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A Prefeitura de Sinop teve parecer positivo de suas contas referentes ao ano de 2017, em análise feita pelo Tribunal de Contas de Estado. Agora, a 
Administração espera que a aprovação venha também por parte dos vereadores, que começaram a analisar os dados.                                        Página -3

SINOP

Contas de 2017 são aprovadas, mas 
Prefeitura espera o ‘ok’ da Câmara

ESTADUAL

Fecomércio
confirma
R$ 4 mi em
investimentos
O superintendente da Federação 
do Comércio de Bens, Serviços 
e Turismo do Estado de Mato 
Grosso (Fecomércio), Igor Cunha, 
confirmou investimentos para 
Sinop na ordem de R$ 4 milhões 
voltados à instalação de uma 
unidade do Serviço Social do 
Comércio (Sesc) e do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Comer-
cial (Senac).                        Página  -3

Quem via os jogadores e a comissão técnica do Sinop comemorando após o apito final do árbi-
tro poderia achar que a equipe havia conseguido uma vitória. Não, não foi isso o que aconteceu. 
Um empate sem gols com o Mixto, na Arena Pantanal, no domingo, foi festejado.              Página -6

L.R.VERDE

APROVADO NA USP

Deputado
atacado no 
rosto por cão

Jovem
estudava
debaixo
de árvore

O deputado estadual 
Sílvio Fávero foi atacado por um 
cachorro enquanto assistia a um 
torneio de futebol no sábado em 
Lucas do Rio Verde. Ele estava 
acompanhado de outras pesso-
as e assistia ao jogo quando so-
freu o ataque. O animal pertence 
a uma família que estava no 
local.                               Página - 7

Estudante de escola 
pública desde o 9º ano do 
Ensino Fundamental, Rafael 
Pinheiro, 18 anos, foi aprovado, 
pela segunda vez em um curso 
da Universidade de São Paulo 
(USP). O jovem estudou na 
Escola Estadual Neide Enara 
Sima, em Nova Monte de Verde, 
onde morou até se mudar para 
São Paulo. Um dos principais 
motivos era o calor do estado.      

       Página - 7
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por vezes, indisponível nos locais em 
que eu estava. Não foram poucas vezes 
em que consegui “socorro” em universi-
dades, escolas ou mesmo em outros jor-
nais, alguns, inclusive, “aproveitavam” 
para pedir um material sobre o tema, o 
que eu prontamente atendia.

O tempo foi passando e o acesso foi 
ficando mais fácil. En-
contrar uma lan house 
deixou de ser um proble-
ma e passou a ser uma 
“solução” em minhas 
“andanças”. Por muitos 
anos elas foram minhas 
“parceiras” no envio de 
material para publicação.

Hoje em dia a situa-
ção está absurdamente 
simples. Posso escrever 

usando o computador ou o próprio celu-
lar, usar a rede de dados móveis e enviar 
na hora, por e-mail, WhatsApp ou diver-
sos outros recursos. Tudo ali, na hora. 
Até em uma fila de banco consigo es-
crever e enviar meus materiais. Quanta 
diferença, não é?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

De onde eu estiver
Escrevo artigos para jornal há bem 

mais de 20 anos e sempre viajei bastan-
te. Isso me fez, por diversas vezes, ter que 
“improvisar” para que o material che-
gasse a tempo. Especialmente quando 
se escreve todo dia, qualquer descuido 
pode fazer com que você não circule, o 
que, para mim, é praticamente inaceitá-
vel. Apaixonado 
pelo que faço 
como sou, não 
tem como gostar 
da ideia de ficar 
uma edição sem 
que meu mate-
rial circule.

No início, lá 
pelos idos de 
1996, internet era 
algo extrema-
mente raro. A tecnologia caminhava em 
ritmo de franca evolução, mas passava 
muito longe de ser popular. Assim o que 
eu precisava fazer era digitar os textos e 
levar até o jornal em um disquete. Mes-
mo o veículo tendo acesso à internet, 
levar em mãos era a única forma de ter 
certeza que o material chegaria lá. Em 
caso de viagens eu tentava levar material 
suficiente para todo o tempo que eu fosse 
me ausentar e, em caso de imprevistos, 
contava com a “boa vontade” da internet 
para que o material chegasse ao destino.

Acessar a internet em viagens passa-
va longe de ser fácil. Lan house era um 
conceito restrito aos grandes centros e, 
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Com o fim do Carnaval e a retomada das ati-
vidades do Congresso, a falta de traquejo do gover-
no Jair Bolsonaro (PSL) para lidar com o Legisla-
tivo se tornou fonte de ansiedade para políticos e 
investidores. Passados dois meses desde a posse, o 
presidente ainda não tem uma base de apoio parti-
dário comprometida com sua agenda e foi incapaz 
de desenvolver uma estratégia convincente para or-
ganizá-la. Nos próximos dias, com a instalação das 
comissões que fazem o processo legislativo andar 
na Câmara dos Deputados, essa fragilidade tende a 
se tornar mais visível. 

Líderes partidários dispostos a apoiar Bolso-
naro ameaçam fazer corpo mole enquanto não re-
ceberem do Palácio do Planalto sinais mais claros 
de que suas reivindicações por cargos e verbas ofi-
ciais serão atendidas em algum momento. Depen-
derá dessas comissões o ritmo a ser imprimido à 
discussão da proposta de reforma da Previdência, 
essencial para recuperar o equilíbrio financeiro do 
Tesouro Nacional e a economia.

O presidente prometeu governar sem ceder a 
barganhas como as que foram repudiadas na cam-
panha eleitoral —e montou seu ministério sem fa-
zer concessões aos caciques das maiores legendas. 
Mas não há regime democrático que funcione sem 
negociações desse tipo, e no mundo inteiro go-
vernos em busca de apoio parlamentar oferecem 
como moeda de troca participação em decisões e 
influência na aplicação de seus recursos. Decerto o 
ambiente encontrado pelo presidente é desafiador. 
Siglas tradicionais foram destroçadas nas urnas e 
um número recorde de partidos pouco representa-
tivos ganhou lugar no Congresso, multiplicando os 
atores com votos para sentar à mesa de negociações.

Lidar com esse tipo de situação, porém, é parte 
das atribuições do chefe do Executivo, e cabe a Bol-
sonaro desenvolver as habilidades necessárias para 
estabelecer um diálogo produtivo com o Congres-
so. Políticos dispostos a colaborar com o presidente 
estão no comando da Câmara e do Senado, mas sua 
boa vontade não é suficiente para garantir acordos 
com os partidos sem a chancela do presidente.

O aprendizado de Bolsonaro tem sido peno-
so. Em fevereiro, a Câmara deu uma amostra de 
sua disposição ao derrubar o polêmico decreto que 
modificara regras para classificação de documentos 
sigilosos. Ao levar o assunto ao plenário, os partidos 
ignoraram apelos do líder do governo na Câma-
ra, um deputado que acaba de assumir o primeiro 
mandato e só foi alçado ao posto por ser amigo de 
Bolsonaro. Os riscos serão maiores com a reforma 
da Previdência, que contraria setores com força no 
Parlamento. Evitar novos dissabores exigirá não só 
a competência dos articuladores do Planalto, mas a 
insubstituível liderança do presidente.

Editorial

Hora da barganha

Ranking dos Políticos - Facebook

pendente dos outros.
Os contribuintes também têm que estar 

atento às mudanças em relação aos dados 
de dependentes e de bens que precisam 
constar na declaração, alguns se tornaram 
facultativos, mas outros continuam sendo 
obrigatórios. A partir de 2019, o CPF dos de-
pendentes, seja qual for a sua idade é obri-
gatório.

O governo, em início de gestão, com cer-
teza tem no imposto de renda uma fonte de 
arrecadação, e não poderia ser diferente, 
pois com este achatamento da tabela e os 
aumentos anuais e em algumas situações 
durante o ano faz que todos, trabalhado-
res, empresários e todos que aufiram renda 
mensalmente tenham que acertar as con-
tas com o Leão.

Com uma visão mais ampliada da popu-
lação, hoje a Receita Federal melhorou seus 
mecanismos de fiscalização, agregando 
muito mais recursos e podendo trabalhar 
para inibir a omissão de renda, é importan-
te o profissional estar atento a isto, princi-
palmente os profissionais liberais, que re-
caem mais na prática da omissão de renda 
no seu dia a dia.

O imposto de renda está aí, já começou, 
é preciso separar seus documentos, con-
versar com o profissional contábil que lhe 
atende e poder tomar as melhores decisões, 
visto que hoje a fiscalização é muito gran-
de e a preparação e envio da declaração de 
ajuste anual de imposto de renda precisa 
ser feita com zelo.

Por fim, prepare seus documentos, se 
programe quanto ao possível pagamento e 
viva o Brasil que ataca ferozmente a popu-
lação que tanto anseia por mudanças, que a 
mesma também passe pelo campo tributá-
rio, tornando um país mais justo e fácil de 
entender, com tratamento isonômico entre 
a população.

EDERALDO LIMA É PROFESSOR DO SE-
NAI/FATEC E MEMBRO DA ACADEMIA MA-
TO-GROSSENSE DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Acerto de contas com o Leão

IMAGEM DO DIA

TIO DE RIVA ASSASSINADO
Joaquim Riva, tio do ex-deputado 

José Riva, mais conhecido como ‘Tio 
Quincas’, foi assassinado na noite de 
sexta para sábado, em Guaçuí/ES. De 
acordo com informações, Joaquim es-
tava com o irmão mais velho, Jorge, 
em uma estrada de terra, quando fo-
ram abordados por dois homens que os 
renderam, colocaram no bagageiro de 
um veículo e levaram para outro lugar. 
Em uma estrada de terra, foi executado 
com tiros na cabeça. Jorge Riva conti-
nuou com os assaltantes por um tempo, 
e depois foi liberado.

ISOLAMENTO 
ESTRATÉGICO
Depois de tomar medidas impopu-

lares para reequilibrar as contas, como 
mudança no pagamento de RGA e re-
formulação do Fethab, com aumento de 
alíquota e extensão para outros setores, 
Mauro Mendes se isola e usa como um 
dos trunfos, para fugir da imprensa, a 
não publicação da sua agenda de com-
promissos. Sua assessoria tem dito que 
o esforço é interno para reorganização 
da máquina. O fato é que há dificuldade 
em se saber com quem Mauro está se 
reunindo e a qual eventos públicos se 
fará presente. Com a estratégia, ele foge 
de polêmicas e de ser questionado so-
bre assuntos espinhosos.

MUDANÇA NO STAFF
O governador Mauro Mendes no-

meou em seu staff dois ex-deputados: 
o experiente Carlos Brito e o correligio-
nário Adriano Silva. O primeiro já foi 
adversário de Mendes na disputa pela 
Prefeitura de Cuiabá e depois foi secre-
tário no Alencastro do hoje governador. 
Brito também serviu à gestão Taques e 
agora será secretário adjunto de Rela-
ções Políticas. Já Silva, que já foi reitor 
da Unemat, será presidente da Fun-
dação de Amparo à Pesquisa de Mato 
Grosso (Fapemat).

O deputado estadual Sílvio Fávero acompanhava uma 
partida de futebol em um torneio, em Lucas do Rio Verde, 
quando foi atacado no rosto por um cachorro. Ele precisou 
fazer a reconstrução da pálpebra do olho direito.

É bem importante se manter atualizado, exploran-
do os recursos que a tecnologia tem para oferecer 
e tirando vantagem dessa evolução. Hoje em dia é 
possível realizar praticamente todas as tarefas que 
envolvem tecnologia e internet apenas com seu 
smartphone, de onde quer que você esteja, basta 
que você “prepare” seu dispositivo para atender 
suas necessidades.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

EDERALDO LIMA

hoje a Receita Federal melhorou
seus mecanismos de fiscalização,
agregando muito mais recursos e
podendo trabalhar para inibir a 
omissão de renda

Este ano de 2019 nos trouxe muitas no-
vidades, novos políticos e uma vontade de 
pensar diferente para trazer mudanças 
para a nação. Isto pode estar muito liga-
do ao aspecto político-econômico, pois do 
ponto de vista tributário e mais especifica-
mente o Imposto de Renda 2019, não trouxe 
nenhuma novidade que agrade o brasilei-
ro. Com uma tabela que não sofre correção 
desde o ano de 2015, promete aumentar o 
número de pessoas que terão que acertar 
as contas com o Leão este ano.

No dia 7 de março, demos a largada a 
mais um período de imposto de renda, pe-
ríodo este que vai até 30 de abril de 2019, 
ao todo são 54 dias, onde a Receita Federal 
espera receber 30,3 milhões de declara-
ções, um total projetado para 2019 em 1,8 
milhões a mais que em 2018.

Grande parte deste aumento de de-
clarações projetadas está na famosa e já 
bastante discutida defasagem da tabela 
do imposto de renda, onde a última atua-
lização real foi no exercício de 2015, com 
a justificativa da inflação o Governo tem 
insistentemente mantido a mesma tabela, 
o que faz com que muito mais brasileiros 
tenham que declarar o imposto de renda, 
seja com fins de restituição ou de paga-
mento, mas o importante é acertar as con-
tas com o Leão.

Os contribuintes têm que ficarem es-
pertos para as características que os obri-
ga a declarar imposto de renda este ano, 
pode-se elencar quatro como as principais: 
(a) renda tributável superior a R$ 28.559,70; 
(b) rendas isentas e não tributáveis supe-
riores a R$ 40.000,00; (c) bens superiores 
a R$ 300.000,00; e (d) renda da atividade 
rural superior a R$ 142.798,50. Ressalta-
-se que estes pontos não são cumulativos, 
ou seja, caso tenha uma destas situações 
deve se declarar o imposto de renda, inde-

“Os riscos serão maiores com a reforma 
da Previdência, que contraria setores 
com força no Parlamento

“
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Plenário da Câmara de Sinop vai analisar contas do Executivo 

Contas da Prefeitura aprovadas
pelo TCE; agora, é na Câmara
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A Prefeitura de Si-
nop teve parecer positivo 
de suas contas referentes 
ao ano de 2017, em análise 
feita pelo Tribunal de Con-
tas de Estado (TCE-MT). 
A indicação de aprovação 
se deu pelo auditor públi-
co externo Edivaldo Mota 
Araújo em um relatório 
preliminar e confirmada 
pelo conselheiro-interino, 
Moisés Maciel.

Para o exercício de 
2017, o município de Sinop 
teve autorizado pela Lei 
Municipal nº 2.363/2016 
despesa no valor de R$ 
388.604.213,00, com au-
torização para abertura de 
créditos adicionais suple-
mentares de no máximo 
25% da despesa fixada.

O TCE, de acordo 
com o parecer do Minis-
tério Público de Contas, 
decidiu de forma unânime 
pela aprovação prévia das 

contas da Prefeitura. Ape-
sar da aprovação, algumas 
ressalvas formam feitas. 

RESSALVAS
Inicialmente este re-

latório indicava quatro ir-
regularidades, mas após 
justificativas analisadas por 
uma equipe técnica, deci-
diu-se pela manutenção de 
duas dessas irregularida-
des. A primeira diz respei-
to aos índices da saúde pú-
blica, onde será necessária 
melhoria nas políticas pú-
blicas, com implementação 
de medidas continuadas, o 
que resultaria na melhoria 
dos indicadores nesta área.

Outra ressalva do pa-
recer do TCE traz uma 
recomendação para que a 
atual gestão municipal ob-
serve o equilíbrio

Fiscal das contas pú-
blicas, tendo em vista que 
houve, por parte dos ana-
listas, um “relativo dese-
quilíbrio” nos gastos, e que 
por isso, recomendou-se 

SINOP | Casa de Leis começou a analisar ontem as contas referentes ao exercício 2017
Foto: AssessoriA
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SINOP

Fecomércio confirma 
R$ 4 milhões em 
investimentos

TOTAL DE 14

Desembargador ameaça 
fechar comarcas 
por falta de verba

Encontro entre os presidentes do TJ-MT e AMM 

Unidade tem previsão de operação em setembro 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana 
Martinelli (PR) recebeu a 
confirmação do superin-
tendente da Federação do 
Comércio de Bens, Servi-
ços e Turismo do Estado 
de Mato Grosso (Fecomér-
cio-MT), Igor Cunha, de 
investimentos para Sinop 
na ordem de R$ 4 milhões 
voltados à instalação de 
uma unidade do Serviço 
Social do Comércio (Sesc) 
e do Serviço Nacional de 
Aprendizagem Comercial 
(Senac).

Segundo Cunha, a 
previsão de inauguração 
da unidade é setembro. 
“Sinop hoje é um case de 
sucesso para Mato Grosso 
e também para o país. O 
sistema Fecomércio Sesc/
Senac vem investir e esta-
mos trazendo a caravana 
com diversos atendimen-

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O choque de poder 
entre Executivo, Legislati-
vo e Judiciário pode levar, 
em breve, ao fechamento 
de 14 comarcas no esta-
do de Mato Grosso. Tudo 
isso porque o presiden-
te do Tribunal de Justiça, 
desembargador Carlos 
Alberto Alves da Rocha, 
não estaria satisfeito com 
o repasse de verba apro-
vado pelos parlamentares 
na Assembleia Legislativa 
e nem pelo governador 
democrata Mauro Men-
des. Rocha estimava rece-
ber em seu orçamento a 
quantia de R$ 1,116 bilhão, 
mas não passou dos R$ 
1,016 bilhão.

Diante da insatisfação 
o presidente do TJ-MT 
disse que não estaria es-
tudando fechar comarcas 
se no Governo do Estado 
tivesse aditado em R$ 100 
milhões o duodécimo do 
Judiciário. Por isso o de-
sembargador pediu que 
fosse realizado um estudo 
com objetivo de analisar 
que impacto haveria, caso 
uma das 82 comarcas do 
interior fossem fechadas.

“Se tivéssemos o Or-
çamento que foi plane-
jando e encaminhado à 
Assembleia Legislativa 
não estaríamos fazendo 
nenhum estudo, mas esta-
mos nos adiantando para 
procurar uma solução em 
caso de necessidade”, disse 
o magistrado. As comarcas 
que foram objeto de aná-
lise do estudo determina-
do pelo desembargador 
para possível fechamento 
foram as de Arenápolis, 
Canarana, Dom Aquino, 
Itaúba, Itiquira, Jauru, Jus-
cimeira, Nortelândia, Pe-
dra Preta, Porto dos Gaú-
chos, Poxoréu, Rosário 
Oeste, Santo Antônio do 

tos, e já no aniversário de 
Sinop vamos estar com o 
polo, com investimento de 
R$ 4 milhões. Conforme a 
demanda, vamos aumen-
tar o investimento”, pon-
tuou. “Esses investimentos 
são valiosíssimos, princi-
palmente, para as pessoas 
que precisam de capaci-
tação. Ganhamos muito 
com essa unidade do Sesc/
Senac, mas, em especial, 
porque não é apenas um 
investimento só na cidade, 
mas nas pessoas que vi-
vem aqui, pois essa estru-
tura tem foco na capacita-
ção de pessoas”, destacou a 
prefeita.

UNIDADE
EM SINOP
A capacidade para 

atendimento é estimada, 
em média, em 500 pesso-
as por dia. O terreno onde 
o Sesc funcionará localiza-
-se à Avenida Bruno Mar-

Leverger e Vera.

PANOS QUENTES
A velada ameaça do 

desembargador Carlos 
Alberto Alves da Rocha 
preocupou os municípios 
que viram a possibilidade 
de perderem suas comar-
cas. Por isso a Associação 
Mato-grossense dos Mu-
nicípios (AMM), entrou 
em cena e agendou uma 
reunião com o presidente 
do TJ-MT para saber da 
real situação. O encontrou 
ocorreu na última quinta 
(7), nela Carlos Alberto fez 
questão de acalmar os âni-
mos e disse ao presidente 
da AMM, Neurilan Fraga 
que ele não tem a inten-
ção de fechar as comarcas, 
mas que devido à questão 
orçamentária do estado, 
uma readequação da es-
trutura se faz necessário.

“Os próprios pre-
feitos procuraram o TJ 
e foram recebidos pelo 
presidente. Ele sempre 
disse que não há intenção 
de fechar comarcas. Pelo 
contrário, [veria] se o TJ 
pudesse aumentaria o nú-
mero de comarcas exis-
tentes”, afirmou Fraga.

Depois da reunião 
Fraga colocou a entidade 
que preside à disposição 
do Judiciário para pressio-
nar o Executivo e Legisla-
tivo para que o orçamento 
do TJ-MT seja cumprido.

O presidente da 
AMM ainda lembrou que 
o Estado tem o dever de 
prezar pela Justiça e pela 
segurança da população. 
“É papel do Estado levar 
Segurança e Justiça para a 
população, além de Saúde 
e Educação, antes de dar 
prioridade para estrada 
ou outro tipo de infraes-
trutura e precisamos ga-
rantir a assistência básica 
da população”, argumen-
tou Fraga.

que a o Executivo só abra 
créditos adicionais “quan-
do restar comprovado a 
suficiência de recursos para 
acobertar o valor do crédi-
to aberto”, indica trecho do 
parecer do TCE enviado à 
Câmara de Sinop.

A decisão sobre a 
aprovação das contas da 
prefeita Rosana Martinelli 
(PR) está nas mãos dos ve-
readores, mas a tendência 
é que os parlamentares si-
gam a recomendação vinda 
dos técnicos do Tribunal 
de Contas.

QUEDA
Apesar da aprovação 

com ressalvas, Sinop caiu 
de posição no ranking es-
tadual dos 141 municípios 
avaliados pelo TCE. Em 
2015 e 2016 ostentou a 5º 
posição; já em 2017, al-
cançou o índice de 0,62 e 
despencou para a 42º colo-
cação, ficando com o con-
ceito B, classificado ainda 
como “Boa Gestão”.

tini, sentido Aeroporto, e 
foi doado pelo Poder Exe-
cutivo, em 2013. Em Si-
nop, será explorado o con-
ceito de unidade parque, a 
exemplo de outros mode-
los em operação no Brasil, 

no sistema de contêineres 
em formato de espaços 
multiusos, também com 
a realização de atividades 
ao ar livre e nas unidades 
móveis do Sesc (Biblio-
Sesc e OndontoSesc).

REPÚDIO

OAB e Abraji emitem nota condenando 
atitude de Bolsonaro contra jornalista

MANDOU RECADO

Selma dispara críticas contra Blairo e Taques

DA REPORTAGEM

A Ordem dos Advo-
gados do Brasil (OAB), 
juntamente com a Asso-
ciação Brasileira de Jorna-
lismo Investigativo (Abra-
ji), divulgaram na tarde 
de ontem, nota pública 
condenando a atitude do 
presidente Jair Bolsonaro 
que no domingo (10), uti-
lizou de sua conta oficial 
do Twitter para tecer críti-
cas com base em declara-
ção falsamente atribuída a 
repórter do jornal O Esta-

DA REPORTAGEM

Em entrevista à Band, 
neste fim de semana, a 
senadora Selma Arruda 
(PSL) fez questão de man-
dar recado para os ex-go-
vernadores Blairo Maggi 
e Pedro Taques – ambos 
estão de olho na cadeira 
pertencente à ex-juíza no 
Senado Federal.

Caso o TRE acate de-
cisão do Ministério Pú-
blico Eleitoral e casse a 

do de S. Paulo, Constan-
ça Rezende. O presidente 
Bolsonaro em seu Twit-
ter afirmou que “querem 
derrubar o governo com 
chantagens, desinforma-
ções e vazamentos”. Junto 
com o tuite vem trechos 
de um áudio, só que eles 
não coincidem com a in-
terpretação feita pelo pre-
sidente dessa fala da re-
pórter.

A partir disso, OAB 
e Abraji decidiram em 
conjunto divulgar a nota 
condenando a atitude do 

chapa de Selma por abu-
so de poder econômico e 
utilização de caixa dois na 
campanha do ano passa-
do, uma nova eleição será 
realizada em Mato Grosso 
para definir o seu substi-
tuto. Ambos os ex-gover-
nadores já manifestaram 
interesse em disputar a 
atípica eleição caso ela se 
concretize. Mas a sena-
dora não gostou nem um 
pouco deles estarem de 
olho em seu mandato.  “É 

presidente. Para as entida-
des, Bolsonaro agiu com 
a intenção de intimidar o 
trabalho dos jornalistas e 
assim promover um ata-
que à “imprensa livre e 
crítica”, ferindo assim um 
dos pilares da democracia.

Bolsonaro se baseou 
para fazer suas críticas, 
ao texto publicado pelo 
site “Terça Livre”, veículo 
conhecido por ter posi-
cionamento abertamente 
favorável ao presidente da 
República.

O site atribuiu a su-

meio sórdido as pessoas 
quererem algo que tem 
dono, que tem nome e 
sobrenome. Até me recu-
so a acreditar que um ex-
-governador e um ex-mi-
nistro estejam aventando 
essas possibilidades. Eu 
acho que o termo correto 
pra isso é baixaria”, disse 
a senadora. Na entrevista, 
Selma voltou a negar que 
tenha se utilizado de caixa 
dois durante a campanha 
eleitoral e acredita que 

posta declaração sobre a 
“intenção de arruinar Flá-
vio Bolsonaro e o gover-
no” à jornalista Constança 
Rezende. O “Terça Livre” 
sustenta que a frase teria 
sido dita a um jornalista 
francês, em conversa gra-
vada por ele, e publicou 
trechos dos áudios da con-
versa. Nos trechos divul-
gados com a gravação do 
diálogo, porém, em ne-
nhum momento a repór-
ter fala a frase atribuída a 
ela pelo site “Terça Livre” 
e por Bolsonaro.

manterá sem mandato. 
Mas caso perca o manda-
to, vai buscar reverter a si-
tuação em todas as instân-
cias.  “Essas pessoas que 
estão especulando sobre 
isso, elas esqueceram que 
existem graus de recursos. 
Portanto, se estão queren-
do tomar meu lugar, con-
tinuem querendo por um 
bom tempo, porque caso 
isso aconteça, eu vou re-
correr”, acrescentou a se-
nadora.
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CHARGE DO DIA

Andressa Urach fecha 
contrato com a Record

Andressa Urach é a nova contra-
tada da emissora RecordTV! A novi-
dade foi contada através de sua rede 
social na tarde desta segunda-feira, 
11. “Boa tarde O vento soprou e tudo 
mudou… Acabei de assinar contrato 
novamente com a RecordTV. Estou 
muito feliz !!! Amanhã estarei no Ba-
lanço Geral aqui do Rio Grande do 
Sul ao lado do Mota! Apresentando o 
quadro EU Sobrevivi, vou fazer uma 
das coisas que eu mais amo que é 
contar histórias de superação todas 
as terças e sextas às 14:15h”, escre-
veu ela.

Simone se torna a sertaneja 
mais seguida do Instagram

Sempre elogiada e querida por 
muitos seguidores, a cantora serta-
neja Simone cativa muitas pesso-
as com a sua humildade e carisma! 
Neste último fim de semana, ela ba-
teu uma importante marca nas redes 
sociais. Simone se tornou a sertane-
ja mais seguida no Instagram, ao al-
cançar 17 milhões de seguidores. No 
ranking das sertanejas, está Simone 
em primeiro e logo em seguida, vem 
Marília Mendonça, com 16,6 milhões 
e, em terceiro, Simaria Mendes, com 
13,8 milhões. Gente como a gente! A 
sertaneja Simone, do duo com Sima-
ria, deu show de simplicidade nas 
redes sociais neste domingo (10). A 
cantora estava no aeroporto, voltan-
do do Rio de Janeiro, e desabafou so-
bre o preço da comida no local. Em 
vídeo compartilhado na ferramenta 
Stories de seu Instagram, Simone 
reclamou após comprar um pão com 
frango por 23 reais.

Ousada! Jojo Todynho faz topless
A manhã desta segunda-feira (11) 

começou quente para os fãs de Jojo 
Todynho! A funkeira, abusando da 
ousadia, compartilhou uma sequên-
cia de fotos altamente picantes em 
suas redes sociais. Nas fotos compar-
tilhadas no Instagram, Jojo Todynho 
aparece em inúmeras posições. Em 
algumas, ela faz até topless! Na le-
genda ela colocou uma figurinha de 
fogo, afinal, fotos como essas, vamos 
combinar, deixam a temperatura 
mais quente. Em menos de uma hora 
após serem publicadas, as imagens 
já somaram mais de 170 mil curtidas 
e, nos comentários, os fãs ficaram de 
queixo caído com a sensualidade da 
cantora.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO Casamento de Luana Piovani e Pedro Scooby chega ao fim
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O casamento de Luana 
Piovani e Pedro Scooby 
chegou ao fim, de acordo 
com o jornalista Leo Dias. 
O casal, que estava casa-
do há cinco anos, colocou 
um fim na relação nas úl-
timas semanas. Eles co-
meçaram a levantar sus-
peitas durante o Carnaval, 
quando Scooby foi visto 
na folia, enquanto Luana 
ficou em Lisboa. Eles se 
mudaram para a cidade 
portuguesa no começo 
do ano com os três filhos: 
Dom, de seis anos, e os gê-
meos Bem e Liz, de três. 
Essa é a segunda vez que 
o casal termina a relação. 
Em 2016, três anos após 
se casarem, Luana Pio-
vani confirmou que eles 
haviam terminado, mas a 

separação durou apenas 
alguns meses. Na manhã 
deste sábado (09) Scooby 
usou seu Instagram para 
fazer um longo texto em 
homenagem a Luana. Na 
mensagem, ele a descre-
ve como “a mulher da sua 
vida”: “descobri que por 
trás daquela gata que eu 
dei uns beijos, tinha um 
avião de mil e uma quali-
dades”, escreveu.

Ele ainda continuou 
exaltando Luana: “Me 
aceitou do jeito que eu era 
e me ensinou muito so-
bre o mundo! Me deu as 
maiores 3 preciosidades 
da minha vida, rodamos 
o mundo juntos, fomos 
muito, mas muito felizes! 
(...) Se fosse ficar aqui con-
tando quantos momentos 

incríveis já vivemos juntos, 
teria que escrever no mínimo 
um livro”. Ele concluiu dizen-
do que os dois sempre manti-
veram a amizade: “seguimos 
amigos e pensando sempre 
na felicidade das nossas três 

preciosidades em primeiro lu-
gar”. Luana ainda não se pro-
nunciou sobre o assunto, mas 
ainda neste sábado ela postou 
na ferramenta stories do Ins-
tagram vídeos de um passeio 
em família.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora Luiza Carla Mardegan, no item 05, no valor total de R$ 
25.550,00 (Vinte cinco mil, quinhentos e cinquenta reais).

Juina-MT, 11 de março de 2019.
Marcio Antonio da Silva

Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUENA MT

A Prefeitura Municipal de Juruena MT. CNPJ: 24.950.461/0001-93 orna publico 
que requereu a SEMA, Licença de Operação para extração de Jazida de Cascalho. 
A Prefeitura de Juruena – MT CNPJ 24950461/0001-93 torna público que requereu 
SEMA/MT Licença. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 
PACIENTES EM AMBULANCIA DO TIPO “A”, DE CUIABÁ A JUINA, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
estando a sessão pública para o dia 26 DE MARÇO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  
na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações 
pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    

Juína-MT, 11 de Março de 2019.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Designado
Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
PREGÃO PRESENCIAL

SRP Nº 005/2019 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONFECÇÃO 
DE PRÓTESE DENTÁRIA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO–MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora 
a empresa LETICIA SOUSA SILVA SERVIÇOS DE PRÓTESE DENTARIA - ME, 
com o valor total de R$ 145.000,00 (cento e quarenta e cinco mil reais). Na fase 
de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. 

Peixoto de Azevedo-MT, 08 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO 
GROSSO – SICOOB NORTE MT

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Norte de Mato 
Grosso   – Sicoob Norte MT, inscrita no CNPJ sob nº 23.623.636/0001-95, NIRE 
51400009996, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca 
os associados, que nesta data são em número de 2.969 (dois mil novecentos e 
sessenta e nove) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral 
Ordinária e Extraordinária que, por falta de acomodações nesta sede, serão 
realizadas no Auditório da Câmara dos Dirigentes Lojista- CDL, Localizada na 
rua das amendoeiras n° 63 – Setor Comercial – CEP 78550-076– Sinop/MT,  no 
dia 08/04/2019, às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em 
primeira convocação; às 18h, com a presença de metade mais um dos associados, 
em segunda convocação; ou às 19h, com a presença de no mínimo 10 (dez) 
associados em terceira convocação, para deliberar sobre a seguinte

ORDEM DO DIA:
Em Assembleia Geral Ordinária:
Prestação de contas do exercício de 2018;
Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018;
Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença dos 
membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
Aprovação do Regulamento Eleitoral;
Eleição conselho administração e Conselho fiscal;
Outros assuntos de interesse social.

Em Assembleia Geral Extraordinária:

 Reforma geral do Estatuto.
Sinop/MT, 08 de março de 2019.

Norival do Rosário de Campos Curado
Presidente

JOSELITO FRIGÉRI EPP - CNPJ: 07.073.685/0001-45 
localizada na Av. Vitória Régia, nº 543-W, Bandeirantes, 
município de Lucas do Rio Verde/MT torna público que 
requereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV 
a Renovação da Licença de Operação - RLO para 
a atividade de “Serviço de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores”. Responsável 
Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO 
BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-
6157 – eng.nildo@gmail.com

JOSELITO FRIGÉRI E OUTRA LTDA - CNPJ: 
21.521.434/0001-07 localizada na Av. Vitória Régia, 
nº 543-W, Sala 02, Bandeirantes, município de Lucas 
do Rio Verde/MT torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
de Lucas do Rio Verde – SAMA/LRV a Renovação 
da Licença de Operação - RLO para a atividade de 
“Serviço de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores”. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

GMP PARTICIPACOES EMPRESARIAIS LTDA – 
SUPERMERCADO MACHADO, CNPJ: 23.448.182/0001-
63 (Matriz), situada na Av. José Teobaldo Anschau, 
nº 550, Bairro Jardim Barcelona - Município de Sinop, 
torna publico que requereu junto a Secretaria de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável/SINOP – 
MT o pedido de LICENCIAMENTO AMBIENTAL (LP 
e LI) para Atividade Atacadista de Mercadorias em 
Geral, com Predominância em Produtos Alimentícios- 
Supermercado. Não foi determinado EIA/RIMA. NEZI – 
Projetos e Consultorias Ambientais – (65) 99946-6277.

AUTO POSTO CHARRUA LTDA - CNPJ: 
09.602.869/0001-80, situado na Rodovia BR163, Km713, 
S/N, Distrito de Primavera, município de Sorriso/MT, 
torna público que requereu junto a SAMA – Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso/
MT, a Renovação da Licença de Operação – LO, para 
a atividade de “Comércio varejista de combustíveis 
para veículos automotores”. Responsável Técnico: 
ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE 
FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

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

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

 

ROD MT 449, KM 08 – ZONA RURAL 
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 2019 

 
COOPERATIVA     AGROINDUSTRIAL      DOS      PRODUTORES 
LUVERDENSES  – COOPERBIO VERDE                                        
CNPJ 08.382.733/0001-40                                            NIRE 51400007748 
 
                                               O Diretor-Presidente da COOPERBIO VERDE – 
COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL DOS PRODUTORES LUVERDENSES, Sr. 
Julio Cinpak, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 36 
§ 2º, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E 
ORDINÁRIA 2019, a ser realizada na sede da cooperativa, sito a Rod. MT 449 KM 08, 
Zona Rural – na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, no dia 22 de Março do ano de 
2019, ás 17:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, as 
18:00 horas com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e 19:00 
horas terceira e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia: 
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

I – Reforma do Estatuto Social; 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal do exercício 2018, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro 
caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal. 
V – Assuntos Gerais. 
 

Aptos a votar: 23    
Impedidos de votar: 00 

Lucas do Rio Verde – MT, 12 de Março de 2019.  
 
 
 
 

Julio Cinpak 
Diretor-Presidente 

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 003/2019 
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 3134 e 1095 da sequencia 128 e 291 do Anexo I – Termo de 
Referencia do referido edital, que trata do valor unitário e descrição técnica do 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  

128 3134 
CIPROFLOXACINO, 
CLORIDRATO-2 MG/ML 
FRASCO 200 ML. 

FRASCO 5.000 22,81   
114.050,00  

291 1095 

GEL CONDUTOR 5000 G – GEL 
CONDUTOR, INODORO 
ESPECIALMENTE 
DESENVOLVIDO PARA USO 
COMO MEIO DE CONTATO 
PARA TRANSMISSÃO DE 
IMPULSOS ELÉTRICOS ENTRE 
A PELE DO PACIENTE E O 
ELÉTRODO EM: MONITORES 
CIRÚRGICOS, ELETRO-
CARDIOGRÁFOS, 
ELETROLIPOFORESE, 

LITRO 50         19,00           
950,00  

Vagas de Emprego
1-Dedetizador, com CNH AB;
2-Supervisor de Restaurante, com expe-
riência em gestão na área de alimentos e 
bebidas, com CNH AB;
3-Auxiliar de produção, com experiência em 
ACM (fachada/letreiro);
4-Auxiliar de produção, com experiência em 
painel isotérmico (usado como forro);
5-Vendedor, com experiência, CNH AB;
6-Técnico em Enfermagem;
7-Aplicador/Instalador de comunicação 
visual, com CNH B;
8-Consultor de Vendas Externo, com CNH 
AB e ter veículo próprio;
9-Mecânico linha pesada (ônibus/cami-
nhão);
10-Auxiliar de Mecânico;
11-Pessoa com Deficiência;
12-Cuidadora de Idoso, com CNH e expe-
riência;
13-Auxiliar de Vendas para auto elétrica, 
com experiência;
14-Representante Comercial, com experiên-
cia em agronegócio, para região;
15-Costureira, com experiência em alta 
costura;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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



Jogo fraco na Arena terminou com placar merecido: 0 a 0
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Em mais um jogo fraco, Sinop
não sai de um empate sem gols
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Quem via os jogadores 
e a comissão técnica – em 
especial o treinador Gian-
ni Freitas – do Sinop FC 
comemorando após o api-
to final do árbitro poderia 
achar que a equipe havia 
conseguido uma vitória. 
Não, não foi isso o que 
aconteceu. Um empate sem 
gols com o Mixto, na Arena 
Pantanal, no domingo (10), 
foi festejado. Um ponto co-
memorado.

Diferente da equipe 
que encantou a própria tor-
cida, a imprensa e arran-
cava elogios Mato Grosso 
afora nos últimos três anos, 
o Sinop desse ano é uma 
equipe média, sem grandes 
ambições. Tanto é que as 
duas vitórias conquistadas 
até agora foram justamente 
sobre os dois últimos colo-
cados – WO sobre o Juara 
e apertados 2 a 1 sobre o 
Operário FC, na Arena.

E o jogo contra o 
Mixto foi um reflexo des-
sa equipe sem inspiração 
e sem vontade de vencer. 
O rival vinha de uma eli-
minação doída na Copa 
do Brasil, quando vencia a 
Chapecoense por 1 a 0 até 
os 45 do segundo tempo. 

Ia embolsando uma bolada 
de R$ 1,4 milhão, suficien-
te para cobrir boa parte das 
dívidas trabalhistas acumu-
ladas por anos e anos de má 
gestão do clube. Tomou a 
virada em dois minutos. 
Nem isso serviu de motiva-
ção para o Galo do Norte.

Com inúmeros pro-
blemas extracampo, a co-
meçar pela dispensa de 
três jogadores durante a 
semana (meros sugadores, 
inúteis que não sabem por 
que estão jogando futebol 
e se acham atletas), o Sinop 
veio bastante remendado. 
No ataque, Fernandinho 
não conseguiu ser o cen-
troavante que a equipe se 
habituou a ter e Mosquito, 
seu substituto no segundo 
tempo, não fez mais do que 
correr de um lado para o 
outro, sem objetivo. Dei-
visson Pikachu teve boa 
passagem pelo Dom Bos-
co, e por isso foi indicado 
pelo treinador para o Galo 
do Norte. Porém, sua indi-
vidualidade e o pouco espí-
rito de grupo (entenda: ele 
não toca a bola; segura até 
perdê-la) o tornam um jo-
gador comum. Aliás, abaixo 
de um.

A defesa até não sofreu 
muitos sustos, mas teve o 
sinal de alerta ligado no fi-

ESTADUAL | Equipe novamente não encantou, não teve chances claras e ainda comemorou igualdade
Foto: FMFMt

“CADA VEZ MELHOR”

Sobis chega ao 
50º gol pelo Inter e 
comemora evolução

Foto: Rubens ChiRi

Rafael Sóbis é cria da base do Inter 

DA REPORTAGEM

Herói da vitória sobre 
o Palestino, na estreia na 
Libertadores, Rafael Sobis 
voltou a deixar com a ca-
misa do Inter no domin-
go. Dessa vez, o atacante 
começou como titular no 
time alternativo escalado 
por Odair Hellmann para 
enfrentar o Aimoré, no 
Beira-Rio, pela 9ª rodada 
do Gauchão. E novamente 
deixou o dele, o 50º gol do 
atacante com a camisa do 
Inter.

Aos 35 minutos do 
segundo tempo, O camisa 
23 recebeu grande passe 
de Wellington Silva às cos-
tas da zaga e saiu frente a 
frente com Marcelo Pitol. 
Em toque sutil, encobriu o 
goleiro e garantiu o 2 a 0 
no placar para o Colorado.

“É um gol importan-
te. Fique sabendo que é 
meu gol número 50 com 
a camisa do Inter. Então 

estou superfeliz, cada vez 
melhor. Me soltando, co-
meçando a sentir o rit-
mo de jogo, o que é bom. 
Parabéns todo ao grupo, 
uma vitória mais que me-
recida”, disse Sobis na saí-
da de campo.

O atacante também 
ressaltou a importância 
do resultado para manter 
a sequência de seis vitó-
rias consecutivas do Inter, 
mesmo com os reservas 
em campo, já que os ti-
tulares foram poupados 
para o jogo de quarta-fei-
ra contra o Alianza Lima, 
pela Libertadores.

“Mais um passinho, 
mais um jogo para a in-
vencibilidade. Estamos 
fazendo nosso trabalho, 
o Inter já mostrou que o 
forte é o grupo e assim vai 
ser. Não é papo da boca 
para fora, o ano é longo, 
temos quarta e domingo 
até junho. Todo mundo 
está capacitado”.

nal quando o zagueiro Kazu 
foi expulso por receber o 
segundo amarelo. Porém, o 
beque mixtense Léo come-
teu falta feia no meio-cam-
po, minutos depois, e foi 
expulso direto. Porém, já 
não havia tempo para mais 
nada, e o árbitro encerrou 
um 0 a 0 sem emoções, que 
serviu apenas para garantir 
a classificação antecipada 
do Mixto para as quartas 
de final. Alguns jogadores 
do Sinop agradeceram pela 
não-derrota, e Gianni Frei-
tas, que orientara minu-
tos antes seus jogadores a 
prenderem a bola até o api-
to final, comemorou o em-
pate. Que fase, hein Sinop.

O Sinop até se classifi-
caria se o Juara não tivesse 
vencido. Porém, o caçula 
da competição virou para 
cima do União (o mesmo 
que venceu o Galo aqui no 
Gigantão...), conquistou sua 
primeira vitória e ainda 
manteve vivas as chances 
de permanência na elite.

Com 9 pontos, o Si-
nop volta a jogar fora de 
casa diante do Araguaia, 
em Barra do Garças, no do-
mingo (17). O rival soma 8 
pontos e está na cola. Já o 
Mixto recebe o Luverden-
se, na Arena Pantanal, no 
sábado (16).

Foto: olhaR espoRtivo

olhaR espoRtivo 

SEGUE VIVO

Juara vence primeira e
se aproxima do Dom Bosco

7 DERROTAS

Operário FC é o primeiro
rebaixado do Estadual 2019

Vitória garante matematicamente vaga ao Galo do Norte 

Equipe só conheceu derrotas no Estadual deste ano 

DA REPORTAGEM
O União Rondonópolis 

foi até Lucas do Rio Verde 
para enfrentar o Juara no 
domingo (10), no Estádio 
Passo das Emas, pelo Cam-
peonato Mato-grossense 
2019. O jogo seria em Si-
nop, sábado (9), no Gigan-
te do Norte, porém, na úl-
tima quinta, a Federação 
Mato-grossense de Futebol 
(FMFMT) divulgou portaria 
alterando a partida, pois o 
estádio de Sinop não está 
mais liberado para receber 
a partida com mando de 
campo do Juara. Com isso, 
o jogo foi deslocado em um 
dia. Em Lucas do Rio Verde, 
o jogo começou com atraso 
de 33 minutos, já que a am-
bulância não chegava ao 
estádio. Essa responsabili-
dade é da equipe mandan-
te, no caso do Juara. Após o 
início, o União logo tomou 

DA REPORTAGEM

O primeiro time re-
baixado para a segunda di-
visão do Campeonato Ma-
to-grossense foi definido 
nesta 7ª rodada, restando 
duas para o encerramento 
da primeira fase. Trata-se 
do Operário FC Ltda, que 
teve seu descenso concreti-
zado após ser goleado pelo 
Cuiabá por 5 a 0, na sexta-
-feira, e a vitória do Ara-
guaia sobre o Dom Bosco 
por 2 a 1 no dia seguinte.

A vitória do Araguaia 
fez a equipe de Barra do 
Garças chega aos 8 pontos 
e não pode ser alcançado 
pelo Operário FC. O Dom 
Bosco, com 7 pontos, é a 
primeira equipe fora da 
zona de rebaixamento e 
também não pode ser al-
cançado pelo rubro-negro 
de Várzea Grande.

O Operário FC, sem 
somar nenhum ponto na 
competição, terá que se 
contentar com a segunda 

providência de abrir o pla-
car aos 12 minutos, com o 
jovem talismã Marcelinho, 
que desta vez entrou no 
jogo como titular no time 
do técnico Odil Soares.

O Juara, comandado 
pelo preparador-físico Es-
querdinha, após a saída do 
técnico Odilon Júnior, não 
se intimidou e melhorou no 
jogo. Empatou na metade 
do segundo tempo, de pê-
nalti, com o experiente ata-
cante Lolô. A equipe gostou 
tanto da partida que, aos 30 
minutos, virou, novamente 
de pênalti, mas dessa vez 
com Kako.

Com a vitória, o Juara 
chega aos quatro pontos e 
se aproxima do Dom Bosco, 
que tem sete. Na próxima 
rodada, encara o rebaixado 
Operário FC, em Cuiabá. Já 
o União, enfrenta o Dom 
Bosco, em Rondonópolis.

divisão, já que só restam 
dois jogos e a equipe não 
pode chegar ao oitavo colo-
cado Dom Bosco. Na próxi-

ma rodada, a equipe recebe 
o Juara, 9º colocado, mas 
que vem com moral após 
vencer o União Rondonó-

polis de virada, por 2 a 1, 
na última rodada, e agora 
sonha com a permanência 
na elite.
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Rafael Pinheiro, 18 anos, faz faculdade no interior de São Paulo 

Jovem que estudava debaixo
de árvore é aprovado na USP
DA REPORTAGEM

Mídia News

Estudante de escola 
pública desde o 9º ano do 
Ensino Fundamental, Ra-
fael Pinheiro, 18 anos, foi 
aprovado, pela segunda 
vez em um curso da Uni-
versidade de São Paulo 
(USP). Recentemente, ele 
foi aprovado em Direito 
na instituição, uma das 
mais importantes do país.

O jovem estudou 
na Escola Estadual Nei-
de Enara Sima, em Nova 
Monte de Verde (distante 
420 km de Sinop), muni-
cípio em que morou até 
se mudar para São Paulo, 
onde atualmente cursa o 
segundo ano de Direito 
no Centro Universitário 
Adventista de São Paulo 
(Unasp), que fica em Enge-
nheiro Coelho. “Comple-
tei o ensino médio na EE 
Neide Enara Sima. Sem-
pre fui um bom aluno, ti-
rava boas notas e sempre 
tive o costume de me de-
dicar aos estudos”, lembra.

Até o 8º ano, Pinheiro 
estudou em escolas parti-
culares. Quando a família 
se mudou de Goiás para 
Nova Monte Verde, ele 
precisou se adaptar à nova 
realidade em uma escola 
pública. “Quando fui para 
a escola pública, tinha al-
gumas desvantagens. Às 
vezes não tem aula, outras 
vezes faltam professores 
em algumas matérias”, 
lembra.

Apesar das dificul-
dades, o jovem decidiu 
focar em se dedicar aos 
estudos com as possibili-
dades que lhe eram aces-
síveis no momento. Como 
fazia muito calor e a casa 
dos pais não tinha apare-

lho de ar condicionado, 
Rafael costumava levar os 
materiais para o quintal e 
estudar debaixo de pé de 
manga. “No período de 
contraturno, a escola me 
ofereceu uma sala para 
estudar, porque em Mato 
Grosso é muito quente 
e em casa não tinha ar-
-condicionado. Então era 
complicado”, lembra.

O jovem diz ser grato 
ao corpo docente da esco-
la de Nova Monte Verde. 
De acordo com ele, muitos 
professores foram impor-
tantes em seu crescimento 
intelectual. “Os professo-
res sempre me ajudaram. 
A escola teve uma grande 
participação, sou muito 
grato. Também tive uma 
base familiar muito boa, 
tive algumas vantagens no 
caminho”, avalia.

ROTINA DE
ESTUDOS
Em casa, ele conta 

que, desde criança, sem-
pre conviveu com livros 
e foi estimulado a estudar 
pelo pai, que é professor, 
e a mãe, que sempre este-
ve presente na vida esco-
lar. “Cresci num ambien-
te que me condicionava a 
estudar de alguma forma. 
Meu pai é professor e mi-
nha mãe sempre me in-
centivou”, diz.

Rafael também con-
tou que, como sempre 
morou em cidades de 
porte médio e grande - 
quando vivia em Goiás 
-, não foi acostumado a 
brincar na rua. “Em casa 
sempre teve muito livro, 
criei o hábito de ler bas-
tante. Acho que quando 
temos facilidade para lei-
tura, conseguimos acessar 
o conhecimento sozinho”, 

EXEMPLO DO NORTÃO | Estudante, que morava em Nova Monte Verde, preferiu permanecer em universidade privada
Foto: Arquivo pessoAl

Foto: Arquivo pessoAl

Foto: reprodução

Foto: reprodução

SINOP

Sábado de luto: Sinop perde
pioneiro e maestro da fanfarra

EDUCAÇÃO

MEC divulga lista de espera
do ProUni para faculdades

L.R.VERDE

Deputado é atacado 
no rosto por 
cachorro em 
torneio de futebol

SINOP

Caminhão carregado 
com abacaxi tomba 
na BR-163

Seu Joaquim (à esq.) e Toninho (à dir.): fim de semana de luto em Sinop 

Fávero precisou passar por procedimento cirúrgico para 
reconstruir uma das pálpebras 

Fávero precisou passar por procedimento cirúrgico para 
reconstruir uma das pálpebras 

DA REPORTAGEM

O sábado (9) foi de 
perdas em Sinop. Falece-
ram o pioneiro na cidade 
Joaquim Martins Boigues, 
96 anos, e o maestro da 
fanfarra Antônio Bernar-
dino do Nascimento, 59.

Seu Joaquim, como 
era conhecido, residia em 
Sinop há quase 40 anos. 
Ele era o pai dos empre-
sários Irineu Martins, Jo-
aquim Martins Neto, o 
Nenê, e João Carlos Mar-
tins, proprietários dos 
Supermercados Machado 
de Sinop e Colíder. Os fi-
lhos foi quem deixaram 
Álvares Machado, inte-
rior de São Paulo, na dé-
cada de 70, e chegaram a 
Sinop, onde abriram uma 
mercearia – hoje, a maior 
rede de supermercados 
do Nortão. O pai chegou 
logo depois, no início da 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Ministério da Edu-
cação (MEC) divulgou 
ontem (11) a relação dos 
candidatos participantes 
da lista de espera. A lista 
será disponibilizada para 
consulta pelas instituições 
de ensino superior. To-
dos os candidatos parti-
cipantes da lista terão de 
comparecer às instituições 
nas quais estão pleiteando 

DA REPORTAGEM

O deputado estadu-
al Sílvio Fávero (PSL), 52 
anos, foi atacado por um 
cachorro enquanto assis-
tia a um torneio de fute-
bol no sábado (9) em Lu-
cas do Rio Verde. 

Segundo informa-
ções da assessoria do de-
putado, Fávero estava 
acompanhado de outras 
pessoas e assistia ao jogo 
quando sofreu o ataque. 
O animal, de raça, perten-
ce a uma família que esta-

DA REPORTAGEM

Um acidente regis-
trado na noite de sábado 
(9) na BR-163 deixou um 
motorista ferido após ele 
tombar um caminhão 
carregada de abacaxis. O 
motorista (identidade não 
revelada), que conduzia 
um caminhão Volvo, pra-
ta, placas do Paraná, foi 
socorrido pela equipe da 
concessionária Rota do 
Oeste e encaminhado ao 

década de 80 e se dedicou 
a atividade pecuária. Ele 
deixa seis filhos e 11 netos. 
O sepultamento aconte-
ceu domingo à tarde, em 
Sinop. Já o maestro Toni-
nho da Fanfarra deixou 

uma vaga, para apresen-
tar a documentação que 
comprove as informações 
prestadas na inscrição. O 
prazo para que isso seja 
feito é hoje (12) e ama-
nhã (13).A lista de espera 
será usada pelas próprias 
instituições, que irão con-
vocar candidatos para o 
preenchimento das bolsas 
remanescentes. Os estu-
dantes que não garantiram 
uma bolsa de estudos pu-
deram manifestar interes-

va no local.
Fávero brincava com 

o cachorro, com quem já 
tinha o hábito de brincar, 
quando o animal o estra-
nhou e o atacou no rosto. 
O deputado foi mordido 
na altura dos olhos e na 
cabeça. Ele foi socorrido 
para um hospital em Lu-
cas do Rio Verde.

De acordo com a as-
sessoria do deputado, ele 
precisou passar por um 
procedimento cirúrgico 
para a reconstrução da 
pálpebra do olho direito.

Hospital Regional com al-
gumas escoriações.

Segundo informa-
ções, ele trafegava pela 
rodovia quando perdeu o 
controle da direção, saiu 
da pista e tombou. O aci-
dente foi registrado a 15 
km do centro de Sinop, 
sentido Itaúba. A Polícia 
Rodoviária Federal (PRF) 
foi acionada para registrar 
o boletim de ocorrência. 
O trânsito não precisou 
ser interrompido.

explica.
Ainda no 1º ano do 

Ensino Médio, ele come-
çou a se dedicar aos estu-
dos para o fazer o Exame 
Nacional do Ensino Mé-
dio (Enem). Na primeira 
tentativa, Rafael alcançou 
640 pontos. “Na segunda 
tentativa, comecei a estu-
dar de uma maneira me-
tódica e minha nota subiu 
100 pontos”, conta.

Quando estava no úl-
timo ano do Ensino Mé-
dio, conseguiu aumen-
tar ainda mais sua nota. 
Com 765 pontos, o jovem 
foi aprovado em Física, 
na USP. “Fiz um ano do 
curso, mas decidi não fi-
car, porque descobri que 
não queria ser cientista. 
Foi quando mudei para 
um curso de Direito na 
Unasp”, contou.

DECISÃO - Apesar 

de ter sido aprovado na 
USP, Rafael optou por se-
guir os estudos na Unasp. 
“Para estudar na USP, te-
ria que morar na Capital, 
no Centro de São Paulo. 
Seria uma rotina mais 
estressante. É óbvio que 
teriam muitas vantagens, 
mas colocando na balança 
decidi continuar estudan-
do na Unasp”, conta. 

Quando prestou o 
Enem, em 2018, Rafa-
el pretendia concorrer a 
uma bolsa no Programa 
Universidade para Todos 
(Prouni), para continuar 
estudando na Unasp, que 
é uma faculdade particu-
lar. “No final acabei não 
conseguindo a bolsa. O 
Prouni tem duas moda-
lidades, de 50% e 100%, 
mas lá em casa somos três 
pessoas e a renda média 
ficava acima da exigida”, 
encerra o jovem.

se em participar da lista na 
semana passada, até sexta 
(8).

PROUNI - Ao todo, 
946.979 candidatos se 
inscreveram na primei-
ra edição do ProUni des-
te ano, de acordo com o 
MEC. Como cada candi-
dato podia escolher até 
duas opções de curso, o 
número de inscrições che-
gou a 1.820.446. Nesta edi-
ção são ofertadas 243.888 

bolsas de estudo em 1.239 
instituições particulares 
de ensino. Do total de bol-
sas, 116.813 são integrais e 
127.075, parciais, de 50% do 
valor das mensalidades. Os 
estudantes selecionados 
podem pleitear Bolsa Per-
manência, para ajudar nos 
custos dos estudos, e usar o 
Fundo de Financiamento 
Estudantil (Fies) para ga-
rantir parte da mensalida-
de não coberta pela bolsa 
do programa.

em silêncio as caixinhas, 
surdos, pratos, liras, bum-
bos e metais. Era servi-
dor público municipal e 
fazia parte do quadro da 
Secretaria de Educação, 
Departamento de Cultu-

ra, ocupando o cargo de 
instrutor de fanfarra. To-
ninho era viúvo da pro-
fessora Cleufa Hübner e 
deixa dois filhos. O sepul-
tamento também foi feito 
no domingo.
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