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FARRA DAS MULTAS?

COPA AMÉRICA

Toneladas
de esgoto
deixarão
de ir ao
Rio Cuiabá

O esgoto doméstico lançado 
no Córrego da Prainha rece-
be tratamento e só depois 
de limpo é lançado no Rio 
Cuiabá. Com isso, o manan-
cial deixa de receber por dia 
duas toneladas de carga po-
luidora, atingindo a marca 
de 60 toneladas a menos de 
poluentes por mês.   
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Domingo é dia de decisão da Copa América: Brasil e Peru entram em campo no Maracanã. 
Estará em jogo, também, uma marca inédita da seleção: conquistar o primeiro título de torneio 
oficial sem sofrer um gol sequer.                          Página -6

MT-242

VERBA INDENIZATÓRIA

3 morrem
em batida
entre carro
e carreta

Reajuste
vira lei
em Sinop

Um grave acidente foi re-
gistrado na manhã desta sexta 
na MT-242, entre Sorriso e Ipi-
ranga do Norte. Dois ocupantes 
de um Fiat Strada e o motorista 
de uma Scania morreram no 
local. A carreta supostamente 
estaria fazendo zigue-zague na 
pista quando atingiu a Strada de 
frente.                                Página - 7

O aumento na verba 
indenizatória (VI) proposto pela 
Mesa Diretora da Câmara de Si-
nop foi sancionada pela prefeita 
Rosana Martinelli. Agora, com 
a nova lei, o valor da VI, que era 
de R$ 5 mil, sobe para aproxi-
madamente R$ 6,9 mil mensais. 
Somente um dos 15 vereadores 
abriu mão do benefício.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Seleção quer título sem sofrer gols

Policiais que 
participarem de 
blitzes receberão 
gratificação
O governador Mauro Mendes sancionou a lei 10.914/2019, 
que permite a manutenção do pagamento da gratificação 
aos servidores das polícias Civil, Militar e Detran que volun-
tariamente atuarem em alguma blitz no estado. O projeto é 
do deputado Romoaldo Junior e deverá beneficiar operações 
como a da ‘Lei Seca’.                                              Página -7



A esquerda é uma religião! Um credo! 
Um dogma! As suas pretensas verda-
des devem ser observadas sem dis-
cussões ou questionamentosMesmo se não for sobre relacionamento
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em anúncios ou páginas da internet.
Não se deve expor, também, situações 

que possam levar ao constrangimento, se 
a postagem for vista com “outros olhos”. 
É o caso, por exemplo, de vídeos de você 
e/ou seus passando dos limites no álco-
ol, algo que pode parecer engraçado para 

os envolvidos no momento 
em que a coisa acontece, 
mas que não cai nada bem 
para a imagem dessas pes-
soas aos olhos de terceiros 
e, passado o “calor do mo-
mento”, os próprios envol-
vidos podem se sentir “ri-
dículos”.

Não poste nada do qual 
você possa se envergonhar 
ou que mostre, de forma 

exagerada, sua vida privada. Não importa 
se você é solteiro, casado, enrolado, pu-
lador de cerca ou qualquer outra coisa. 
Privacidade deve ser tratada com muito 
critério.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!
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No dia 27 de maio, o presidente Jair Bolsonaro 
apresentou ao país uma proposta que, embora se mos-
trasse pouco realista, parecia ao menos conter um im-
pulso positivo. Tratava-se de firmar um pacto entre os 
Poderes com vistas a assegurar o encaminhamento e a 
aprovação de um leque de reformas necessárias para o 
futuro do país.

Passado mais de um mês, na quarta (3) o manda-
tário cedeu às evidências de que o acordo, como foi 
aventado, não seria viável — e decidiu enterrá-lo. Em 
evento que marcou a troca de chefia no Comando Mili-
tar do Sudeste, Bolsonaro afirmou que “não precisamos 
de pacto assinado no papel”. O importante, frisou, é que 
se votem matérias e proposições “que fujam ao popu-
lismo”. 

Em maio, quando foi formulada a ideia do enten-
dimento formal entre os Poderes, o país passava por 
mais um dos momentos de acirramento de tensões que 
vêm pontuando a dinâmica do atual governo.

Bolsonaro havia divulgado um rumoroso texto de 
autor não identificado acerca da impossibilidade de go-
vernar o país sem ceder a conchavos. Na semana seguin-
te, foi a vez de o ministro da Economia, Paulo Guedes, 
ameaçar deixar o governo, caso a reforma da Previdên-
cia se tornasse insatisfatória —com o que o presidente 
anuiu.

Por fim, no dia 26 daquele mês, bolsonaristas sa-
íram às ruas em vaga defesa da Presidência, com pro-
testos localizados contra parlamentares, o presidente 
da Câmara e membros do Judiciário. Nesse cenário, um 
gesto de pacificação entre os líderes dos Poderes poderia 
ser visto com simpatia —embora predominassem, natu-
ralmente, as reações de ceticismo.

Agora, num período mais favorável, de avanços na 
tramitação das mudanças nas aposentadorias, as decla-
rações presidenciais acerca dos objetivos que uniriam 
Executivo e Legislativo se revestem de ares de civilidade 
e equilíbrio. Mas nem tudo foram flores na manifesta-
ção de Bolsonaro durante a cerimônia militar de quarta. 
A certo ponto de seu discurso, o mandatário voltou a 
despertar inquietações ao dizer que somente ao povo 
brasileiro, “mais importante que qualquer instituição 
nacional”, deve “lealdade absoluta”.

Difícil não interpretar tais palavras como um reca-
do aos demais Poderes e um reforço ao pacto, este sim 
já consumado, do presidente com sua base política mais 
radical —uma parcela do eleitorado na qual alguns en-
caram as instituições da democracia como um obstáculo 
ao que seria uma imaginária revolução na maneira de 
governar.

Como se disse aqui na ocasião em que a proposta 
veio à luz, melhor faria o chefe do Executivo se esposas-
se, sem hesitações, os comandos basilares da Constitui-
ção e as regras de convívio democrático. A alternativa é 
condenar o governo e o país a um padrão estressante e 
desnecessário de instabilidade.

Editorial

O pacto que importa

Ranking dos Políticos - Facebook

da maioria dos santos da combativa es-
querda salvacionista e adjacências do 
país.
Pois é né, pela própria origem e a natu-

reza (ilegal) da obtenção de tais diálogos 
já os tornam imprestáveis.  Será que pro-
vas como estas são de molde a invalidar 
condenações da Operação Lava Jato? Não 
creio! Além do mais, o seu conteúdo pode 
ter sido adulterado. E por aí vão os defei-
tos de tais diálogos que tornariam, em tese, 
os seus conteúdos imprestáveis.  De mais 
a mais, não é rara a troca de impressões e 
sugestões entre partes e juízes.

Entretanto, a esquerda que é perita em 
estridência, tenta passar para a popula-
ção que os referidos incidentes tornam 
o Juiz suspeito e indigno de ter proferido 
as condenações que patrocinou. Portanto, 
todas as condenações da sua lavra seriam 
nulas e os condenados, dentro desta ótica, 
inocentes. É esta a versão que a esquerda 
tenta passar para a sociedade como se esta 
fosse uma débil mental. Enfim, a esquerda 
não se emenda e nem muda.

E é por isto que foi fragorosamente der-
rotada nas eleições de outubro/2018. E se 
continuar assim vai sumir do cenário polí-
tico nacional, como sumiu o Partido Comu-
nista italiano sem deixar saudades. Quem 
não se recicla e nem muda morre! E esta 
morte está anunciada. Quem viver verá!

P.S. O Ministro Luiz Roberto Barroso 
afirmou ter dificuldade em entender a eu-
foria em torno dos aludidos diálogos, pois 
tais provas foram obtidas de forma crimi-
nosa. - Mário Vargas Llosa escritor peruano 
e Prêmio Nobel da Literatura/2010 afirmou 
– por razões óbvias – que é um milagre que 
o ex-juiz e atual Ministro da Justiça ainda 
esteja vivo.

RENATO GOMES NERY É ADVOGADO 
EM CUIABÁ

Linchamento moral

DISTORÇÃO GRITANTE
Num esforço de comunicação com o ob-

jetivo de defender a readequação e cortes de 
incentivos fiscais, que hoje somam R$ 5,3 
bilhões, Mauro Mendes citou um dado reve-
lador. Segundo ele, há setores beneficiados 
que conseguem lucrar 1000% em alguns pro-
dutos. “Fizemos um estudo, e vamos divul-
gá-lo, sobre a margem de valor agregado. Te-
mos setores com margem de 1000%. Isso por 
produto”, pontuou.

CONTRA TABELAMENTO
A coluna Radar da Revista Veja publicou, 

na edição desta semana, uma nota sobre o in-
cremento na procura de caminhões por parte 
de grandes produtores, para fugir do tabe-
lamento do frete. Segundo a publicação, so-
mente a mato-grossense Amaggi, da família 
do ex-governador Blairo Maggi, comprou 300 
caminhões até junho. “A fila de espera che-
gou a 120 dias – agora está em 90”, diz a nota.

PREGÃO FINALIZADO
A Prefeitura de Cuiabá divulgou o resul-

tado do pregão presencial para a concessão 
onerosa de uso de espaço público para a im-
plantação de uma cantina no novo Novo Hos-
pital e Pronto-Socorro Municipal. A empresa 
vencedora foi a Tayla Beatriz Bueno Silva 
Conceição Eireli – ME, que pagará R$ 10 mil 
mensais pela exploração de uma área de 29 
metros quadrados. O extrato de adjudicação e 
homologação do pregão foi publicado no Diá-
rio de Contas do Estado de quinta (4).

Cidades de Santa Catarina registraram temperaturas negativas e geada 
durante a madrugada e no começo da manhã desta sexta (5). Há condições 
para formação de neve por causa da intensa onda de frio combinada com a 
baixa pressão do ar e entrada de umidade. Urupema registrou a menor marca 
do estado, com -4,3°C. Árvores congelaram e criaram cristais de gelo.

É sempre importante tomar cuidado com as postagens 
feitas na internet. Recomendo, inclusive, que o material 
seja compartilhado com alguém “consciente”, alheio 
à situação, para uma opinião realista sobre os impac-
tos da possível postagem. É melhor pensar antes que 
tentar remediar depois, visto que, no que diz respeito à 
internet, isso é praticamente impossível.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO GOMES NERY

A esquerda é especialista em transfor-
mar mentiras em verdades. Em enxova-
lhar e desmoralizar todos aqueles que não 
professam os seus postulados e credos. A 
verdade para ela somente existe uma: a 
dela. Os contrários que não tiveram a feli-
cidade de descobrir o paraíso do socialis-
mo ateu devem ser impiedosamente com-
batidos e liquidados.

A esquerda é uma religião! Um credo! 
Um dogma!  As suas pretensas verdades 
devem ser observadas sem discussões ou 
questionamentos. E por causa disto não 
existe autocrítica. Ela estava certa em 
tudo que fez durante mais de uma déca-
da que esteve à frente do poder no Brasil. 
Os desastres e mal feitos de sua adminis-
tração são invencionices dos contrários. 
O seu chefe supremo e cia são santos que 
foram vítimas das forças traiçoeiras do 
retrocesso. São todos inocentes que por 
tentarem fazer o bem sofrem persegui-
ções e injustiças de toda ordem!

Uma mentira repetidas mil vezes tor-
na-se verdade (Joseph Goebbels). Este é 
o mantra. A corrupção não existiu. A Pe-
trobrás não foi saqueada. Os empréstimos 
sem retorno não existiram.  Os fundos de 
pensão não foram assaltados. Os desvios 
do dinheiro público é uma lenda. E tantos 
outros desacertos de conduta são mira-
gens.  Não há culpados, eles foram inven-
tados pelos inimigos do povo. A Justiça 
que os condenou, exercendo o devido pro-
cesso legal, estava a serviço das forças do 
retrocesso.

E agora tentam desautorizar, desmo-
ralizar e linchar o principal arquiteto do 
combate a corrupção. Em conversas ob-
tidas propositada e ilegalmente ele teria 
ouvido ou aconselhado um dos acusado-
res, o que teria resultado na condenação 

Crédito: Mycchel Hudsonn Legnaghi

IMAGEM DO DIA

“Difícil não interpretar tais palavras 
como um recado aos demais Pode-
res e um reforço ao pacto do presi-
dente com sua base política mais 
radical

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Falei, na edição anterior, sobre posta-
gens “exageradas” em redes sociais du-
rante relacionamentos. Mas não são ape-
nas as pessoas apaixonadas que passam 
dos “limites” e acabam por publicar fotos 
mostrando momentos e situações que de-
veriam ser mantidos entre os envolvidos 
na relação. Pessoas sol-
teiras ou mesmo casais 
fazem isso com outras 
situações, que não en-
volvam necessaria-
mente a relação.

Tenha em mente 
que suas postagens 
são, muitas vezes, o que 
forma sua imagem para 
quem está do outro lado 
da conexão. É bem co-
mum que, atualmente, muitas pessoas te-
nham mais “amigos” no mundo virtual que 
no real.

Fotos em trajes de banho, com pouca 
roupa, em banheiras de hidromassagem, na 
cama e outras do gênero devem ser evita-
das. Por mais que você tenha suas publica-
ções restritas aos “amigos” sempre existe 
a possibilidade de que algum deles salve e 
mostre para outras pessoas.

Não são raros os casos em que pessoas 
(especialmente mulheres) bonitas, em tra-
jes de banho ou íntimos, têm sua imagem 
indevidamente associada à prostituição, 



DIVULGAÇÃO

PSL COM TUDO 
EM CUIABÁ...
A cúpula do PSL em Cuiabá 

tem a convicção de que o sim-
ples uso do nome do presidente 
Jair Bolsonaro é suficiente para 
a legenda empolgar os eleitores. 
Por isso, já articula para lançar 
um candidato ao Alencastro.  O 
presidente do PSL em Cuiabá, o 
vereador Wilson Kero Kero cita 
dois nomes que teriam chances 
de se eleger em 2020: a senado-
ra Selma Arruda e o deputado 
federal Nelson Barbudo, notó-
rios “devotos” do presidente da 
República.

GREVE SEM 
APOIO...
O presidente da Assembleia Le-

gislativa, deputado Eduardo Botelho 
(DEM), voltou a dizer que a greve da 
Educação não tem apoio popular. O 
parlamentar fez um apelo aos profis-
sionais para que retornem às aulas e 
aguardem a situação do Estado me-
lhorar para receberem os reajustes sa-
lariais. Os professores estão em greve 
desde 27 de maio. Eles pedem que o 
Executivo cumpra a lei da dobra sala-
rial, que foi aprovada em 2013, na gestão 
do ex-governador Silval Barbosa e que 
dá direito a 7,69% a mais anualmente 
na remuneração durante 10 anos.

PRA CIMA 
DA ENERGISA...
Botelho, criticou o trabalho de-

senvolvido pela concessionária Ener-
gisa SA no Estado. Em entrevista à rá-
dio Capital FM, nesta sexta-feira (05), 
o parlamentar disse que a empresa é 
uma das que mais desrespeita os con-
sumidores de Mato Grosso. “Eu sou um 
grande crítico da Energisa. Acho que 
ela é uma das empresas que mais des-
respeita consumidor. É um desrespeito 
total. Veio para Mato Grosso e desres-
peitou tudo. Tirou o nome da Cemat. 
Não respeitou nada. Achávamos que o 
Grupo Rede era ruim, e veio essa em-
presa que é pior que tudo”.
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Ícaro já havia recusado V.I. no mês de maio 

Aumento da verba indenizatória 
vira lei em Sinop; Ícaro recusa
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O aumento na verba 
indenizatória (VI) proposto 
pela Mesa Diretora da Câma-
ra dos Vereadores de Sinop 
foi sancionada na quinta (4) 
pela prefeita Rosana Marti-
nelli (PR), e publicada no Di-
ário Oficial.

Agora, com a nova lei, o 
valor da VI, que era de R$ 5 
mil, sobe para aproximada-
mente R$ 6,9 mil mensais. 
A correção que determina o 
aumento é baseada no Índice 
Nacional de Preços ao Con-
sumidor (INPC).

Dos 15 vereadores que 
compõem a Câmara de Si-
nop, apenas o tucano Ícaro 
Severo, de forma oficial, se 
colocou contrário ao aumen-
to da verba indenizatória. O 
vereador antes mesmo da lei 
ser sancionada, ainda no mês 
de maio, quando o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 

se pronunciou classificando 
a lei como inconstitucional, 
decidiu protocolar a sua re-
núncia ao benefício.

“Desde o momento em 
que o TJMT manifestou a 
inconstitucionalidade da lei 
dos vereadores de Cuiabá, 
que era semelhante à nossa, 
eu abri mão de receber a ver-
ba. Entendo que as recentes 
alterações promovidas na 
verba indenizatória continu-
am contrariando o que diz o 
TJMT e o próprio Supremo 
Tribunal Federal (STF). Por 
isso protocolei hoje o pedido 
para que eu continue sem re-
ceber a verba indenizatória”, 
disse Ícaro.

Ainda na quinta-feira, 
Ícaro reforçou na Casa o pe-
dido para que sua VI conti-
nue sem ser paga. Os vere-
adores que quiserem ainda 
recursar a verba extra devem 
encaminhar um documen-
to à Mesa Diretora, formali-
zando a recusa, o texto da lei 

RECURSO PÚBLICO | Sancionada pela prefeita Rosana Martinelli, medida foi publicada no Diário Oficial 
Foto: Weslley Mtchaell

Foto: Divulgação

INCENTIVOS FISCAIS

Mendes entra em 
rota de colisão com
Wilson Santos
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mau-
ro Mendes não gostou nada 
da postura adotada pelo seu 
opositor, o deputado estadu-
al Wilson Santos, em relação 
do projeto do Executivo que 
quer revogar os incentivos 
fiscais aos setores produtivos 
de Mato Grosso, alterando 
o método de cobrança do 
ICMS no estado.

Na visão de Mendes, 
Santos não tem posição de-
finida e age de forma conve-
niente. A menção do gover-
nador diz respeito ao fato de 
que há alguns meses, Santos 
espalhou outdoors pelas ruas 
de Cuiabá, onde defendia a 
taxação do agronegócio, e 
agora, se posiciona contra o 
Executivo no Projeto de Lei 
que revoga os incentivos fis-
cais.

“Esse tipo de político, 
que uma hora fala uma coi-
sa e, depois, fala outra, com 
todo o respeito, me dá nojo. 
Eu vi deputado que falou 
para nós - e temos várias 
testemunhas -, que soltou 

outdoor pela cidade dizen-
do que o governador deveria 
tributar mais, e que agora 
nos critica porque estamos 
fazendo isso”, disparou Men-
des.

O parlamentar, inclu-
sive, chegou a ir até o Mato 
Grosso do Sul, estado que 
já contempla uma lei de ta-
xação ao agro e nas audiên-
cias públicas na Assembleia 
Legislativa local defendeu o 
tema. Agora que o Executivo 
propôs a medida, o tucano 
afirmou que o Governo en-
caminhou o projeto ao Le-
gislativo sem debater com 
os setores afetados. Santos 
revela que já teria o apoio 
suficiente de outros parla-
mentares que são contrários 
ao texto para votarem contra 
o PL do Governo.

“Nós já temos 11 votos 
contra o projeto. Aqui nós 
fazemos política, governa-
dor. Ou o senhor retira a 
matéria ou arruma. Porque 
os deputados vão correspon-
der com suas bases”, disse o 
deputado, durante audiência 
pública para debater a pro-
posta na última terça.

Foto: tchélo FigueireDo

Mendes criticou Santos por mudar de posição 

Derrotado pede investigação por demora de julgamento

BATALHA

Advogado de Fávaro acusa TRE 
de segurar mandato de Selma

VOLTARAM ATRÁS

Governo recua e decide reinvestir 
em obras de infraestrutura em MT

DA REPORTAGEM

O ex-vice-governador e 
candidato derrotado na dis-
puta ao Senado, Carlos Fáva-
ro (PSD), está inconformado 
com a demora do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-
-MT) em julgar um recurso 
de embargos de declaração 
interposto pela defesa da se-
nadora Selma Arruda (PSL). 
Ela teve o mandato cassado 
em decisão unânime no dia 
10 de abril deste ano pela 
prática de caixa 2 e abuso de 
poder econômico nas elei-
ções de 2018. Por isso, um 
dos advogados de Fávaro pe-
diu a instauração de um pro-
cedimento disciplinar contra 
o do coordenador de Apoio 
do Pleno e Julgamento do 
TRE. Conforme o advoga-
do Irajá Lacerda, que assina 
o documento, houve fatos 
estranhos ao processo e por 
isso cobra providências e a 
inclusão do recurso na pauta 
de julgamento.

Fávaro tem pressa no 
desfecho do caso porque 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com 

Depois de receber crí-
ticas pelo remanejamento 
dos recursos prometidos 
para obras de infraestrutu-
ra em Mato Grosso, o Go-
verno Federal voltou atrás 
e através do diretor-geral 
do Departamento Nacional 
de Infraestrutura de Trans-
portes Terrestres (Dnit), ge-
neral Antônio Fagundes dos 
Santos Filho, garantiu que 
não faltarão recursos para as 
obras de duplicação da BR-
163, no trecho entre Rondo-
nópolis e Cuiabá, e também 

está interessado em disputar 
a eleição suplementar para 
tentar ficar com a vaga de 
Selma Arruda, caso a cassa-
ção seja mantida no Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE). No 
pleito de 2018 ele foi o ter-
ceiro colocado na disputa 
pelas duas vagas cobiçadas 
por 11 candidatos. 

Ainda naquele mês a 
defesa da senadora ingressou 
com embargos de declara-
ção, um tipo de recurso que 
questiona pontos de uma de-
cisão, considerados obscuros 
ou contraditórios. Depois, o 
Diretório Nacional do Parti-
do Social Liberal pediu para 
ser parte no processo como 
terceiro interessado para 
ajudar na defesa de Selma 
Arruda.

Tal pedido foi aceito 
por Rui Ramos em despacho 
assinado no dia 10 de junho. 
Com isso, ele permitiu a le-
genda do presidente Jair Bol-
sonaro ser assistente simples 
da senadora cassada, Selma 
Arruda. E é justamente por 
causa da inclusão do PSL no 

do Contorno Viário de Bar-
ra do Garças. Ele assegurou 
que os valores remanejados 
do Orçamento do Ministé-
rio da Infraestrutura “serão 
recomposto no decorrer do 
ano”, mas que há recursos 
para ‘tocar’ os dois empre-
endimentos.

A garantia foi dada ao 
senador mato-grossense, 
Wellington Fagundes (PL), 
que explicou que está ha-
vendo ainda definição so-
bre traçado a realização de 
obras de pavimentação no 
original, cortando a Reser-
va Indígena Marãiwatsédé 
ou pelo novo, que contorna 

sancionado pelo Executivo 
indica que o prazo para a re-
cusa é de 15 dias a partir da 
publicação no Diário Oficial, 
o que corresponde então até 
o dia 18 de julho.

“Conforme o entendi-
mento do TJMT, a verba in-
denizatória deve ser paga de 
forma ressarcitória aos gastos 
que o vereador tenha duran-
te o exercício de suas ativi-
dades. Condicionar o paga-
mento da verba mediante a 
presença em sessões exprime 
ganho incorporado ao patri-
mônio do vereador, confe-
rindo à verba indenizatória a 
natureza de renda”, destacou 
Ícaro.

Uma fonte procurada 
pelo Diário do Estado afirma 
também que, hoje, o verea-
dor não tem muita flexibi-
lidade sobre a utilização da 
verba indenizatória: ou acei-
ta pegar de forma integral ou 
a recusa totalmente – não há 
meio termo.

a área dos índios Xavantes. 
“Eu defendo que seja fei-
ta pelo contorno. Se seguir 
pelo traçado original, tere-
mos obras daqui a 3, 4 anos” 
– frisou o senador.

De acordo com o di-
retor-geral do Dnit, os re-
cursos que ainda existem 
alocados no órgão são sufi-
cientes para dar continuida-
de às obras até boa parte do 
segundo semestre deste ano 
e que nos próximos meses a 
recomposição orçamentaria 
será feita. “Podem ficar tran-
quilos porque a parte da BR-
163 em Mato Grosso, bem 
como o Contorno de Barra 

do Garças está garantido”, 
disse Filho. Durante a reu-
nião no Dnit, Santos Filho 
explicou que as obras de dre-
nagem e encabeçamento das 
pontes do contorno de Barra 
do Garças, uma das maiores 
reivindicações dos morado-
res da cidade, encontram-se 
em fase de licitação e que a 
conclusão do processo de-
verá ocorrer dentro de 30 
dias. Já em relação a BR-163, 
Fagundes relatou que o dire-
tor-geral do DNIT assegurou 
que “tudo que for necessário 
será feito” para que os traba-
lhos continuem no mesmo 
ritmo.

processo que o recurso ain-
da não foi colocado na pauta 
de julgamento. Pelo menos 
foi essa justificativa que a 
defesa de Fávaro recebeu do 
responsável pela Coordena-
doria de Apoio do Pleno e 
Julgamento da Corte Eleito-
ral na quarta-feira (3). 

Conforme a reclama-
ção, a informação repassada 
aos advogados foi de que “os 

embargos declaratórios não 
poderiam ser encaminhados 
à conclusão do corregedor-
-geral eleitoral, relator do 
processo, uma vez que o se-
tor de autuação deixou de 
inserir o Partido Social Libe-
ral – PSL no polo passivo da 
demanda e que por esse mo-
tivo deixou de intimá-lo no 
momento oportuno”, consta 
no documento.
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‘Pets: A vida secreta dos bichos 2’ TV  e Entretenimento

Ao chegar aos cinemas em 2016, Pets - A 
Vida Secreta dos Bichos surpreendeu nas bi-
lheterias ao arrecadar quase 900 milhões de 
dólares nas salas de cinema ao redor do pla-
neta. Para efeito de comparação, a animação 
arrecadou apenas um pouco menos do que 
Zootopia e Procurando Dory, ambas do mesmo 
ano, mas que custaram pelo menos o dobro 
para serem feitas. 

O segredo do projeto da Illumination (a 
mesma de Meu Malvado Favorito) era: primei-
ro, colocar os animais de estimação em cenas 
cotidianas, que qualquer “mãe/pai de pet” con-
seguiria se identificar; e, depois, mostrar o que 
os bichos fazem quando os humanos não estão 
olhando - no melhor estilo Toy Story. Com tan-
to dinheiro nos cofres, a sequência foi anun-
ciada apenas alguns meses após a estreia. 

E se todo drama do primeiro capítulo foca-
va na adaptação de Max ao seu novo compa-
nheiro e na conquista de sua confiança, esta 
nova aventura parece que vai mostrar as difi-
culdades dos cães agora que novos humanos 
chegam ao apartamento de Katie. Mas isso é 
apenas o começo da história, que depois divi-
de seus animais em três grupos: Max, Duke e 
sua família vão para uma fazenda; Gigi vai ter 
que se virar no meio de dezenas de gatos para 
recuperar um brinquedo; e o coelho Bola de 
Neve enfrentará lobos e um malvado dono de 
circo para salvar um tigre que sofre maltratos. 
A vida no campo se mostra cheia de novidades 
para os bichos que passaram suas vidas sob o 
teto seguro do apartamento e com asfalto aos 
seus pés. Já para o grupo que ficou na cidade, 
as coisas também não estão nada fáceis. 

Ao separar os personagens em aventu-
ras paralelas, a animação ganha espaço para 
apresentar novas caras (e aumentar sua chan-
ce de produtos licenciados), mas deixa de lado 
elementos que funcionaram bem no passado. 
Mas o maior problema é esquecer quem os per-
sonagens eram. Max, por exemplo, se torna um 

Deborah Secco vira 
sócia de aplicativo 
de beleza: Pronta para 
realizar um sonho

Deborah Secco agora é uma empresária! 
A atriz entrou de cabeça no mundo dos ne-
gócios na noite da última quinta-feira, dia 
4, quando anunciou em uma coletiva de im-
prensa a sua sociedade em um aplicativo de 
beleza. Ela está de fora das telinhas desde seu 
trabalho em Segundo Sol e agora a atuar não 
será mais sua única ocupação, pois terá que 
lidar com as responsabilidades do Singu. A 
empreitada trata-se de um serviço no qual as 
pessoas poderão contratar profissionais como 
manicures e cabeleireiros e serem atendidos 
sem sair de casa. O que achou da ideia?
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cão inseguro e cheio de tiques, enquanto o co-
elho que era líder da gangue do esgoto apare-
ce totalmente domesticado, sem mostrar nem 
liderança, nem seu lado selvagem que parecia 
vir diretamente de Monty Python e o Cálice 
Sagrado. E Gigi se esforça além da conta para 
não decepcionar seu namorado, decisão bas-
tante questionável se pensarmos que a produ-
tora decidiu trocar o dublador original de Max, 
Louie C.K., depois de atitudes machistas que o 
comediante teve e foram reveladas no fim de 

2017.  Com situações previsíveis Pets - A Vida 
Secreta dos Bichos 2 fica apenas “fofo”, sem 
nenhum diferencial. O longa parece mais com 
episódios rasos feitos para uma série de TV (ou 
streaming) que foram condensados em 90 mi-
nutos para tentar faturar algo nos cinemas. E 
isso pode ser um fator determinante na hora 
de escolher onde gastar o dinheiro do cinema 
e pipoca - principalmente quando nas salas ao 
lado estão os ótimos Toy Story 4 e Turma da 
Mônica: Laços. 



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 

SÃO CONRADO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA, 
CNPJ: 24.340.666/0001-57 torna público que requereu jun-
to a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso 
- MT – SAMA:  RENOVAÇÃO da Licença de Instalação (LI), 
da atividade de: 68.10-2-03 - Loteamento de imóveis pró-
prios. Endereço: Lote nº46-A I, Bairro Gleba Sorriso. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
(66)9.99766751).

A EMPRESA W.PASTRO & CIA LTDA, CNPJ: 
07.254.023/0001-71, LOCALIZADA NA ESTRADA VICI-
NAL 16, SETOR INDUSTRIAL.VEM TORNAR PÚBLICO 
QUE REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE) A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, PARA ATIVIDADE DE ARMAZÉNS GERAIS 
- EMISSÃO WARRANT, NO MUNICÍPIO DE ITANHANGÁ/
MT - NÃO EIA-RIMA.

JB DIESEL MECANICA, CNPJ 32.768.331/0001-62, torna 
público que requereu a SAMA – Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso-MT, Licença Pré-
via, Licença de Instalação e Licença de Operação, para 
atividade de Comércio a varejo de peças e acessórios 
novos para veiculos automotores, localizada na rua São 
Francisco, 75B, Loteamento Industrial 1ª Etapa, Município 
de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.(Arq Samuel 
Santos-(66)9 9636-5220)

VILSON LUIZ GRAEBIN, CPF Nº 234.832.611-68, torna 
público que solicitou junto A SEMA a Outorga do Poço Tu-
bular que está construído na Faz. Boa Vista, situada na MT 
242 KM 21,5 a direita – Zona Rural, no Município de Sorri-
so - MT. Coordenadas Datum Sirgas2000 Lat: 12°40’36,8” 
Long: 055°33’53,6”. 

CENTRO DA MATA AGRICULTURA, PECUÁRIA E CO-
MÉRCIO LTDA, CNPJ Nº 20.544.304/0001-27, torna públi-
co que solicitou junto A SEMA a Outorga do Poço Tubular 
que está construído na MT 242 KM 759 – Zona Rural, no 
Município de Nova Ubiratã - MT. Coordenadas Datum Sir-
gas2000 Lat: 13°03’27,2” Long: 054°54’10,3”.

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) oferece as seguintes vagas de emprego 
para esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista fi nanceiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na 
função;
03 vagas para auxiliar de produção indus-
trial, com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e fi nais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com 
curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

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 

Vagas de Emprego
1-Serralheiro, com experiência compro-
vada;
2-Auxiliar de balanceiro, acima de 20 
anos;
3-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
4-Vendedor, com experiência, conheci-
mento pacote Offi ce e conhecimento na 
linha automotiva pesada;
5-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
6-Departamento Pessoal, com experiên-
cia e referência;
7-Vendedor, com experiência no setor 
automotivo;
8-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
9-Auxiliar de Pátio, com experiência, para 
área hospitalar;
10-Auxiliar de Mecânico, com experiên-
cia;
11-Vaqueiro, com experiência e referên-
cia;
12-Vendedor Externo, com CNH AB, 
veículo próprio e disponibilidade para 
viagens;
13-Pessoa com Defi ciência;
14-Técnico em Enfermagem;
15-Vendas, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem a 
vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em recebê-los. 
Lembrando que o encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 

e são realizados das 07h30min às 10h30min e das 13h30min 
às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 06 de julho de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019– RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA HABILITADA PARA CONSTRUÇÃO DE 
CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY COM GRAMADO SINTÉTICO, ALAMBRADO E 
ILUMINAÇÃO, CONVÊNIO 853857/2017 MINISTÉRIO DO ESPORTE-CEF/PEIXOTO DE 
AZEVEDO-MT, CONFORME PROJETOS, MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS 
ORÇAMENTÁRIAS EM ANEXO”. Sagrou vencedora a empresa CAPRI CONSTRUTORA 
EIRELI, CNPJ nº 09.153.807/0001-39, com o valor total de R$ 499.567,88 (quatrocentos e 
noventa e nove mil, quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta e oito centavos). Peixoto 
de Azevedo-MT, 05 de Julho 2019. 

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 004/2019 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 29/07/2019 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO, INCENDIO E SPDA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL ALVARES DE AZEVEDO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – 
ESTADO DE MATO GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores 
informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 05 de Julho de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo 
 JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000567-40.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/02/2019 
Valor da causa: R$ 280.455,65 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A  
RENATO MINORU HARA (REQUERIDO) 
DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO)  

Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

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

 

PROCESSO 1000567-40.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: RENATO MINORU HARA, DANIELA MARIA BANDEIRA 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel área com 58,3835 ha, parte de um todo maior conhecido como 
“FAZENDA SÃO FRANCISCO III/B”, localizada, objeto da matrícula n. 26.455, Livro 02, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) 
pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor 
de R$ 280.455,65 (duzentos e oitenta mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e 
sessenta e cinco centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO  
DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas.  FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da 
Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
Sinop, datado eletronicamente. 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
Juiz Federal Substituto da 1ª Vara de Sinop/MT 

 
Num. 40313011 - Pág. 1 

 
Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS 
SANTOS - 14/03/2019 18:50:07  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listVie
w.seam?x=19031418272470700000040043060 
Número do documento: 19031418272470700000040043060 

05,06/07/2019. 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000570-92.2019.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/02/2019 
Valor da causa: R$ 24.322,39 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
LOURIVAL TOMELIN (REQUERIDO) 
NORMA MARIA TOMELIN (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO)) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

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

 

PROCESSO 1000570-92.2019.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: LOURIVAL TOMELIN, NORMA MARIA TOMELIN ADV 
POLO PASSIVO 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel área de 3,1287 há, parte de um todo maior, objeto da matrícula n. 
5.892, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 24.322,39 (vinte e quatro mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e 
nove centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da 
Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 
Sinop-MT, datado eletronicamente. 

assinado eletronicamente 
MURILO MENDES 

JUIZ FEDERAL DA 1ª VARA DE SINOP/MT 
 

Num. 40319959 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/03/2019 
19:04:52http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocume
nto/listView.seam?x=19031419045262300000040030111 
Número do documento: 19031419045262300000040030111 
 

05,06/07/2019. 

leiloesjudiciais.com.br/mt - 0800-707-9272

 56 HECTARES, 
c/ seringal, barracão e casa, 

B. Kátia. 
Inicial R$ 380.550,00

 (PARCELÁVEL)

SÍTIO EM SINOP/MT
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Objetivo é incentivar e ampliar a participação do contingente nas operações 

Governo permite gratificação para
policiais que atuarem em blitzes
DA REPORTAGEM

Muita gente sabe que está 
irregular com alguma par-
te do seu veículo, seja ela de 
documentação ou mesmo 
mecânica, e mesmo assim 
insiste em sair dirigindo. Ou-
tros, por inocência, esque-
çam de pagar certos tributos 
e ficam em desacordo com a 
legalização de carro e moto 
para circular. Mas como para 
(quase) todos, existe o rigor 
das leis, estes condutores 
devem ficar atentos, porque 
vem aí a farra das multas. 
Por mais que se disfarce, seu 
objetivo principal é aumen-
tar, sim, a arrecadação.

Isso porque o governador 
Mauro Mendes (DEM) san-
cionou a lei 10.914/2019, que 
permite a manutenção do 
pagamento da gratificação 
aos servidores das polícias 
Civil, Militar e Departamen-
to Estadual de Trânsito (De-
tran) que voluntariamente 
atuarem em alguma blitz 
no estado. O projeto é do 
deputado Romoaldo Junior 
(MDB) e deverá beneficiar 
operações como a da ‘Lei 
Seca’.

A lei foi publicada no Di-
ário Oficial que circulou na 
última quinta (4). Seu “obje-
tivo” é incentivar e ampliar a 
participação do contingente 
fiscalizador nas operações a 
título de “Lei Seca” – parti-
cipação voluntária dos servi-
dores nos seus períodos de 
folga. “Se o cidadão quer in-
gerir bebida alcoólica, não é 
proibido. Cada um tem o di-
reito de fazer o que quer de 
sua vida, mas tem que res-
peitar a vida do outro, tem 
que saber que beber e dirigir 
são terminantemente proi-
bidos e que se fizer isso, tem 
que ser punido”, pontuou o 
autor da lei. O texto estabe-
lece, entre outros pontos, o 
valor para cada atividade de-
senvolvida voluntariamente 
durante o período diurno: 
R$ 130,40 e no período no-
turno R$ 260,80.

O Código de Trânsito Bra-
sileiro (CTB) normatiza que 
a circulação em condições 
seguras é um direito de to-
dos, fundado no princípio 
da inviolabilidade do direito 
à vida, constitucionalmen-
te garantido. Nesse senti-
do, o parlamentar destaca a 

FARRA DAS MULTAS | Atenção motoristas despreocupados: lei 10.914/2019 foi sancionada
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Portal sorriso

Foto: arquivo Pessoal

POLUIÇÃO VISUAL

Fiscalização retira mais de 400
faixas publicitárias irregulares

SINOP

Usina de etanol de milho deve gerar
1,2 mil empregos diretos e indiretos

MT-242

Dois ocupantes de 
carro e motorista
de carreta morrem 
em acidente

Secretaria realiza trabalho em diferentes pontos do município 

Colisão fatal ocorreu entre Sorriso e Ipiranga do Norte 

Primeira usina de etanol de milho foi construída em Lucas do 
Rio Verde 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quase 20 dias após ser 
deflagrada pela Secretaria 
de Meio Ambiente de Sinop 
a ação de retirada de publi-
cidades instaladas irregular-
mente no município, apro-
ximadamente 450 unidades 
entre faixas aéreas, em can-
teiros, árvores e passeios pú-
blicos foram recolhidas pelos 
agentes de fiscalização. O tra-
balho visa assegurar o cum-
primento da Lei 616/2001, 
que disciplina ordenamento 
da publicidade visual urbana 
e falada e, assim, evitar a po-
luição visual.

“Esse é um saldo positi-
vo, considerando o número 
de faixas instaladas. A gente 
percebe que há uma falta de 
conhecimento do cidadão 

DA REPORTAGEM

G1-MT

Durante uma reunião 
realizada na última quinta 
(4), na Assembleia Legislativa, 
para discutir a nova proposta 
de incentivos fiscais apresen-
tada pelo Governo do Estado, 
foi anunciada a instalação de 
uma usina de etanol de mi-
lho, que deve gerar 1,2 mil 
empregos diretos e indiretos 
em Sinop. O anúncio foi feito 
pelo governador Mauro Men-
des para, segundo ele, provar 
que o Estado não vai deixar 
de receber investimentos por 
causa da reforma da lei de 
incentivos fiscais. O projeto 

DA REPORTAGEM

Um grave acidente foi 
registrado na manhã des-
ta sexta-feira (5) na altura 
do km 25 da MT-242, entre 
Sorriso e Ipiranga do Norte. 
Dois ocupantes de um Fiat 
Strada, branco, e o motorista 
de uma carreta Scania, bran-
ca, morreram no local.

A colisão ocorreu a 
cerca de 24 km de Sorri-
so envolvendo a picape e a 
carreta, pertencente a uma 
empresa de adubos. Segun-
do uma testemunha, a Stra-
da trafegava de Ipiranga 
sentido Sorriso e a carreta 
no rumo contrário. Após a 
curva de um trevo na MT-
242, a carreta passou a fazer 
zigue-zague, invadiu parte 

da pista contrária e atingiu 
violentamente a Strada, que 
estava com dois ocupantes.

O motorista (ainda não 
identificado) e o passagei-
ro do utilitário (identificado 
como Benedito Norberto da 
Silva, 35 anos) morreram na 
hora. O condutor da carre-
ta foi prensado pela própria 
cabine do veículo de carga 
e também morreu no local. 
Com o impacto, a Strada fi-
cou totalmente destruída.

A Perícia Oficial e Iden-
tificação Técnica (Politec) foi 
chamada para recolher os 
cadáveres e obter detalhes 
do acidente. Equipes do Cor-
po de Bombeiros, da Polícia 
Militar e da concessionária 
que administra a rodovia fo-
ram até o local.

e, agora, o importante é que 
não sejam recolocadas essas 
faixas e se tenha uma cons-
cientização de nossos comer-
ciantes”, afirma a secretária 
de Meio Ambiente, Ivete 
Mallmann. Empresas que in-
sistirem na recolocação serão 
notificadas e estarão passí-
veis à multa. Desde o início 
da mobilização, foram objeto 
de vistoria os instrumentos 
publicitários instalados em 
espaços como as avenidas 
das Palmeiras, Figueiras, Jú-
lio Campos, Embaúbas, Ta-
rumãs, Ingás, Itaúbas, Acá-
cias, Sibipirunas, Jacarandás, 
André Maggi. A ação também 
será realizada sobre os ins-
trumentos outdoor, visando 
observar a autorização para 
seu uso, limpeza do terreno 
onde está instalado, paga-
mento de ISS.

do executivo vem causando 
polêmica desde a apresen-
tação. Entretanto, o governo 
argumenta que precisa corri-
gir distorções e garantir segu-
rança jurídica aos processos 
de concessão. O diretor-exe-
cutivo da indústria, Rafael 
Ranzolin, também partici-
pou da reunião. Ele afirmou 
que foram investidos R$ 700 
milhões na construção da 
sede da usina e que, o mesmo 
valor deve ser investido em 
outra unidade que deve ser 
construída em Nova Mutum.

O executivo declarou 
ainda que, atualmente, cerca 
de 1,8 mil operários traba-
lham na obra. No entanto, 

AGENTES PARAM...
Em assembleia, servidores do siste-

ma penitenciário que atuam nas unidades 
penitenciárias de Mato Grosso, após um 
amplo debate acalorado, decidiriam pela 
realização de um protesto de 72 horas de 
luto. O movimento se dá justamente no 
sétimo dia do assassinato do agente pe-
nitenciário, Elison Douglas, alvejado em 
uma emboscada quando chegava a sua re-
sidência, na cidade de Lucas do Rio Verde. 
O protesto iniciou-se no primeiro minuto 
deste sábado e vai até meia noite de segun-
da-feira. A presidente em substituição do 
SINDSPEN-MT, Jacira Maria da Costa, ex-
plica que os servidores só vão sair da uni-
dade em situação de emergência.

CRIANÇA PICADA...
Uma cobra da espécie jararaca picou uma 
criança de 10 anos em uma propriedade rural 
de Lucas do Rio Verde. O fato aconteceu du-
rante ontem (5), enquanto a criança dormia em 
seu quarto. A criança estava dormindo em sua 
residência, em uma propriedade rural, a cerca 
de 20 km do centro de Lucas do Rio Verde-MT, 
e durante a madrugada sentiu a picada, correu 
e pediu socorro para os pais, que viram o ani-
mal em cima da cama do filho. A criança foi 
conduzida ao hospital São Lucas pelo próprio 
pai. Em seguida o menor foi levado para o hos-
pital regional em Sorriso-MT, pois não havia 
soro antiofídico no município. De acordo com 
diretores do São Lucas, a criança apresentava 
quadro de saúde estável quando foi transferida.

VITÓRIA INDÍGENA...
O juiz federal Victor de Carva-
lho Saboya Albuquerque, profe-
riu uma decisão liminar em fa-
vor do povo Bororo. Na decisão, 
ele requer que a Terra Indígena 
Jarudore (TI), no município de 
Poxoréu, a 259 km de Cuiabá, 
seja devolvida aos indígenas. Os 
ocupantes podem recorrer da 
decisão. De acordo com um es-
tudo histórico apresentado na 
decisão, a área pertencente aos 
índios foi demarcada por Mare-
chal Cândido Rondon, em 1912. A 
terra seria equivalente a 100 mil 
hectares.

Divulgação

quando a empresa começar 
a funcionar, a estimativa é de 
gerar 250 empregos diretos e 
mil postos indiretos.

A indústria tem capa-
cidade para produzir 1,5 mi-

lhão de litros de álcool por 
dia, 100 mil litros de óleo e 
20 megawatts de energia. A 
previsão é de que o empreen-
dimento seja inaugurado em 
18 dias.

importância da fiscalização 
para a segurança pública, 
promovida pelos agentes 
das polícias Civil e Militar e 
do Detran-MT. O deputado 
acrescenta que a fiscalização, 
além de manter a eficácia das 
normas legais, cumpre com 
o papel de agente educadora, 
por meio da orientação e da 
conscientização de pedestres 
e condutores de veículos nas 
vias públicas.

Dentro desse cenário, a Se-
cretaria de Estado de Segu-
rança Pública (Sesp), Polícia 
Militar (PM), Polícia Civil e 
o Departamento Estadual 
de Trânsito (Detran) desen-
volvem ações educativas, de 
prevenção e repressão aos 
motoristas do estado. De 
2015 a 2018, foram 192 ope-
rações da Lei Seca realizadas 
em 16 municípios mato-
-grossenses, que resultaram 
em 696 condutores presos, a 
maioria por dirigir sob influ-
ência de álcool. Outros 2.880 
Autos de Infração de Trânsi-
to (AIT) foram confecciona-
dos por irregularidades co-
metidas pelo motorista, ou 
com o veículo.

O coordenador do Gabi-

nete de Gestão Integrada 
(GGI) da Sesp, major PM 
Rafael Dias Guimarães, ex-
plicou que, além do uso de 
bebidas alcoólicas, outras 
atitudes dos condutores re-
sultam em acidentes. “A em-

briaguez ao volante, a alta 
velocidade e o uso do celu-
lar enquanto dirigem são 
atitudes que impedem um 
trânsito seguro”, destacou. 
O presidente do Detran/
MT, Gustavo Reis Lobo de 

Vasconcelos, afirmou que, 
com a nova lei, a intenção é 
aumentar o número de blit-
zes da Lei Seca para três por 
semana “de modo a diminuir 
cada vez mais os índices de 
alcoolemia”.
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Obras e melhorias resultantes do investimento total de R$ 228 milhões avançam 

60 toneladas de esgoto doméstico
deixarão de ir para o Rio Cuiabá
DA REPORTAGEM

O esgoto doméstico lança-
do no Córrego da Prainha, 
a partir de agora, recebe 
tratamento e só então, de-
pois de limpo, é lançado no 
Rio Cuiabá. 

Com isso, o manan-
cial que dá nome à cidade 
deixa de receber por dia, 
na região do Porto, duas 
toneladas de carga polui-
dora, atingindo a marca 
de 60 toneladas a menos 
de poluentes por mês. A 
medida, importante tanto 
para a saúde da população 
quanto para a preservação 
da natureza, representa um 
importante marco para a 
Cuiabá dos 300 anos, que 
consagra 2019 como o ano 
da virada do saneamento.

Obras e melhorias re-
sultantes do investimento 
total de R$ 228 milhões 
avançam na capital mato-
-grossense, fruto da parce-
ria entre Prefeitura e Águas 
Cuiabá, concessionária dos 
serviços de água e esgoto, 
sob o acompanhamento do 
Ministério Público Estadu-
al (MPE-MT) e do Órgão 
Regulador (Arsec). São no-
vas e grandiosas estruturas 
operacionais, 165 km de 
novas redes já implantadas 
(63 km para abastecimento 
de água e 102 km para co-
leta de esgoto).

De importância histórica, 
o Córrego da Prainha foi 
canalizado nos anos 1960 
e passou a integrar a estru-
tura de saneamento básico 
da cidade. Funcionando no 
modelo denominado siste-
ma misto, ele passou a co-
letar e transportar água de 
chuva e esgoto doméstico.

Ao assumir os serviços de 

POR MÊS | Rio deixa de receber, a partir de agora, duas toneladas de esgoto por dia em seu leito
Foto: Divulgação

água e esgoto do municí-
pio, a Águas Cuiabá desen-
volveu projetos que pos-
sibilitam à empresa tratar 
adequadamente o esgoto 
proveniente dos 16 bair-
ros formadores Bacia da 
Prainha, que são Lixeira, 
Centro Norte, Bandeiran-
tes, Dom Aquino, Centro 
Sul, Goiabeiras, Santa He-
lena, Araés, Baú, Senhor 
dos Passos, Consil, Miguel 
Sutil, Jardim Alvorada, 
Bosque da Saúde II, Porto 
e Poção.

Para tanto, a concessio-
nária estruturou, moder-
nizou e reativou a Estação 
Elevatória de Esgoto da 
Prainha e realizou, tam-
bém, importantes melho-
rias na Estação de Trata-
mento de Esgoto Dom 
Aquino, investindo, nas 
duas unidades, R$ 40 mi-
lhões.

Cumprindo ao que de-
termina o contrato de con-
cessão, comunidades ago-
ra atendidas com serviços 
de esgotamento sanitário 
passam a compartilhar a 
responsabilidade de seu 
custeio, condição funda-
mental à continuidade e 
qualidade na prestação 
dos serviços. O valor refe-
rente ao serviço de esgoto 
virá especificado na fatura 
mensal, acrescido ao valor 
referente ao consumo de 
água. Para os clientes in-
tegrantes da Bacia da Prai-
nha, a cobrança começa a 
vigorar em 1º de agosto.

Até o final deste ano, a 
capital mato-grossense 
contará com 61% de cole-
ta e tratamento de esgoto, 
chegando ao expressivo 
índice de 91% no ano de 
2024.


