÇA HOJE | Regulamento e formato foram mantidos com turno único e quartas, semis e decisão
Foto: MontageM

OPERÁRIO VG

Justiça dá aval para 
que Bruno more em 
Mato Grosso
DA REPORTAGEM

O goleiro Bruno Fer-
nandes das Dores de Sou-
za, condenado a mais de 20 
anos de prisão por participa-
ção na morte da modelo Eli-
za Samudio, mãe de um filho 
dele, obteve a liberação da 
Justiça de Minas Gerais para 
se mudar para Mato Grosso 
e trabalhar no Operário VG.

A decisão foi proferida 
pelo juiz Tarciso Moreira de 
Souza, da Vara de Execução 
em Meio Aberto e Medidas 
Alternativas da Comarca de 
Varginha/MG. A ida de Bru-
no para o time varzea-gran-
dense tem gerado polêmica 
desde o ano passado, quando 
a proposta foi realizada pelo 
clube de futebol.

Entidades como o Con-
selho Estadual dos Direitos 
da Mulher de Mato Grosso 
(CEDM/MT) divulgou uma 
nota de repúdio dizendo 
que alguém que tenha sido 
condenado pelo crime de 
homicídio tem o direito a 
recomeçar a vida, inclusive 
profissional, mas não deve 
ocupar uma posição em que 

deve ser tratado como ídolo.
O conselho ressalta 

que Bruno, à época do cri-
me jogador do Flamengo, 
foi condenado pelos crimes 
de homicídio, ocultação de 
cadáver, sequestro e cárcere 
privado. “Trata-se de alguém 
que demonstrou profundo 
ódio e total desrespeito às 
mulheres ao tratar dessa for-
ma cruel e bárbara aquela 
que seria a mãe do seu filho”, 
diz trecho da nota emitida 
pelo conselho.

A entidade ressalta que 
o futebol cria ídolos entre 
crianças e jovens, em pro-
cesso de formação, e enten-
de que tratar como ídolo al-
guém capaz de cometer um 
crime tão bárbaro é um fato 
bastante preocupante. “Mes-
mo tendo cumprido parte da 
pena pela morte de Eliza Sa-
mudio e tendo obtido na Jus-
tiça a progressão de regime 
para o semiaberto, a gravida-
de dos crimes cometidos por 
Bruno Fernandes impõe que 
ele seja tratado com mais ri-
gor e não como se fosse um 
‘ídolo’ que merece ser dispu-
tado por clubes de futebol”.

Foto: RepRodução

Com aval, goleiro pode trabalhar no Operário VG 

PALMEIRAS OU CORINTHIANS?

Disputado, Rony passa a treinar
com o time B do Athletico-PR

SANTOS

Perdeu defensores e pouco
se reforçou no setor

Foto: albaRi Rosa

Foto: divulgação

Rony fica com o time de aspirantes até que sua situação seja definida 

Eles foram afastados por decisão da diretoria 

DA REPORTAGEM

Já entravam as primeiras 
hoO atacante Rony não ficará 
disponível para o grupo prin-
cipal do Athletico-PR até que 
sua situação seja resolvida. 
Disputado por Corinthians e 
Palmeiras, ele também vive a 
pressão dentro do clube ru-
bro-negro para que estenda 
o seu contrato, que acaba em 
2021. As negociações estão 
paradas.

Em meio ao impasse, ele 
passou a treinar com o gru-
po de aspirantes do Furacão, 
mas ainda não há previsão 
se será utilizado no Campe-
onato Paranaense. Rony não 
viajou com o grupo princi-
pal do Athletico para os dois 
amistosos na Argentina, que 
terminaram neste domingo.

A negociação sobre Rony 
começou com o Corinthians, 
em indicação do técnico Tia-
go Nunes, que o treinou no 

DA REPORTAGEM

Com a saída oficializada 
de Vanderlei, o Santos soma 
agora quatro jogadores de 
defesa, entre reservas e titu-
lares, negociados nesta jane-
la de transferências. Além do 
goleiro, Jorge, Victor Ferraz 
e Gustavo Henrique deixa-
ram o clube, estabelecen-
do o primeiro problema do 
técnico Jesualdo Ferreira no 
comando do Peixe, que terá 
a missão de reconstruir o se-
tor.

O primeiro a sair foi o 
lateral-esquerdo titular Jor-
ge. Ele jogou a temporada de 
2019 emprestado pelo Mô-
naco. O time brasileiro não 
tinha condições financeiras 
para comprar os direitos do 
jogador e seu vínculo não foi 
renovado, o que o fez retor-

nar ao futebol francês. Para 
a posição, Felipe Jonatan e 
Luan Peres são as opções.

Logo em seguida, Victor 
Ferraz foi para o Grêmio. 
Depois de cinco anos no 
clube, o lateral-direito foi 
trocado por Madson, com-
panheiro de posição que vi-
nha se firmando no Tricolor 
Gaúcho, e é o único reforço 
do Peixe para defesa até o 
momento. Ele chega para 
disputar a vaga com Pará.

A terceira perda, e talvez 
a mais sentida, foi a de Gus-
tavo Henrique. O zagueiro 
de 26 anos e 1,95m de altu-
ra era referência defensiva e 
capitão da equipe na última 
temporada. Acabou saindo 
de graça para o Flamengo. 
Aguilar, Luiz Felipe, Lucas 
Veríssimo e Luan Peres dis-

Athletico. O valor da multa 
contratual gira em torno de 
12 milhões de euros (cerca de 
R$ 55 milhões), que o clube 
não tem e tenta uma nova 
negociação, com o pagamen-

to de 50% do valor total.
O atacante e seu repre-

sentantes já receberam uma 
carta de intenção do Corin-
thians afirmando que quer 
o jogador e que corre atrás 

do dinheiro. Por outro lado, 
o Palmeiras entrou forte no 
negócio acenando uma ne-
gociação, que não passa pelos 
12 milhões de euros da resci-
são, mas tem alguns trunfos.

JEJUM DE TÍTULOS
Fora Cuiabá e Luver-

dense, o União foi o último 
a conquistar o troféu do Es-
tadual, em 2010, único título 
do Colorado, que já chegou 
em outras nove finais. Os 
três clubes entre os mais tra-
dicionais do estado estão nos 
seus maiores jejuns de títulos 
da história. O Mixto, maior 
campeão com 24 títulos, está 
há 12 anos na fila, conquistou 
pela última vez em 2008.

O Operário VG, tradi-
cional Chicote da Fronteira 

com 13 títulos conquista-
dos, foi campeão em 2002 e 
está há 18 anos de jejum. Em 
2006, o Operário FC Ltda foi 
o campeão. O Dom Bosco, 
clube mais antigo do estado, 
com 95 anos completados 
em janeiro, tem seis títulos, 
mas não conquista nenhum 
desde 1991. São quase 30 
anos na tentativa.

O Sinop, tricampeão 
da competição, completou 
o aniversário de 20 anos do 
último título Mato-grossen-
se na temporada passada. O 

Galo do Norte chegou nas 
recentes finais de 2016, 2017 
e 2018, mas ficou com os 
vice-campeonatos.Araguaia, 
Nova Mutum e Poconé não 
conquistaram título Estadual 
da Primeira Divisão.

ARBITRAGEM
Visando a qualificação 

do quadro de arbitragem da 
Federação Mato-grossense 
de Futebol, foi adotado um 
novo sistema de divisão de 
categorias para os árbitros. 
Em pré-temporada realiza-

da, os árbitros foram ava-
liados nos testes físicos e 
teóricos pela Comissão de 
Arbitragem, com notas in-
dividuais, classificados de 
acordo com o seu desempe-
nho, sendo inseridos nas ca-
tegorias A, B e C.

Segundo o presidente 
da Comissão de Arbitragem 
da FMF, Coronel Altair Ma-
galhães, o intuito da nova 
medida é aumentar o nível 
de qualificação dos árbitros 
e minimizar o índice de erro 
durante as partidas.

putam a titularidade.
Vanderlei é o único da lis-

ta que não vinha sendo titu-
lar. Após a chegada de Ever-
son, o jogador perdeu a vaga 

que era sua desde 2015. Ape-
sar disso, sua saída represen-
ta a perda de um dos atletas 
mais experientes e líderes do 
elenco.
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DA REPORTAGEM

A apreensão dos candi-
datos a uma vaga no ensino 
superior aumentou desde 
que o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, reco-
nheceu no sábado (18) que 
houve “inconsistências” na 
correção dos gabaritos do 
Exame Nacional do Ensino 
Médio (Enem) 2019. Segun-
do Weintraub, a falha ocor-
reu na transmissão das in-
formações – quem fez prova 
de uma cor teve o gabarito 
corrigido como se fosse ou-
tra cor.

O desempenho no Enem 
é critério para concorrer no 
Sistema de Seleção Unificada 
(Sisu), que oferece 237 mil 
vagas em universidades fe-
derais em todo o país. O pe-
ríodo de inscrições foi man-
tido: vai de terça (21) a sexta 
(24).

De acordo com o Instituto 
Nacional de Estudos e Pes-
quisas Anísio Teixeira (Inep), 
responsável pelo Enem, 3,9 
milhões de pessoas fizeram 
as provas em 3 e 10 de no-
vembro. A princípio o erro 
havia atingido apenas a cor-
reção de gabaritos do 2º dia, 
quando houve provas de ci-
ências da natureza e mate-
mática. No domingo (19), o 
Inep afirmou que a revisão 
será feita nos dois dias do 
exame.

Virgínia Medina, 20 anos, 
tenta pela quarta vez entrar 

em medicina – o primeiro 
ano foi como “treineira”. Ela 
procurou o Inep e, até a ma-
nhã de domingo, não sabia 
se as suas notas estavam sen-
do revisadas.

“Meu medo é o erro não 
ser corrigido e eu ser preju-
dicada no Sisu. Foi um ano 
inteiro de investimento. Eu 
morei em outra cidade para 
fazer cursinho, paguei as au-
las, estudei bastante e agora 
comecei a me preocupar, 
porque aquela nota não con-
diz com a minha prepara-
ção” – Virgínia Medina, 20 
anos, que fez prova em Viço-
sa/MG.

Até a manhã de sábado, 
o MEC e o Inep não sabiam 
informar quantas pessoas 
poderiam ter sido atingidas, 
mas admitiram o erro em ao 
menos quatro provas de Vi-
çosa – justamente a cidade 
em que Virgínia fez o exa-
me. O governo não descar-
tou que as falhas podem ter 
ocorrido em outros estados e 
afirmou que investiga o caso.

Segundo Weintraub, o 
erro atingiu “alguma coisa 
como 0,1%” dos candidatos 
que prestaram o exame – o 
equivalente a 3,9 mil can-
didatos. Depois, Alexandre 
Lopes, presidente do Inep, 
falou que o erro poderia ter 
afetado “até” 1% – 39 mil pes-
soas. Ao fim, afirmou que 
“não chega a 9 mil”.

Questionado, o Inep afir-
mou que vai divulgar o re-

Foto: Divulgação

SORRISO

Bandidos armados assaltam residência

RONDONÓPOLIS

Mais de 100 furtos são registrados
em pequenas propriedades rurais

NOVA MUTUM

Acidente entre 4 
carretas deixa um ferido 
em estado grave

Um dos bandidos efetuou um disparo de arma de fogo

Foto: DjeFerson Kronbauer

Foto: reproDução

Acidente foi registrado domingo à tarde na BR-163

Propriedades rurais são invadidas por assaltantes e gado é roubado 

DA REPORTAGEM

Por volta das 15h de sá-
bado (18), bandidos armados 
invadiram uma residência 
que fica situada na Rua Pará, 
Jardim das Acácias, nas pro-
ximidades do Parque Eco-
lógico. As vítimas estavam 
dentro de casa quando foram 
surpreendidas por três ele-
mentos, dois deles armados 
com revólveres e outro com 
uma faca, pedindo dinheiro 
entre outros pertences e as 
ameaçando de morte.

Um dos bandidos efe-
tuou um disparo de arma de 
fogo que atingiu a geladeira 
e a porta da cozinha. Na fuga 
eles levaram um celular, uma 
mochila escolar, a carteira de 
uma das vítimas contendo 
CNH e R$ 275 em espécie.

Câmeras de segurança 
de uma casa vizinha regis-
traram o momento em que 
os suspeitos fogem correndo 
do local. Polícia Militar faz 
diligências para tentar loca-
lizar os criminosos.

DA REPORTAGEM

Sitiantes da Gleba Rio 
Vermelho, em Rondonó-
polis, relatam situação de 
medo vividas na localidade. 
As propriedades têm sido 
constantemente invadidas 
por criminosos envolvidos 
em quadrilhas de roubo de 
gado. Segundo a polícia, de 
janeiro a novembro de 2019, 
foram registrados 25 roubos 
de gado na zona rural do 
município. 

Os furtos somam 102 
casos. Diante dos registros 
recorrentes, a Polícia Mili-
tar desenvolveu um projeto 
de patrulhamento rural que 
deve ser implantado este ano 
nas comunidades.

O sítio de Samantha 
Costa foi um dos alvos dos 
suspeitos. Segundo ela, os 
moradores estão com medo 
de investir nas propriedades 
e perderem o investimento 
por causa dos assaltos. Eles 
dizem que os casos de rou-
bos e furtos aumentaram em 
setembro do ano passado. 
Pelo menos dez famílias fo-

DA REPORTAGEM

Só Notícias

Uma colisão envolven-
do quatro carretas, sendo 
uma Volvo e três Scanias, 
aconteceu na tarde de do-
mingo (19), na BR-163, em 
Nova Mutum. O motorista 
de um dos veículos (identi-
dade e idade não reveladas) 
ficou gravemente ferido, foi 
socorrido e encaminhado a 
uma unidade hospitalar.

Conforme a assessoria 
da Rota do Oeste, conces-
sionária que administra a 
via, a versão apurada é que 
ao fazer uma ultrapassagem, 
a Volvo colidiu na lateral de 
uma carreta que vinha no 
sentido contrário. Em segui-

da, ao voltar para sua pista 
inicial, bateu na traseira de 
uma segunda carreta. Um 
terceiro veículo saiu da via 
para evitar se envolver no 
acidente.

Outro motorista pre-
cisou ser encaminhado ao 
hospital, no entanto, com 
ferimentos leves. Os demais 
envolvidos saíram ilesos e 
assinaram termo de recusa 
de atendimento médico. A 
pista chegou a ficar com o 
tráfego lento e a concessio-
nário realizou a sinalização 
necessária para evitar novos 
acidentes. A Polícia Rodovi-
ária Federal (PRF) também 
foi acionada e esteve no local 
para apurar as circunstâncias 
do acidente.

Foto: Divulgação

Erros com notas do Enem geram mais pressão sobre Weintraub

Enem: participantes temem perder
vagas nas universidades federais
ERRO NA CORREÇÃO | Inep divulgou resultado da apuração sobre ‘inconsistências na correção das provas’

ram vítimas.
A Associação dos Pe-

quenos Produtores Rurais 
da comunidade acredita que 
esse número é ainda maior, 
pois muitos sitiantes não re-
gistram boletim de ocorrên-
cia com medo que os bandi-
dos voltem.

PRISÃO DE
SUSPEITO
Recentemente, um ho-

mem de 40 anos foi preso 
suspeito de desvio de gado. 
De acordo com a Polícia Ci-
vil, os animais furtados fo-
ram encontrados num sítio 
na região da Gleba Rio Ver-

melho. O suspeito trabalha-
va na fazenda da vítima há 
dois anos, e há, pelo menos 
um, desviava gado do patrão. 
Ainda segundo a polícia, os 
criminosos não estão atrás 
apenas de animais, eles tam-
bém roubam eletrodomésti-
cos e produtos eletrônicos.

sultado da força tarefa fei-
ta para identificar os erros 
na correção das provas do 
Enem 2019 ainda nesta se-
gunda (20), mas não especi-
ficou o horário.

Além do Sisu, a nota do 
Enem pode ser usada na se-
leção de outras universida-
des, incluindo instituições 
em Portugal, e também em 
programas de apoio do go-
verno – como o Prouni, que 
oferece bolsas de estudo par-
ciais e integrais em universi-
dades particulares, e o Fies, 
que financia o pagamento de 
mensalidades.

ERROS
NO ENEM
Os relatos de erros nas 

notas do Enem começaram 
a aparecer nas redes sociais 
assim que os resultados in-
dividuais foram divulgados 
na sexta (17). De acordo com 
estudantes, antes do anúncio 
do governo, eles já haviam 
procurado o Inep, por tele-
fone e e-mail.

A resposta era de que não 
seria possível revisar a cor-
reção e que o Enem seguia a 
Teoria de Resposta ao Item 
(TRI) – metodologia que 
avalia se o estudante acertou 
as questões fáceis e difíceis 
ou só as difíceis, por exem-
plo, uma espécie de método 
“antichute”. A TRI calcula as 
notas conforme o desempe-
nho em vez de contabilizar 
erros e acertos.
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Placa Mercosul será obrigatória
a partir do dia 31 de janeiro
DA REPORTAGEM

No dia 31 de janeiro o uso 
da placa Mercosul passa a ser 
obrigatório em todo o país. O 
prazo foi definido pelo Con-
selho Nacional de Trânsito 
(Contran), no dia 28 de julho 
do ano passado. O sistema, 
que deveria ter entrado em 
operação em janeiro de 2016, 
teve seis adiamentos.

Dos 26 estados brasileiros, 
apenas 10 já haviam aderido 
à nova Placa de Identificação 
Veicular (PIV). São eles: Ama-
zonas, Bahia, Espírito Santo, 
Paraíba, Piauí, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Nor-
te, Rio Grande do Sul e Ron-
dônia. 

São Paulo, por exemplo, 
ainda não havia aderido. 
A partir de 31 de janeiro, a 
nova placa deverá ser adota-
da pelos demais 16 estados, 
incluindo Mato Grosso, além 
do Distrito Federal.

O novo prazo foi determi-
nado para que os órgãos es-
taduais de trânsito pudessem 
credenciar as fabricantes das 
novas placas. Também foram 
alteradas algumas regras para 
a colocação das placas Mer-
cosul.

A placa Mercosul passa a 
ser obrigatória para veículos 
novos, no primeiro empla-
camento. E também para os 
que forem transferidos de 
um estado para outro. Ou 
ainda em caso de furto ou 
dano muito extenso à placa, 
que dificulte a leitura.

ADIAMENTOS
A implantação da placa 

Mercosul no país teve seis 
adiamentos.  O novo sistema 
deveria ter entrado em vigor 
em janeiro de 2016. Mas foi 

EM DEFINITIVO | O prazo foi definido pelo Contran em julho de 2019, após seis adiamentos
adiado para 2017 e depois, 
para dezembro de 2018. De-
pois, cada estado passou a ter 
um calendário próprio. Isso 
até uma liminar suspender a 
implantação do sistema por 
tempo indeterminado.

Uma nova mudança alte-
rou a entrada em vigor da 
placa Mercosul para 30 de 
junho de 2019. Antes, porém, 
no dia 28, o Contran fez um 
novo adiamento, para 31 de 
janeiro de 2020.

Uma das justificativas para 
os adiamentos foi que o ex-
tinto Ministério das Cidades 
havia decidido mudar o pa-
drão adotado no País. A placa 
receberia também a bandeira 
do Estado o brasão da cidade 
onde o veículo está registra-
do. Mas o Ministério voltou 
atrás.

COR DA LETRA
A placa Mercosul é pareci-

da com o sistema adotado na 
Europa. O padrão já está em 
vigor no Uruguai e Argenti-
na. Em breve também será 
implantado no Paraguai e na 
Venezuela. A nova placa tem 
fundo branco, quatro letras 
e três números, dispostos de 
maneira aleatória. A cor da 
combinação alfanumérica 
indica a categoria do veículo.

A cor preta é para carros 
particulares. A vermelha é 
para táxis, veículos comer-
ciais e de aprendizagem (au-
toescola). Azul é para carros 
oficiais e verde para os de tes-
te. O tom dourado identifica 
carros diplomáticos e o pra-
teado, modelos de coleção.

Em uma tarja azul fica o 
nome e a bandeira do país, 
além do emblema do Merco-
sul. Um futuro sistema inte-
grado de consulta compilará 

dados sobre o veículo e seu 
proprietário. Esse banco de 
dados trará também eventu-
ais registros de roubo e furto. 
A nova placa tem o mesmo 
tamanho da cinza. Apenas 
carros de passeio precisam 
ter placas na dianteira e na 
traseira. Para motocicletas, 

quadriciclos, reboques, tra-
tores e guindastes apenas a 
placa traseira é obrigatória.

BOLSONARO
FOI CONTRA
O vai-e-vem de datas teve 

vários motivos. Até o presi-
dente Jair Bolsonaro era con-

tra a implantação do novo 
sistema.

Em março do ano passado, 
durante a transmissão ao vivo 
que virou padrão às quintas-
-feiras pelo Facebook, Bolso-
naro disse que acabaria com 
a placa do Mercosul. “Vamos, 
com o nosso ministro Tarcí-

sio [Freitas, de Infraestrutu-
ra], ver se a gente consegue 
anular essa placa do Merco-
sul”, disse o presente. “Esta-
mos tentando uma maneira 
legal, acho que dá (sic) para 
encontrar, para acabar com 
essa placa do Mercosul tam-
bém”, completou Bolsonaro.

Foto: Divulgação

Placa Mercosul será obrigatória em todo o país 


