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A estrada está cada vez se tornando mais de-
mocrática – e feminina. Atualmente, já exis-
tem milhares de mulheres caminhoneiras que 
sustentam sua família servindo como moto-
rista profissional. O Diário do Estado MT conto 
um pouco do dia a dia – e dos desafios desta 
profissão.        Página -7

DIA DA MULHER

Conheça a
rotina de
mulheres
caminhoneiras

Maior evento técnico
da cadeia produtiva

Palestra sobre projeto
“Floresta Urbana”

NERI GELLER NA MIRA

SÉRIE D

ACRIMAT EM AÇÃO SINOP

IMPOSTO DE RENDA

D. Neres,
Dudu e até
Willian
são opções

Contribuinte
já pode
entregar a
declaração

Tite tem três favoritos 
para substituir Vinicius Júnior, 
lesionado, nos amistosos 
da seleção brasileira contra 
Panamá e República Tcheca. 
Ele e sua comissão técnica irão 
cortar oficialmente o atacante 
do Real Madrid e optar por um 
desses três: Dudu, David Neres 
ou Willian.

  Página - 6

A caravana da Acrimat vai começar a percorrer 31 muni-
cípios mato-grossenses, distribuídos em todas as regiões do 
Estado, com o projeto “Acrimat em Ação” que, neste ano, chega à 
nona edição.                   Página - 8

“Como você quer ser lembrado quando partir?”. Foi assim, 
de maneira forte, emocionante e importante que o médico Dr. 
Milton Malheiros deu início em sua palestra sobre o projeto Flo-
resta Urbana.                   Página - 7

Começou o prazo de 
entrega da Declaração do 
Imposto de Renda 2019. Os 
contribuintes terão até 30 de 
abril para acertar as contas 
com a Receita. Quem tem 
restituição para receber, quanto 
mais cedo enviar a declaração 
mais rapidamente receberá o 
valor.                             Página - 4

Divulgação

assessoria

assessoria Marcos silva

EXPANDINDO

O empresário Deivison Pinto amplia para diferentes regiões do estado o nome Fasi-
pe. Além de campi em Sinop, Cuiabá e Rondonópolis, em breve a instituição estará 
em Sorriso e Primavera do Leste.                       Página -9

FASIPE: CONSOLIDAÇÃO NO NORTÃO
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test drive. É verdadeiramente indes-
critível a sensação de voltar aos bons 
e velhos tempos em que os jogos, rela-
tivamente simples, proporcionavam 
longas horas de duração.

Ficamos cerca de duas horas jo-
gando, e confesso que a experiência 

saiu melhor do que o es-
perado. Mais alguns testes 
envolveram navegação na 
internet e reprodução de 
vídeos online, onde o apa-
relhinho mostrou que vai 
fazer valer o investimen-
to feito em sua compra. 

Provavelmente, com o tempo, vou em 
busca de emuladores de outras plata-
formas, para ter, no mesmo disposi-
tivo, jogos de diversos vídeo games. 
Mas, com toda a certeza, mesmo sem 
qualquer intervenção, já temos diver-
são por muito tempo, sem ter que sair 
de casa!

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

De volta aos bons tempos
Com quase 40 anos de idade acom-

panhei praticamente toda a evolução 
dos jogos eletrônicos. Por um bom 
tempo participei ativamente desse 
mercado, primeiro com um vídeo game 
CCE, que “concorria” com o Atari 2600, 
aparelho responsável pela população 
desse tipo de diversão 
e com o qual o console 
mais barato “comparti-
lhava” cartuchos de jo-
gos, que alguns conhe-
cem por “fitas”.

A correria do dia 
a dia acabou por me 
afastar dos jogos eletrônicos, mas sem-
pre pensava em adquirir um aparelho 
“das antigas” para curtir um pouco dos 
jogos que fizeram parte da minha in-
fância.

A dúvida e a necessidade de pesqui-
sa acabavam por me fazer “protelar” o 
projeto. Recentemente, porém, em uma 
loja de eletrônicos, acabei vendendo 
encontrando uma boa opção: um apa-
relho de TV Box, com uma série de fun-
ções (como acesso ao YouTube, Netflix 
e outros, além da possibilidade de emu-
lar jogos do Nintendo.

Fechamos, então, a compra de um 
aparelho, já com mais de 130 jogos ins-
talados, e dois controles sem fio. Fiz 
a instalação hoje e já partimos para o 
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Nos apenas dois meses em que está no cargo, o pre-
sidente Jair Bolsonaro demonstrou ser um aluno aplicado 
de seu colega norte-americano, Donald Trump, pelo me-
nos no que se refere ao uso das redes sociais com mensa-
gens polarizadoras, cuja intenção principal é controlar as 
narrativas sobre o seu Governo em benefício próprio.

Embora pareça difícil, o presidente brasileiro se 
entrega a essa tarefa com menos escrúpulos públicos ou 
respeito pelo cargo que ocupa do que o próprio Trump. 
Sua última incursão aconteceu na terça-feira, quando 
compartilhou no Twitter um vídeo em que um homem 
é visto urinando em outro, uma situação certamente gro-
tesca, durante o Carnaval. Junto às imagens, o presidente 
escreveu: “É isto que tem virado muitos blocos de rua no 
Carnaval brasileiro”, uma insinuação clara de que é neces-
sário controlar a festa. A mensagem surgiu depois de ele 
próprio ter sido alvo em todo o país de protestos bem-
-humorados durante os quatro dias de festa, que foram 
amplamente divulgados pelos meios de comunicação. 
Milhares de fantasias nas ruas também fizeram referência 
às denúncias de corrupção que já salpicam membros de 
sua família. Cantos de “Bolsonaro miliciano” foram ou-
vidos em São Paulo. Também houve gritos contra o seu 
Governo em diferentes partes do país. A mensagem vulgar 
de Bolsonaro no Twitter se junta a outros episódios pro-
tagonizados por ele e por alguns de seus ministros, que 
degradam diariamente a imagem do Brasil diante dos seus 
cidadãos e do resto do mundo. A ministra dos Direitos 
Humanos, Damares Alves, por exemplo, tem um passado 
pitoresco quando era pastora evangélica. Em uma de suas 
palestras na igreja, em 2013, alertou os fiéis de que havia 
pais holandeses que masturbavam seus bebês numa pre-
gação que se espalhou via redes sociais. Há poucos dias, 
o ministro da Educação, Ricardo Vélez, propôs a ridícula 
ideia de que as escolas públicas gravassem imagens dos 
estudantes cantando o hino nacional, para terminar com o 
slogan da campanha de Bolsonaro, “Brasil acima de tudo, 
Deus acima de todos”. Embora, no caso de Vélez, Bolso-
naro tenha reagido e pedido ao ministro para deixar de 
lado a ideia, a lucidez parece ter durado muito pouco. Seu 
tuíte da terça-feira se tornou notícia em todo o mundo: 
não é exatamente a maneira que qualquer outro chefe de 
Estado gostaria de se mostrar, vulgarizando seu cargo e 
seu país, com mensagens que não têm nada a ver com os 
problemas reais e profundos do Brasil. Para o presidente, 
no entanto, tudo isso pouco importa. Seus críticos ficaram 
indignados. Mas seus seguidores comemoraram como se 
tivessem toda a razão, em um movimento eficaz que de-
monstra a habilidade do presidente tecendo sua narrati-
va. É evidente que o presidente brasileiro se sente seguro 
usando e manipulando de forma tão certeira as redes so-
ciais, com o apoio e o entusiasmo de seus fiéis seguidores. 
Mas não existe mundo paralelo que se sustente em longo 
prazo se não se adaptar à realidade. Suas cortinas de fu-
maça podem distrair por algum tempo. Mas em um país 
que necessita de um projeto de crescimento econômico 
urgente, em meio a um plano de austeridade fiscal rígi-
do que limitará muitos programas e sob a necessidade de 
aprovar uma difícil reforma previdenciária, os tuítes do 
presidente se apresentam como ainda mais absurdos. Bol-
sonaro ainda tem muito capital político. Mas sua inconsis-
tência faz temer que os mesmos erros se repitam e que as 
vaias, agora limitadas ao Carnaval, acabem se multiplican-
do para além das festas.

Editorial

Um tuíte muito vulgar

Ranking dos Políticos - Facebook

ainda sofremos no exercício da 
advocacia, principalmente com 
ambientes hostis, como presídios, 
delegacias e repartições públicas e 
privadas

de estupro, importunação sexual, violên-
cia online, violência doméstica e femini-
cídio.

O documento aponta que a maioria 
dessas vítimas de violência é agredida 
pelos seus companheiros ou ex- compa-
nheiros, tanto em casa como na rua, e isso 
acontece o tempo todo.

Os dados mostram também que a 
maioria dos abusadores sexuais, em espe-
cial das crianças, guardam laços sanguí-
neos e afetivos com a vítima, como pais, 
avós, tios, primos, vizinhos. Pessoas que 
deveriam resguardar as meninas, mas 
as submetem a situações de violência e 
as deixam traumatizadas para o resto da 
vida.

A maioria das vítimas (83,7%) possui 
entre 18 e 59 anos, sendo que a margem 
que mais concentra a idade das vítimas é 
entre 24 e 36 anos. Números do presente 
levantamento apontam que 15.925 mulhe-
res foram assassinadas em situação de 
violência doméstica.

É preciso mudar essa realidade cruel e 
nessa luta, nós, advogadas mato-grossen-
ses, temos buscado fazer um trabalho efi-
ciente em defesa dos Direitos da Mulher, 
pela paz e respeito a todas. Se junte a nós 
nessa causa e participe da programação 
estadual “Mulheres que Inspiram 2019”.

Serão várias ações ao longo do mês de 
março organizadas pela Caixa de Assis-
tência dos Advogados, juntamente com 
a Comissão de Direito da Mulher, nas di-
versas subseções da OAB-MT nos mu-
nicípios. Preparamos mesas redondas, 
workshops e palestras sobre o combate à 
violência contra a mulher, além de cafés 
da manhã, chás da tarde, happy hours, co-
quetéis, dicas de maquiagem, pedal, entre 
outras atividades.

Visite o site da CAA-MT e confira a pro-
gramação completa para este mês. Conta-
mos com a participação de todas. 

CLARISSA LOPES DIAS É SECRETÁ-
RIA-GERAL DA CAA-MT E MEMBRO DA 
COMISSÃO DE DIREITO DA OAB-MT

“Mulheres que Inspiram” é tema de 
uma campanha lançada pela Caixa de As-
sistência dos Advogados de Mato Grosso 
(CAA/MT), com apoio da Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB-MT), para este mês 
de março, quando se comemora o Dia In-
ternacional da Mulher.

A campanha é uma justa homenagem 
às mulheres advogadas que transformam 
a Justiça com as suas atitudes.

Hoje já somos mais de meio milhão de 
profissionais em atividade no Brasil. Em 
Mato Grosso esse número chega a quase 
nove mil. A mulher advogada está sempre 
empenhada, não só pelas prerrogativas 
da profissão, mas também contra as bar-
reiras de gênero à sua atividade.

Sim, ainda sofremos com isso no exer-
cício da advocacia, principalmente com 
ambientes hostis, como presídios, dele-
gacias e repartições públicas e privadas. 
Muitas vezes não recebemos o respeito e 
a atenção que a profissão exige e merece 
por direito, mesmo a OAB-MT, por meio da 
Comissão de Direito da Mulher (CDM), in-
tervir quando necessário.

A campanha “Advogadas que Inspi-
ram” também visa resgatar o respeito 
por todas as advogadas e mulheres mato-
-grossenses e pelo direito a condições de 
vida digna, livre de violência e discrimi-
nações.

Como profissionais do Direito, defen-
demos políticas públicas que promovam 
a igualdade de direitos, o respeito e a se-
gurança das mulheres como um todo. Os 
dados de casos de violência contra as mu-
lheres no Brasil são alarmantes.

O “Mapa da Violência Contra a Mulher 
2018”, produzido pela Comissão de Defesa 
dos Direitos da Mulher da Câmara dos De-
putados, demonstra que foram divulgados 
pela imprensa brasileira mais de 68 mil 
casos de violência contra a mulher ao lon-
go de 2018. Histórias de mulheres vítimas 

Mulheres que inspiram

TRISTE CENA
Sem dúvida alguma, o Carnaval 

fomenta a economia dos municípios 
onde tradicionalmente os foliões se 
unem para curtir a folia de Momo. 
No entanto, nunca é demais lem-
brar que o lixo produzido deve ter 
seu destino adequado.  Infelizmente, 
a região da Praça Dom Wunibaldo, 
em Chapada dos Guimarães, é um 
exemplo dessa falta de consciência. 
Percorrer o local, logo pela manhã, 
após as comemorações, serviu para 
mostrar que a falta de educação foi 
severa tamanha a quantidade de 
lixo ‘deixado’ em via pública.

PEDIDO A DODGE
A Operação Lava Jato no Paraná 

quer afastar o ministro Gilmar Men-
des, do STF, dos processos ligados 
ao ex-senador Aloysio Nunes Ferrei-
ra e Paulo Vieira de Souza, o Paulo 
Preto, que seria o operador financei-
ro do PSDB paulista. No pedido de 
suspeição, os procuradores dizem 
que Aloysio teria mantido contatos 
telefônicos com Mendes, nos quais 
tentou atrasar a conclusão de um 
processo da Lava Jato em que Paulo 
Preto era réu. O documento foi enca-
minhado à procuradora-geral da Re-
pública, Raquel Dodge.

MULHERES EM MINORIA
Ao defender o projeto de sua au-

toria, que amplia a participação das 
mulheres no alto escalão do gover-
no de Mato Grosso, o deputado esta-
dual Lúdio Cabral afirmou que “há 
um machismo estrutural no país”. O 
projeto proposto por ele reserva pelo 
menos 30% dos cargos de primeiro e 
segundo escalões a cada gênero. A 
medida abrange os cargos de secre-
tário, secretário-adjunto e presiden-
te de entidades da administração 
indireta. O texto altera o Estatuto 
dos Servidores e ainda passará pe-
las comissões da Assembleia, antes 
de ir à votação em plenário.

Contêineres em situação precária, utilizados como sala 
de aula em Mato Grosso, se tornaram de repercussão nacio-
nal depois que a reportagem do Fantástico trouxe à tona o 
caos para todo o país.

Não deixe que a diversão eletrônica se torne um 
vício, pois se isso acontecer ela deixa de ser algo 
bom e passa a ser um grande problema. Limite 
seu tempo nesse tipo de entretenimento e moni-
tore seus filhos. É muito mais fácil impor regras 
e ter a diversão por mais tempo que “abusar” e 
acabar tendo que “cortar” por conta do vício.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

CLARISSA LOPES DIAS

IMAGEM DO DIA

“não existe mundo paralelo que 
se sustente em longo prazo se 
não se adaptar à realidade

“
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Vergonha nacional
Mais uma vez Mato Grosso se tornou pauta nacional e mais uma vez não 

foi por uma pauta positiva, agora as escolas de lata ganharam destaque na 
edição do domingo passado do Fantástico. Alunos estudando em containers 
improvisados, sem a mínima estrutura para receber uma atividade tão impor-
tante que é o desenvolvimento intelectual de crianças e jovens.

Irresponsabilidade sem fim

Não bastasse jogar os estudantes para “cozinharem” dentro dessas latas, 
apelidadas por um dos alunos ouvidos na matéria de forno gigante. Em Ro-
sário, segundo a reportagem um terço dos alunos abandonou a escola por ter 
que estudar na naquela condição. E tudo isso pra que? Para economizar no 
transporte, fazendo com que todos estudem no mesmo período. Na capital do 
estado, 160 alunos estudam nos fornos gigantes porque uma obra que era para 
durar seis meses está longe de ter uma solução, com isso, containers foram 
instalados e também já estão em situação precária. O motivo? De acordo com 
a reportagem o governo não paga o aluguel para a empresa, que por sua vez 
não faz manutenção. O resultado da irresponsabilidade é fios desencapados 
expostos, ar-condicionado se deteriorando. Vale lembrar que em condições 
muito melhores, no começo do ano, uma tragédia ocorreu no alojamento da 
base do Flamengo, o governo de Mato Grosso vai esperar ocorrer o mesmo para 
tomar providência? 

Solução na marra
É claro que o atual governo ainda não pode ser responsabilizado pela in-

competência do ex-gestor Pedro Taques (PSDB), mas é dever do atual governa-
dor, Mauro Mendes resolver isso o quanto antes, caso contrário será tão omis-
so e irresponsável quanto o seu antecessor.

A cobrança também vai para os prefeitos das cidades apresentadas na 
reportagem. Segundo reportagem do G1 MT o Ministério Público Estadual já 
havia notificado os órgãos públicos para que as reformas fossem feitas, se não 
há recursos, use a criatividade, busque ajuda da iniciativa privada, mas não 
deixem esses estudantes nessas condições, porque até aqui vocês estão dan-
do péssimas condições de ensino, amanhã vocês poderão ter sangue em suas 
mãos se alguma tragédia ocorrer.

Barbas de molho

Deputado federal mais votado em Mato Grosso, Nelson Barbudo (PSL), 
parece não se importar nenhum pouco com as polêmicas nas quais vem se 
envolvendo. Depois de sair em defesa da senadora Selma Arruma também do 
PSL, acusada de praticar abuso de poder econômico e utilização de caixa dois 
na campanha passada, agora o deputado está fazendo do PSL mato-grossense 
um reduto para parente. Desde primeiro de janeiro quando assumiu a presi-
dência estadual da sigla, sem o menor constrangimento nomeou sua filha, 
Nara Nelma Previdente como primeira tesoureira do partido. Além de Noberto 
Carlos Oliveira de Arruda como tesoureiro-geral, Noberto é marido da sena-
dora Selma Arruda que neste ano se tornou vice-presidente da agremiação 
partidária em Mato Grosso. Para Barbudo a escolha não configura nepotismo 
partidário, pois eles são de extrema confiança, resta saber para quais propósi-
tos essa confiança será canalizada.  Ao ser questionado sobre as nomeações, 
o deputado dá um show de ignorância ao dizer “Quer que eu coloque quem? O 
pessoal do PT”? Quer dizer então que não há mais ninguém no PSL de Mato 
Grosso capaz de fazer parte desses cargos?

Sem cargo
Com cargo eletivo há 20 anos consecutivos, desde que se tornou vereador 

em Sinop em 1999 até o ano passado em seu segundo mandato como deputado 
federal, passando por deputado estadual e prefeito de Sinop duas vezes, este 
é o primeiro ano em muitos que Nilson Leitão não tem um mandato para cha-
mar de seu. Para continuar em evidência até as próximas eleições, Leitão há 
pouco mais de um mês está prestando consultoria à Confederação Nacional da 
Agricultura (CNA).

Porta-voz do Agronegócio

A contratação faz todo sentido, afinal o tucano em seus oito anos como 
deputado federal, foi o grande nome defensor do setor em Brasília, tendo ga-
nho o Prêmio de Personalidade Política do Agronegócio. Em 2017 ele foi o líder 
da bancada ruralista na Câmara dos Deputados.

Nunca antes na história desse país...

A célebre frase do ex-presidente Lula, se encaixa perfeitamente para ana-
lisar o comportamento do General Hamilton Mourão (PRTB) em sua função 
como vice-presidente da República. Nunca tivemos um vice que tivesse tanta 
coragem em afrontar atitudes de ministros e até mesmo do próprio presidente.

Fora da bolha

A bolha criada pelo presidente Bolsonaro onde coloca seus filhos e alguns 
dos ministros que tentam a todo custo travar uma batalha com opositores e a 
imprensa, não acomoda Mourão que claramente tem pensamentos próprios e 
não segue a cartilha do presidente.

Presidente de rede social

Inspirado no presidente, Donald Trump adepto do twitter para anunciar 
os feitos e desfeitos do governo, Bolsonaro vem seguindo a mesma linha do 
ídolo americano e vem utilizando as redes sociais como veículo oficial.

Até aí nenhum problema, o problema é que parece que o presidente Bol-
sonaro acha que governar é bradar em rede social sobre pautas de costumes 
morais e aqui, neste momento, não cabe o mérito do certo ou errado no viés 
ideológico, e sim, a relevância. O Brasil está envolto de uma crise gigantesca 
e só vemos o presidente usar sua conta no twitter para falar de pautas morais, 
enquanto um assunto importantíssimo como o da Reforma da Previdência é 
esquecido e não tem a veemência necessária.

Pedido ao presidente

Bolsonaro, pelo bem do país que o senhor está presidente, largue as redes 
sociais e vá governar o Brasil no mundo real, dê importância ao que realmente 
é importante e merece sua urgência, tá ok?
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DE OLHO NO PODER

Deputado federal Neri Geller (PP)investigado

Deputado Neri Geller 
está na mira do TRE por 
irregularidades de campanha

DA REPORTAGEM

Acusado de abuso 
de poder econômico por 
meio de arrecadação e gas-
tos de campanha não con-
tabilizados, o deputado fe-
deral Neri Geller (PP-MT), 
vai ter seus dados bancá-
rios analisados pelo Tribu-
nal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso.O pedido foi 
feito pelo desembargador 
do TRE, Pedro Sakamoto 
junto ao Banco do Brasil e 
Caixa Econômica Federal. 
A solicitação já havia sido 
feita pelo desembargador, 
mas as instituições bancá-
rias haviam pedido uma 
prorrogação do prazo.

O período inicial era 
até o final do mês de feve-
reiro, mas os bancos pe-
diram mais 30 dias para 
liberarem os dados ao Mi-
nistério Público Eleitoral.

Sakamoto então con-

cedeu mais dez dias. “Defi-
ro parcialmente os pedidos 
formulados, a fim de con-
ceder mais 10 (dez) dias, a 
contar do recebimento da 
respectiva comunicação, 
para que sejam fornecidos 
os respectivos dados ban-
cários”, diz trecho do des-
pacho. Os dados bancários 
do parlamentar serão ana-
lisados pelo Conselho de 
Controle de Atividades Fi-
nanceiras (COAF), relativos 
ao período de 20 de julho 
a 7 de outubro de 2018. A 
Receita Federal também 
deverá fornecer um dossiê 
integrado da situação fiscal 
do investigado e, especial-
mente, prestar informa-
ções sobre os rendimentos 
brutos declarados por ele 
em 2017.

DETALHES
DA DENÚNCIA
A denúncia feita pelo 

MPE é de que Geller teria 
efetuado doação de R$ 942 
mil para outros candidatos, 
o que na visão do Ministé-
rio Público indicaria “ver-
dadeira manobra realizada 
com o intuito de evitar a 
extrapolação do limite de 
gastos de sua contabilidade 
eleitoral”. 

Neri Geller foi eleito 
deputado federal nas elei-
ções de 2018 pelo Partido 
Progressista, alcançando 
73.075 votos, atualmente 
ele o líder da bancada ma-
to-grossense no Congresso 
Nacional.

OUTRO LADO

A reportagem do Di-
ário do Estado MT tentou 
entrar em contato com os 
números de assessores, 
mas ninguém atendeu as 
ligações até o fechamento 
desta edição.

ABUSO DE PODER | Desembargador pediu a 
quebra de sigilo bancário do deputado

Foto: Ademir Specht

Foto: mAurício BArBAnt/ALmt

BICO ABERTO

Riva quer delação premiada
e decisão está com o STF MT

REDUÇÃO DE GASTOS

Governo estuda deslocar horário 
de expediente buscando economia

Ex-deputado José Riva que está proibido de entrar na ALMT 

DA REPORTAGEM

Respondendo a mais 
de 100 ações na Justiça 
o ex-deputado José Riva 
busca de todas as formas 
se encaixar no benefício 
da delação premiada, com 
objetivo de amenizar suas 
condenações. Inicialmen-
te o Supremo não aceitou 
o pedido de colaboração 
envolvendo as ações da 
Operação Ararath. Segun-
do entendimento da Cor-
te, o ex-deputado havia 
cometido novos crimes 
no decorrer da instrução 
penal. Com isso, Riva es-
taria sendo seletivo no que 
apresentaria como provas, 
o que não seria de interes-
se das investigações.

Agora a tentativa de 
se encaixar na deleção 
volta com força. Segun-
do apurou e informou o 
site RDNews, Riva estaria 
preparando novos docu-
mentos que podem abalar 
as estruturas da política 
mato-grossense.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Plane-
jamento e Gestão (Seplag) 
realizou um levantamento 
sobre a tarifa de energia 
elétrica, constatando que 
o deslocamento da car-
ga de consumo trará uma 
economia de cerca de R$ 
100 mil mensais apenas 
no Centro Político Admi-
nistrativo, totalizando R$ 
1,2 milhão ao ano. 

Isso porque a partir 
das 17h30min a tarifa de 
energia elétrica passa de 

Ainda segundo a pu-
blicação, Riva fará de tudo 
para se agarrar aos benefí-
cios da delação, tanto que 
um novo pedido tramita 
sob sigilo no Supremo, 
tendo o ministro Luiz Fux 
como relator.

Para que o acordo 

R$ 0,31 o quilowatt hora 
para R$ 1,48. Um aumento 
de 380%.

A proposta é deslocar 
o horário de expediente, 
antecipando a entrada e 
a saída dos servidores em 
meia hora diariamente, 
sem alterar a carga ho-
rária. Ou seja, o horá-
rio de entrada passaria a 
ser 7h30min e de saída 
17h30min.

A medida tem como 
um dos objetivos atingir 
a meta de redução de des-
pesas estipulada em 20%, 
visando cumprir o decreto 

seja aceito, ele aceitou de-
volver R$ 100 milhões aos 
cofres públicos, além de 
apresentar novos docu-
mentos que exporia várias 
pessoas entre atuais parla-
mentares, ex-deputados, 
além de servidores públi-
cos e empresários. 

nº 8/2019 que estabelece 
diretrizes para controle, 
reavaliação e contenção 
das despesas em toda a 
administração direta e in-
direta. 

A mudança também 
visa melhorar a qualidade 
de vida dos servidores pú-
blicos, que poderão entrar 
e sair mais cedo do traba-
lho, evitando os horários 
de pico no trânsito.

A Seplag informa que 
essa proposta de altera-
ção de horário ainda será 
apresentada ao governa-
dor Mauro Mendes.

Por Clemerson Mendes | clemersonsm@msn.com
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Declaração do IR pode ser feita até o dia 30 de abril

Você já pode entregar sua declaração
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Esta é a primeira vez 
que mosca branca do bi-
ótipo Q é identificada em 
Mato Grosso. Inseto ori-
ginal da região do Medi-
terrâneo foi encontrado 
no Brasil pela primeira 
vez há cinco anos, no Rio 
Grande do Sul.

Pela primeira vez 
pesquisadores detectaram 
a presença da mosca bran-
ca (Bemisia tabaci) do bi-
ótipo Q em Mato Grosso. 
Considerada invasora no 
Brasil, esta raça tem como 
característica ser natural-
mente mais resistente a 
uma gama de inseticidas 
utilizados na agricultura. 
Os indivíduos foram loca-
lizados em uma floricul-
tura em Sinop. Ainda não 
se sabe se já há presença 
desta raça nas lavouras da 
região.

A identificação foi 
feita em um trabalho co-
ordenado pelo pesquisa-
dor da Embrapa Agros-
silvipastoril Rafael Pitta, 
com auxílio de alunos de 
graduação do curso de 
Agronomia da UFMT, e 
contou com ajuda de pes-
quisadores da Unesp (Bo-
tucatu-SP), onde foi feita 

a identificação por meio 
da biologia molecular. A 
análise do DNA é a única 
forma de diferenciar as 
raças, uma vez que são vi-
sualmente idênticas.

A mosca branca bi-
ótipo Q é originária da 
região do Mediterrâneo. 
Ela foi coletada e identi-
ficada pela primeira vez 
no Brasil no fim de 2013 
por um grupo de pesqui-
sadores em lavouras no 
Rio Grande do Sul. Desde 
então vem se espalhando 
pelo país, já sendo presen-
te nos estados do Sul, em 
São Paulo e também em 
Goiás. Transmissora de vi-
roses, a mosca branca cau-
sa danos em diversas cul-
turas, com maior impacto 
econômico em pimentão, 
soja e algodão.

De acordo com Pitta, 
a iniciativa da busca pela 
praga em Mato Grosso 
começou após assistir a 
uma apresentação em um 
evento científico na qual 
viu que esta raça de mosca 
branca está presente em 
plantios de flores no es-
tado de São Paulo. Como 
plantas daquela região são 
enviadas para todo o país, 
possivelmente já haveria 
indivíduos em outras re-
giões.

Alunos de uma disci-
plina ministrada por Rafa-
el no curso de Agronomia 
da UFMT coletaram mos-
cas brancas em tomatei-
ro, hibisco, rabo de gato, 
trombeta de anjo e lanta-
na em uma floricultura e 
nos jardins das próprias 
residências. De todos os 
indivíduos analisados, 
dois dos cinco presentes 
na lantana eram do bióti-
po Q. As demais eram do 
biótipo B, mais comum na 
região.

O pesquisador expli-
ca que a descoberta abre 
a necessidade de novas 
pesquisas para verificar se 
esta raça de mosca bran-
ca já está presente nas la-
vouras do estado. O risco 
maior é para as culturas da 
soja e do algodão.

“Como esta raça é 
resistente a uma gama de 
inseticidas, a pulverização 
das lavouras poderá se-
lecionar indivíduos desta 
raça, tornando mais difí-
cil e mais caro o controle 
da mosca branca”, explica 
Rafael Pitta.

De acordo com o pes-
quisador, enquanto não se 
aprofunda na investiga-
ção, a melhor ferramenta 
de prevenção é o manejo 
integrado de pragas (MIP).

IR 2019 | Os contribuintes que estiverem obrigados a apresentar o IR precisam fazer isso até 30 de abril
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: antônio Cruz

Foto: Divulgação

COMÉRCIO

Março marca o mês do consumidor

EDUCAÇÃO

Começa prazo para participar
da lista de espera do ProUni

EM FEVEREIRO

Inflação para famílias 
com renda mais 
baixa reduz: 0,49%

Arrecadação pelo Fundo Municipal dos Direitos cresceu entre 2017 e 2018 

Houve redução de 0,12% em comparação ao mês anterior

Estudantes podem manifestar interesse até hoje 

DA REPORTAGEM

No próximo dia 15 
de março comemora-se 
o Dia do Consumidor. A 
data foi criada para prote-
ger e lembrar sempre dos 
direitos do consumidor, 
não apenas entre as pes-
soas que consomem, mas 
que também as empresas 
e lojas lembrem do com-
promisso de respeitar to-
das as leis que protegem 
os seus consumidores.

Como consumidor, 
se considera todo aquele 
a quem sejam fornecidos 
bens, prestados serviços 
ou transmitidos quais-
quer direitos, destinados 
a uso não profissional, 
por empresas ou pessoas 
que exerçam com caráter 
profissional uma atividade 
econômica que vise a ob-
tenção de benefícios.

DIREITOS
NO BRASIL
No Brasil, os direi-

tos do consumidor estão 

DA REPORTAGEM

Teve início nesta 
quinta-feira (7) o prazo 
para participar da lista 
de espera do Programa 
Universidade para Todos 
(ProUni). Aqueles que se 
inscreveram no programa, 
mas ainda não garantiram 
uma bolsa de estudos nas 
instituições particulares 
de ensino, podem mani-
festar interesse, na página 
do programa, até hoje (8).

A lista de espera vale 
apenas para os cursos in-
dicados na hora da ins-
crição. Cada participante 
pode escolher até duas 
opções. 

Podem participar 
da lista de espera, apenas 
para a primeira opção de 
curso, aqueles estudantes 
que não foram selecio-
nados nem na primeira, 
nem na segunda chama-
da regular do programa. 
Aqueles que foram sele-
cionados na segunda op-
ção, mas cuja turma não 
foi formada, podem tam-
bém se inscrever apenas 

DA REPORTAGEM

O Índice de Preços 
ao Consumidor - Classe 1 
(IPC-C1), que calcula a va-
riação dos valores cobra-
dos pela cesta de compras 
de famílias com renda até 
2,5 salários mínimos, re-
gistrou inflação de 0,49% 
em fevereiro, abaixo do 
0,61% de janeiro. Segun-
do a Fundação Getulio 
Vargas (FGV), o indicador 
acumula taxas de 1,1% no 
ano e 4,81% nos últimos 12 
meses.

Apesar da queda em 
relação a fevereiro, o IPC-
-C1 teve taxa mais alta do 
que a registrada pelo Ín-
dice de Preços ao Consu-
midor – Brasil (IPC-BR), 
que calcula a inflação para 
todas as faixas de renda e 

protegidos através da Lei 
nº 8.078, de 11 de setem-
bro de 1990, que entrou 
em vigor apenas em 11 de 
março do ano seguinte.

Com o Código do 

para a primeira opção de 
curso. 

Podem participar 
da lista de espera para a 
segunda opção de curso 
apenas aqueles cuja turma 
da primeira opção não foi 
formada, independente-
mente de terem sido se-
lecionados nas chamadas 
regulares. A relação dos 
candidatos participantes 
da lista de espera estará 
disponível para consulta 
pelas instituições no dia 11 
de março.

Todos os candidatos 
da lista de espera terão que 
comparecer às respecti-
vas instituições de ensino 
nas quais estão pleiteando 
uma vaga, para apresen-
tar a documentação que 
comprove as informações 
prestadas na inscrição. O 
prazo para que isso seja 
feito é de 12 a 13 de março. 

PROUNI
Ao todo, 946.979 

candidatos se inscreve-
ram na primeira edição 
do ProUni deste ano, de 
acordo com o Ministério 

Direito do Consumidor 
foi criado o Programa de 
Proteção e Defesa do Con-
sumidor (Procon), que 
está presente em todos os 
municípios e estados bra-

sileiros. O principal ob-
jetivo do Procon é servir 
como mediador entre os 
consumidores e fornece-
dores de produtos e servi-
ços, em caso de conflitos.

que, em fevereiro, regis-
trou índices de 0,35% no 
mês e de 4,38% no acumu-
lado de 12 meses.

De janeiro para feve-
reiro, o IPC-C1 teve que-
da nas taxas de quatro das 
oito classes de despesa 
pesquisadas: habitação (de 
0,19% em janeiro para 0,4% 
em fevereiro), saúde e cui-
dados pessoais (de -0,02% 
para 0,50%), alimentação 
(de 0,84% para 0,97%) e 
vestuário (de -0,56% para 
-0,04%).

Por outro lado, houve 
queda nas seguintes clas-
ses de despesa: transportes 
(de 1,84% para 0,22%), edu-
cação, leitura e recreação 
(de 2% para -0,24%), despe-
sas diversas (de 0,27% para 
0,08%) e comunicação (de 
0,01% para -0,05%).

da Educação. Como cada 
candidato podia escolher 
até duas opções de curso, 
o número de inscrições 
chegou a 1.820.446.

Nesta edição são ofer-
tadas 243.888 bolsas de es-
tudo em 1.239 instituições 
particulares de ensino. Do 
total de bolsas, 116.813 são 
integrais e 127.075, par-
ciais, de 50% do valor das 

mensalidades.
O ProUni concede 

bolsas de estudo integrais 
e parciais em cursos de 
graduação e sequenciais 
de formação específica, 
em instituições privadas 
de educação superior. Em 
contrapartida, o progra-
ma oferece isenção de tri-
butos às instituições que 
aderem ao programa.
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As atividades nas escolas foram suspensas até esta sexta

Excesso de chuvas danifica estradas
DA REPORTAGEM

Com G1-MT

A Prefeitura de Nova 
Ubiratã suspendeu para 
quarta (6), quinta (7) e 
sexta-feira (8) a circula-
ção do transporte escolar 
da zona rural. De acordo 
com a Administração lo-
cal, a medida foi tomada 
em virtude do volume de 
chuvas que atingiu o mu-
nicípio e danificou parte 
das estradas vicinais.

De forma geral, todo 
o país tem sido atingido 
por fortes chuvas. Mato 
Grosso, em especial o 
Nortão, tem sido castiga-
do também, o que tem in-
fluenciado no dia a dia da 
população e também dos 
agricultores.

Alguns trechos foram 
danificados após o rompi-
mento de represas, buei-
ros e caixas de contenção 
resultando em atoleiros 
de veículos e até em tom-
bamento de caminhões. 
Em apenas três dias cho-
veu o equivalente a 212 

mm, ou seja, mais da me-
tade do volume previsto 
para todo o mês de março.

Além de Nova Ubira-
tã, os municípios de Feliz 
Natal, Vera, Sorriso e Ta-
purah também enfrentam 
dificuldades devido ao 
excesso de chuvas, sendo 
que este último decretou 
situação de emergência 
em 20 de fevereiro.

A suspensão deve 
atingir as instituições de 
ensino dos distritos de: 
Santo Antônio do Rio 
Bonito, Entre Rios, Novo 
Mato Grosso, Santa Tere-
zinha do Rio Ferro e Pira-
tininga. Já nas escolas da 
sede, aldeia indígena Tu-
pará, comunidade Sino-
pão, Fazenda Rio Bravo e 
distrito Parque Água Lim-
pa as aulas serão mantidas 
normalmente. Ainda de 
acordo com a pasta, as au-
las suspensas serão repos-
tas ao longo do ano letivo.

MANUTENÇÃO
Para tentar minimi-

zar os impactos causados 

NOVA UBIRATÃ | Alguns trechos foram danificados após o rompimento de represas, bueiros e caixas de contenção
Foto: Arquivo pessoAl

Foto: DivulgAção

Foto: Decom-mt

Foto: tv cApitAl

Foto: tv cApitAl

SORRISO

Show beneficente em prol de
Letícia Figueredo: dia 16

BALANÇO

Carnaval: 525 casos de furtos
e roubos durante festividades

SINOP

Homens ficam feridos
em acidente na BR-163

N.S.HELENA

Caminhão sai de rodovia
e quase cai de ponte

Renda será revertida à família de jovem, vítima de grave 
acidente de trânsito 

Blitz foram realizados em todo o estado 

Acidente foi registrado na BR-163

Por pouco, caminhão não caiu totalmente em rio

DA REPORTAGEM

Mais uma ação em 
prol de Letícia Figueredo, 
que foi vítima de um gra-
ve acidente de trânsito em 
setembro do ano passado, 
será realizado em Sorri-
so. Dessa vez, um show 
beneficente está progra-
mado para o próximo sá-
bado (16), cuja renda será 
revertida à família da jo-
vem, que ainda tem uma 
alta despesa para custear 
a sua recuperação – varia 
de R$ 12 a 15 mil mensais. 
O cantor sertanejo sorri-
sense Gabriel Marcolan 
vem preparando o evento 
desde 2018 para arrecadar 
fundos para a manutenção 
do tratamento domiciliar 
de Letícia. Ele conseguiu 
reunir diversos artistas 
que se sensibilizaram com 
a causa e prometem uma 
superfesta, que acontece-
rá no Oásis Clube, a partir 
das 23h.

O show terá apresen-
tações de Gabriel Mar-
colan, Marrone, Daiane 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso não re-
gistrou homicídio algum 
nos cinco dias de Carna-
val, no período de 1º a 5 
de março. Ao todo, foram 
contabilizados 25 pon-
tos de carnaval em todo 
o estado, com um públi-
co estimado em 357 mil 
pessoas. Os dados são da 
Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp) 
e apontam também redu-
ção nos crimes de roubo e 
furto no mesmo período.

Neste ano, houve 373 
registros de furto em Mato 
Grosso, enquanto que em 
2018 foram 636 ocorrên-
cias. A redução foi de 41%. 
Ainda em 2019, foram 152 
registros de roubos contra 
224 casos, em 2018, com 
redução de 32%. Os dados 
correspondem aos cinco 
dias de folia.

“O resultado do perí-
odo do carnaval foi posi-
tivo no ponto de vista do 
folião, da segurança e do 
Estado. O nível de matu-
ridade do cidadão con-
tribuiu para que a festa 

DA REPORTAGEM

Um acidente registra-
do na quarta-feira deixou 
dois homens feridos após 
uma colisão envolvendo 
uma motocicleta e uma 
caminhonete.

As equipes de socor-
ro da concessionária Rota 
do Oeste, que administra 
a rodovia, prestaram aten-
dimento a dois homens 
depois de uma colisão en-
tre uma moto Honda Bros, 
preta, e uma camionete 
GM S10. Com o impacto, 

DA REPORTAGEM

Um caminhão es-
capou por pouco de cair 
totalmente de uma pon-
te, dentro de um rio, no 
Nortão de Mato Grosso 
nesta quinta-feira (7). O 
acidente foi registrado na 
MT-320, quase no entron-
camento com a BR-163, 
na região de Nova Santa 
Helena. O motorista do 
Ford Cargo, cinza, contou 
que ele e o um passageiro 
transitavam pela rodovia 
quando, na cabeceira da 
ponte, teria ‘perdido’ uma 

Cristina, Masconte Lau-
ton, Thaiane Martinotto 
e do DJ Jack Daniels, com 
músicas que variam desde 
sertanejo ao pop e rock.

“Estamos muito feli-
zes em promovermos esse 
show. Encontrei a Letí-
cia esses dias na rua e ela 
está super animada. Estou 
muito grato por poder 
ajudar uma amiga de mui-
to tempo. E que o público 
compareça de verdade. 

A causa é muito im-
portante. Ninguém está 
isento de passar por isso. 
Então, vamos ajudar ao 
próximo porque um dia a 
gente também pode pre-
cisar de ajuda”, disse Ga-
briel em entrevista ao site 
Portal Sorriso. Para o can-
tor, o show é de extrema 
importância à família de 
Letícia em virtude do alto 
custo para manutenção do 
tratamento da jovem. “Po-
de-se dizer que toda essa 
evolução dela é um mila-
gre. Mas é muito custoso 
o tratamento. Queremos 
vender o máximo de in-

transcorresse de forma 
bem tranquila. Alcança-
mos números positivos 
na diminuição de rou-
bos e furtos e o aumento 
na quantidade de droga 
apreendida”, ressaltou o 
secretário de Estado de 

a moto foi parar embaixo 
do veículo.

De acordo com in-
formações, a moto seguia 
sentido ao Camping Clube 
e a camionete saia da Rua 
Colonizador Ênio Pipino 
para entrar na BR-163. As 
vítimas bateram na lateral 
e aguardaram a presen-
ça do socorro. Elas foram 
socorridas e levadas ao 
Hospital Regional. Até o 
fechamento desta edição, 
não havia detalhes sobre o 
atual estado de saúde dos 
dois homens.

das rodas – que saiu do 
traçado – e acabou embi-
cando o veículo quase que 
dentro do rio. A situação 
foi registrada pela manhã. 
Ninguém se feriu. Não 
houve interdição do tráfe-
go de veículos no local.

O caminhão pertence 
a uma empresa de produ-
tos em nutrição animal de 
Colíder. Uma funcionária 
informou que o motoris-
ta e o ajudante estavam 
voltando de uma fazenda 
de Marcelândia, onde des-
carregaram parte da carga 
de sal mineral.

pela chuva, a prefeitura 
disse que intensificou o 
trabalho de manutenção 
e revitalização nos trechos 
considerados mais críti-
cos.

Ao todo 25 profissio-
nais trabalham em, pelo 
menos, cinco frentes de 
serviço que se estenderam 
durante o final de sema-
na e feriado de carnaval. 

Sete caminhões, quatro 
motoniveladoras, duas re-
troescavadeiras e duas pás 
carregadeiras estão sen-
do utilizadas nos reparos 
emergenciais.

Caso as chuvas con-
tinuem na mesma inten-
sidade, o gestor não des-
cartou a possibilidade de 
o município decretar situ-
ação de emergência.

Segurança Pública, Ale-
xandre Bustamante.

As ações das forças de 
segurança - Polícia Mili-
tar, Polícia Civil, Corpo de 
Bombeiros, Perícia Oficial 
e Identificação Técnica 
(Politec) e Departamento 

Estadual de Trânsito - re-
sultaram em 67 ocorrên-
cias registradas com 148 
pessoas presas, 482 veícu-
los notificados, 73 veículos 
apreendidos, 134 flagran-
tes lavrados e mais de 600 
kg de drogas apreendidos.

gresso que conseguirmos”, 
frisou.

EXPECTATIVA
Solange Figueredo, 

mãe de Letícia, disse que 
é grande a expectativa 
para que o show seja um 
sucesso. “Estamos mais 
uma vez contando com a 
ajuda do povo de Sorriso. 

A rifa foi um sucesso e to-
das as despesas até feve-
reiro foram pagas com o 
dinheiro da rifa. A Letícia 
está se recuperando bem, 
mas necessita de reabilita-
ção como fonoaudiólogo, 
fisioterapeuta, psicólo-
go, terapia ocupacional e 
acompanhamento médi-
co e neurológico”.
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Dudu é capitão e um dos destaques do Palmeiras David Neres marcou um dos gols do Ajax sobre o Real Madrid

Dudu, David Neres e até Willian são
opções para o lugar de Vinicius Jr.
DA REPORTAGEM

Tite tem três favo-
ritos para substituir Vi-
nicius Júnior, lesionado, 
nos amistosos da seleção 
brasileira contra Pana-
má e República Tcheca, 
nos dias 23 e 26 de mar-
ço, respectivamente. Nos 
próximos dias, ele e sua 
comissão técnica irão cor-
tar oficialmente o atacan-
te do Real Madrid e optar 
por um desses três: Dudu, 
do Palmeiras, David Ne-
res, do Ajax, ou Willian, 
do Chelsea. Vinicius Jr. foi 
convocado pela primei-
ra vez, mas sofreu uma 
ruptura de ligamentos no 
tornozelo direito durante 
a derrota do Real Madrid 
por 4 a 1 para o Ajax, que 
custou a eliminação na 
Champions League.

Embora seu clube 
não cite prazo de recu-
peração, a imprensa local 
estima em dois meses. O 
jovem de 18 anos, então, 
teria mínimas chances de 
ir à Copa América, já que 
voltaria a jogar somente 
no início de maio, poucos 
dias antes da convocação 
para o torneio.

Vinicius era o úni-
co estreante da Seleção 
numa lista que indicou 
disposição de Tite em ob-
servar mais alternativas 

antes de definir o grupo 
que tentará reconquistar 
o continente depois de 
12 anos – o último título 
foi em 2007. Isso porque 
Neymar Jr. ainda se recu-
pera de cirurgia no quinto 
metatarso. Ele joga como 
ponta pela esquerda, exa-
tamente a posição que Vi-
nicius Jr. atua. Ali, Dudu 
também se destaca. 

Assim como David 
Neres, que é canhoto e 
joga pelos dois lados, mas 
tem atuado por aquele 
lado. Se essa tendência 
for mantida na escolha do 
substituto, Dudu e David 
Neres têm mais chances. 
Caso decida recorrer a 
uma opção já habituada 
ao seu grupo, Willian será 
chamado. Veja abaixo a si-
tuação de cada um na ava-
liação da Seleção:

DUDU
Embora seja um dos 

maiores destaques do 
Palmeiras, eleito o me-
lhor jogador do último 
Campeonato Brasileiro, 
não empolga a Seleção. 
Na avaliação da comissão, 
suas características e as de 
sua equipe não se encai-
xam com as funções que 
ele teria de executar se 
fosse convocado. Porém, 
a boa fase já duradoura 
pode pesar a seu favor.

DAVID NERES
Destacou-se, inclusi-

ve com um gol, justamen-
te na vitória sobre o Real 
Madrid em que Vinicius 
se machucou. Pela idade, 
é um dos observados pela 
comissão técnica desde 
o fim da Copa do Mundo 

SELEÇÃO BRASILEIRA | Comissão técnica vai decidir nos próximos dias o substituto do atacante do Real

Foto: AP

Foto: FlAvio Florido Foto: Sergio Perez

Foto: divulgAção

RENOVAÇÃO

Müller mostra irritação com
“aposentadoria compulsória”

INTER

Guerrero perde último recurso,
mas pode voltar a jogar em abril

CORINTHIANS

Presidente Andrés 
Sanchez tem mal-
-estar e é internado

Müller e Hummels foram campeões mundiais com a Alema-
nha em 2014 

Dirigente foi diagnosticado com encefalite viral 

DA REPORTAGEM

Thomas Müller ainda 
não digeriu bem a forma 
como foi dispensado da 
seleção alemã, ao lado dos 
também campeões mun-
diais Boateng e Hummels. 
O atacante do Bayern de 
Munique mostrou-se in-
formado com o fato de 
se tratar de uma decisão 
irreversível de Joachim 
Löw. Além disso, questio-
nou o fato de a notícia ter 
ido a público na última se-
gunda-feira logo após ele 
ser informado de que não 
voltaria a vestir a camisa 
da equipe.

“É claro que fiquei 
surpreso com a decisão do 
técnico. O técnico da sele-
ção precisa tomar decisões 
esportivas, não questio-
no isso. Mas, quanto mais 
penso nisso, mais fico irri-
tado pelo modo como isso 
aconteceu. Não entendo a 

DA REPORTAGEM

O caso Paolo Guer-
rero teve um novo e der-
radeiro capítulo, mas que 
não altera a data em que 
poderá voltar a atuar e es-
trear pelo Inter, em 5 de 
abril. Nesta quinta-feira, o 
Tribunal Federal da Suíça 
divulgou que o peruano 
teve novo recurso rejeitado 
para a punição por doping.
Conforme o comunicado, 
Guerrero precisará arcar 
com os custos do processo, 
assim como uma multa. No 
total, terá de pagar US$ 15 
mil, o equivalente a R$ 57 
mil.

Em setembro do ano 
passado, os advogados de 
Guerrero entraram com 
recurso para tentar revo-
gar a punição por doping, 
o que foi recusado. No 
entanto, a Justiça Federal 

DA REPORTAGEM

O presidente do Co-
rinthians, Andrés San-
chez, foi internado em 
um hospital de São Paulo 
depois de sofrer um mal-
-estar na noite de quarta-
-feira. Na manhã desta 
quinta, em comunicado, o 
clube disse que o dirigen-
te foi diagnosticado com 
uma encefalite viral. Ele 
seguirá hospitalizado para 
tratamento.

Andrés passou por 
exames, e sua recuperação 
está a cuidado do doutor 
Jorge Kalil, diretor-ad-
junto de futebol do clube. 
Segundo o Corinthians, a 
infecção está controlada.

A encefalite viral é 
um processo inflamatório 
que acontece no chama-
do parênquima encefálico 
– o tecido do encéfalo. É 
mais comum em idosos e 
crianças e costuma ter re-
lação com o vírus da her-
pes simples.

razão de ser uma decisão 
definitiva. Mats, Jerome e 
eu ainda somos capazes 
de jogar futebol no mais 
alto nível pela seleção”, 
disse, em vídeo postado 
no Twitter.

Aos 29 anos, Thomas 
Müller chegou a 100 par-
tidas pela seleção. Fez 38 
gols, sendo 10 em Copas 
do Mundo. Foi artilhei-
ro em 2010, na África do 
Sul, e vice da estatística 
em 2014, no Brasil. Ficou 
a seis do recorde no tor-
neio, do compatriota Klo-
se, líder histórico no que-
sito, com 16.

“Tivemos uma lon-
ga e, na maior parte do 
tempo, carreira de suces-
so com a seleção e acho 
que não foi uma maneira 
elegante publicar o comu-
nicado pré-fabricado da 
DFB pouco depois de sa-
bermos sobre a decisão do 
treinador. Acho que isso 

da Suíça negou pedido de 
efeito suspensivo. No mês 
seguinte, o corpo jurídico 
do atacante ingressou no 
Tribunal Federal Suíço, 
com recurso no qual soli-
citava pedido de nulidade 
para a decisão do Tribunal 
Arbitral do Esporte (TAS).

Guerrero manteve a 
forma em academias de 
Lima, no Peru, e só retor-
nou ao Brasil em fevereiro 
deste ano. Com aval da Fifa 
e da Agência Mundial Anti-
doping (Wada, na sigla em 
inglês), foi liberado para 
treinamentos e integrou a 
rotina de trabalhos diários 
no Inter. No Beira-Rio, o 
atacante recebeu uma pré-
-temporada especial para 
readquirir ritmo de jogo. 

RELEMBRE 
O CASO- Guerrero 

não tem nada a ver com 
valorização. Eu sempre 
tive orgulho de vestir essa 
camisa, dei tudo de mim e 
quero agradecer pelo seu 
apoio. Foi uma jornada 
incrível”.

Boateng e Hummels 
têm 30 anos e defende-
ram a Alemanha em 74 e 
70 partidas, respectiva-

mente. Ambos fizeram 
parte da geração que con-
quistou o Euro sub-21 em 
2009, foi terceiro lugar na 
Copa de 2010 e campeã 
no Brasil em 2014. Mas 
acabaram eliminados na 
primeira fase em 2018, no 
pior resultado da seleção 
germânica em 80 anos do 
Mundial.

Andrés Sanchez tem 
55 anos e foi eleito presi-
dente do Corinthians em 
fevereiro do ano passado - 
depois de comandar o clu-
be de 2007 a 2011. Ele era 
deputado federal pelo PT 
até o fim de janeiro, quan-
do terminou seu manda-
to. Confira o comunicado 
oficial do Corinthians:

O presidente do 
Sport Club Corinthians 
Paulista, Andrés Sanchez, 
está internado no Hospital 
São Luiz - Unidade Itaim 
Bibi, após sofrer um mal-
-estar no início da noite 
de quarta-feira (06).

Com a realização de 
exames foi diagnosticada 
uma encefalite viral que 
será tratada nos próximos 
dias.

Aos cuidados da equi-
pe de infectologia e do Dr. 
Jorge Kalil, o presidente 
do Clube permanecerá in-
ternado para tratamento 
adequado. A infecção viral 
está controlada.

foi suspenso por um ano 
por doping após o exame 
acusar a presença de um 
metabólito da cocaína em 
seu organismo, em outu-
bro de 2017, no jogo contra 
a Argentina pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo. 
Em dezembro do mesmo 
ano, o jogador conseguiu a 
redução da pena para seis 
meses, o que permitiu vol-
tar a vestir a camisa do Fla-
mengo em maio de 2018 e 
o liberou para disputar o 
Mundial da Rússia.

O centroavante vol-
tou a jogar em 6 de maio, 
apenas três dias após ser 
julgado em última instân-
cia pelo TAS, em Lausan-
ne, na Suíça. Participou de 
três jogos do Flamengo no 
período, contra Inter, Pon-
te Preta e Chapecoense. 
Ainda em maio, o TAS am-

pliou a pena para 14 meses 
de suspensão. No entanto, 
o peruano conseguiu efei-
to suspensivo na Justiça da 
Suíça para disputar o Mun-
dial de 2018.

O atacante disputou a 
Copa da Rússia pela seleção 
peruana, mas caiu na fase 
de grupos. Deixou a sua 
marca na vitória por 2 a 0 
sobre a Austrália. Em julho, 
voltou ao Flamengo para 
aparecer em mais quatro 
compromissos pelo Brasi-
leirão.

Sem acerto para per-
manecer na Gávea, assinou 
com o Inter por três tem-
poradas, mas não chegou 
a estrear. Em 23 de agosto 
do ano passado, a Justiça 
da Suíça revogou o efei-
to suspensivo que dava ao 
atacante o direito de entrar 
em campo.

de 2018. Pesa contra ele 
o menor nível técnico da 
liga holandesa em compa-
ração a outras europeias. 
Se Tite desejar manter a 
observação de jovens nes-
ses amistosos, é o mais in-
dicado.

WILLIAN
Segundo jogador 

com maior número de 
partidas sob comando de 
Tite – Coutinho soma 28 
–, Willian é a bola de se-
gurança numa posição 
que tem ainda Neymar e 
Douglas Costa, ausentes 

da última lista por lesão, 
numa “lista preferencial”. 
Sem conseguir repetir a 
boa temporada que ante-
cedeu a Copa do Mundo, 
ele acabou ficando fora 
para que a Seleção ante-
cipasse a busca por novos 
atacantes de lado.
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Mulheres caminhoneiras: número vem aumentando nos últimos anos 

Quais são os desafios e como
(ainda) driblar o preconceito?
DA REPORTAGEM

Ser mulher e execu-
tar tarefas tidas de ‘ho-
mem’. Um tabu que está 
sendo quebrado a cada dia 
que passa e que põe mos-
tra o poder de equipara-
ção de trabalho que elas 
conseguiram nas últimas 
décadas.

No Brasil, são 182.376 
cidadãs habilitadas a diri-
gir caminhões, segundo o 
Departamento Nacional 
de Trânsito (Denatran). E 
é por conta do Dia Inter-
nacional da Mulher que 
o Diário do Estado MT te 
chama para a cabine de 
um caminhão.

A estrada está cada 
vez se tornando mais de-
mocrática e universal. 
Atualmente, esse mundo 
está muito mais heterogê-
neo e já existem milhares 
de mulheres caminhonei-
ras que sustentam sua fa-
mília servindo como mo-
torista profissional.

Prova disso é que o 
número de mulheres ca-
minhoneiras no Brasil já 
ultrapassa os 176 mil (da-
dos de 2019), algo impen-
sável para a realidade de 
alguns anos atrás em que 
a profissão era quase que 
estritamente masculina e 
as mulheres sofriam ainda 
mais preconceito do que 
nos dias atuais.

Apesar do número 
representar uma crescen-
te de mais de 30% nos úl-
timos anos, dados do CNT 
indicam que o índice re-
presenta apenas 0,3% da 
quantidade total de cami-
nhoneiros no Brasil. Isso 
significa que os outros 
99,7%, ou seja, uma brutal 
maioria, são homens.

No trajeto, uma cer-
teza: o cotidiano das ca-
minhoneiras é marcado 
pela superação. Quem 
decide levar a vida na es-

trada precisa de força fí-
sica para dar conta do dia 
a dia, tirar e colocar lonas 
nas carrocerias e mano-
brar máquinas enormes. 
Também desenvolve uma 
percepção aguçada para 
identificar os problemas 
mecânicos de seus veícu-
los e as “armadilhas” na 
pista.

Nesse contexto com-
plexo e em certos mo-
mentos difíceis, estão in-
seridas essas guerreiras 
da estrada, que batalham 
todos os dias e esperam 
que um dia sua profissão 
se torne mais justa e igua-
litária.

DIFICULDADES
ENFRENTADAS
Com viagens inter-

nacionais e nacionais, o 
risco de assaltos, períodos 
longe da família e a pés-
sima estrutura oferecida 
pelas estradas brasileiras, 
a vida de um caminhonei-
ro não é nem um pouco 
fácil. Agora tudo fica ain-
da mais difícil para uma 
mulher. Além dos desa-
fios do dia a dia, elas têm 
outras responsabilidades, 
como cumprir o papel de 
mãe da melhor forma e 
em muitos casos, atuarem 
como donas de casas.

Na estrada, as dificul-
dades também aparecem. 
Muitos pontos de repou-
so são desfavoráveis para 
as mulheres, em alguns 
sequer existe sanitário fe-
minino. Muitas mulheres 
também se queixam do 
machismo e do precon-
ceito que existe, tanto de 
outros motoristas como 
da sociedade em geral – 
sem contar o assédio mo-
ral e sexual que enfrentam 
a cada viagem.

Apesar de tudo isso, 
muitas mulheres lutam 
para que esse quadro fique 
cada vez mais positivo. Há 

algum tempo na estrada, a 
sorridente Ruzimelia Bas-
so conta sobre a satisfação 
de sua profissão.

“Por mais difícil que 
possa parecer, não desis-
tam dos seus sonhos. Eu 
comecei com 40 anos de 
idade e já estou há dez en-
frentando as dificuldades 
e também realizando meu 
sonho que era dirigir um 
‘carro grande’”, revela a 
caminhoneira orgulhosa.

ASSÉDIO
Por estar quase sem-

pre sozinha em meio a 
muitos outros homens, 
a mulher caminhoneira 
provavelmente enfrentará 
diversas situações de assé-
dio ao longo da carreira.

É preciso investir 
não somente em campa-
nhas para que as mulhe-
res possam se resguardar 
na estrada e paradas, mas, 
principalmente, educar os 
caminhoneiros para que 
respeitem suas colegas 
de profissão. Além disso, 
projetos que enalteçam 
as mulheres do setor tam-
bém ajudam a estabelecê-
-las como profissionais 
que estão aí para ficar.

É o caso, por exemplo, 
do “Scania Driver Compe-
tition”, antiga competição 
do Melhor Motorista de 
Caminhão do Brasil, pro-
movida pela Scania. Des-
tacando os (as) melhores 
da profissão, a competição 
conta com uma adesão 
cada vez maior de mulhe-
res devido ao apoio e in-
centivo que elas recebem 
na companhia. Projetos 
para o Dia da Mulher, o 
Outubro Rosa e o Dia das 
Mães também são impor-
tantes.

O BOOM
Apesar de ainda não 

representarem um gran-
de percentual no mundo 

MULHERES CAMINHONEIRAS | Elas estão dirigindo os brutos – e ajudam o país a crescer
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SINOP

Projeto oferecerá atividades
ao ar livre para as mulheres

CANCELAMENTO...

Iniciado prazo para eleitor
faltoso evitar perder título

SINOP

Acadêmicos prestigiam 
palestra sobre projeto 
“Floresta Urbana”

Projeto LawYears Fitness será realizado amanhã, 
no Aquarela das Artes 

Projeto nasceu em 2008 e procura garantir uma vida melhor 
para a sociedade 

DA REPORTAGEM

Hoje é comemora-
do o Dia Internacional da 
Mulher. Março é conheci-
do como o mês da mulher. 
E amanhã (9) também vai 
ter atividades voltadas 
para elas. Trata-se do pro-
jeto LawYears Fitnesse, 
que chega neste ano à sua 
quarta edição.

O objetivo do proje-
to é fortalecer e estreitar 
os laços da mulher advo-
gada, bem como a cuidar 
da saúde dessa competen-
te e dedicada profissional. 
Neste sábado, às 8h, no 
bairro planejado Aqua-
rela das Artes, a Ordem 

DA REPORTAGEM

O prazo para quem 
não votou nem justificou 
a falta em pelo menos três 
votações seguidas regu-
larizar sua situação teve 
início nesta quinta-feira 
(7). Para isso, é preciso pa-
gar as multas referentes 
às ausências, bem como 
comparecer a um Cartó-
rio Eleitoral para apre-
sentar, além do título, um 
documento com foto e 
um comprovante de resi-
dência.

Para somar as três 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

“Como você quer ser 
lembrado quando partir?”. 
Foi assim, de maneira for-
te, emocionante e impor-
tante que o médico Dr. 
Milton Malheiros deu iní-
cio em sua palestra sobre 
o projeto Floresta Urba-
na, ministrada aos acadê-
micos do 3º semestre do 
curso de Jornalismo nesta 
quinta-feira (7).

Malheiros explicou 
que a abordagem forte se 
deve ao fato dele acredi-
tar firmemente que todos 
devem ter um propósito, 
pois isso vai definir como 
as pessoas lembrarão de 
você. “Você deve fazer as 
coisas com um propósito, 
ter uma missão. A minha 
é melhorar a qualidade de 
vida das pessoas, melho-
rar a cidade e nosso meio 
ambiente. Eu busco essa 
melhoria com o projeto”, 
pontuou.

Floresta Urbana nas-
ceu em 2008 e procura até 

dos Advogados do Bra-
sil (OAB) região de Mato 
Grosso, a Caixa de As-
sistência dos Advogados 
(CAA/MT), OAB subseção 
Sinop, a Comissão de Di-
reito da Mulher (CDM) e a 
Faculdade Fasipe promo-
vem uma aula aeróbica ao 
ar livre. Durante o evento, 
a instituição de ensino su-
perior irá disponibilizar 
várias equipes multidisci-
plinares para fomentar a 
vida saudável e a cuidar da 
nossa valorosa advogada, 
com procedimentos esté-
ticos, medição de pressão 
arterial, exame de glice-
mia, atendimentos nutri-
cionais, entre outros.

faltas, são contados tam-
bém os turnos de votação. 
Também são contadas 
as eleições suplementa-
res, convocadas quando 
o pleito oficial é anulado 
devido a irregularidades. 
Segundo informações do 
Tribunal Superior Eleito-
ral (TSE), mais de 2,6 mi-
lhões de pessoas podem 
ter o título cancelado caso 
não resolvam a situação.

Os nomes dos faltosos 
começaram a ser divulga-
dos em 20 de fevereiro e 
podem ser consultados 
nos cartórios eleitorais de 

os dias atuais garantir uma 
vida melhor para a atual e 
futura geração. Malheiros 
ressaltou que a receptivi-
dade dos acadêmicos foi 
surpreendente e muito 
positiva.

“A palestra foi exce-
lente, a maneira como fui 
recepcionado foi incrível. 
Isso faz meu amor pela 
causa aumentar. O olhar 
de curiosidade dos acadê-
micos, o ar de quero mais, 
todos participando, isso é 
muito bom. A turma está 
de parabéns e certamen-
te usarei está experiência 
como um gás a mais para 
o projeto, uma motivação 
pessoal”, descreveu Ma-
lheiros.  O médico fina-
lizou enaltecendo o tra-
balho e a importância do 
jornalismo para futuros 
avanços na sociedade. “A 
profissão do jornalismo 
tem uma importância ím-
par. Imagine só o país sem 
os jornalistas, as dificulda-
des serão muito maiores. 
Então essa profissão é es-
sencial”, concluiu.

todo o país. O prazo para 
a regularização vai até 6 
de maio.

O cancelamento do 
título pode acarretar uma 
série de problemas. A 
pessoa fica, por exemplo, 
impedida de obter passa-
porte e carteira de iden-
tidade, de receber salário 
de função ou emprego 
público e/ou de participar 
de concorrência pública 
ou administrativa estatal. 
O faltoso fica ainda im-
possibilitado de obter em-
préstimos em instituições 
públicas, de se matricular 

em instituições de ensino 
e de ser nomeado em con-
curso público.

Não terão os títulos 
cancelados aqueles que 
não são obrigados a vo-
tar, sendo seu compareci-
mento às urnas facultati-
vo, como as pessoas entre 
16 e 18 anos e acima de 70 
anos. 

Também não estão 
sujeitos à medida os por-
tadores de deficiência a 
quem seja impossível ou 
extremamente oneroso o 
cumprimento das obriga-
ções eleitorais.

dos caminhões, o número 
de mulheres está crescen-
do ano após ano; o que é 
muito importante, não só 
para elas, mas também 
para que a profissão se 
torne um pouco mais de-
mocrática.

E um dos motivos 
apontados para o aumen-
to dessas caminhoneiras 
na estrada são algumas de 
suas características princi-
pais: a atenção e o cuidado 
com o caminhão e tam-
bém com a carga que está 
sendo transportada. Di-

versas pesquisas indicam 
que homens possuem 
uma direção mais agres-
siva e capaz de provocar 
mais multas e acidentes, 
seja em veículos ou em ca-
minhões. Por esse motivo, 
empresários que possuem 
cargas frágeis ou valiosas 
estão cada vez mais op-
tando por mulheres para 
realizar o transporte com 
atenção e prudência.

VALE A PENA
As dificuldades são 

muitas, mas mesmo assim 

as recompensas fazem o 
serviço valer a pena. Mo-
torista de caminhão, Shei-
la Karina Portela envia um 
recado especial para as 
mulheres.

“Nunca desistam de 
seus sonhos. Não deixem 
as pessoas dizerem que 
vocês não conseguem. 
Quando tem amor ver-
dadeiro não há o que nos 
faça desistir. Acredite em 
vocês. Todas são capazes. 
Basta acreditar. Sejam 
bem-vindas a esse mundo 
mágico!”.
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Cadeia produtiva da carne terá um dos mais importantes eventos técnicos do país 

Acrimat em Ação: maior evento
técnico da cadeia produtiva
DA REPORTAGEM

A caravana da Asso-
ciação dos Criadores de 
Mato Grosso (Acrimat) 
vai começar a percorrer 
31 municípios mato-gros-
senses, distribuídos em 
todas as regiões do Esta-
do, com o projeto “Acri-
mat em Ação” que, neste 
ano, chega à nona edição. 
Com informações técni-
cas que agregam à pro-
dutividade do rebanho de 
gado de corte, a caravana 
irá percorrer 12 mil km de 
estrada.

O tema escolhido 
para esta edição é “Da 
Cria ao Abate: Mais Peso, 
Mais Lucro” e terá como 
palestrante o professor 
doutor, e pesquisador da 
Embrapa Gado de Corte, 
Antônio Rosa. A primeira 
cidade a ser visitada pela 
equipe técnica da Acri-
mat será Poconé. A saída 
da caravana será no dia 12 
de março, às 10h, da sede 
da Acrimat, em Cuiabá. 
O projeto é dividido em 
quatro rotas, com até oito 
municípios cada.

Representando o se-
tor que detém o maior 
rebanho bovino do Brasil, 
aproximadamente 30 mi-
lhões de cabeças, e maior 

produtor de carne, com 
1,28 milhões de tonela-
das, a Acrimat promove o 
evento com o formato de 
circuito com palestras que 
levam ao debate, conheci-
mento, troca de informa-
ções com temas de rele-
vância à bovinocultura de 
corte.

E não é só isso. Ao 
longo dos três meses, a 
equipe técnica da Acrimat 
também faz o trabalho de 
levantamento e coleta de 
dados, captando as neces-
sidades específicas de cada 
região visitada. Para esta 
edição, a expectativa é de 
que as palestras sejam as-
sistidas por mais de 5 mil 
pessoas. Entre o público-
-alvo estão pecuaristas de 
pequeno, médio e grande 
corte, que buscam infor-
mações de qualidade para 
investir em seus rebanhos.

“Desde a concepção 
do projeto tivemos como 
objetivo fomentar as dis-
cussões que estimulam o 
desenvolvimento susten-
tável da pecuária de corte, 
além de promover uma 
maior integração entre os 
produtores rurais, a Acri-
mat e as empresas parcei-
ras. Neste ano, esperamos 
alcançar um público ainda 
maior, pois o tema esco-

lhido contempla a cadeia 
produtiva num todo”, afir-
ma o presidente da Acri-
mat, Marco Túlio Duarte 
Soares.

PECUÁRIA DE CORTE | Evento será realizado a partir do dia 12 de março, em Poconé
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

ATÉ HOJE

BR-163 fechada impacta
no escoamento de soja

VARIADOS FATORES

Greve dos caminhoneiros, 
eleições e clima afetaram 
agropecuária em 2018

FRIGORÍFICOS

BRF tem prejuízo de R$ 2,1
bilhões no 4º trimestre

Trecho da rodovia liga o cinturão agrícola do país aos portos do Norte 

Setor cresceu 0,1% no ano passado na comparação com 2017, 
segundo IBGE 

DA REPORTAGEMA

O Departamento Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit) disse 
que um trecho da BR-163, 
que liga o cinturão agrí-
cola do país aos portos do 
Norte, está intransitável e 
deve permanecer fechado 
até ao menos hoje (8).

O trecho da rodovia, 
entre Moraes Almeida e 
Novo Progresso, no Pará, 
“está degradado”, e ações 
urgentes foram necessá-
rias para reparar a estrada 
em cinco segmentos, de 
acordo com o comunica-
do.

A interrupção ressal-
ta problemas crônicos de 
infraestrutura no Brasil, 
apesar de a participação 
dos portos do chamado 
Arco Norte nas exporta-
ções de soja e milho do 
país ter dobrado em oito 

DA REPORTAGEM

A greve dos caminho-
neiros, o processo elei-
toral e fatores climáticos 
prejudicaram o desempe-
nho do setor agropecuário 
em 2018, segundo análise 
da Confederação da Agri-
cultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA) sobre o resultado 
do Produto Interno Bruto 
divulgado na semana pas-
sada pelo IBGE.

Segundo o Instituto 
Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), a eco-
nomia do país cresceu 1,1% 
no ano passado na com-
paração com 2017. O setor 
agropecuário apresentou 
variação de 0,1% no mes-
mo período.

“O setor agropecuá-
rio sofreu alguns fatores 
climáticos ao longo da úl-
tima safra em 2018 e isso 
comprometeu um cresci-
mento mais robusto. Te-
mos que lembrar também 
que no meio do ano houve 
greve dos caminhoneiros, 
uma eleição presidencial 
que trouxe volatilidade 
para o câmbio e isso fez 
com que o setor se re-
traísse. Essa conjuntura 
de fatores fez com que o 
PIB da agropecuária não 

DA REPORTAGEM

A companhia, maior 
exportadora de carne de 
frango do mundo e alvo 
de investigações da Polícia 
Federal, registrou receita 
líquida de R$ 9,55 bilhões 

anos, para 28% do total 
em 2018, de acordo com 
a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários 
(Antaq).

Os terminais do Nor-
te fornecem uma porta 
alternativa para a Europa, 
os Estados Unidos e, espe-
cialmente, a Ásia, devido 
à proximidade com o Ca-
nal do Panamá. O Brasil 
exportou 29,6 milhões de 
toneladas de soja e milho 
via portos do Norte no 
ano passado, acima dos 6,1 
milhões de toneladas em 
2010, segundo dados da 
Antaq.

No início desta se-
mana, o Dnit fechou um 
trecho da BR-163 para 
o tráfego de caminhões 
entre as cidades de San-
ta Helena e Guarantã do 
Norte, em Mato Grosso, 
até que os trabalhos de re-
paro em trechos à frente 

crescesse mais”, afirmou 
o coordenador do Núcleo 
Econômico da CNA, Re-
nato Conchon.

Ele ressalta que a 
base de comparação do 
comportamento do setor 
agropecuário no ano pas-
sado é baixa em relação a 
2017, quando o agro teve 
crescimento de 13% e foi o 
principal responsável pelo 

estivessem completos. A 
BR-163 conecta o cinturão 
de grãos do Brasil aos ter-
minais fluviais de Miriti-
tuba e Santarém, mas obs-
truções são comuns nesta 
época do ano, porque as 
fortes chuvas na região 
amazônica coincidem 
com a colheita de soja dos 
agricultores no Centro-
-Oeste.

A cada ano, longas 
filas de caminhões se for-
mam em algumas cidades 
de Mato Grosso e Pará, 
devido ao mau estado da 
BR-163. 

Produtores de grãos 
e exportadores dizem 
que isso compromete a 
reputação do país como 
um exportador confiável. 
O Dnit disse nesta sema-
na que o governo federal 
concluirá os trabalhos de 
pavimentação da BR-163 
“até o final de 2019”.

resultado do PIB geral do 
Brasil naquele período.

“Em 2017 os demais 
setores apresentaram 
queda e em 2018 todos 
os setores apresentaram 
crescimento, sobretudo o 
setor de serviços. Então é 
um sinal bastante impor-
tante de que a economia 
brasileira está saindo da 
recessão”, afirmou.

AGRONEGÓCIO 

ACRIMAT EM AÇÃO
A 1ª edição do Acri-

mat em Ação aconteceu 
em 2011 e marcou o início 
da disseminação regio-

nalizada de informações 
relativas à bovinocultura 
de corte de Mato Grosso. 
De lá para cá o evento se 
consolidou como o maior 

evento itinerante da pecu-
ária de corte mato-gros-
sense. Em oito anos, mais 
de 32 mil pessoas partici-
param do evento técnico.

nos três últimos meses de 
2018, alta de 7,2% sobre 
um ano antes.

A geração de caixa 
medida pelo lucro antes 
de juros, impostos, depre-
ciação e amortização (Ebi-
tda) ajustado subiu 30,3% 

no período, para R$ 841 
milhões. A margem pas-
sou de 7,2% para 8,8%. O 
grupo terminou 2018 com 
uma relação de dívida lí-
quida sobre Ebitda ajusta-
do de 5,12 vezes ante 4,46 
vezes ao final de 2017.
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Deivison apresenta estrutura da Fasipe a comitiva de Sorriso

Projeto da unidade que será erguida em Sorriso 

Comitiva de Primavera do Leste participou de coffee brake no espaço de Gastronomia 

FASIPE SE CONSOLIDA NO NORTÃO
E EXPANDE RUMO A OUTRAS REGIÕES
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Em dezembro de 
2001, o até então empre-
sário em início de carreira 
Deivison Benedito Cam-
pos Pinto trazia para Sinop 
a Faculdade Fasip. Sua im-
plantação se deu em feve-
reiro de 2002 com poucos 
cursos, em um local aper-
tado no centro da cidade.

É difícil imaginar essa 
cena, 17 anos atrás, quando 
se olha o que é a instituição 
nos dias atuais. A letra E foi 
agregada ao nome, e hoje 
não dá mais para chamar 
apenas de Fasipe, e sim 
Grupo Fasipe. Isso porque 
as pequenas e poucas salas 
onde se iniciaram essa his-
tória agora pode-se ver à 
distância.

A Faculdade Fasipe 
possui atualmente dois 
campi em Sinop: o conso-
lidado e expandido no Re-
sidencial Florença, e o re-
cém-inaugurado no bairro 
planejado Aquarela das 
Artes – que fica em uma 
quadra onde também se 
encontra um amplo esta-
cionamento (onde é reali-
zada a tradicional Festa do 
Milho desde o ano passa-
do) e o Centro de Eventos 
DMD, do mesmo grupo.

Apesar de Sinop estar 
presente no nome, a facul-
dade alçou voo e foi para 
Cuiabá, onde está instala-
da a Fasipe CPA, no bair-
ro CPA I. Em 2018, veio a 
abertura da unidade em 
Rondonópolis, e em de-
zembro a oficialização de 
uma nova unidade em Sor-
riso. Dá para chamar de 
consolidação?

Em termos de edu-
cação superior, a grande 
parte dos grupos está em 
‘queda livre’, visto que as 
instituições privadas se 
apegaram demais a cer-
tos financiamentos (como 
o Fies), e quando se viram 
em crise, apenas enxuga-
ram. Ou melhor, se enxu-
garam. Reduziram custos, 
quadro docente. Reduziu-
-se o número de alunos.

E a Fasipe? Pelo con-
trário. “Enquanto quase 
todas encolhem, a Fasipe 
cresce. Nosso diferencial 
é o ensino presencial, em 
detrimento ao ensino à dis-
tância, ou aquele em que o 
aluno vem apenas alguns 
dias em aula e as demais 
assiste via internet. Quere-
mos que o nosso acadêmi-
co venha para a instituição, 
tire as dúvidas na hora com 
o professor e não volte para 
casa sem entender. Quere-
mos que ele volte para casa 
com a mente aberta para 
ter novas, e não velhas, 
dúvidas, porque é assim 
que formamos um cidadão 
consciente”, destaca Dei-
vison. O primeiro passo 
rumo à expansão foi para 
Cuiabá. Nascido na capi-
tal, o empresário ousou ao 
fazer essa inversão. “Nor-
malmente é a faculdade da 
cidade grande que ruma ao 
interior, e com a Fasipe foi 
o oposto. Nós saímos do 
Nortão de Mato Grosso e 
chegamos a Cuiabá. Alcan-
çamos um público caren-
te de ensino diferenciado, 
que tem uma nova visão. E 
isso está fazendo com que 
também tenhamos sucesso 
em um lugar com institui-
ções já consolidadas, espe-
cialmente as públicas”.

E se o papel do ensino 
superior é formar profis-
sionais capacitados para o 
mercado de trabalho, por 
que não ele não ser útil 
também com a comuni-
dade de uma forma ainda 

mais direta? “Somos mui-
tos fortes na saúde. Por 
exemplo, o curso de Odon-
tologia realizou, só no se-
gundo semestre de 2018, 
quase oito mil atendimen-
tos. O curso de Fisioterapia 
zerou a fila do SUS em Si-
nop. Então também entre-
gamos para o município 
aquilo que a gente recebe”.

Se o passado traz ex-
periência suficiente para 
Deivison Pinto ousar, o fu-
turo parece bastante pro-
missor.

SORRISO
EM novembro, Dei-

vison apresentou para o 
prefeito de Sorriso, Ari La-
fin, a vereadores e demais 
lideranças do município, 
o projeto de instalação e 
construção do campus da 
faculdade em Sorriso. Ele 
confirmou que serão ins-
talados, já neste ano de 
2019, cinco cursos: Direto, 
Odontologia, Psicologia, 
Engenharia Civil e Arqui-
tetura.

“O grupo é genuina-
mente mato-grossense. 
Nosso investimento total 
para Sorriso é de R$ 100 
milhões. Não queremos 
construir só uma facul-
dade, queremos levar um 
conceito de cidade univer-
sitária. A previsão inicial é 
iniciar com cinco cursos e 
gradativamente chegar a 
22. Iremos, ano que vem, 
receber as comissões mi-
nisteriais para autorização 
e nossa previsão é até de-
zembro estar recebendo 
vestibular”, anunciou. A Fa-
sipe Sorriso será constru-
ída, nas proximidades da 
BR-163, em uma área doa-
da por empresários.

“A nova Fasipe vem 
para atender a demanda, 
principalmente na área do 
conhecimento, que é o que 
nós mais precisamos. Para 
transformar a agroindús-
tria, nós precisamos de co-
nhecimento e mão de obra 
qualificada e nada mais 
justo do que receber este 
investimento”, declarou à 
época o prefeito Ari Lafin.

As unidades de Sinop 
hoje absorvem um público 
que vem de toda a região, 
e muitos acadêmicos vêm 
inclusive de Sorriso. Ago-
ra, além dos sorrisenses, 
a meta é trazer estudan-
tes das cidades próximas, 
como Nova Ubiratã e até 
Lucas do Rio Verde.

PRIMAVERA
DO LESTE
Um dos planos de ex-

pansão do Grupo Fasipe 
prevê a abertura de duas 
novas unidades por ano a 
partir de 2020. Para que 
esse cronograma de am-
pliação comece por Pri-
mavera do Leste, lideran-
ças públicas e privadas do 
município formaram uma 
comitiva que visitou as ins-
talações da instituição em 
fevereiro.

Por enquanto, tratou-
-se de uma visita “diplomá-
tica”, com interesse bilate-
ral. Simples: de um lado, 
o pessoal de Primavera do 
Leste pedindo que a Fasi-
pe se instale no município; 
de outro, a Fasipe dizendo 
que quer ir.

No grupo que visitou 
a instituição estava o pre-
feito de Primavera, Leo-
nardo Bortolini, além de 
secretários e empresários 
– um deles que já teria dis-
ponibilizado uma área de 
terra em Primavera para a 
construção da sede da Fa-
sipe.

Segundo o prefeito, 
Primavera tem duas insti-

tuições de ensino superior: 
o IFMT, com 1.150 alunos 
e uma faculdade privada, 
com cinco mil alunos. Re-
centemente essa faculda-
de mudou seu sistema de 
ensino, passando para o 
modelo de aulas virtuais, 
sem professores em sala 
de aula. Isso, afirma Leo-
nardo, criou uma deman-
da nova na cidade, tanto 
de alunos buscando cur-
sos presenciais, quanto de 
professores. “Não é apenas 
uma questão de garantir 
ensino superior para que 
o jovem se fixe no municí-
pio. O que queremos é que 
jovens de outras cidades 
venham morar em Prima-
vera para estudar”, ambi-

ENSINO SUPERIOR | Com unidades em Sinop, Cuiabá, Rondonópolis e Sorriso (em construção), agora 
Primavera do Leste entra na rota da instituição

Foto: Site Wagner Parrera

Foto: arte/Divulgação

Foto: gC notíCiaS
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cionou o gestor.
O empresário decla-

rou que começará ainda 
esse ano os procedimentos 
junto ao MEC para abertu-
ra da instituição em Prima-
vera, autorização de cursos 
e outros processos buro-
cráticos. Deivison preten-
de buscar uma instituição 
parceira – como o próprio 
IFMT – afim de começar 
os cursos antes da instala-
ção da sede própria. “Que-
remos realizar o primeiro 
vestibular em dezembro, 
utilizando as salas de aula 
cedidas por parceiros”, dis-
se.

A sede própria começa 
a ser construída em 2020. 
A Fasipe de Primavera será 

erguida em um terreno de 
80 mil m² no Residencial 
Buritis. A estrutura inicial 
terá 5 mil m², atenden-
do no primeiro ano cinco 
cursos com 50 acadêmicos 
cada turma. “Primavera do 
Leste é uma Sinop pronta 
para explodir”, disse Deivi-
son justificando o investi-
mento.

A Fasipe de Primavera 
começa com os cursos de 
Direito, Odontologia, Fi-
sioterapia, Enfermagem e 
Psicologia. A alta carga de 
cursos vinculados a saúde 
é proposital. “Enquanto 
os profissionais dos cur-
sos da saúde estão sendo 
formados, eles acabam 
atendendo a população, 

minimizando a carência 
desses serviços, cada vez 
mais precários no estado. 
Depois de formados, es-
ses profissionais ajudam a 
preencher os vazios da saú-
de, melhorando o serviço 
como um todo”, avaliou 
Deivison.

EM NÚMEROS
A sede da instituição, 

em Sinop, possui atual-
mente 22 cursos de gra-
duação regulares, aptos a 
receber vestibular, sendo 
todos eles 100% presen-
ciais. Também são 20 pro-
gramas de pós-graduação. 
São mais de 450 colabora-
dores e mais de cinco mil 
alunos.
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CHARGE DO DIA

PITACO 
Neymar e Anitta deram o que fa-

lar neste Carnaval. Após serem vis-
tos aos beijos em um camarote no 
Rio de Janeiro, Neymar e Anitta aca-
baram sendo criticados nas redes 
sociais, ainda mais pelo fato de Bru-
na Marquezine, ex do craque, estar 
no mesmo local. Babado!

Dessa forma, Rafaella Santos, 
irmã do jogador, acabou responden-
do alguns dos comentários insul-
tando o craque no Instagram.

“Neymar tinha passe livre para ir 
em qualquer camarote da Sapucaí, 
mas resolveu ir justamente no que 
Marquezine era musa. Fez joguinho 
com a Anitta para atingir a garota e 
no final de tudo isso, quem foi mas-
sacrada pelo tribunal da Internet foi 
a Bruna”, disse um internauta.

ATAQUE NA REDE
Xuxa Meneghel, que posou com 

Angélica em festa, foi envolvida em 
polêmica após o presidente Jair Bol-
sonaro virar assunto no mundo por 
postar vídeo de conteúdo pornográ-
fico em sua conta ofical do Twitter. 
Nessa quarta-feira, 6, uma monta-
gem falsa com troca de mensagens 
entre Xuxa e Bolsonaro começou a 
circular na web e gerou diversos ata-
ques contra a apresentadora. 

Através de post no Instagram, 
Xuxa mostrou a print da conversa 
e desabafou: “Estou colocando isso 
aqui para ver se respeito gera res-
peito e gentileza gera gentileza... 
cada um que entrou no meu Insta e 
Face pra me agredir se tiver caráter 
e dignidade vai me pedir desculpas 
... ok??”. 

BRIGA
O Carnaval de Anitta foi cheio de 

babados! Após ela responder uma 
indireta de Pabllo Vittar nas redes 
sociais, o pai, Mauro Machado, e o 
ex-marido da cantora, Thiago Maga-
lhães, entraram em uma discussão 
pela web e trocaram várias acusa-
ções. Mas gente!

Tudo começou quando Thiago fez 
um post no Instagram que foi inter-
pretado por muitos seguidores como 
uma indireta para a cantora. “A vida 
é uma grande evolução. E por mais 
que o final seja sempre o mesmo 
para todos nós, o caminho de cada 
um é diferente. Já tive a sensação 
de ser dono do mundo e no segundo 
seguinte descobrir que não era bem 
assim. Já errei com os outros mais 
do que suportaria que errassem co-
migo. Já machuquei, já menti, já fui 
irresponsável e já fui inconsequen-
te! E já que fiz tudo isso, também já 
me arrependi”, disse ele.

“Lindo é ver gente perdida se 
achando. Triste é ver gente crescida 
se perdendo. Não existe verdade ab-
soluta. Cada um sabe de si. Cada um 
sabe o que faz, mesmo quando não 
sabe o que está fazendo. Não impor-
ta o que os outros pensam ou falam. 
Não importa o infinito de gente ao 
redor, casa cheia de gente vazia não 
aquece a alma. Todo carnaval tem 
seu fim, e em algum momento, sere-
mos só nós e nosso travesseiro. E aí, 
é quando a realidade dói”, continuou.
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3/can — who. 6/renoir — venosa. 7/entorno. 9/flor de sal. 10/assassinos. 11/nova orleans.

O roteiro é simples, mas tenta fugir do padrão engessado de 
filmes de origem da Marvel. Para isso, já começamos a história 
com Carol Danvers sendo treinada pelos Kree para fazer parte 
da Star Force. É um treinamento bastante intenso e necessário 
para que o público entenda certos comportamentos da heroína. 
Todo o primeiro ato, desenvolvido no espaço, é mais denso que o 
restante do filme, por isso, pode cansar alguns.

Agora, a história ganha muito ao se desenrolar para a Terra. No 
planeta azul, vemos o nascimento do Universo Cinematográfico 
Marvel e sua tomada de forma na presença de um jovem Nick Fury, 
interpretado pelo rejuvenescido digitalmente Samuel L. Jackson, e 
em suas interações com Carol Danvers (Brie Larson) e Maria Ram-
beau (Lashana Lynch). Voltando ao roteiro, ele faz uso de situações 
e locais que acertam em cheio o estilo de vida dos anos 90, usando 
de algumas referências bastante interessantes da época para justifi-
car certos atos. Já no final, somos levados ao espaço e à Terra para 
o tão esperado embate, digno de uma grande líder, como a Capitã 
virá a ser no futuro da Marvel nos cinemas. É importante ressaltar 

que é um filme sobre autodescoberta e autoafirmação, en-
tão eles investem bastante em flashbacks e autocitações ao 
longo da história.



EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto 
nº 4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 
213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notificados CARMINDO C. 
MONTEIRO E FLORÂ FARAK, ora apontado como antigo CONFRONTANTE, 
que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, 
protocolado sob o nº 16569, em que se requer a retificação de matrícula 
mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural denominado Fazenda Santa Helena, com área total de 2.499,00 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 385, Livro 02, 
deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agropécuária Tijuco 
Preto Ltda, o qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade da já 
referida notificada. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação 
do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 
min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas 
propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 
6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 04 de Março de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 
4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, 
§ 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER a notificada COLONIZADORA VALE 
DO RIO FERRO, ora apontado como CONFRONTANTE ORIGINÁRIO, 
que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, 
protocolado sob o nº 20831, em que se requer a retificação de matrícula 
mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural 
denominado Fazenda Zimpel IV, com área georreferenciada de 998,4067 
ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 754, Livro 
02, deste C.R.I. de  Nova Ubiratã-MT, de propriedade Cooperativa de Livre 
Admissão de Assoc. Sorriso Sicredi Celeiro do MT/CREDISOL, os quais 
CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade do já referido notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL 
DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro 
de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em 
Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min as 17h00min, 
IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas propriedades rurais, 
conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 01 de março de 2019. 
Bruno Becker

Registrador de Imóveis

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto 
nº 4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 
213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notificados JOSE PIMENTA, 
ARISTOTES DE AZEVEDO E IMASOL IND. E COM. DE MADEIRAS SOL 
LTDA, ora apontados como antigos CONFRONTANTES, que se encontra em 
trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 
20918, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO 
DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado no lugar 
denominado Fazenda Tebuco I, com área total de 688,0212 ha, localizado 
no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 743, Livro 02, deste C.R.I. 
de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de RONALDO LAITANO NOGUEIRA 
e sua esposa KELIM PASUCH TRES NOGUEIRA; WILLYANS LUIZ CELA e 
sua esposa SIMONE OLIVEIRA SEEGER CELLA; e AMARILDO PERIN, e 
sua esposa ALDIRENE TAFFAREL PERIN, os quais CONFRONTAM com o 
imóvel rural de propriedade dos já referidos notificados. Fica Vossa Senhoria, 
dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados 
a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, 
poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na 
Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias 
úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 
6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 28 de fevereiro de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIARIO 

COMARCA DE SINOP - MT 
JUIZO DA TERCEIRA VARA 

EDITAL DE CITACAO 
PRAZO: 20 DIAS 

AUTOS Nº 5545-04.2015.811.0015 – CÓDIGO: 229909 
ESPÉCIE: Procedimento Ordinário->Procedimento de Conhecimento->Processo de Conhecimento-
>PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO  
PARTE AUTORA: P R COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA 
PARTE RÉ: CMM TRADING - COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL - EIRELI e JOSÉ 
MARIA CAMARGO  
CITANDO(A, S): Requerido(a): Cmm Trading - Comércio de Produtos Em Geral - Eireli, CNPJ: 
17313621000128, Inscrição Estadual: 145892027119, brasileiro(a), na pessoa de seu representante 
legal. 
Requerido(a): José Maria: Camargo, Cpf: 75250519849, Rg: 8776405, brasileiro(a), empresario  
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 08/05/2015  
VALOR DA CAUSA: R$ 34.140,50 
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e nao sabido, dos 
termos da presente ação que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, 
para, no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentar resposta, 
querendo, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na 
peça vestibular.  
RESUMO DA INICLAL: Em 07/05/2015, foi protocolado pela Autora petição requerendo a 
inexistência de relação jurídica frente ao fato de que nunca teve nenhum tipo de negócio com a 
empresa Requerida ou seu sócio. A empresa Requerente teve conhecimento de que a empresa 
Requerida emitiu duas notas fiscais em seu desfavor no total de R$ 31.850,00 gerando um passivo a 
título de ICMS de R$ 4.140,50, sem qualquer lastro comercial. A empresa Requerente não conhece a 
empresa Requerida, tanto é que emitiu Boletim de Desconhecimento da Operação junto a 
SEFAZ/MT. Diante desse fato, em resumo, em sede de liminar, a empresa Requerente requereu o 
pedido de tutela antecipada, para fins de que a empresa se abstenha de praticar qualquer ato de 
cobrança ou de protesto de duplicata mercantil sustentada nas Notas Fiscais n° 014 e 015, por serem 
fraudulentos; citação dos Requeridos, via postal para apresentarem defesa, sob pena revelia; 
procedência total da presente demanda para o fim de declarar a inexistência de relação jurídica entre 
as partes litigantes, determinando o cancelamento definitivo das Notas Fiscais n° 014 e 015, emitidas 
pela empresa Requerida de forma simulada (art. 167 do NCC) em desfavor da Autora, devendo 
inclusive ser oficiado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso com o fito de sustar a 
cobranca do ICMS pela emissão das referidas Notas Fiscais, além de condenar os Requeridos ao 
pagamento de dano material no importe de R$ 4.14.50, bem como danos morais a ser arbitrado por 
Vossa Excelência, sempre em valor apto a compensar a empresa Requerente pelos danos causados e 
para desestimular aqueles de praticar dano igual e novo, desde logo sugeridos em R$ 30.000,00, 
considerado o elevado grau de poder econômico dos Requeridos; condenação dos Requeridos nas 
custas e demais despesas processuais, além da verba honorária a ser fixada no importe de 20% sobre 
o valor da causa atualizado; produção de todos os meios de provas em direito admitidos. Atribuiu-se 
a causa o valor de R$ 34.140,50, somente para fins de alçada. Termos em que, Pede e espera 
Deferimento. Sinop-MT, 05 de maio de 2015. MIGUEL TAVARES MARTUCCI — OAB/MT Nº 
9672-A. 
DESPACHO fls. 84/85: DECIDO, “Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de Relação 
Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais em que a Requerente pleiteia a concessão de 
tutela antecipada que determine a abstenção de qualquer ato de cobrança ou protesto por parte da 
Requerida referente as Notas Fiscais n° 14 e 15, suspendendo assim a exigibilidade desses 
documentos. Em que pese neste momento processual não vislumbrar a prova inequivoca do alegado, 
deve se dar guarida a afirmação de que a Requerente jamais efetuou qualquer transação com a 
empresa Requerida, por uma vez provada tal circunstância, a procedência da ação se faz imperiosa, 
fato esse que revela a fumaça do bom direito. Ademais, há que ser ressaltado que a Requerente 
registrou Boletim de Ocorrência Policial e apresentou Notitia Criminis perante o Ministério Público 
de São Paulo e de Mato Grosso, fls. 75/77, fato este que engrandece o “fumus boni iuris”. O 
"Periculum in mora" está demonstrado diante dos prejuízos que as supostas emissões fraudulentas 
concretamente já causaram à Requerente, passivo fiscal a título de ICMS a ser recolhido no valor de 
R$ 4.140,50, e os prejuízos que ainda poderão causar o que não deixa de constituir fundado receio de 
dano grave e de difícil reparação. O Código de Processo Civil em seu artigo 585, parágrafo 1°, leciona 
que a propositura de qualquer ação relativa ao débito constante do título executivo não inibirá o credor 
de promover-lhe a execução. Por essas razões, e entendendo que inicialmente estão presentes os 
requisitos exigidos pela lei, concedo a liminar tão somente para determinar que a empresa Requerida 
se abstenha de qualquer ato de protesto referente as Notas Fiscais nº 14 e 15, sob pena de multa de 
R$ 10.000,00 (dez mil reais), pelo descumprimento desta ordem. Cite-se a Requerida para, querendo, 
contestar a presente ação no prazo legal, devendo constar nos mandados as advertências contidas nos 
artigos 285 e 319 do Código de Processo Civil podendo o Sr. Oficial de Justiga proceder conforme 
dispée o artigo 227 e seguintes do CPC. Intime-se. Cumpra-se.” CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE 
MELLO. JUIZ DE DIREITO.  
DESPACHO FLS. 125: Vistos etc... Proceda à busca de endereço dos requeridos através dos sistemas 
de informação disponíveis ao Poder Judiciário. Após, cumpra-se o despacho inicial nos endereços 
onde ainda não tenha havido diligências. Caso a diligência supra reste infrutífera, intime-se o 
requerente para que requeira a citação por edital no prazo de cinco dias. Havendo o requerimento, 
cumpra-se o despacho inicial, por edital, este pelo prazo de 20 dias. Ultrapassado o prazo de 15 dias, 
e não havendo manifestação, nomeio-lIhe Curador Especial na pessoa do Douto Defensor Público 
que oficia nesta Comarca, o qual deverá ser intimado desta nomeação e, querendo, ofereça defesa no 
prazo legal, bem como, acompanhe o feito até seus ulteriores termos. Intime-se. Cumpra-se. Sinop, 
08 de junho de 2017. CLOVIS MARIO TEIXEIRA DE MELLO Juiz de Direito. Eu, Silvia Regina 
Gouveia, Auxiliar Judiciária, digitei. 
 

Sinop - MT, 10 de outubro de 2018. 
 
 
 
 
 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 
4.449/02, com a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 
3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER o notificado ARISTOTES DE AZEVEDO, 
ora apontado como antigo CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite 
nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 20920, 
em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO 
GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado na Fazenda Tebuco II, 
com área total de 176,6302 ha, localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, 
matrícula nº 799, Livro 02, deste C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade 
de AMARILDO PERIN e sua esposa ALDIRENE TAFFAREL PERIN; 
WILLYANS LUIZ CELA e sua esposa SIMONE OLIVEIRA SEEGER CELLA; 
RONALDO LAITANO NOGUEIRA e sua esposa KELIM PASUCH TRES 
NOGUEIRA, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade do 
já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de 
que, no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação 
do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este 
Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 
1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00 
min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas 
propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 
6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 01 de março de 2019.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis 08,09/03/2019.

08,09/03/2019.

08,09/03/2019.

08,09/03/2019.

CARAMURU ALIMENTOS S.A., CNPJ nº 
00.080.671/0026-68, torna público que requer junto 
a SEMA, a Renovação da Licença de Operação nº 
315600/2017, para  a atividade de fabricação de 
biocombustíveis, fabricação e beneficiamento de 
farelo concentrado proteico de soja e central geradora 
termelétrica, instalado na Rua Ayrton Senna, 628, Distrito 
Industrial Nova Prata, no município de Sorriso/MT. Não 
foi realizado EIA/RIMA.

RONALDO ALVES DA SILVA, CNPJ 01.880.814/0003-
92, localizada na Avenida das Embaúbas, n° 
668, Bairro Centro, torna público que requereu a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL, Licença Prévia, 
Instalação e Operação (LP, LI e LO) para atividades de 
serviços de laboratórios clínicos, instalada em Sinop - 
MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

ATUAL ESQUADRIAS DE METAL EIRELI, CNPJ 
n° 11.593.140/0001-37, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as 
Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia 
(LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO), para atividade: Fabricação de Esquadrias de Metal 
.Localizada na Avenida Jonas Pinheiro, N: 1015 – Bairro 
Parque das Araras, município de SINOP-MT.

ANNASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 
LTDA- ME ( SPLENDORE RESIDENCIAL ) , CNPJ 
n° 17.149.098/0001-46, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as 
Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para atividade: Condomínios Vertical Plurifamiliar ( 32 
Apartamentos) .Localizada na Rua Veneza, N: 541 – 
Bairro Jardim Itália II, município de SINOP-MT.

HERINGER MELHADO E MELHADO LTDA - ME, CNPJ 
n° 21.561.353/0001-30, torna público que requereu 
junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, as Licenças 
Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para 
atividade: Atividades de Clínicas Médica e Odontológica 
(clínicas, consultórios e ambulatórios) .Localizada na 
Avenida das Nogueiras, N: 805 – Bairro Setor Comercial, 
município de SINOP-MT.

VIDENTE YARA EM SORRISO-MT

(66) 9 9944-2388

Quer seu amor de volta ? Está cansado de sofrer 
? Faço e desfaço qualquer tipo de trabalho. 

Amarração definitiva. Ligue agora e faça uma 
pergunta grátis

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
 

CNPJ: 02.997.711/0001-08                      E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2019 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

1. PREÂMBULO 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL AO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 para Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, 
de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1.1 - DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, 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. 
 
2. ALTERAÇÃO (RETIFICAÇÃO) 
2.1 Ficamos retificados os itens 1304 e 963 da sequencia 160 e 161 do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, 
que trata do valor unitário produto, conforme a seguir descrito: 
 
ONDE SE LER: 
(...) 
3 – DESCRIÇÕES DOS ITENS 
3.1 - MEDICAMENTOS E INSUMOS  

LOTE 01 

SEQ ITEM DESCRIÇÃO UND. 
PADRÃO QUANT.  VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR 
TOTAL  

160 1304 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM - ESTÉRIL - 
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA TAMANHO 7,5 
CM X 7,5 CM, CONFECCIONADA EM FIOS DE 
ALGODÃO PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM 
ESTRUTURA DE 13 FIOS POR CM², SEM FALHAS OU 
FIAPOS, APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, 
EMBALADAS EM ENVELOPES PAPEL GRAU 
CIRÚRGICO, COM FACE EM POLIPROPILENO, COM 
ABERTURA EM PÉTALAS, COM DADOS DE 
IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, DATA E TIPO DE 
ESTERILIZAÇÃO E PRAZO DE VALIDADE. PACOTE 
COM 05 UNIDADES. 

PACOTE COM 
05 UNIDADES 30.000 12,00   360.000,00  

161 963 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM – NÃO ESTÉRIL – 
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA TAMANHO 7,5 
X 7,5 CM, CONFECCIONADA EM FIOS DE ALGODÃO 
PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM ESTRUTURA 
DE 11 FIOS POR  CM² , SEM FALHAS OU FIAPOS, 
APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, 
EMBALADAS EM PACOTE PLÁSTICO COM 500 
UNIDADES, COM DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, 
PROCEDÊNCIA E VALIDADE.  PACOTE COM 500 
UNIDADES 

PACOTE 5.000 2,00  10.000,00  

 
PASSARÁ A LER: 
(...) 
3 – DESCRIÇÕES DOS ITENS 
3.1 – MEDICAMENTOS E INSUMOS  

LOTE 01 

SEQ ITEM DESCRIÇÃO UND. 
PADRÃO QUANT.  VALOR 

UNITÁRIO  
 VALOR 
TOTAL  

160 1304 

COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 CM - ESTÉRIL - 
COMPRESSA DE GAZE HIDROFILIZADA TAMANHO 7,5 
CM X 7,5 CM, CONFECCIONADA EM FIOS DE 
ALGODÃO PURIFICADO, ISENTA DE AMIDO, COM 
ESTRUTURA DE 13 FIOS POR CM², SEM FALHAS OU 
FIAPOS, APRESENTANDO 08 DOBRAS UNIFORMES, 

PACOTE COM 
05 UNIDADES 30.000 2,00   60.000,00  

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: 
Avenida 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, água e IPTU). 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, sala e 
cozinha, lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - Setor Residencial 
Norte - Sinop / MT. Ref: 13870.508. 
Ótima oportunidade 
Apartamentos novos, 02 quartos, 
01 banheiro social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / MT. 
Ref: 13870.448. Telefones 66 3511 
2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- R$1.900,00 
Detalhes do imóvel 140 m² 
Descrição 10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- R$3.000,00 
Descrição Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de tv, 
banheiro social, espaco gourmet 
c/churrasqueira, estendal, área 
de serviço garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna toda 
em laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em construção. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

AQUARELA BRASIL3 dormitórios 
sendo 1 suíte3 banheiros2 vagas 
sendo 2 vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 sala 
de tv188.92 m² útil / 188.92 m² 
construída / 363.76 m² terreno. 
IPTU: - /Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA Brasil 
em Sinop-MT 03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet mais 1 suite 
Sala TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro Social 
Lavanderia com estendal Piscina 
aquecida com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato Contato: 
66 3531-7222 | 9 9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA em 
Sinop-MT 03 Dormitórios sendo 
01 suíte Sala TV / Sala Jantar Área 
de Lazer com churrasqueira e 
bancada Piscina de concreto 20m² 
03 Banheiros Área de Serviços / 
Despensa Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 164m² 
/ Terreno de 420m² Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em Sinop/MT 03 
Dormitórios sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ Churrasqueira 
01 Banheiro Social | 01 Lavabo Sala 
TV | Lavanderia Quintal grande no 
fundo Casa com ótimo padrão de 
acabamento. Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 226m² de 
area construida mais pergolado de 
17m², area gourmet de 9 x 6 terreno 
de 12 x 40 (475m²) bancadas dos 
banheiros em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra espanhola 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM PARAISO III- Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) 
, 2 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Churrasqueira , 1 Despensa , 
1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  Terreno 
medindo 426m² ( 10,65 x 40) Casa 
de Laje, acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de vidro 
temperado, portas de primeira 
linha cozinha com armarios, 
coocktop , coifa, bancada. 
churrasqueira, terreno gramado 
nos fundos. agende uma visita com 
o corretor aceita financiamento. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM PARAÍSO III em Sinop-
MT 03 Dormitórios sendo 01 suíte 
com closet Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis planejados 
e churrasqueira 03 Banheiros 
02 Vagas cobertas na garagem 
184,00m² Construído | Terreno 
320m² Imóvel averbado Contato: 
(66) 3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE - 
R$115.000,00 Detalhes do imóvel 
360 m² Descrição  quadra 14 lote 05 
12 x 30 (360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 m² 
Descrição Rua Canoa Quebrada 
Quadra 26 Lote 11, com 436,82 
m² sendo 16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

TERRENO de 10x25= 250 m² centro 
do Alto da Gloria aceita proposta 
avista tem desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

TERRENO à venda no Aquarela 
das Artes em Sinop-MT Metragem: 
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Inaugurou em Sinop, no 
dia 1º de março, o Templo 
Cervejeiro da Louvada. 
Pratos especiais e clima 
acolhedor são as marcas 
registradas do novo ponto 
de encontro dos apaixo-
nados por cervejas artesa-
nais. O espaço ainda conta 
com itens variados para 
presentes e decoração, 
como kits, canecas, cami-
setas, abridores, etc.

Inaugurou em Sinop, no dia 
1º de março, o Templo Cer-
vejeiro da Louvada. Pratos 
especiais e clima acolhe-
dor são as marcas regis-
tradas do novo ponto de 
encontro dos apaixonados 
por cervejas artesanais. O 
espaço ainda conta com 
itens variados para presen-
tes e decoração, como kits, 
canecas, camisetas, abri-
dores, etc.


