
SUCATA

Etanol:
recorde
histórico
de consumo
Dados da Agência Na-
cional do Petróleo (ANP) 
compilados pela União 
da Indústria de Cana-de-
-Açúcar (UNICA) indicam 
um recorde histórico de 
consumo de etanol no 
Brasil em 2019 da ordem 
de 32,8 bilhões de litros, 
registrando 10,5% de cres-
cimento em relação a 2018               
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O Detran-MT inicia as ações de descontaminação e reciclagem de mais de mil veículos que 
estão em 15 unidades da autarquia do polo de Cáceres.            Página -8

CORINTHIANS

SEGURO DE CELULAR

Yony fecha
busca por
reforços

Como não
cair em
cilada ao
contratar

A contratação de Yony 
González, que será anunciada 
de forma oficial pelo Corinthians 
até o fim da semana, deve en-
cerrar a busca por reforços para 
a ponta esquerda. Ao menos foi 
o que o diretor de futebol Duílio 
Monteiro Alves disse em Assun-
ção, após a derrota da equipe 
por 1 a 0 para o Guaraní.                 
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Com preços cada vez 
mais altos e peças cada vez 
mais frágeis, cresce a busca por 
seguros para evitar prejuízos 
com a perda do celular, seja para 
um criminoso ou por azar. A 
primeira medida a ser tomada 
no momento de escolher um 
seguro é verificar se a empresa 
faz parte da lista da Superinten-
dência de Seguros Privados.
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Divulgação

geralDo Magela – agência SenaDo

 Divulgação

DETRAN LIMPARÁ PÁTIOS

SÓ UM MILAGRE

Um fio de 
esperança 
para Selma
De acordo com Alcolumbre, a Mesa Dire-
tora, pode sim, dar parecer contrário ao 
que foi decidido pela Justiça Eleitoral. O 
rito que será adotado pela Mesa Diretora 
será o mesmo utilizado em 2005, du-
rante o processo de cassação do então 
senador João Capiberibe (PSB-AP).                 
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A nossa sede democrática será sempre 
insaciável, por isso, novamente vamos 
escolher um “senador remendão”

A política é como uma roda que recomeça 
onde termina, e é sustentada pelos relaciona-
mentos, acertos e alguns conchavos.

Com a vagância do cargo da Senadora Juíza 
Selma, está movimentando e proporcionando o 
aparecimento de 30 pré-candidatos, desejosos e 
interessados a ocupar essa vaga mais cobiçada 
que a loteria acumulada, e na sequência do de-
senrolar do pleito, vai envolver muito “DinDim”; 
Tutu; Grana; Bufunfa e Capim, e com isso, os ór-
gãos fiscalizadores terão que  enxergar a beleza 
do dinheiro escondido nas cores das coisas aco-
bertada pelo “me faz ri”, e que vem  alimentando 
as eleições neste país, mas  principalmente usar 
lupas para descobrir o escondido geridos pela 
esperteza, pois  nas feições das mil fases dos 
rostos desconhecidos  e também dos vaidosos e 
gananciosos, cheios de esperança e  sonhos de 
apoderar da vaga do Juíza Selma, estão os novos 
milionários que povoam a nova política De Mato 
Grosso, e não Do Mato Grosso.

O que se discute nestes momentos iniciais, 
são os chamados apoios, e esses postulantes 
já estão “zanzando” e encostando-se a possível 
liderança disponível para ser Suplentes de cha-
pas, e como a Baixada do Rio Cuiabá, detém 34% 
do eleitorado do estado, os endinheirados estão 
a procura de um cuiabano “bobó lelé”, que possa 
ser um “carregador de piano”, e ao mesmo tem-
po, transferidor de votos para uma vitória a cus-
ta de uma possível herança eleitoral.

Mas, com o passar dos anos vamos acumu-
lando sensibilidades eleitorais, e começamos a 
entender que a competência  não se finaliza em 
si, pois a realidade se completa ao considerar o 
passado e a origem desse candidatos, e que são 
dados significantes para se chegar nas urnas 
preparados para ver e escolher qual o candidato 
são incompetentes, e assim, por exclusão, poder 
escolher sem ser contaminado pelo vírus das 
mentiras e das  aparências dos sorrisos milioná-
rios, e com isso, poder ultrapassar a camada fina 
da nossa visão, e através da sabedoria das ex-
periências eleitorais, possamos enfrentar essa 
“2ª época” do exame da votação passada, e como 
isso, poder  ultrapassar os limites históricos na 
escolha acertada do que só veem o que desejam 
ver, livrando-se das influências do poder econô-
mico que está enraizado na política.

Diante da visão periférica e a utilização do 

poder do sentimento verdadeiro, é que nos 
ensina a escolher um candidato que nos 
represente, e não daqueles que nasce de 

uma imagem desenvolvida pelo marketing po-
lítico, que transforma aparência e falas fáceis, e 
que aparentemente não tem corpo e nem rostos 
“lambidos”, mas que só se distinguem através das 
diferenças apresentadas, porque em toda a nossa 
vida a metade é real e outra metade é irreal, e na 
vontade sugestiva, temos que as vezes sair por 
aí, procurando segurar no que não existe, porque 
muitas vezes também só vemos aquilo que verda-
deiramente desejamos ver.

Estamos formatados neste ano como um lei-
tor a ser buscado a “Laço e Soja”, por isso, e por 
isso, as nossas inspirações se convergem, cons-
tituímos de um mesmo alvo, pois somos vistos 
como aquele que vai colocar um Senador para 
ocupar a vaga de Juíza Selma a qualquer preço,  e 
agora estamos passando a ser catalogados como  
escravos das decisões coletivas, por isso,  pelas 
calçadas quebradas de Cuiabá, muitos vão em 
frente sem saber por quê, e vão seguindo os pas-
sos dos outros, mas não questionam: quem são 
eles? Para onde eles vão?

Ao começar um novo dia, a vida segue in-
dependente das nossas vontades, o importante 
é estar ligado em tudo que está em nossa volta, 
sabendo decifrar tudo aquilo que os olhos do 
egoísmo dos políticos escondem em razão do po-
der econômico.  A nossa sede democrática será 
sempre insaciável, por isso, novamente vamos 
escolher um “senador remendão” de acordo com 
as nossas satisfações pessoais e que nunca terá 
fim, pois somos aprendizes das experiências de 
pleitos eleitorais que a democracia nos oferece, 
por isso, não seja um reprodutor de equívocos nas 
escolhas eleitorais. Os candidatos não estão es-
colhendo o apoiador certo, que é a maior herança 
eleitoral nesta eleição, a própria Juíza Selma, pois 
esses eleitores que votaram nela irão desequili-
brar essa eleição. São seus 678,5 mil votos. Por 
isso, para o lado que ela “pender”, esse candidato 
será o vencedor, e ao contrário, o suplente cuiaba-
no a ser escolhido ou qualquer líder atual, já estão 
em cima do muro, aguardando as eleições muni-
cipais. Aviso aos “endinheirados”: aqui não tem 
político “Bobó Lelé” e carregador de piano.

WILSON CARLOS FUÁH é economista, espe-
cialista em Recursos Humanos e Relações So-
ciais e Políticas

A vaga de Selma

WILSON CARLOS FUÁH

Parece não ter fim a desastrosa saga do Enem sob 
o governo Jair Bolsonaro. A pressa em retificar os erros 
nas notas de milhares de alunos que prestaram a prova 
fez com que o Inep, órgão do MEC a cargo do exame, 
deixasse de cumprir uma das etapas do processo de cor-
reção. 

Ainda que o desempenho dos estudantes tenha, de 
fato, sido reavaliado após a falha vir à tona, não se re-
calculou, a partir dos novos índices de acerto, os parâ-
metros que balizam os pesos das diferentes questões do 
exame.

Tal aspecto afigura-se crucial, pois o Enem adota 
uma metodologia na qual o nível de dificuldade das per-
guntas é definido pelo desempenho dos alunos. O resul-
tado final depende tanto do número de acertos como de 
quais questões foram assinaladas corretamente.

Promover essa recalibragem da prova, avaliam téc-
nicos do MEC ouvidos pela reportagem, poderia produ-
zir alterações nas notas capazes de modificar a lista de 
aprovados nos cursos mais concorridos.

O procedimento, contudo, tornaria mais longo o 
tempo de reanálise dos resultados, que obrigaria o go-
verno a atrasar o cronograma do Sisu, o sistema que se-
leciona alunos para as universidades federais pela nota 
do exame. Ou seja, para transmitir uma imagem de 
controle da situação e evitar um vexame ainda maior, o 
MEC produziu potencialmente novas injustiças nos re-
sultados do Enem.

Por mais que haja divergências a respeito dos im-
pactos da decisão do Inep, a falta de transparência do 
ministério já produziu uma espessa nuvem de descon-
fiança sobre o principal instrumento de acesso ao ensino 
superior público no país.

Não há, portanto, como não concordar com o presi-
dente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, quando 
ele chama de desastrosa a gestão de Abraham Weintraub 
à frente do MEC. A inépcia governamental, contudo, não 
traz somente prejuízo aos estudantes que buscam uma 
vaga nas universidades.  Ela também aumenta a proba-
bilidade de que pessoas morram ou percam suas casas 
em tragédias climáticas, como se viu nas copiosas chuvas 
que se abateram sobre Minas Gerais e Espírito Santo, de-
vido à não utilização das verbas previstas para desastres 
naturais. Inferniza a vida de mais de 1 milhão de bra-
sileiros que aguardam uma resposta do INSS para seus 
pedidos de aposentadorias e auxílios-doença. Subtrai a 
única renda de uma multidão de miseráveis que se vi-
ram excluídos do Bolsa Família ao longo do ano passado.

A incompetência, em suma, vai grassando na má-
quina pública e se convertendo, ao lado do autoritaris-
mo e do desvario ideológico, em mais uma forte marca 
da administração federal.

Editorial

Apagão gerencial

Ranking dos Políticos - Facebook

REPULSA
Nos bastidores, comenta-se, por exem-

plo, que o também candidato Carlos Fávaro 
atrairia repulsa daqueles que votaram em 
Selma, especialmente porque ele é um dos 
que moveu a ação que levou à cassação da 
parlamentar. Leitão, por sua vez, não quer 
nenhum tipo de atrito com esses eleitores. 
Em tempo: na disputa ao Senado em 2018, 
Selma e Leitão pertenciam à mesma chapa, 
que tinha Pedro Taques como candidato à 
reeleição. Mas, em razão de desentendimen-
tos dentro do grupo, a então candidata ao 
Senado decidiu tocar a campanha de forma 
independente.

ELEIÇÃO ANTECIPADA
O presidente da Assembleia, Eduardo Bo-

telho, rechaçou as críticas nos bastidores que 
tratam como “golpe” a antecipação da eleição 
pra Mesa Diretora. Botelho colocou em trami-
tação uma Proposta de Emenda Constitucio-
nal (PEC) para que a Mesa Diretora possa an-
tecipar a eleição que ocorreria em setembro, 
após um pedido da deputada Janaina Riva, 
que, grávida, estaria incapacitada de parti-
cipar das articulações neste período. Com a 
antecipação, Janaina fortalece o grupo que 
atualmente está no comando da Casa, além 
de ficar apta a concorrer a um posto na Mesa.

ESPÓLIO
Um dos pré-candidatos à disputa pelo 

Senado, o ex-deputado federal Nilson Leitão 
disse que, se dependesse da sua vontade, a 
senadora Selma Arruda não teria sido cassa-
da. “Não ajudei, não fiz qualquer movimenta-
ção para que ela fosse cassada. Mas, a partir 
do momento, que houve a cassação, iniciei 
uma conversa para articular minha candi-
datura”, disse o tucano. Pelo discurso, nota-
-se que Leitão está interessado em atrair o 
voto dos mais de 670 mil eleitores que esco-
lheram Selma na eleição passada.

Crédito: Jessica Meir

IMAGEM DO DIA

“para transmitir uma imagem de controle 
da situação e evitar um vexame ainda 
maior, o MEC produziu potencialmente 
novas injustiças nos resultados do Enem

“
Pode guardar a sua selfie no Cristo Redentor, na Torre Eiffel ou em qualquer 

outro lugar incrível da Terra, porque a astronauta Jessica Meir postou a selfie 
do ano – e fez ela fora do planeta. Em sua conta no Twitter, ela publicou duas 
imagens feitas durante sua caminhada espacial em 26 de janeiro. Em uma 
das fotos, ela usou um dos painéis solares da Estação Espacial Internacional 
como espelho para refletir sua imagem, e ainda capturou a Terra ao fundo. A 
astronauta está em missão desde setembro de 2019.

Se não guardar, 
não adianta
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ou deixa no mesmo ambiente, em uma 
gaveta ou mesa que torne o acesso mais 
“simples”. Aí basta um roubo, furto, incên-
dio, enchente ou qualquer coisa do gêne-

ro para que a perda seja 
completa, e seu trabalho 
com o backup se torne 
inútil.

Sim, temos que fa-
zer cópia de segurança 
pensando em problema, 
pensando em situações 
“trágicas”. Essas cópias 
são justamente para es-
ses momentos. Deixar 
de pensar nos piores ce-
nários faz com que você 

não se prepare para eles e seja pego de 
surpresa quando algo mais extremo acon-
tecer. Além de fazer temos que nos pre-
ocupar em pensar em tudo e fazer “bem 
feito”. Pense nisso!

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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Jamais mantenha a unidade de backup junto ao 
dispositivo. Você deve fazer a conexão apenas no 
momento em que for realizar a cópia, guardando 
em local verdadeiramente seguro. Os “descuidos” 
e a falta de planejamento são, normalmente, os 
maiores problemas dos usuários. Não entre nessa 
“estatística” e cuide de suas informações com o 
cuidado que elas merecem.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Aí você, após ler meus arquivos reco-
mendando que se faça cópia de segurança 
de seus dados, resolve aderir à “emprei-
tada” antes de uma eventual perda de in-
formações. Escolhe 
uma mídia removível 
para a tarefa (um pen 
drive ou HD externo) 
e coloca um aplicati-
vo para automatizar 
a cópia. Tudo como 
manda o figurino. Em 
períodos regulares de 
tempo pluga o disco 
ao dispositivo, faz a 
cópia, e passa a se 
sentir o cidadão mais 
seguro do planeta.

Acontece que um belo dia alguém rouba 
seu computador. Tudo bem, prejuízos, in-
felizmente, fazem parte da vida, e você fez 
cópia de suas informações justamente para 
isso, não é mesmo? Mas cadê seu disco re-
movível, com todos os seus dados? Isso 
mesmo: foi levado junto com o computador.

Se você achou que essa “história” é 
“trágica” demais para ser real, tenho uma 
péssima notícia: perdi a conta de quantos 
casos desse tomei conhecimento ao lon-
go da minha vida. Muita gente mantém a 
unidade de backup plugada todo tempo ao 
computador, carrega na pasta do notebook 
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na quarta-feira (5), o presi-
dente do Senado, Davi Alco-
lumbre (DEM-AP), disse que 
vai submeter à Mesa Diretora 
do Senado a decisão impe-
trada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral, que em dezembro, 
cassou o mandato da senado-
ra Selma Arruda (Podemos-
-MT). De acordo com Al-
columbre, a Mesa Diretora, 
pode sim, dar parecer contrá-
rio ao que foi decidido pela 
Justiça Eleitoral.

O rito que será adotado 
pela Mesa Diretora será o 
mesmo utilizado em 2005, 
durante o processo de cas-
sação do então senador João 
Capiberibe (PSB-AP). Sendo 
assim, o processo vai come-
çar com uma reunião da Mesa 
Diretora composta por sete 
senadores: Antonio Anasta-
sia (PSDB-MG), Lasier Mar-
tins (PSD-RS), Sérgio Petecão 
(PSD-AC), Eduardo Gomes 
(MDB-TO), Flávio Bolsonaro 
(Sem partido-RJ) e Luis Car-
los Heinze (PP-RS), além do 
próprio presidente, Davi Al-
columbre.

Mesmo com este fiel de 
esperança, a volta de Selma 
Arruda ao seu mandato ainda 
está repleto de interrogações, 
mesmo que a decisão da Mesa 
seja favorável à ela. Tudo isso 
porque caso isso ocorra, será 
a primeira vez na história do 
Senado e nem o presidente 
do Senado sabe o que deverá 
ser feito.

“Eu também tenho dúvida 

FIO DE ESPERANÇA | Declaração de presidente do Senado, devolve esperança à senadora Selma de ficar no cargonológicas

Futuro de Selma está nas mãos da Mesa Diretora 

Foto: Roque de Sá/AgênciA SenAdo

porque o único caso concre-
to a mesa manteve a decisão. 
Vai para a votação, quem vota 
são os titulares e na ausên-
cia dos titulares os suplen-
tes. Mas em 1 caso desses os 
7 titulares deverão estar. Dois 
caminhos, aprovar ou votar 
um parecer contrário. E aí se 
tiver 1 parecer contrário vai 
ser o primeiro episódio e nós 
vamos consultar a advocacia”, 
explicou. Mas até chegar nis-
so, Selma Arruda deverá con-
vencer os membros da Mesa 
Diretora de que é inocente, 
mas é algo muito difícil, pois 
entre os sete senadores que 
decidirão seu futuro, estão 
o senador Flávio Bolsonaro, 
desafeto público de Selma, e 
principal responsável por sua 
saída do PSL e ida para o Po-
demos. Além de dois senado-
res do PSD e vale lembrar que 
o principal nome para a elei-
ção suplementar no dia 26 de 
abril é Carlos Fávaro do PSD.

CONFIANÇA
Esta é a palavra de ordem 

para Selma Arruda, confiar 
que um milagre possa ocor-
rer e devolver seu mandato. 
Ela diz estar confiante na re-
versão do caso, mesmo sen-
do algo que nunca ocorreu. 
“Estamos trabalhando para 
isso. Se houver justiça no Le-
gislativo, como não houve no 
Judiciário, será inédito, mas 
um avanço necessário para 
o Brasil. O mais correto seria 
cancelar essa eleição do dia 
26. Essa pressa da Justiça Elei-
toral pode causar prejuízos ao 
Estado”, justificou.

POLÊMICA DO ICMS

Câmara Setorial 
Temática vai discutir 
nova política de 
incentivos fiscais de MT

Câmara foi proposta durante sessão do dia 4 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado Faissal Ca-
lil (PV) apresentou reque-
rimento à Mesa Diretora, 
durante a sessão da última 
terça-feira (4), para criação 
e instalação de uma Câma-
ra Setorial Temática (CST) 
pelo período de 180 dias, 
com o objetivo de estudar, 
discutir, avaliar, acompa-
nhar e propor medidas que 
minimizem os impactos no 
setor comercial e produtivo, 
relativamente à política de 
incentivos fiscais, e no res-
tabelecimento do regime de 
apuração normal do recolhi-
mento do ICMS.

“O estado não vive sem 
o empresário. O foco é a re-
cuperação da credibilidade 
do poder público perante os 
mato-grossenses, destacan-
do a importância da arreca-
dação tributária e o reflexo 
desse investimento, sem, 
contudo, onerar pesadamen-
te os empresários e a popula-
ção”, explicou Faissal.

Faissal entende que a 
instalação da CST vai pro-
porcionar e evidenciar, tan-
to para as partes envolvidas 
quanto para a sociedade de 
Mato Grosso, a importân-
cia de equilibrar a balança 
tributária estadual junto aos 
segmentos, para que possam 
contribuir com o crescimen-
to do estado sem gerar dese-
quilíbrio sobre suas áreas de 
arrecadação.

Segundo o parlamen-
tar, a iniciativa da instala-

ção da CST surgiu a partir 
da mudança prevista na Lei 
Complementar 631/2019, 
que, “além de regularizar, 
trará novas orientações na 
concessão dos incentivos 
fiscais em Mato Grosso”. De 
acordo com o parlamentar, 
ela “pode dar uma guinada 
na metodologia de apuração 
do imposto, suprimindo os 
tratamentos tributários de 
antecipações e encerramen-
to da cadeia tributária”.

“Essas mudanças de-
sagradaram diversos segui-
mentos, inclusive com emis-
são de notas públicas sobre 
os impactos que as mudan-
ças na legislação causaram 
sobre os preços dos produtos 
comercializados”, completa 
o deputado.

Na visão de Faissal, 
com a instalação da câmara 
setorial, cria-se um grande 
fórum de discussão, possibi-
litando dar vozes aos setores 
impactados, principalmente 
àqueles com menor capaci-
dade de utilização dos meios 
de comunicação, possibili-
tando, com isso, expressa-
rem suas dificuldades.

“Além disso, vai possi-
bilitar também ao governo 
do estado explicar melhor a 
implementação dessas me-
didas e adotar ações que 
possam diminuir os impac-
tos no dia a dia das empre-
sas, fortalecendo assim os 
instrumentos tributários e 
gerando maior segurança 
jurídica”, apontou ele. (Com 
informações da assessoria de 
imprensa do gabinete)

Foto: RepRodução
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ALÍVIO NA COBRANÇA

Em fevereiro 
energia elétrica terá 
bandeira verde

REGISTRO DIGITAL

Trabalhadores não precisam mais apresentar
Carteira de Trabalho física no Sine em MT

Não terá cobrança a mais na conta 

Trabalhador informar apenas o número do CPF 

DA REPORTAGEM

A Agência Nacional de 
Energia Elétrica (ANEEL), 
prometeu que neste mês de 
fevereiro a conta de ener-
gia elétrica será tarifada sob 
bandeira verde, ou seja, sem 
cobrança adicional.

Depois de sete meses 
operando entre bandeira 
amarela e vermelha, a ANE-
EL declarou que a situação 
climática no país contribuiu 
para que a houvesse a sus-
pensão da cobrança adicio-
nal, já que os reservatórios 
estão em condições favo-
ráveis para a produção de 
energia.

Em nota, a Aneel infor-
mou que houve melhora na 
previsão de chuvas nas regi-
ões dos principais reservató-

DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

O Sistema Nacional de 
Emprego de Mato Grosso 
(Sine-MT) já está funcionan-
do com um novo sistema 
que substitui a apresentação 
da Carteira de Trabalho fí-
sica, pelo documento digital 
aos trabalhadores que busca-
rem por lá atendimento em 
busca por emprego.

Ainda por ser uma 
mudança recente, já que a 
Carteira de Trabalho digital 
passou a vigorar há alguns 
meses, segundo a coordena-
dora de apoio ao Trabalha-
dor e de Gestão do Sistema 
Público de Emprego do Sine, 
Simone Koehler, a mudança 
vem gerando ainda algumas 
dúvidas na população. Mas 
ela explica que a exigência da 
Carteira de Trabalho física já 
não é mais necessária para 
quase todas as contratações.

“O trabalhador não 
precisa mais do documento 
físico. Toda pessoa com CPF 
ativo, inclusive estrangeiro, 
já possui a CTPS digital”, diz 
a coordenadora.

Ela acrescenta que o 
trabalhador pode baixar no 
celular um aplicativo so-
mente para acompanhar a 

rios de hidrelétricas do país, 
o que permitiu a adoção da 
bandeira verde. “A expec-
tativa é a de que ocorra re-
cuperação mais intensa do 
armazenamento ao longo de 
fevereiro”, diz a nota.

No sistema de bandei-
ras tarifárias, em vigor des-
de 2015, a cor verde não tem 
cobrança de taxa extra, indi-
cando condições favoráveis 
de geração de energia no 
País. Na bandeira amarela, 
a taxa extra é de R$ 1,343 a 
cada 100 kWh consumidos.

Já a bandeira vermelha 
pode ser acionada em um 
dos dois níveis cobrados, de-
pendendo da quantidade de 
termelétricas acionadas. No 
primeiro nível, o adicional 
passa a ser de R$ 4,169 a cada 
100 kWh. No segundo nível, 

vida profissional.
O superintendente Re-

gional do Trabalho em Mato 
Grosso, Eduardo de Souza 
Maria, ressalta também que 
o empregador não será pe-
nalizado caso não solicite a 
carteira de trabalho física. 
“As informações prestadas 
no eSocial, sistema infor-
matizado de prestação de 
informações de empresas e 
trabalhadores, substituem 
as anotações na CTPS reali-
zadas anteriormente no mo-
delo físico”. Conforme ele, 
somente os entes públicos e 
organismos internacionais, 
que ainda não utilizam o 
eSocial podem solicitar a via 
física da CTPS.

A Carteira de Traba-
lho Digital deve gerar um 
maior aproveitamento das 
vagas disponíveis, reduzindo 
o tempo médio de atendi-
mento, além de dar agilida-
de no acesso às informações 
trabalhistas consolidadas em 
um único ambiente, possibi-
litando ao trabalhador fisca-
lizar seus vínculos trabalhis-
tas. É importante ressaltar 
que, por ser um documento 
para comprovar seu vinculo 
empregatício, o trabalhador 
que já possui a CTPS física 
não pode descartá-la. Mes-

a cobrança extra será de R$ 
6,243 a cada 100 kWh.

As bandeiras tarifárias 
indicam o custo da energia 
gerada e possibilitam o uso 
consciente por parte dos 

consumidores. Antes do sis-
tema, o custo da energia era 
repassado às tarifas no rea-
juste anual de cada empresa, 
com incidência da taxa bási-
ca de juros.

mo com a CTPS digital po-
dendo mostrar contratos de 
trabalho antigos, é necessá-
ria a conservação do docu-
mento original.

Para acessar o docu-
mento, basta baixar gratui-
tamente o aplicativo na loja 
virtual (Apple Store da Apple 

e no Play Store do Android). 
Ou acessar via Web, por 
meio do link https://servicos.
mte.gov.br/. 

E quem já tem cadas-
tro no sistema acesso.gov.br, 
basta usar seu login e senha 
de acesso no App Carteira de 
Trabalho Digital.

Selma à espera de um milagre
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Aumento foi registrado em pelo menos 20 estados 

Etanol registra novo recorde
histórico de consumo no Brasil
DA REPORTAGEM

Dados da Agência Na-
cional do Petróleo, Gás Natu-
ral e Biocombustíveis (ANP) 
compilados pela União da 
Indústria de Cana-de-Açúcar 
(UNICA) indicam um recorde 
histórico de consumo de eta-
nol no Brasil em 2019 da or-
dem de 32,8 bilhões de litros, 
registrando 10,5% de cresci-
mento em relação a 2018 – 
alta de 3,1 bilhões de litros no 
período. Desse total, o consu-
mo de etanol hidratado res-
pondeu por 22,5 bilhões de 
litros, aumento de 16,3% e os 
outros 10,3 bilhões de litros 
correspondem ao etanol ani-
dro, o aditivo à gasolina. Esses 
números colocam o Brasil na 
dianteira da sustentabilida-
de, uma vez que o etanol de 
cana emite 90% menos gases 
causadores de efeito estufa 
(GEE) em comparação a ga-
solina, sendo um dos maiores 
mercados consumidores de 
combustíveis renováveis do 
mundo. A manutenção de 
um contexto externo favo-
rável a ampliação das vendas 
de biocombustível possibi-
litou ao Brasil consumir 2,74 
bilhões de litros de etanol a 
cada 30 dias durante o últi-
mo ano – a maior média de 
vendas mensais já registrada 
em toda série histórica. Por 
consequência, a participação 

do etanol (hidratado e ani-
dro) na matriz de combustí-
veis utilizados pela frota de 
veículos de passeio e de carga 
leve (Ciclo Otto – em gasoli-
na equivalente) atingiu 48,3%, 
a maior desde 2009 no Brasil.
Em pelo menos cinco federa-
ções o etanol foi responsável 
por abastecer mais da metade 
da matriz de transportes le-
ves. Isso significa que nestes 
estados (Mato Grosso, Para-
ná, Minas Gerais, Goiás e São 
Paulo) foram consumidos, 
em média, 2,1 litros de etanol 
a cada litro de gasolina pura 
vendida. “Acompanhamos 
no mundo todo um esforço 
para aumentar a participa-
ção dos renováveis na matriz 
de transportes, enquanto no 
Brasil substituímos em qua-
se metade os fósseis no ciclo 
Otto, com reflexos positivos 
no meio ambiente e na saúde 
pública. Estamos registrando 
uma mudança de preferência 
do consumidor, mas preci-
samos ampliar a consciência 
sobre as vantagens do etanol, 
que além de ter um preço 
vantajoso em muitos estados, 
traz sustentabilidade socioe-
conômica e ambiental para o 
país”, avalia Antonio de Padua 
Rodrigues, diretor técnico da 
UNICA.

ANÁLISE DE
PARIDADE - O cená-

COMBUSTÍVEL | Dados da ANP indicam recorde histórico de consumo em 2019 da ordem de 32,8 bilhões de litros
Foto: Divulgação
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OFERTA

Soja deve crescer 3% na safra 2019/20

SOJA

Agricultores devem 
colher recordeI

Produtividade média está estimada em 3,3 mil kg/ha 

Entidade fez avaliação sobre nova queda histórica da taxa 
Selic

Até semana passada, agricultores haviam colhido 26,7% da 
área plantada 

DA REPORTAGEM

A safra brasileira de 
soja da temporada 2019/20 
tem potencial para atingir 
122,9 milhões de toneladas, 
de acordo com o analista-
-chefe da DATAGRO Grãos, 
Flávio Roberto de França 
Júnior. 

Se esse volume for real-
mente concretizado, repre-
sentará um crescimento de 
3% sobre o resultado da safra 
anterior.

Segundo aponta o 
mais recente levantamento 
da consultoria agrícola in-
dependente referente a 31 
de janeiro, a área plantada 
com a oleaginosa no ciclo 
2019/20 está prevista em 
37 milhões de hectares. Isso 
significa um avanço de 2,9% 
em relação à safra anterior. 
Por outro lado, a produtivi-
dade média está estimada 
em 3.319 quilos por hectare, 
um rendimento levemente 
abaixo da temporada passa-
da. 

“No caso do milho, a 
safra brasileira total 2019/20 
tem potencial para alcançar 
100,3 milhões de toneladas, 
montante que se for confir-
mado significará queda de 
1% na comparação com o 

TODOS OS ESTADOS

Reformas trarão 
mais queda de 
juros, afirma CNI
DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O avanço nas reformas 
estruturais da economia bra-
sileira é essencial para que os 
juros básicos se mantenham 
em níveis baixos e voltem a 
cair no futuro. A avaliação é 
da Confederação Nacional da 
Indústria (CNI), que defen-
deu medidas adicionais para 
garantir espaço para novos 
cortes.

Segundo a entidade, 
a aprovação da reforma da 
Previdência e o controle da 
inflação foram primeiros 
passos para garantir a recu-
peração do crescimento. No 
entanto, para a CNI, a refor-
ma tributária deve ser a nova 
prioridade. “O governo, o 
Congresso, os empresários e 
os demais segmentos da so-
ciedade precisam se mobili-

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Instituto Mato-gros-
sense de Economia Agro-
pecuária (Imea) elevou em 
3,3% a estimativa para a co-
lheita de soja em Mato Gros-
so na atual safra. De acordo 
com o órgão, os agricultores 
devem colher um volume 
recorde de 34,01 milhões de 
toneladas de soja.

Trata-se de um au-

zar para que o país acelere a 
agenda de reformas voltadas 
ao crescimento da economia 
e da indústria. 

A prioridade desta 
agenda é a reforma tributá-
ria”, destacou a confederação 
em nota.

A CNI listou outras 
ações que considera impres-
cindíveis, como a redução 
dos custos dos financiamen-
tos, o corte da burocracia, 
a modernização da infra-
estrutura, os investimentos 
em inovação e na forma-
ção de trabalhadores. Para 
a entidade, Copom acertou 
ao reduzir os juros básicos 
da economia para 4,25% ao 
ano, porque a inflação está 
sob controle e a economia 
enfrenta incertezas, como o 
fraco desempenho da indús-
tria em dezembro e o surto 
de coronavírus.

mento de 4,6% em relação 
à temporada passada. “Se 
consolidada, esta deve ser a 
safra de maior rendimento 
da história de Mato Grosso”, 
apontou o Imea. Até a últi-
ma sexta-feira, os agriculto-
res do Estado haviam colhi-
do 26,7% da área plantada.

O ritmo é o maior já 
visto na história, lembrando 
que neste ano safra o plantio 
foi adiantando em 2-3 se-
manas em todas as regiões.

resultado do ciclo anterior. 
A área total plantada com o 
grão na temporada 2019/20 
está estimada em 18 milhões 
de hectares, avanço de 2% na 
comparação com a safra an-

terior”, aponta a DATAGRO 
Grãos. De acordo com os es-
pecialistas, a safra de verão 
deve chegar a 25 milhões 
de toneladas, recuo de 4%. 
Além disso, a segunda safra 

(popularmente chamada de 
safrinha) deve totalizar 75,3 
milhões de toneladas, o que 
representa uma ligeira que-
da em relação ao volume do 
ciclo anterior.

rio se deve a continuidade 
da competitividade do reno-
vável frente ao concorrente 
fóssil no país. Os preços pa-
gos pelos consumidores nos 
postos revendedores para 
compra de gasolina e etanol 
hidratado estiveram estáveis 
na média anual no Brasil em 
2019 quando comparados aos 
valores praticados em 2018. 
No hidratado o preço médio 
permaneceu em R$ 2,90 por 
litro, enquanto a gasolina in-
dicou ligeira queda de dois 
centavos, sendo vendido a R$ 
4,38 por litro. Com efeito, a 
paridade média no Brasil em 
2019 atingiu 66,2%, a segun-
da maior competitividade 
registrada nessa década, ante 
66,0% em 2018. Neste ponto 
é importante ressaltar que o 
preço do etanol nos produ-
tores é apenas um compo-
nente na formação do preço 
de bomba da gasolina C e do 
etanol hidratado. No último 
ano, em média 60% do preço 
do hidratado e 12% do preço 
da gasolina pago pelos con-
sumidores na revenda cor-
responde a parcela dos pro-
dutores. O restante do valor 
é estabelecido em função das 
margens de comercialização 
da distribuição e revenda, dos 
custos de transporte, dos tri-
butos estaduais e federais vi-
gentes em cada período, en-
tre outros aspectos.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800849900  02488796000
279002701531100  00930453107
279002800272000  10712699767
279002701465000  04973688118
279877200   02970548000190
279002800508800  01338548336
279002701466900  74070339191
279002701075200  48491446249
279002900005300  05072281116
279580400   10949785000105
279002701338500  00922532966
279002701469900  02872464182
279151000   09132006000278
279002701175500  56716290125
279002701387500  01563899329
279961500000600  03568198177
279002900001400  05390732103
279002701130000  03748653107
279173500001800  97684414100
279002701020600  06034814189
279030300334900  38464861168
279002700966300  62159909149
279750100035400  03090085143
279002800882000  92582095834
279002701581400  02032132117
279002800898600  04771495106
279002700315300  00650673123
279002701550200  43418554253

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

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 

VENDAS

COMUNICADO: Sr. Jaimison Mendonça Pestana - CTPS 
099358 - série 00031 – MA. Esgotados nossos recursos 
de localização e tendo em vista encontrar-se em local não 
sabido, convidamos o Sr. Jaimison Mendonça Pestana, 
portador da CTPS 099358 - série 00031-MA, a compare-
cer em nosso escritório, a fim de retornar ao emprego ou 
justificar as faltas desde 01/10/2019, dentro do prazo de 
48hs a partir desta publicação, sob pena de ficar rescindi-
do, automaticamente, o contrato de trabalho, nos termos 
do art. 482 da CLT. MARCELO FAVORETTO DE OLIVEIRA 
CONSTRUÇÕES E OBRAS EIRELI. Avenida Candido Por-
tinari – Quadra 3 – Lote 2. – Jardim Portinari, Sinop - MT.

FIBRAS SORRISO INDUST. E COM. DE PISCINAS E 
CAIXAS D. AGUA EIRELI, CNPJ n° 21.976.260/0001-77, 
torna público que requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, a 
Renovação Licença de Operação (LO) para atividade de 
Fabricação de artefatos de material plástico para uso na 
construção, exceto tubos e acessórios, localizada na Rua 
Iraí, 375, sala01/02, Industrial 2 Etapa, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

DOMINGOS BATISTA DOS SANTOS JUNIOR 
05147330127 (NEW CAR) - CNPJ.: 36.228.714/0001-07- 
Torna público que requereu junto a Secretaria Municipal do 
Meio Ambiente – SAMA, o Pedido Licença Prévia de Insta-
lação e de Operação para atividade de 45.20-0-05 – Servi-
ços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos auto-
motores localizado na Avenida Tancredo Neves, n°3958 no 
bairro  Village no município de Sorriso/MT. (Gabrieli Ehren-
brienk Marchioro - Engenheira Agrícola e Ambiental e En-
genheira de Segurança do Trabalho – 066 9 96121699.)

E. DE OLIVEIRA A. DE MATOS, CNPJ 29.261.967/0001-
09, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividades de Comércio 
varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de 
fórmulas, localizada na Av Rio Grande Do Sul, N 1151, Dis-
trito De Primavera, Município de Sorriso/MT, não foi deter-
minado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

PBAGRO LOGISTICA E INSUMOS LTDA, CNPJ Nº 
14.696.385/0001-88, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia e de Instalação de 
ampliação e Licença de Operação, para a atividade de 
46.83-4-00 - Comércio atacadista de defensivos agrícolas, 
adubos, fertilizantes e corretivos do solo, localizada na Av. 
Perimetral Sudeste nº 10141, Centro – Sorriso/MT. Não foi 
determinado EIA-RIMA. 

MADEZIL MADEIRAS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 
37.453.255/0001-10, localizada na Rua Francesco Mata-
razzo, nº 1805, bairro Industrial Leonel Bedin, no município 
de Sorriso / MT, torna público que requer junto a SEMA/
MT, a ALTERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL E RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de benefi-
ciamento de madeira. Não EIA/RIMA.

ANDREA ALVES DE SOUZA FIABANE MADEIRAS ME - 
FILIAL, CNPJ: 18.963.554/0002-30 Localizada na Estrada 
Idalouvil, S/n° Km- 50 Distrito de Analândia do Norte no 
Município de Marcelândia/MT, torna público que requereu 
junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/
MT, a Renovação da Licença de Operação. Não foi termi-
nado EIA/RIMA.

SÃO JOSÉ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 
EIRELI - EPP, inscrita sob CNPJ nº 29.189.785/0001-74, 
localizada na Av. Professor José Castro Dória, s/nº, Setor 
Industrial, no município de Claudia / MT, torna público que 
requer junto a SEMA/MT, a RENOVAÇÃO DA  LICENÇA 
DE OPERAÇÃO, para a atividade de serraria com desdo-
bro de madeira. Não EIA/RIMA.

O LAVA JATO FÓRMULA CAR, CNPJ n° 21.615.450/0001-
69, torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Am-
biente da Prefeitura Municipal de Colíder/MT, o pedido de 
Renovação de Licença de Operação (LO), para atividade 
de Lava Jato, localizado na Zona Urbana, Avenida Darci 
Gaviole Penca, n°1610, Sagrada Família, St. Sul, Municí-
pio de Colíder /MT, não foi determinado EIA-RIMA.

LAMINADOS MATO GROSSO LTDA, CNPJ. 
35.929.601/0001-68. Torna público que requereu junto 
a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Al-
teração da Razão Social e Renovação da LO – Licença 
de Operação de uma empresa de Fabricação de madeira 
laminada e de chapas de madeira compensada, prensada 
e aglomerada, localizada no município de Marcelândia/MT. 
Não determinado EIA/RIMA.

LIDER INDÚSTRIA E COMPERCIO DE MADEIRAS EIRE-
LI, inscrita sob CNPJ nº 35.157.084/0001-56, localizada 
na Estrada Laura, s/nº, Km 05, Chácara 53 A e 53 AA, no 
município de Claudia / MT, torna público que requer junto 
a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL NA LI-
CENÇA DE OPERAÇÃO, para a atividade de serraria com 
desdobro de madeira. Não EIA/RIMA.

GABRIEL JUNIOR RIBEIRO DOS SANTOS, CNPJ: 
34.146.540/0001-08, nome fantasia “LAVA JATO LÍDER 
CAR”, torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: a 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) da 
atividade de: 45.20-0-05 – Serviço de Lavagem, lubrifica-
ção e polimento de veículos automotores. Endereço: Rod. 
MT 320, nº 465, Setor Norte, Perímetro Urbano Município 
de Colíder MT

EXPAND EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 
CNPJ nº 79.119.855/0001-96, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desen-
volvimento Sustentável de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, 
LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para a atividade de Condomínio Residencial, o empreendi-
mento está localizado na Avenida dos Tarumãs, nº 2.408, 
Quadra 34, Lote 23/24 – Jardim Maringá- CEP 78.556-250 
– Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

WANDESON DA SILVA LIMA- CNPJ: 30.257.227/0001-
88, localizada na Av. AMAZONAS, 1539-S, Menino Deus, 
município de Lucas do Rio Verde/MT, torna público que 
requereu junto a SAMA/LRV – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde/MT a 
Elaboração do Projeto de Licenciamento Ambiental – LP, 
LI E LO, para a atividade de “Serviços de manutenção e 
reparos de veículos automotores”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES – (65) 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

BARAUNA GUARANTÃ INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 
MADEIRAS, inscrito no CNPJ: 07.655.314/0001-71, loca-
lizada Estrada de acesso ao Aeroporto, S/Nº, Bairro Re-
canto dos Pássaros, no município de Guarantã do Norte/
MT, torna público que requereu junto a Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente – SEMA, a Renovação da Licença Ope-
racional (L.O), para a atividade de Fabricação de artefatos 
diversos de madeira, exceto móveis. Não foi determinado 
EIA/RIMA. (PLANEF 66-3552-1146)

USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

EDITAL DE CIÊNCIA 
COM PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS

IGOR FRANÇA GUEDES, Oficial do Registro de Imóveis da 1ª Circunscrição 
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. SEBASTIANA 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 Aze-
vedo-MT, CEP 78.530-000, proprietária do imóvel usucapiendo, para apresen-
tar a Manifestação referente ao pedido de  reconhecimento da usucapião or-
dinária, nos termos do art. 1.242 do Código Civil, requerido a este Oficial pelo 
Sr. IGOR CIMINO 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, ininterrupta, o imóvel situ-
ado 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. ADVER-
TÊNCIA: 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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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

PROCESSO 1000959-14.2018.4.01.3603 
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: ANTONIO JOSE PAGLIARI, VILMA CASSARO 
PAGLIARI, PAULO AUGUSTO 
PAGLIARI, SAIONARA DAL ZOT PAGLIARI, RENATO MINORU HARA, DANIELA MARIA 
BANDEIRA 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
 

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 uma área de terras com 11,933,00m2, conhecido como lote 25, do 
Loteamento Matrinchã, localizado no Município de Sinop, objeto da matrícula n. 26.456, 
livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, 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$ 52.982,52 (cinquenta e dois mil, novecentos e oitenta e dois reais e 
cinquenta e dois centavos). 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 sextafeira, 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 da lei. Sinop, datado eletronicamente. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal da 1ª Vara Federal de Sinop-MT 
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“INSTITUTO SOCIAL SAÚDE RESGATE A VIDA CNPJ: 
34.809.411/0001-44, com sua filial localizada  RUA DAS 
CASTANHEIRAS, Nº 1001 - SALA 102 - MATO GROSSO 
– MT - ED CLASSIC CENTER convoca Sra.KÁTIA DOS 
SANTOS FREITAS, CTPS00093805/00025/MT a compa-
recer no departamento de RH, visto que foram esgotados 
nossos recursos de localização e tendo em vista que en-
contra-se em local não sabido, a fim de justificar suas faltas 
dentro do prazo de 48 horas, sob pena de rescisão, auto-
mática, do contrato de trabalho nos termo da letra “i” do 
Art 482 da CLT.” o qual configura Abandono de Emprego.”

07,08,09/02/2020.

Ipiranga do Norte-MT, 07 de Fevereiro de 2020.

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
20/02/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Materiais de Expediente para as diversas 
secretarias do Município de Ipiranga do Norte”, conforme especificações 
constantes no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao Depto. de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura (das 07 às 13h), no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência e ainda pelo email: 
licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.
Ipiranga do Norte - MT, 07 de Fevereiro de 2020.

Simone Machado da Silva
Pregoeira Municipal

Simone Machado da Silva

PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2020

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
19/02/2020, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Combustíveis (Álcool, Gasolina e Óleo Diesel 
Comum), para abastecimentos da frota municipal de Ipiranga do Norte – 
MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao Depto. de 
licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do 
Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura 
(das 07 as13h), no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência 
e ainda pelo email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR  

E NOVA DATA SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 004/2020 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos interessados, que foi 
realizado alteração no Edital de Licitação do PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 004/2020, 
cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) EM RUAS E AVENIDAS 
DA CIDADE, MEIO FIO E FABRICAÇÃO DE TUBOS; ADUELAS PARA MANUTENÇÃO 
DE PONTES E CÓRREGOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Para acesso ao 
Edital Complementar 001/2020 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores informações no Setor de Licitações de 
segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em 
atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 08:00hs do dia 
19 de fevereiro de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. 
Peixoto de Azevedo 06 de fevereiro de 2020. 
 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 001/2020 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2020, regida pela 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE BANDA, PALCO, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, BANHEIROS 
QUÍMICOS E TENDAS PARA EVENTOS E FESTIVIDADES DO MUNICIPIO DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será 
realizado às 08hs do dia 03 de março de 2020, na sala de Licitações, no Paço Municipal 
Milton José Santana. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, de 
segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100.  

Peixoto de Azevedo, 06 de fevereiro de 2020. 
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Oficial 

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – MT,  torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 31 de Janeiro 
2020, com início às 14:00hs,  tendo como objeto contratação de empresa 
para execução de serviços preliminares e canteiro de obra para 
construção da nova sede de Promotorias de Nova Mutum, conforme 
planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo 
que compõe o projeto básico, da qual foi vencedora a empresa: Item 
835632, EXATA CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
11.176.629/0001-03 no valor de R$ 57.000,06.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020

Nova Mutum - MT, 6 de Fevereiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
 

REQUERIMENTO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO (LI) – CONSTRUÇÃO DA PRAÇA 
MUNICIPAL A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, CNPJ nº 37.465.309/0001-67, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, a Licença Previa (LP) 
e Licença de Instalação (LI), referente ao Projeto Executivo de Construção da Praça 
Municipal, localizada no perímetro urbano do município de Cotriguaçu/MT. 
 

JAIR KLASNER 
Prefeito Municipal 

 

 

 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020
O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 3/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500, GASOLINA, ETANOL E 
ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DO 
MUNICÍPIO E DISTRITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES' CONFORME A SEGUIR: 
BRESCANSIN & BRESCANSIN LTDA, CNPJ Nº 02.412.522/0001-26 
ITENS DA VENCEDORA - 836670 - R$4,29, - 836720 - R$ 2,98; M.C. 
COM. DE PROD. AUTOMOTIVOS LTDA CNPJ/CPF Nº 
17.510.137/0002-70 ITENS DA VENCEDORA - COD.  836693 - 
R$382,50, - COD.  836719 - R$49,00, - COD. 836671 - R$16,95, - COD. 
836696 - R$50,80, - COD.  836682 - R$278,50, - COD. 836684 - 
R$293,90, - COD. 836675 - R$16,90, - COD. 836677 - R$254,00, - COD. 
836688 - R$283,90, VERGILIO ZANELLA E CIA LTDA - EPP CNPJ/CPF 
Nº 02.770.298/0001-44 ITENS DA VENCEDORA COD. - 836718 - 
R$3,50, - COD. 836717 - R$5,06, - COD. 836716 - R$4,35, - COD. 
836715 - COD. R$4,25, O MONTAGNA E CIA LTDA CNPJ/CPF Nº 
24.969.636/0001-04 ITENS DA VENCEDORA - COD. 836672 - R$13,90, 
- COD. 836681 - R$33,50, - COD. 836676 - R$257,00, - COD. 836680 - 
R$26,00, - COD. 836678 - R$30,00, - COD. 836686 - R$41,80, FALCAO 
COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI CNPJ/CPF Nº 
07.346.954/0001-08 ITENS DA VENCEDORA - COD. 836695 - 
R$383,00, - COD. 836694 - R$204,90, - COD. 836679 - R$402,50, - COD. 
836674 - R$11,99, - COD. 836689 - R$283,90, - COD. 836691 - 
R$345,00. ALBERTI COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, CNPJ Nº 
02.583.241/0001-36 ITENS DA VENCEDORA COD. 836668 R$ 4,21 - 
COD. 836669 R$ 4,31 - KIRST TRR LTDA CNPJ/CPF Nº 
05.198.812/0001-07 ITENS DA VENCEDORA – COD.  836687 – 
R$330,00, - COD. 836692 – R$297,00, - COD. 836690 – R$365,00, - 
COD. 836683 - R$300,00, VALOR TOTAL GERAL R$2.480.144,20.

Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O 
CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que encontra-se aberto 
procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO 
tendo como objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE 
SEGURANÇA POR RAIO-X, SENDO 1(UMA) MALETA DE TESTE 
PADRÃO ASTM E 1(UM) KIT CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE 
TESTE (DT) PARA PÓRTICO DE UTILIZAÇÃO NO AEROPORTO 
REGIONAL DE SORRISO "ADOLINO BEDIN" – SBSO. Realização: Por 
meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento 
das propostas: das 08:00 horas do dia 10/02/2020 até as 08:30 horas do 
dia 21/02/2020 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: 
Dia 21/02/2020 as 10:30 horas (horário de Brasília). 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 ou através do site www.bllcompras.org.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 ou através do 
e-mail licitacao@sorriso.mt.gov.br.

Miraldo Gomes de Souza

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2020
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Duílio diz que Yony González
encerra busca por reforços
DA REPORTAGEM

A contratação de Yony 
González, que será anun-
ciada de forma oficial pelo 
Corinthians até o fim da se-
mana, deve encerrar a bus-
ca por reforços para a ponta 
esquerda. Ao menos foi o 
que o diretor de futebol Du-
ílio Monteiro Alves disse em 
Assunção, após a derrota da 
equipe por 1 a 0 para o Gua-
raní.

“Hoje a necessidade é 
menor com a chegada dele. 
Ele foi uma oportunidade. 
Tentamos o empréstimo até 
o fim do ano, mas agora é um 
empréstimo com obrigação 
de compra. Não descartamos 
oportunidades, mas, hoje, 
podemos dizer que estamos 
satisfeitos com o elenco que 
temos”.

Quinto reforço para a 
temporada, Yony vai assinar 
contrato por mais três tem-
poradas no meio do ano, 
quando o empréstimo por 
seis meses do Benfica, de 
Portugal, acabar. A compra 
já está alinhada com os por-
tugueses. O clube pagará 2,8 
milhões de euros (R$ 13 mi-
lhões) por 50% dos direitos 
econômicos.

“Foi uma opção boa 
para o clube, ele estava na 

CORINTHIANS | Diretor do Timão explica chegada do atacante e mantém esperança por classificação
 Foto: Instagram

PALMEIRAS

Sánchez e volantes de Bahia e Goiás
na mira para reforçar o elenco

RIVER-PI

Rico, da noite para o dia

Foto: DIvulgação

Sánchez, do Santos, está na mira para reforçar elenco 

Foto: DIvulgação

River-PI destrona Bahia na Copa do Brasil logo na primeira fase 

DA REPORTAGEM

Não é a prioridade, mas, 
além de um ponta e talvez 
de um lateral-direito, o Pal-
meiras analisa a possibilida-
de de contratar um volante. 
Desde o mês passado, a di-
retoria consultou a situação 
de diferentes jogadores que 
atuam no futebol brasileiro. 
Léo Sena (24 anos, que está 
no Goiás), Gregore (25, do 
Bahia) e até o uruguaio Car-
los Sánchez (de 35, do San-
tos) foram alguns nomes já 
avaliados.

A ideia da diretoria é re-
forçar o elenco e, ao mesmo 
tempo, envolver no negócio 
jogadores que não fazem 
parte dos planos, como o vo-
lante Jean. Até aqui, porém, 
nenhuma conversa avançou 
consideravelmente.

O meio-campo foi um 
dos setores mais modifica-

DA REPORTAGEM

A segunda vitória do Ri-
ver-PI no ano veio com um 
sabor diferente. Ou melhor, 
cifras R$. Também deu adeus 
à crise instaurada no clube 
após a fase ruim no Campeo-
nato Piauiense (o time é lan-
terna com apenas um ponto 
em três jogos), superou de 
vez a demissão de Márcio 
Goiano e o grupo conseguiu 
provar que é capaz de mos-
trar resultado.

Demorou, mas as vitó-
rias no Poleiro chegaram de 
vez e, para a alegria geral do 
Galo, no momento mais pre-
ciso financeira e emocional-
mente. A classificação à se-
gunda fase da Copa do Brasil 
faz o River-PI ter do dia para 
a noite R$ 650 mil na conta. 
O clube “ficou rico” com um 
estalar de dedos. Na verdade, 
após a cobrança de falta de 
Jean Natal.

O duelo decisivo pela pri-
meira fase da Copa do Brasil 
foi o lugar ideal para mostrar 
que o elenco “sim, pode che-
gar”. 

A torcida empolgou do 
início ao fim no Estádio Al-
bertão, em Teresina. Em 
campo, um River-PI com fo-
lha tímida de R$ 150 mil con-
tra um Bahia de orçamento 
milionário. No duelo Série 
D x Série A, duas equipes em 

dos do elenco na virada de 
ano. O Palmeiras vendeu 
dois volantes (Thiago Santos 
e Matheus Fernandes), pro-
moveu dois garotos das divi-
sões de base (Gabriel Menino 
e Patrick de Paula) e perdeu 
Bruno Henrique momenta-
neamente por lesão muscu-
lar.

Além disso, o técnico 
Vanderlei Luxemburgo op-
tou por recuar Felipe Melo, 
sob a justificativa de que, aos 
36 anos, ele se desgastaria 
menos e poderia render mais 
atuando como zagueiro.

O treinador, no entan-
to, não descarta a ideia de 
eventualmente utilizá-lo no-
vamente no meio-campo. 
O agora zagueiro é o único 
primeiro volante de ofício 
do elenco e poderá ser assim 
escalado em determinadas 
partidas.

Para o jogo de domin-

TEMPORADA INICIADA

Cruzeiro e Fred 
ainda buscam
acordo para 
liberar atacante
DA REPORTAGEM

Um mês depois do co-
meço da temporada, Cruzei-
ro e Fred ainda não desisti-
ram de conseguir um acordo 
amigável entre as partes e 
evitar desgastes na Justiça. As 
partes, por meio de seus ju-
rídicos, vêm mantendo con-
versas, mas ainda não chega-
ram a um acordo.

O clube mineiro pre-
tende liberar Fred de manei-
ra amigável, mas depende 
que se chegue a um princípio 
de acordo para poder romper 
o contrato, que vai até o fim 
deste ano, e liberar o atacan-
te para outro clube. O Flu-
minense sempre é indicado 
como um dos interessados.

Há algumas semanas, 
Fred já não vem treinando 
com o grupo, já que tenta re-
solver sua liberação. Por isso, 
há um interesse de ambas as 
partes de agilizar o processo. 
O atacante busca um novo 
clube, enquanto o Cruzeiro 
quer resolver mais uma situ-

Foto: DIvulgação

Sonho do Flu, centroavante ainda não chegou a acordo 
com o clube mineiro 

lista do Tiago desde sua che-
gada.

 Agora surgiu a opor-
tunidade. O valor não quero 
confirmar, mas o prazo, sim. 

É um pouco mais de 
três anos (...) Como tinham 
outros clubes interessados, 
o Benfica acabou recebendo 
proposta de compra. Aí tive-
mos que mudar o formato 
de negócio. No meu enten-
dimento, ficou muito bom 
para o Corinthians”.

CONFIANÇA
NA VAGA
Sobre a vida do Co-

rinthians na Libertadores, 
Duílio Monteiro Alves dis-
se acreditar na classificação 
na próxima quarta-feira, na 
Arena Corinthians. Vitória 
por 1 a 0 leva a decisão para 
os pênaltis.

“Isso a gente nem pensa 
(eliminação), temos condi-
ções para reverter em casa. 
Não fizemos um jogo exce-
lente, mas tivemos oportuni-
dade de empatar o jogo, até 
virar. Erramos muito na par-
te do ataque hoje. Mas acre-
dito muito que temos totais 
condições de reverter”.

O Timão recebe a Inter 
de Limeira em Itaquera, às 
15h, pela quinta rodada do 
Paulistão, neste domingo.

Yony González foi flagrado com a camisa do Corinthians nesta quinta 

situações distintas financei-
ramente, mas que a Copa do 
Brasil nivelou no traiçoeiro 
mata-mata, jogo único.

O gol do meia Jean Natal, 
aos 42 minutos do segundo 
tempo, sacramentou a clas-
sificação do Galo e vai pos-
sibilitar equilibrar o caixa do 

ação que está perdurando. O 
valor estimado do débito da 
Raposa, com o atacante, é es-
timado em mais de R$ 25 mi-
lhões, mas a multa de R$ 10 
milhões ainda é entrave nas 
conversas.

Fred tem a receber sa-
lários atrasados, direitos de 
imagem (nunca pagos pela 
Raposa), férias, 13º e atra-
so no pagamento do FGTS, 
além de luvas pela assinatura 
do contrato de trabalho em 
dezembro de 2017. 

E não abre mão dos di-
reitos e do que foi acertado 
de receber no contrato efetu-
ado. Seu representante tam-
bém tem atrasados a receber 
com o Cruzeiro. O atacante 
até aceitou o parcelamento 
do valor devido, mas o Cru-
zeiro, no momento, não tem 
condições de aceitar e, prin-
cipalmente, honrá-lo. Mes-
mo que o valor fosse parcela-
do em vários anos, pesaria no 
bolso cruzeirense, que passa 
por uma grave crise financei-
ra.

tricolor piauiense. O certo 
é que a vitória garante um 
acréscimo de R$ 650 mil de 
cota nos cofres do River-PI. 
Esse número é quatro vezes 
maior à folha salarial men-
sal do clube, estimada em R$ 
150 mil.

Somando ao primeiro va-

lor recebido pelo Galo para 
a participação na primeira 
fase, só de Copa do Brasil o 
River-PI arrecadou R$ 1,2 
milhão de cota. Dinheiro já 
comprometido com a folha 
salarial do grupo e despesas 
de funcionários e manuten-
ção do CT Afrânio Nunes.

go, contra a Ponte Preta, em 
Campinas, o primeiro esbo-
ço de time titular, ainda sem 
Ramires (que segue crono-
grama diferente de trabalhos 

entre um jogo e outro), mos-
trou Gabriel Menino e Zé 
Rafael (meia que vem sendo 
testado como segundo vo-
lante) à frente da defesa.
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DA REPORTAGEM

A Polícia Civil aprendeu 
quase quatro mil celulares 
roubados só no centro de 
São Paulo em 2019. Em toda 
a capital paulista foram cer-
ca de 17 mil aparelhos. Com 
preços cada vez mais altos e 
peças cada vez mais frágeis, 
cresce a busca por seguros 
para evitar prejuízos com a 
perda do equipamento, seja 
para um criminoso ou por 
azar.

A primeira medida a ser 
tomada no momento de es-
colher um seguro é verificar 
se a empresa faz parte da 
lista da Superintendência 
de Seguros Privados (Susep), 
que fiscaliza as operações 
de seguros e planos de ca-
pitalização. “Sendo fiscaliza-
da pela Susep, a seguradora 
está autorizada a trabalhar e 
é confiável. Também é im-
portante verificar a reputa-
ção da empresa no Procon 
para saber sobre a satisfação 
de outros clientes”, afirma o 
presidente da comissão de 
seguros de afinidades Fede-
ração Nacional de Seguros 
Gerais, Luis Reis.

Reis explica que muitos 
dos problemas enfrentados 

por consumidores ao acio-
nar o seguro está na falta 
de conhecimento sobre a 
cobertura contratada. “A co-
bertura mais comum pro-
tege o celular contra roubo, 
furto qualificado e danos. O 
maior problema é que o fur-
to simples pode não fazer 
parte do contrato e esse é o 
principal ponto que confun-
de o cliente”, diz Reis.

Segundo o Procon-SP, as 
reclamações mais frequen-
tes relatam que no momen-
to da contratação do segu-
ro a pessoa foi atraído por 
uma cobertura ampla e sem 
a especificação de um tipo 
penal. “Se for falha da se-
guradora ou se o cliente foi 
induzido ao erro, o Procon 
pode avaliar o caso e pode 
ser passível do pagamento 
de indenização, mesmo que 
um contrato diga diferente 
disso”, afirma a coordena-
dora de setor do Procon-SP, 
Renata Reis.

Renata explica que o con-
trato tem termo jurídicos es-
pecífico que podem dificulta 
a compreensão exata do que 
está sendo contratado e que 
essa falta de clareza não deve 
ser uma responsabilidade do 
consumidor.

Foto: Divulgação

CONCESSIONÁRIA

Frota percorre mais de 9 milhões
de km sem agredir meio ambiente

SAÚDE

MT deve registrar mil novos
casos de câncer de próstata

DIZ PRF

Número de acidentes 
diminuiu 18% em 2019 
nas rodovias de MT

Frota do Rota do Oeste percorreu quilometragem sem agredir meio ambiente 

Foto: PRF

Foto: Divulgação Porém, houve elevação no número de mortes, que subiu 
de 227 para 230 

Dados devem auxiliar em ações de prevenção e diagnósticos precoce 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Ao percorrer o trecho 
sob concessão da Rota do 
Oeste, que vai de Itiquira a 
Sinop, na BR-163, é possível 
ver os veículos da empresa 
sendo utilizados para algum 
serviço ou operação. Em 
2019, praticamente, 100% da 
frota da Concessionária re-
cebeu o Selo Despoluir. Isso 
significa que, as viaturas de 
inspeção, que percorreram 
mais de 9 milhões de quilô-
metros da BR-163, o fizeram 
sem agredir ao meio am-
biente com relação à emissão 
de gás carbônico (CO2).

O Despoluir é um pro-
grama ambiental de trans-
porte, que avalia os veículos 
que operam nas rodovias. 
A Concessionária possui 18 
guinchos leves; 8 guinchos 
pesados; 19 veículos de ins-
peção de tráfego; 5 cami-
nhões pipa; e 5 caminhões 
para captura de animais. O 
selo é a garantia de que, os 55 
veículos que trafegam a ser-
viço da rodovia, sejam am-
bientalmente adequados.

O opacímetro é o equi-
pamento que calcula a quan-
tidade de CO2, emitido pelo 
automóvel. Pelo escapamen-

DA REPORTAGEM

De acordo com uma estimati-
va do Ministério da Saúde, mais de 
mil novos casos de câncer de prós-
tata devem ser registrados no esta-
do, este ano. Só em Cuiabá, estima-
-se a descoberta de 190 novos casos 
este tipo de câncer. A previsão tam-
bém aponta índices de diagnósticos 
da doença em outros órgãos.

Dados do Ministério da Saúde 
foram divulgados nesta semana e 
deve auxiliar em ações de preven-
ção e diagnósticos precoce dessas 
doenças. Ainda segundo o levanta-
mento, também dever ser diagnos-
ticados 560 novos casos de câncer 
de mama e 200 de colo do útero, 
em todo o estado. Para a capital, as 
estimativas são 160 e 70 casos, res-
pectivamente.

O Ministério também aponta 
novos casos de câncer de boca, de 
cólon do reto, pulmão e órgãos res-
piratórios e estomago, todos com 
mais de 100 casos descobertos. A 
previsão para câncer de boca é 130 
novos casos em Mato Grosso.

DA REPORTAGEM

Estatísticas da Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
apontam que houve redu-
ção no número de aciden-
tes e também de feridos em 
2019 nas rodovias federais 
de Mato Grosso. O balanço 
foi divulgado nesta semana.

Em comparação com 
2018, a queda na quantidade 
de ocorrências foi de 18,78%, 
passando de 2.631 para 2.137. 
O registro de feridos (2.369 
em 2019 contra 2.560 em 
2018) diminuiu 7,5%, sendo 
que o percentual de feridos 

graves foi menor em 17%. A 
fiscalização mais efetiva é 
apontada como o principal 
fator para a redução da vio-
lência no trânsito.

As ações incluem não 
apenas a repressão às infra-
ções, mas também a cons-
cientização dos condutores, 
o que reflete na positividade 
dos números. No ano passa-
do, mais de 54 mil pessoas 
foram atingidas pelas ações 
de educação para o trânsito 
da PRF em MT. Um item que 
teve elevação no estado é o 
de mortes que subiu de 227 
para 230 (aumento de 1,3%).

Foto: Divulgação

Saber exatamente a cobertura oferecida ajuda a evitar problemas 

Saiba como não cair em cilada
ao contratar seguro de celular
COBERTURA | Pesquisar a reputação das empresas ajudam a evitar problemas e perda de dinheiro

Para evitar perdas, é ne-
cessário reunir desde o ma-
terial de divulgação do ser-
viço até conversas com um 
corretor por aplicativo de 
mensagem que levaram a 
contratação do seguro.

COMO FUNCIONA?
O valor da franquia do 

seguro é quanto o cliente 
precisa pagar para acionar a 
apólice. No caso dos celula-
res, esse valor varia de 15% a 
25% do valor de nota fiscal do 
aparelho e não tem uma re-
lação com modelo ou marca.

Segundo o presidente 
da Federação Nacional de 
Seguros Gerais, a contrata-
ção mais comum de seguro 
acontece no momento da 
compra. “As operadoras de 
celular e as lojas de varejo 
costumam oferecer o segu-
ro e o cliente deve consultar 
qual a seguradora parceira 
antes de assinar o contrato”, 
explica.

De 2018 a 2019, a média 
de vendas de telefones celu-
lares no Brasil foi de 45 mi-
lhões de unidades por ano. 
Desse total, 7 milhões, cerca 
de 15% dos novos aparelhos 
estão cobertos pelo seguro 
contra roubo e furto e danos 

to é analisando o limite de 
opacidade(k), que varia de 
acordo com cada veículo 
que é analisado, podendo ser 
0,50k; 0,66k; 0,69k; e 1,70k.

Para fazer o cálculo, o 
equipamento é utilizado em 
dois momentos. O primei-
ro quando o veículo está em 
marcha lenta, ou seja, parado 

com o motor ligado sem ace-
leração, e o segundo quando 
ele está com alta rotação, isto 
é, com aceleração, ainda que 
parado.

acidentais.
Os donos de celulares no-

vos são os que mais buscam 

uma seguradora, mas os mo-
delos usados também po-
dem ser segurados. Nos dois 

casos, não existe um período 
de carência para que a co-
bertura comece a valer.
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Detran vai limpar pátio de
mais 15 unidades do interior
DA REPORTAGEM

O Departamento Esta-
dual de Trânsito de Mato 
Grosso (Detran-MT) ini-
cia as ações de desconta-
minação e reciclagem de 
mais de mil veículos que 
estão em 15 unidades da 
autarquia do polo de Cá-
ceres, como Araputanga, 
Cáceres, Campos de Júlio, 
Conquista D’Oeste, Co-
modoro, Glória D’Oeste, 
Jauru, Mirassol D’Oeste, 
Nossa Senhora do Livra-
mento, Poconé, Pontes e 
Lacerda, Porto Esperidião, 
Rio Branco, São José dos 
Quatro Marcos e Vila Bela 
da Santíssima Trindade.

O objetivo é a limpeza 
dos pátios e a preservação 
da saúde pública e do meio 
ambiente. Segundo o dire-
tor de Veículos do Detran-
-MT, Augusto Cordeiro, 
a estimativa é reciclar até 
12 mil veículos no ano de 
2020, como um serviço 
continuado da autarquia, 
com a correta destinação 
dos materiais poluentes e 
mantendo os pátios lim-
pos. Em 2019 foram reci-
clados 11.267 veículos em 
61 municípios de Mato 
Grosso.

A reciclagem é realizada 
com os veículos inserví-
veis, aqueles que não estão 
aptos a voltar a trafegar pe-
las vias públicas e que es-
tão há mais de um ano nos 
pátios do Detran, sem a 
solicitação de retirada pelo 
proprietário.

“Nessa situação, o Códi-

SUCATA | Serão reciclados cerca de mil veículos em municípios do polo de Cáceres
Foto: Lidiana Cuiabano

Prensa de veículos inservíveis 

go de Trânsito Brasileiro 
autoriza os órgãos a fa-
zerem a reciclagem, que 
é realizada por empresas 
especializadas”, explicou 
Augusto.

LIMPEZA
O processo de desconta-

minação e reciclagem dos 
veículos inicia com a reti-
rada da bateria, óleo, com-
bustível e pneus, dando 
a empresa responsável a 
devida destinação exigida 
para cada material. Após 
esse procedimento, é feita 
a compactação, pesagem e 
envio do material para re-
ciclagem.

“Com essas ações, além 
de limparmos os pátios, 
colaboramos para a preser-
vação do meio ambiente e 
da saúde pública, elimi-
nando prováveis criadou-
ros de insetos”, destacou o 
presidente do Detran-MT, 
Gustavo Vasconcelos. 

Só no ano passado, o Go-
verno do Estado limpou os 
pátios da unidade em uma 
força-tarefa realizada pela 
gestão em conjunto com o 
Poder Judiciário. Leilões, 
devolução de carros aos 
usuários e o prensamento 
de veículos foram feitos. 
No começo do ano, o De-
tran identificou 11 mil veí-
culos inservíveis.

A ideia inicial era de eli-
minar 100% dos carros até 
o final de 2019, porém, o 
número de oito mil carros 
prensados até setembro 
não foi suficiente para ze-
rar o “estoque” inservível.


