
3ª EDIÇÃO

ÁREA AVALIADA

Veja 10
atrações para 
ficar de olho
no Brasileirão
Após a pausa do Campeo-
nato Brasileiro por conta da 
disputa da Copa América por 
um mês, os times da Série 
A voltam a campo neste fim 
de semana para a retomada 
da competição. Confira uma 
lista de 10 atrações para que 
você fique de olho e não perca 
nada do torneio mais acirrado 
do mundo.                          Página  -6

O perito Carlos Ferraciolli, responsável pela avaliação da área do Estádio Gigante do Norte, con-
cluiu e entregou ao Poder Judiciário o relatório com o laudo da avaliação. A área com todas as 
suas edificações vale R$ 62 milhões.                       Página -7

SÉRIE C

SE BEM FEITO

LEC terá
novidades
no Baenão

Exercício
com frio
funciona
melhor!

O Luverdense segue em 
situação complicada no Grupo B 
da Série C do Campeonato Bra-
sileiro. A equipe teve um empate 
e uma derrota até agora no re-
turno, seguindo na 9ª colocação 
da competição nacional, com 
apenas 10 pontos ganhos.
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Mato Grosso não é um 
estado que pode se gabar por 
ter temperaturas baixas, mesmo 
no inverno. Com raros períodos, 
Cuiabá e até outras cidades 
enfrentam dias ‘fresquinhos’. 
Destaca-se apenas Chapada dos 
Guimarães. Agora, se você de-
cidiu esquecer a atividade física 
e hibernar debaixo do cobertor 
até a primavera chegar, não que-
remos ser estraga-prazeres...!  
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O comércio sinopense estará agitado durante 12 horas deste sábado. Isso porque, 
das 8h às 20h, acontece a 3ª edição do Liquida Sinop, uma iniciativa que busca 
oferecer descontos e promoções relâmpagos aos consumidores. A proposta é tri-
plicar os lucros, visto que, do ponto de vista econômico, julho é um mês “morto” 
em termos de datas comemorativas.        Página -7

Liquida Sinop movimenta
o comércio neste sábado



Mato Grosso é um grande produtor 
de matéria prima e a atração de 
indústrias para verticalizar essa 
produção é a grande esperança 
dos que aqui vivem

Controlar ou monitorar?
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internet. O monitoramento pode incluir 
navegação, comunicação e outras roti-
nas, como os documentos manipulados, 
dispositivos de armazenamento conec-
tados e outros.

Devemos lembrar, sempre, que 
você deve alertar os envolvidos sobre 

qualquer tipo de 
monitoramento. 
Converse com os 
envolvidos sempre 
que tal decisão seja 
tomada, evitando 
situações desagra-
dáveis.

Alguns antiví-
rus podem iden-
tifi car e eliminar 
softwares de mo-

nitoramento e, por conta disso, é im-
portante se dar atenção especial às 
confi gurações do aplicativo, para evitar 
surpresas desagradáveis.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em facebook.com/pagi-
nadocareca. 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 fi rmar 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 mandatá-
rio cedeu às evidências de que o acordo, como foi aven-
tado, não seria viável —e decidiu enterrá-lo. Em evento 
que marcou a troca de chefi a no Comando Militar do 
Sudeste, Bolsonaro afi rmou que “não precisamos de 
pacto assinado no papel”.

O importante, frisou, é que se votem matérias e 
proposições “que fujam ao populismo”. 

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 identifi cado 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 fi m, 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 pacifi cação 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 fl ores na manifestação de 
Bolsonaro durante a cerimônia militar de quarta. A cer-
to ponto de seu discurso, o mandatário voltou a desper-
tar inquietações ao dizer que somente ao povo brasilei-
ro, “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

que aumente a carga tributária é prematura e in-
sensível. Todos sabem – e principalmente, a Ad-
ministração Fiscal de Mato Grosso – que foram 
criados grupos de trabalhos compostos por téc-

nicos de todos os Estados para estudar a unifi cação 
e simplifi cação dos impostos, com a possibilidade 
de inclusão do ICMS. Os empresários e a população 
não suportam mais impostos.

Para sair desse cenário tenebroso é necessá-
rio ter ousadia, criatividade e uma gestão que gere 
inovações na redução do gasto público, na simplifi -
cação e desburocratização dos serviços públicos e, 
principalmente, respeite a capacidade contributiva 
com justiça fi scal. Difi cilmente com a aprovação de 
leis e edição de decretos iremos superar o cenário 
que vivemos.

O Projeto de Lei Complementar nº 53/2019, que 
deveria apenas reinstituir e convalidar os incen-
tivos fi scais já concedidos, trouxe na verdade uma 
reforma tributária com um aumento da carga tri-
butária inconcebível e inaceitável para o momento 
em que vivemos. E, pior, em alguns casos tributando 
bens e serviços essenciais para a população.

Por esse projeto pagaremos mais pela carne, 
pelos remédios, pelo etanol e pelo vestuário. Como 
ressaltado, são itens essenciais para a manutenção 
das famílias. Com menos carne no prato da popula-
ção, mais doentes na saúde pública, afi nal a proteína 
é item necessário na alimentação, sem ela há des-
nutrição. Com remédios mais caros, mais pessoas 
deverão se socorrer da farmácia da Secretária de 
Saúde, mais despesas. Com etanol mais caro, que de-
veria ser estimulado o consumo por se tratar de uma 
energia renovável e limpa, possivelmente teremos 
menor consumo e queda na arrecadação. Com ves-
tuários mais caros, um povo maltrapilho. É isso que 
queremos em Mato Grosso? Esses itens deveriam 
ser isentos de impostos. Nessa cadeia de consumo 
deveríamos tributar mais os itens supérfl uos para 
a população: bebidas com álcool, refrigerantes e ci-
garros, como exemplo. Ajustar as contas públicas 
dessa forma é uma irresponsabilidade e demonstra 
pouca sensibilidade social.

Aumentar a carga tributária em itens essenciais 
para os mato-grossenses, com o objetivo de equili-
brar as contas pública, é atestado de falta de criativi-
dade e inovação na gestão pública. Com aumento de 
impostos qualquer governante equilibra as contas e 
não é isso que a população mato-grossense espera-
va desta atual gestão.

EMANOEL GOMES BEZERRA JÚNIOR É ADVO-
GADO E ESPECIALISTA EM DIREITO TRIBUTÁRIO E 
EM DIREITO PROCESSUAL CIVIL

Será que o setor produtivo suporta?

OPERAÇÃO À VISTA?
O procurador de Justiça, Domingos Sávio 

de Barros Arruda, prometeu dar uma respos-
ta contra os mandantes dos grampos ilegais, 
operados em Mato Grosso, em até uma se-
mana. A afi rmação vem logo depois do de-
sembargador Orlando Perri determinar que 
o Naco encerre em 30 dias as investigações 
contra a suposta participação de promotores 
de Justiça nas irregularidades. O procurador 
classifi cou como “birra” a pretensão de agi-
lizar a investigação contra os membros do 
MPE, enquanto, segundo ele, os verdadeiros 
protagonistas continuam impunes.

“COM MAESTRIA”
O senador Jaime Campos aproveitou a 

quinta-feira – dia em que usuários das redes 
sociais costumam postar fotos antigas, os fa-
mosos TBTs – para compartilhar uma ima-
gem antiga ao lado do colega Rodrigo Maia, 
que hoje preside a Câmara dos Deputados. 
O clique, segundo Jaime, foi feito em 2010, 
quando Maia acabara de ser eleito para mais 
um mandato na Câmara. A propósito, Maia 
tem sido elogiado pela aprovação da Reforma 
da Previdência, considerada uma vitória pes-
soal sua, apesar de o projeto ser do Governo 
Federal.

TABATA AMARAL
Presidente do Podemos em Mato Grosso, 

o deputado federal José Medeiros disse que a 
porta de seu partido está aberta para a colega 
de Câmara, Tabata Amaral (PDT-SP). A jovem 
parlamentar paulista que tem se destacado 
no meio político como uma das novas forças 
da esquerda foi ameaçada de expulsão por li-
deranças do PDT, como o presidente nacional 
Carlos Lupi e o ex-candidato à presidência 
Ciro Gomes, por ter votado a favor da refor-
ma da Previdência. “O Podemos está de por-
tas abertas para a Tabata que demonstra ter 
compromisso com o Brasil”, disse Medeiros 
no Twitter.

A ajuda profi ssional é extremamente importante ao 
escolher, instalar e confi gurar aplicativos de monito-
ramento. Escolhas incorretas e falhas na confi gura-
ção podem comprometer os resultados, e isso é o que 
menos se espera em um momento como esses. Não e 
momento para economizar.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

EMANOEL BEZERRA 
JÚNIOR

O setor produtivo, comercial e industrial de 
Mato Grosso, está assustado com a tentativa do 
Governo de fazer uma reforma tributária por meio 
de um projeto de lei complementar, que deveria 
apenas reinstituir os incentivos já concedidos em 
Mato Grosso. Isso, por imposição da Lei Comple-
mentar Federal nº 160/2017, cujo prazo vence no 
próximo dia 31 de julho.

A atual Administração Fiscal vem, desde 2017, 
atuando de forma a alcançar o objetivo de colocar 
o Estado de Mato Grosso no equilíbrio das contas 
públicas. Cinco medidas já foram adotadas nesse 
período: a) Lei de Teto dos Gastos; b) Reforma ad-
ministrativa em 2017 e 2019; c) Nova Lei de Respon-
sabilidade Fiscal de Mato Grosso; d) Decreto de Ca-
lamidade Financeira; e) Novo Fethab, com taxação 
das comodities agrícolas.

De todas essas medidas, percebe-se que apenas 
o aumento da arrecadação foi alcançado e com ín-
dices asiáticos. Em comparação do primeiro qua-
drimestre de 2018 com o de 2019, saímos de uma 
receita tributária de R$ 4,83 bi para R$ 5,20 bi. Cerca 
de R$ 365 milhões a mais, ou seja, 7,56% de aumento 
na comparação do período. A média de crescimen-
to da receita tributária de todos os Estados da Fede-
ração foi de apenas 5,71%. Mato Grosso se destacou 
com a elevação da arrecadação. Esses dados são do 
CONFAZ e conforme o Convênio ICMS nº 98/96.

Mesmo com as medidas já mencionadas e o au-
mento da arrecadação, o Estado de Mato Grosso ain-
da não conseguiu entregar o que prometeu quando 
da aprovação das propostas. O tão esperado equi-
líbrio fi scal ainda não veio, os salários continuam 
atrasados e sendo pagos de forma escalonada e os 
fornecedores do Estado sem qualquer previsão de 
receber pelos bens e serviços fornecidos ao Poder 
Executivo. Por último, enfrentamos uma greve na 
educação para aterrorizar os pais de famílias que 
dependem do ensino público para seus fi lhos.

Mato Grosso é um grande produtor de matéria 
prima e a atração de indústrias para verticalizar 
essa produção é a grande esperança dos que aqui 
vivem. Essa esperança se agigantou quando o povo 
mato-grossense escolheu um empresário indus-
trial para governar. Com a vocação que possuímos, 
somente viabilizando a tão sonhada industrializa-
ção da nossa produção agrícola podemos acreditar 
que novos empregos virão e que nossa economia 
possa crescer.

Sem a reforma tributária e fi scal que elimine 
a guerra fi scal entre os Estados, qualquer medida 
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“o mandatário voltou a despertar inquie-
tações ao dizer que somente ao povo 
brasileiro, “mais importante que qual-
quer instituição nacional”, deve “lealda-
de absoluta”

“
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Existe, no que diz respeito à internet, 
duas opções para quem quer controlar o 
que fi lhos, colaboradores e outros fazem: 
o controle de conteúdo, onde se defi ne 
os limites do que pode ser acessado, e o 
monitoramento, onde você fi ca sabendo 
tudo que foi acessado. Muito mais polê-
mica e contro-
versa, a segunda 
opção desperta 
interesse em va-
riadas situações.

É sempre 
importante ter 
em mente que o 
monitoramento 
pode ser visto 
como invasão de 
privacidade se 
a pessoa que estiver sendo monitorada 
não for expressamente comunicada so-
bre o fato. Isso fi ca ainda mais grave em 
ambientes corporativos, onde a invasão 
de privacidade pode render processos e 
sanções contra o empregador.

Seja como for monitorar é muito mais 
simples do que restringir o acesso, e exis-
tem, também, vários aplicativos com tal 
fi nalidade.

O monitoramento é amplamente utili-
zado, principalmente, em situações onde 
já exista alguma suspeita, que precise ser 
confi rmada com a rotina do usuário na 

Bruna Francisca da Silva, 23 anos, foi morta por espancamento em Campo 
Verde. O suspeito do crime é o marido dela, Paulo André de Oliveira, 36, que foi 
preso, segundo a Polícia Militar. O rosto estava desfi gurado e o corpo apresen-
tava vários ferimentos. Paulo André começou a agredir Bruna fi sicamente e a 
mãe tentou intervir, mas acabou sendo impedida pelo suspeito, que tomou o 
celular da mão dela e obrigou a sogra a fi car trancada em um dos quartos da 
residência.
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Governador busca apoio no Senado por inclusão 

Mendes vai articular no 
Senado inclusão na Previdência
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), esteve esta 
semana em Brasília para 
acompanhar a votação da 
PEC da Reforma da Previ-
dência na Câmara dos De-
putados. Ele aproveitou para 
agradecer a bancada de par-
lamentares mato-grossenses 
pela expressiva votação. Dos 
oito deputados eleitos por 
Mato Grosso, sete deles vota-
ram favoráveis ao texto-base 
da Reforma.

“Quero agradecer aos 
nossos deputados que vota-
ram a favor. Rosa Neide não 
votou, mas é uma represen-
tante do nosso Estado de 
Mato Grosso, mas a nossa 
bancada votou. Vamos, ago-
ra, trabalhar no Senado para 
inclusão dos estados e muni-
cípios para o bem do Brasil”, 
disse o governador. 

Agora Mendes vira suas 
energias no Senado Federal, 
onde busca o apoio dos sena-
dores para que os Estados e 
Municípios sejam incluídos 
na proposta.

O govenador acredita 
que a Reforma da Previdên-
cia é essencial para geração 
de novos empregos e conse-
quentemente para o cresci-
mento da economia.

“Eu tenho certeza que 
isso vai trazer crescimento, 

geração de emprego, vai fa-
zer o Brasil voltar a crescer e 
todos nós brasileiros iremos 
ganhar com isso. Obrigada 
aos nossos deputados. [...] 
Agradecer aí por essa vota-
ção importante para o Brasil 
e para Mato Grosso. Vamos 
agora trabalhar no Senado”, 
finalizou Mendes.

JOGO DURO
NO SENADO
Para emplacar seu dese-

jo de ver os Estados e Muni-
cípios incluídos na Reforma 
da Previdência, o governador 
terá uma tarefa mais difícil 
do que teve na Câmara. Na 
busca pelo apoio dos senado-
res, a senadora Selma Arruda 
(PSL), já declarou ser con-
trária ao desejo de Mendes. 
Selma acredita que cada Es-
tado deve regular sua própria 
reforma de acordo com suas 
próprias características.

“Eu acho que não deve 
incluir estados e municípios. 
Cada um, de acordo com sua 
realidade, de acordo com 
suas características, com as 
características de seu funcio-
nalismo, deve regular inter-
namente sua própria refor-
ma. De bastidores, sabe-se, 
sim, que existe essa articula-
ção no Senado para inclusão 
dos estados e municípios. Va-
mos ver como vai ser a von-
tade da maioria dos senado-
res”, disse a senadora.

ESTADOS E MUNICÍPIOS | Para o governador a inclusão dos itens é fundamental para o bem do Brasil
Foto: Marcos Vergueiro/secoM-Mt 
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“BELO CURRÍCULO”

Eduardo Bolsonaro 
se anima para virar 
embaixador nos EUA
DA REPORTAGEM

O deputado federal 
Eduardo Bolsonaro (PSL-
-SP) anunciou nesta sexta-
-feira (12) que o ministro das 
Relações Exteriores, Ernesto 
Araújo, “expressou apoio” a 
uma eventual indicação sua 
para assumir o cargo de em-
baixador do Brasil nos Esta-
dos Unidos.

Eduardo se reuniu no 
Itamaraty com o ministro. 
Na quinta (11), o presidente 
Jair Bolsonaro, pai do depu-
tado, manifestou intenção de 
nomear o filho para o posto 
em Washington. 

“Na verdade, eu vim 
para uma reunião que já es-
tava previamente agendada 
antes desses fatos que vie-
ram à tona ontem [quinta]. 
Mas obviamente, eu também 
aproveitei a oportunidade 
para falar com o chanceler, 
ele expressou apoio ao meu 
nome por ocasião da minha 
possível indicação à embai-
xada dos Estados Unidos”, 
afirmou Eduardo.

O deputado disse que 
ainda falta a confirmação 
por parte do presidente. 
Ele disse que deve se reunir 
com Bolsonaro até domingo 
para tratar do assunto. “Ago-
ra falta só conversar com o 
presidente Jair Bolsonaro e 
afirmar se essa é realmente 
a vontade dele”, disse o de-
putado, que afirmou que se 

reunirá até domingo com 
seu pai para discutir sobre o 
assunto.

Pela lei, embaixadores 
serão escolhidos, em regra, 
entre os ministros de pri-
meira classe (um dos cargos 
da estrutura organizacional 
do Itamaraty) ou entre mi-
nistros de segunda classe. Há 
uma previsão de que pesso-
as sem carreira diplomática 
possam assumir o posto, em 
caráter excepcional, desde 
que sejam brasileiros natos, 
maiores de 35 anos, “de re-
conhecido mérito e com re-
levantes serviços prestados 
ao país”

Questionado se a no-
meação poderia ser enqua-
drada como nepotismo, o 
deputado afirmou que, de 
acordo com sua assessoria 
jurídica, essa possibilidade 
foi descartada.

Eduardo Bolsonaro dis-
se se considerar apto para 
assumir o cargo e lembrou 
antigas experiências nos Es-
tados Unidos, como “fritar 
hambúrguer” e estudos para 
aprimorar o idioma inglês.

“Já fiz intercâmbio, já 
fritei hambúrguer lá nos 
Estados Unidos, no frio do 
Maine, estado que faz divi-
sa com o Canadá. No frio do 
Colorado, numa montanha 
lá, aprimorei o meu inglês, vi 
como é o trato receptivo do 
norte-americano para com 
os brasileiros”, completou.

Foto: reproDução

Foto: sérgio LiMa/poDer360

Falar bem inglês e ter fritado hambúrguer valem o posto

Programa vai beneficiar 26 municípios 

Estrutura precária da polícia no interior 

SEGURANÇA PÚBLICA

Deputado vai levar demandas 
ao presidente e ministro

PPP SOCIAL

Estado prevê asfaltar 1,2 mil km de 
rodovias em parcerias com associações

CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Na última quinta-feira 
)11), aconteceu na Assembleia 
Legislativa, audiência públi-
ca com lideranças regionais 
e forças de segurança para 
discutir a situação da segu-
rança pública no estado de 
Mato Grosso.

“Segurança pública na 
fronteira é de extrema im-
portância porque representa 
aumento na criminalidade 
em todo país, pois esta re-
gião na divisa entre Brasil 
e Bolívia é porta de entra-
da para drogas, armas e um 
corredor de escoamento de 
produtos de roubos e furtos, 
entre eles, de veículos”, fri-
sou o parlamentar.

Os resultados colhidos 
na audiência serão levados 
pelo deputado estadual Dr. 
Gimenez (PV) nas próximas 
semanas ao presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) e ao minis-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A proposta de emenda 
à Constituição (PEC) 6/19, 
mais conhecida como Re-
forma da Previdência, foi 
votada na Câmara dos De-
putados na noite de ontem 
(10). Às vésperas da votação, 
o governo Federal liberou 
R$ 1,1 bilhão em emendas 
parlamentares, sendo R$ 
16,8 milhões para municí-
pios de Mato Grosso.

Essa liberação foi pu-
blicada no Diário Oficial da 
União de segunda-feira (08), 
distribuída em 37 portarias. 
Em Mato Grosso 20 muni-
cípios receberão o recurso 
das emendas parlamentares, 
para assistência de média e 
alta complexidade, além da 
atenção básica.

As emendas parlamen-
tares constam no orçamen-
to da União, porém, quando 
elas serão pagas é decido 
pelo governo. Segundo de-
putados de oposição, essa 
pode ser uma tentativa de 
comprar apoio para aprova-
ção do projeto.

tro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro.

A senadora Selma Arru-
da (PSL), também participou 
do evento e se mostrou favo-
rável às propostas. 

“Temos que trabalhar 
de forma planejada e con-
junta no combate ao crime 
organizado, com modifica-
ção na legislação se for ne-
cessário, tornando-a mais 
rígida. Nós vamos lutar pela 
fronteira, custe o que custar”, 
disse a senadora.

Quem também parti-
cipou da audiência pública 
foi o delegado-geral da Po-
lícia Judiciária Civil, Demer-
val Aravechia de Resende 
que apontou como uma das 
prioridades no momento é 
o aumento do efetivo. “Nos-
so efetivo atual (para os 28 
municípios) é de aproxima-
damente 300 profissionais, 
mas precisamos pelo menos 
de mais 50% desse número”, 
destacou o delegado.

Dos R$ 16,8 milhões, 
Cuiabá ficará com R$ 10 mi-
lhões, destinados para a mé-
dia e alta complexidade. O 
segundo município receber 
o maior valor em emendas 

é Poxoréu (251 km ao Sul), 
com R$ 1,8 milhão para a 
atenção básica e R$ 500 mil 
para média e alta comple-
xidade, totalizando R$ 2,3 
milhões.

Alta Floresta receberá 
R$ 1 milhão a atenção bá-
sica, Alto Araguaia terá R$ 
400 mil. Apiacás e Poconé  
receberão R$ 300 mil cada 
em emendas parlamentares.
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Grávida, Tatá Werneck beija 
Fátima Bernardes na boca 

TV  e Entretenimento

A nova temporada do Lady 
Night está chegando! O progra-
ma voltará com tudo na próxima 
segunda-feira, dia 15, com uma 
Tatá Werneck gravidíssima e 
uma convidada muito especial. É 
tudo que a gente quer, né? Fátima 
Bernardes participará do primei-
ro episódio da atração, que conta-
rá com apenas 11 episódios nesta 
quarta temporada por conta da 
gravidez de Tatá, e a humorista 
já adiantou que rolará um beijão 
com a apresentadora do Encontro, 
como você vê no clique acima. 

Segunda feira dia 15 estreia 
Lady Night versão especial grá-
vida com hemorroida! Teremos 
a MARAVILHOSA (sério. Sem 
palavras. Que mulher) @fatima-
bernardes como você nunca viu! 
Fiquei ainda mais fã! Ela é tão... 
te amo, Fátima! Fofa, inteligente, 
engraçada, espirituosa, escreveu 
a esposa de Rafael Vitti no Ins-
tagram. Nos comentários, Tatá 
ainda brincou e esclareceu que é 
ela quem está grávida e com he-
morroida. A foto também gerou 
muitos comentários fofos e diver-
tidos - e até um elogio de Vanessa 
Giácomo: 

Ela é encantadora e você tam-
bém!, escreveu a atriz.

Que dupla, hein? Ficou ansio-
so para conferir esse episódio de 
Lady Night?

Agnaldo Timóteo 
deixa UTI e apresenta 
quadro estável

Agnaldo Timóteo deixou a Unidade de Tra-
tamento Intensivo, do Hospital das Clínicas, 
em São Paulo. O cantor apresentou uma me-
lhora significativa, quase dois meses depois 
de sofrer um AVC.

De acordo com o jornal “O Dia”, o último 
boletim médico divulgado pelo centro médico 
revelou que o veterano apresenta um quadro 
de saúde estável. Vale lembrar que no dia 21 
de maio, o artista foi levado ao Hospital Ro-
berto Santos, em Salvador, na Bahia.

No dia 8 de junho, Timóteo foi transferido 
para a capital paulista para poder ficar mais 
próximo de seus familiares.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão 
Presencial em tela, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP P13 KG 
e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM ATENDIMENTO AO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA 
TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, 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 JU-
RÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, realizado em 10 de julho de 2019, foi declarado 
DESERTO por não haver nenhum participante. Demais informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo 
fone (66) 3575-2489.

Peixoto de Azevedo MT, 10 de julho de 2019.
ACIOMAR MARQUES CARVALHO

Pregoeiro Oficial do CISVP

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2019

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 a empresa: V. EPIFANIO DE SOUZA-
-ME, nos itens 01 a 07, no valor total de R$ 2.145,95 (Dois mil, cento e qua-
renta e cinco reais e noventa e cinco centavos). 

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

Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

Edital de Convocação para Reunião de Sócios da Sociedade
Supermercado Basmar Ltda.

Supermercado Basmar Ltda. CNPJ : 15.361.991/0001-05. N.I.R.E: 
51200072791 em 07/10/1982. EDITAL DE CONVOCAÇÃO. REUNIÃO DE 
SÓCIOS. JOSE PASCHOAL BASTIAN (CPF: 297.626.779-00); JOEL AN-
TONIAZI (CPF nº 620.378.979-87),  sócios administradores da Sociedade 
Empresária Limitada Supermercado Basmar Ltda, no uso de suas atribui-
ções, de acordo com o art. 1.072, do Código Civil de 2002, Lei n.º 10.406 de 
10.01.2002, convocam os demais sócios da sociedade, para reunirem-se em 
Reunião de Sócios, a ser realizada no dia 30 de julho de 2019, na sede da 
sociedade, na Av. Gaspar Dutra, nº 722, Centro, Município de Cláudia-MT, 
CEP: 78.540-000,  em primeira chamada às 14 horas, necessitando a presen-
ça dos titulares de  3/4 do capital social, e em segunda chamada às 14h30min, 
com qualquer número, para deliberarem sobre: ORDEM DO DIA: 1) Destitui-
ção dos atuais administradores da sociedade; 2) Designação de novo sócio 
administrador da sociedade, inclusive com poderes para venda de imóveis 
pertencentes a sociedade; 3) Alterar o objeto social da sociedade empresaria 
para exercer como atividade principal e exclusivo o CNAE 6810-2/01 Compra 
e venda de imóveis próprios.

Jose Paschoal Bastian / Joel Antoniazi – Sócios Administradores.

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 
02.937.632/0050-90, localizado na ROD MT 242 KM 070, 
Bairro: Distrito de Caravagio, pertecente ao município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Alteração da Razão Social, com ramo 
de Atividade: Armazéns gerais - emissão de warrant; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

PAULO VALMIR FRITSCH EIRELI - EPP – CNPJ: 
23.267.754/0001-08, localizado na Rua Visconde de Mauá, 
N° 1592 – Bairro: Distrito Ind. Leonel Bedin, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Fabricação de artefatos 
de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto 
azulejos e pisos; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

RODRIGO GASPAR PETERS - ME - CNPJ: 
24.670.756/0003-78, localizado na Av. Vereador Elias Ma-
ciel, N° 953, Bairro: Residencial Mario Raiter, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Alteração da Razão Social, 
com ramo de Atividade: Comércio varejista de gás liqüefei-
to de petróleo (GLP); Comércio varejista de bebidas; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

ANDRADE AUTOCENTER E TRANSPORTES LTDA – 
CNPJ: 11.253.102/0001-35, localizado na Rua Abrelino An-
tônio Baggio, N° 198 – Bairro: Centro, pertencente ao mu-
nicípio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT, as Renovação da Licença de Ope-
ração, com ramo de Atividade: Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores; Serviços de 
manutenção e reparação elétrica de veículos automotores; 
não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. 
do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

RODRIGO GASPAR PETERS - ME – CNPJ: 
24.670.756/0002-97, localizado na Av. Blumenau Sul, N° 
900 – Bairro: Rota do Sol do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a 
Alteração da razão social, com ramo de Atividade: Comér-
cio varejista de gás liqüefeito de petróleo (GLP); Comércio 
varejista de bebidas; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – 
Tel: (066) - 99612-7413.

R. G. DA FONSECA, CNPJ nº 15.356.533/0001-88, torna 
público que requer junto a SAMA/Sorriso, a Alteração de 
Razão Social do processo Sama nº 2016/0375, passando 
de AG AGRO INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA para R. G. DA 
FONSECA, referente a atividade de Depósito e Comércio 
atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e 
corretivos do solo, Comércio atacadista de sementes, flo-
res, plantas e gramas, instalada na rodovia R DR. ARI LUIZ 
BRANDAO, Bairro Industrial Nova Prata, Sorriso - MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

DU PONT DO BRASIL S.A., CNPJ n° 61.064.929/0030-03, 
torna público que requer junto a SAMA, a Licença de Ope-
ração, para a atividade de irrigação por aspersão, implan-
tado na DU PONT DO BRASIL S.A., localizado na Rodovia 
BR-163, KM 727, Zona Rural do Município de Sorriso. Não 
foi realizado EIA/RIMA.

DILCEU ROSSATO, CPF n° 389.602.220-20, torna público 
que requer junto a SAMA, a Licença de Operação para a 
atividade de irrigação por sistema de pivô central, para uma 
área de 140,02 há, instalado na Fazenda Luiz Eduardo, na 
Estrada Rural, Comunidade Barreiro, Zona Rural de Sorri-
so/MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

DILCEU ROSSATO, CPF nº 389.602.220-20, torna público 
que requer junto a SAMA, a Licença Prévia, de Instalação 
e de Operação, para atividade de piscicultura, implantada 
na Fazenda Luiz Eduardo, localizada na Estrada Municipal 
Linha Barreiro, Zona Rural, Município de Sorriso - MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

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 financeiro, 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 fiscal, 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 oficinas;
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 classificador 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 gráfico, 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 finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
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 insulfilm, 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 frigorífico, 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 certificação 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 oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
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 fica 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
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 
 

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO 
PROTOCOLO N° 23412 

 
A Oficiala do Registro de Imóveis de Feliz Natal – MT, no uso de suas atribuições e tendo em 
vista o que dispõe o artigo 213, §3º, da Lei 6.015/73, c/c artigo 1.665, §7º da Consolidação das 
Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça – Foro Extrajudicial – CNGCE/MT, FAZ SABER 
aos terceiros interessados, em especial aos senhores DYRCE CISNEIROS GOMES, KAORU 
YAMAZAKI, ANTONIA HAIKO YAMAZAKI, CHO MAKITA e TOYOZIRO ASSKAWA, 
qualificações ignoradas, residentes e domiciliados em lugar incerto e não sabido, que se encontra 
em trâmite nesta serventia, procedimento administrativo – Protocolo n° 13972 -, em que se requer a 
AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO EM MATRÍCULA DE TÍTULO 
DESLOCADO E/OU SOBREPOSTO do imóvel rural denominado de Lote n.º 318 (trezentos e 
dezoito), da Quadra nº 04 (quatro), com área de 1.000,00 ha (um mil hectares), situado no Núcleo 
Colonial Rio Ferro, no município de Feliz Natal, Estado de Mato Grosso, Matrícula n.º 039 do 
C.R.I. de Feliz Natal – MT, com a área georreferenciada de 998,2230 ha (novecentos e noventa e 
oito hectares vinte e dois ares e trinta centiares), certificação pelo SIGEF n.° e8debddc-b434-4897-
8a1c-5983c1015bc6, de propriedade de Luiz Antonio Casarin e sua esposa Olga Talaska 
Casarin. Ficam Vossas Senhorias, dessa forma, CIENTIFICADOS de que, no prazo de 15 (quinze) 
dias úteis, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, 
poderão apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, sito na Rua Pinhalzinho, nº 
542/N, Centro, em Feliz Natal – MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min às 17h00min, 
IMPUGNAÇÃO ao referido procedimento. Selo de Controle Digital BES64574 – R$33,00, 
ISSQN: R$1,32. 
 
 
 

Feliz Natal-MT, 11 de julho de 2019. 
 

Cleonice Maria Loch Kopper 
Escrevente Autorizada em Substituição à Oficiala Titular 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 10 DE JULHO DE 
2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, 
o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 011/2019, com objeto de “REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA FORNECIMENTO DE GÁS MEDICINAL OXIGÊNIO, EM ATENDIMENTO AO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o 
bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com 
objetivo de atender as necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, 
onde abertura deu-se em 10 de julho de 2019, as 08:00 horas, onde consagou-se 
vencedora do certame a única empresa participante, a empresa OXIGÊNIO DOIS IRMÃOS 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 13.657.269/0002-78, sagrou se vencedora dos itens no valor 
global de R$ 105.940,00 (Cento e Cinco Mil, Novecentos e Quarenta Reais).  Demais 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 
17h, ou pelo fone (66) 3575-2489 e no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com.  
 

Peixoto de Azevedo MT, 10 de julho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, 
através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com 
objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE 
PETRÓLEO-GLP P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM 
ATENDIMENTO AO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA 
PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
realizado em 10 de julho de 2019, foi declarado DESERTO por não haver nenhum 
participante. Demais informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 
07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 10 de julho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

 
 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000086-14.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 23/01/2018 
Valor da causa: R$ 59.460,48 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
RENATO MINORU HARA (REQUERIDO) 
DANIELA MARIA BANDEIRA (REQUERIDO) 
SIEGFRIED WEGNER (REQUERIDO) 
CLEMIR SUELI SCOLARO WEGNER (REQUERIDO) 
MIGUEL MINORU HARA (REQUERIDO) 
ROSA MISAKO HARA (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 

Procurador/Terceiro vinculado 
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO)  
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 37/2018 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000086-14.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: RENATO MINORU HARA e outros (5) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 13.392,00 m², parte de um todo maior com 
108.580,00 m², denominada Lote n. 15 do Loteamento Matrinchã, conforme planta e 
memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, 
devidamente matriculada sob o nº 26.453, Ficha 01, Livro 02, do Cartório do 1º Ofício de 
Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 27 de março de 2018. 
 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

 Num. 65989096 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 
04/04/2018 17:08:12 http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje 
web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=180404170812065
00000005065049 
Número do documento: 18040417081206500000005065049 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000055-91.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 19/01/2018 
Valor da causa: R$ 96.339,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
ANGLISEY VOLCOV FABRIS (REQUERIDO) 
LUIZ ANTONIO CALEGARI (REQUERIDO)  
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
LEDOCIR ANHOLETO (ADVOGADO) 
 

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

 
PROCESSO 1000055-91.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ANGLISEY VOLCOV FABRIS, LUIZ ANTONIO 
CALEGARI 
ADV POLO PASSIVO Advogado(s) do reclamado: LEDOCIR ANHOLETO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do Lote 30-A, do Loteamento Ki-Sorte, com área de 4.863,00m², objeto da matrícula n. 
54.087, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de 
que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 96.339,00. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos 
termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que 
tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para 
OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU 
CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que 
este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 
78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a 
sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. 
Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-
mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 
 
Sinop, datado eletronicamente. 
 
 

 MURILO MENDES 
JUIZ FEDERAL 

 
Num. 41023978 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 20/03/2019 
12:42:33http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocument
o/listView.seam?x=19031818155293400000040717571 
Número do documento: 19031818155293400000040717571 

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
DE MATO GROSSO

EDITAL DE INTIMAÇÃO
O Presidente do Processo Administrativo de Responsabilização nº 
252824/2016, designado pela Portaria Conjunta nº 100/2018/CGE-
COR/SEDUC, publicada no DOE em 26/03/2018, no uso de suas 
atribuições e tendo em vista o disposto no parágrafo 1º do artigo 14 do 
Decreto nº 522, de 15 de abril de 2016, INTIMA o(s) representante(s) 
da empresa JER ENGENHARIA ELÉTRICA E CIVIL LTDA-EPP, CNPJ 
11.595.396/0001-83, para que tome(m) conhecimento do deferimento, 
em sede recursal, da realização de oitiva de testemunha arrolada pela 
defesa da empresa Geotop Construções e Terraplenagem Ltda, cuja 
audiência ocorrerá no dia 05 de setembro de 2019, às 9 horas, na sede 
da Controladoria Geral do Estado de Mato Grosso, situada no 
Complexo Paiaguás, Centro Político Administrativo, Cuiabá-MT.
Em razão da realização desse ato processual, a instrução do PAR nº 
252824/2016 será reaberta e, após a realização da oitiva, será 
oportunizado prazo para complementação das alegações finais já 
apresentadas ou apresentação integral das alegações finais, caso 
essas ainda não tenham sido apresentadas. Eventuais manifestações 
a respeito da reabertura da fase instrutória, bem como sobre a 
reabertura do prazo para apresentação das alegações finais, devem 
ser apresentadas no prazo de até 5 (cinco) dias, a contar da publicação 
deste edital.
Informamos, por fim, que os autos se encontram disponíveis para 
vistas e requerimento de cópias, conforme dispõe o artigo 15 do 
Decreto n° 522/2016, na sede da Controladoria Geral do Estado de MT. 
Cuiabá-MT, 5 de julho de 2019.

Juscelino de Lima Castro
Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de 
julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 
1993, torna público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial 
n.º 033/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Camisetas Personalizadas para a utilização em 
Campanhas, fabricadas em malha fria, para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, a seguinte 
Empresa: 01) SM GIUSTTI DE ARRUDA E CIA LTDA - EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 08.711.005/0001-34, 
localizada na Avenida Miguel Sutil, n.° 14.230, Bairro Coophamil, na 
Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.028-015, vencedora dos itens n.° 01, 
02, 03, 04, 06, 09, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 com valor total de R$ 
64.590,70 (Sessenta e Quatro Mil, Quinhentos e Noventa Reais e 
Setenta Centavos). Os itens 05, 07 e 08 restaram-se frustrados. 
Ipiranga do Norte – MT, 12 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 3 de Julho 2019, com início às 08:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição 
de equipamentos, ferramentas e materiais de informática, para atender 
às necessidades da Prefeitura de Nova Mutum. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 175098, 217927, 825861, 832770, 
832787, 832808, 832820, GUIOMAR VALERIA GOMES-ME inscrita 
no CNPJ sob o número 27.222.646/0001-70 no valor de R$ 55.366,25; 
Itens 168768, 170267, 825363, 827515, 827858, 832774, 832777, 
832778, 832779, 832780, 832781, 832784, 832791, 832798, 832806, 
832814, 832877, LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 13.201.732/0001-91 no valor de R$ 
57.797,05; Itens 232908, 832771, 832799, 832816, 832818, OLMIR 
IORIS & CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
70.429.956/0001-99 no valor de R$ 18.802,70; Itens 232909, 832795, 
832821, GUERREIRO FILHO & CHAVES LTDA - ME inscrita no CNPJ 
sob o número 04.911.902/0001-30 no valor de R$ 17.530,00; Itens 
17642, 826972, 832773, 832782, 832793, 832794, 832815, 832832, L 
F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
REPRESENTACOES LTDA -ME inscrita no CNPJ sob o número 
22.328.534/0001-84 no valor de R$ 15.066,00; Itens 832830, D M P 
INFORMATICA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
07.592.527/0001-00 no valor de R$ 2.500,00. Foram fracassados os 
itens: 219321, 819638, 832772, 832792, 832803, 832819.
Nova Mutum - MT, 12 de Julho de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro
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Palmeiras segue invicto na liderança até agora 

Time mato-grossense busca primeira vitória no returno da Série C 

Veja 10 atrações para ficar de
olho no retorno do Brasileirão
DA REPORTAGEM

Após a pausa do Cam-
peonato Brasileiro por conta 
da disputa da Copa América 
por um mês, os times da Sé-
rie A voltam a campo neste 
fim de semana para a reto-
mada da competição. Os tor-
cedores estão ligados para os 
acontecimentos que cercam 
a 10ª rodada da disputa. Con-
fira uma lista de 10 atrações 
para que você fique de olho 
e não perca nada do torneio 
mais acirrado do mundo. 
Santos segue embalado com 
Sampaoli? Jesus fará o pri-
meiro jogo do Brasileirão, 
Vasco tenta manter sequên-
cia com Vanderlei Luxem-
burgo... Confira a seguir!

SANTOS EMBALADO
COM SAMPAOLI?
O Santos terminou a 

primeira parte do Brasileiro 
de 2019 na vice-liderança. 
Isto se deve ao fato do téc-
nico Jorge Sampaoli ter fei-
to as mudanças necessárias 
na equipe, já com quatro 
jogos sem perder. O Peixe 
está com 20 pontos e volta a 
campo hoje, contra o Bahia, 
fora de casa. Será que seguirá 
embalado com o treinador?

JESUS NO
BRASILEIRÃO
Novo técnico do Fla-

mengo, Jorge Jesus fará o 
primeiro jogo pelo Campeo-
nato Brasileiro. No comando 
do Rubro-Negro, ele estará 
domingo, no Maracanã, en-
frentar o Goiás. Com 17 pon-
tos, na terceira colocação, o 
Fla tentará a vitória para se 
aproximar da liderança da 
competição.

VASCO COM
LUXEMBURGO?
Depois da chegada de 

Vanderlei Luxemburgo ao 
Vasco, a equipe evoluiu e 
vem, aos poucos, se afastan-
do da zona de rebaixamento. 
Os últimos dois jogos no tor-
neio foram com vitória. Na 

15ª colocação, o Cruz-Mal-
tino está com nove pontos 
e mira a primeira parte da 
tabela o quanto antes. Para 
isto, conta com uma sequên-
cia com o treinador.

LÍDER JOGA
CLÁSSICO
Invicto no Brasileirão 

até agora, o Palmeiras, líder 
com 25 pontos, faz o clássico 
da rodada com o São Paulo. 
No Morumbi, Verdão e Tri-
color - em 9º, com 14 pon-
tos - medirão forças com 
muita expectativa por parte 
dos torcedores. Uma vitória 
do São Paulo poderia abalar 
o Palmeiras, que não con-
seguiria se isolar ainda mais 
em primeiro lugar.

ARTILHARIA
Outra atração para os 

torcedores ficarem de olho 
é a briga pela artilharia da 
competição. Três jogadores 
dividem a liderança, com 
cinco gols cada: Gabigol, do 
Flamengo, Eduardo Sasha, 
do Santos, e Everaldo, da 
Chapecoense. Alguém con-
seguirá se isolar ou outros 
jogadores empatarão no nú-
mero de gols?

E A CRISE?
Um dos times que estão 

em profunda crise, dentro 
e fora de casa, é o Cruzeiro. 
Sem vencer há seis jogos no 
Brasileiro, a Raposa recebe 
no domingo o Botafogo e 
buscará se reencontrar com 
a vitória. Dentro da zona de 
rebaixamento da competi-
ção, com oito pontos, em 
18º lugar, o Cruzeiro precisa 
reatar com a paz e seus tor-
cedores.

BOTAFOGO NO G6?
Em sétimo lugar no 

Campeonato Brasileiro, com 
15 pontos, o Botafogo quer 
voltar para a zona de classi-
ficação à Libertadores. Uma 
vitória justamente diante do 
Cruzeiro, em crise, dará âni-
mo para o Alvinegro, além 

VOLTANDO! | A 10ª rodada começa neste sábado e segue até segunda-feira; líder faz clássico com São Paulo
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação 

LIMPA NO ELENCO

Corinthians tem 26 jogadores
emprestados e 3 perto de sair

SÉRIE C

Luverdense com 
novidades para
enfrentar o Remo 
no Baenão

Foto: Daniel augusto Jr.

Ángelo Araos deve deixar o Corinthians em breve 

DA REPORTAGEM

O Corinthians tem, atu-
almente, 26 jogadores que ti-
veram passagem pelo elenco 
profissional emprestados a 
outros clubes do futebol na-
cional. Nos próximos dias, 
aliás, a lista deve crescer. 
Lucca, que tem contrato até 
a metade de 2020, tem ne-
gociações avançadas para jo-
gar no Bahia. De volta após 
atuar no futebol do Catar, o 
atacante já foi submetido a 
exames médicos em Salva-
dor.

Outro atacante que não 
está nos planos de Fábio Ca-
rille é Junior Dutra. O joga-
dor, que estava emprestado 
ao Al Nasr, dos Emirados 
Árabes, tem contrato até de-
zembro. Segundo a mãe do 
jogador, sua representante, 
ainda não há definição sobre 
onde ele jogará neste semes-
tre.Por fim, o chileno Ángelo 
Araos aguarda as definições 
sobre o seu futuro. Compra-
do em 2018 por R$ 17 mi-
lhões, o meia de 22 anos não 
conseguiu se firmar e será 
repassado a outro clube. Ele 
está emprestado ao Timão 
até dia 31, mas um novo con-
trato de quatro anos se ini-
ciará na sequência.

A seguir, confira uma 
lista de atletas do Corin-
thians que defendem outros 
clubes. Por hábito, a direto-
ria de futebol do Timão não 
confirma qual o percentual 
de salário que arca em cada 
caso. Veja quem já saiu e não 
volta mais (fim de contrato):

Yago (zagueiro) – em-
prestado ao Goiás até 31/12;

Marlone (meia) – em-
prestado ao Goiás até 31/12;

Fellipe Bastos (volante) 
– emprestado ao Vasco até 

DA REPORTAGEM

O Luverdense segue 
em situação complicada no 
Grupo B da Série C do Cam-
peonato Brasileiro. A equipe 
teve um empate e uma der-
rota até agora no returno, 
seguindo na 9ª colocação da 
competição nacional, com 
apenas 10 pontos ganhos.

Após o empate contra o 
São José/RS sem gols no sá-
bado passado, em Lucas do 
Rio Verde, o LEC irá enfren-
tar o Remo neste sábado (13), 
a partir das 15h, no retorno 
do Estádio Baenão, que re-
cebe uma partida oficial 
aberta ao público após cinco 
anos, em Belém.

Na defensiva, o técnico 
Júnior Rocha terá o retorno 
do zagueiro Hélder Maciel. 

Sem os volantes Lorran, 
expulso no jogo passado, e 
Moisés, no Departamento 
Médico, Magno, que chegou 
por empréstimo do Cuiabá, 
deverá estrear. Outro que 
ganha grande chance de jo-
gar, é o atacante Léo Gotei-
ra, foi regularizado no BID 
da CBF. A escalação inicial 
deverá ter: Edson; Pedro, 
Hélder Maciel, Lucão e Je-
fferson Recife; Magno, Fábio 
e Juninho Tardelli; Gabriel 
Honório, Anderson Ligeiro 
(Léo Goteira) e Tozin. O Lu-
verdense fez 11 jogos na Sé-
rie C do Brasileiro 2019, sen-
do uma vitória, sete empates 
e três derrotas. A equipe está 
empatada em pontos com o 
Boa Esporte/MG, que é o oi-
tavo, primeiro fora da zona 
do rebaixamento.

de continuar no embalo que 
vem deixando os torcedores 
de bem com a vida.

REFORÇOS
Na lanterna com quatro 

pontos, o Avaí conta com re-
forços para tentar começar a 
recuperação na competição. 
Gustavo Ferrareis e Richard 
Franco foram apresentados 

31/12;
Guilherme (meia) – 

emprestado ao Fluminense 
até 31/12;

Léo Príncipe (lateral-
-direito) – emprestado ao 
Paraná Clube até 31/12;

Paulo Roberto (volante) 
– emprestado ao Fortaleza 
até 31/12;

Bruno Paulo (atacante) 
– emprestado ao Brasil de 
Pelotas até 31/7;

Giovanni Augusto 
(meia) – emprestado ao Goi-
ás até 31/12;

Gabriel Vasconcelos 
(atacante) – emprestado ao 
Oeste até 31/11.

Foi, mas ainda volta
Carlinhos (atacante) – 

emprestado ao Novorizonti-
no até 30/8;

Pedro Henrique (za-
gueiro) – emprestado ao 
Athletico até 31/12;

Marllon (zagueiro) – 
emprestado ao Bahia até 
31/12;

Gustavo Silva, o Mos-
quito (atacante) – empresta-
do ao Vila Nova até 31/12;

Caetano (zagueiro) – 
emprestado ao Oeste até 
31/12;

Fabrício Oya (meia) – 
emprestado ao São Bento até 
30/11;

Marquinhos (meia) – 
emprestado à Ponte Preta 
até 31/12;

Thiaguinho (volante) 
- emprestado ao Oeste até 
30/11;

Guilherme Romão (la-
teral-esquerdo) – empresta-
do ao São Bento até 30/11;

Marciel (lateral-esquer-
do/volante) – emprestado ao 
Vitória até 31/12;

Camacho (volante) – 
emprestado ao Athletico até 
31/12;

Jean (volante) – em-
prestado ao Botafogo até 
31/12;

Mantuan (volante) – 
emprestado à Ponte Preta 
até 31/12;

Luidy (atacante) – em-
prestado ao Londrina até 
31/12;

Matheus Matias (ata-
cante) – emprestado ao Avaí 
até 31/12;

Léo Santos (zagueiro) – 
emprestado ao Fluminense 
até 31/12;

Rafael Bilu (atacante) – 
emprestado ao América-MG 
até 31/12.

e darão maior qualidade ao 
time na busca da vitória. O 
retorno é sábado, contra o 
Fortaleza, fora de casa.

JOGO DE
6 PONTOS
O jogo da segunda-feira 

é entre Fluminense e Ceará, 
no Maracanã. A partida é 
considerada de seis pontos, 

já que ambas as equipes bri-
gam para se afastar da zona 
de rebaixamento da compe-
tição. Quem perder corre o 
risco de terminar a rodada 
dentro do Z4.

SERÁ QUE ESTREIA?
Uma grande expectati-

va para o jogo de domingo 
do Flamengo, contra o Goiás, 

domingo, é a possibilidade 
de estreia de Rafinha. Depois 
de anos jogando na Europa, 
pode ser que ele entre em 
campo pela primeira vez no 
Campeonato Brasileiro após 
este longo período. Os torce-
dores rubro-negros esperam 
que o técnico Jorge Jesus o 
coloque de titular. Será que 
estreia?
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Expectativa do Liquida Sinop é por boa movimentação junto aos comerciantes 

Liquida Sinop movimenta
o comércio neste sábado
DA REPORTAGEM

O comércio sinopense es-
tará bastante agitado duran-
te 12 horas deste sábado (13). 
Isso porque, das 8h às 20h, 
acontece a 3ª edição do Li-
quida Sinop, uma iniciativa 
dos lojistas em parceria com 
a Câmara de Dirigentes Lo-
jistas (CDL), que busca ofere-
cer descontos e promoções 
relâmpagos aos consumido-
res.

A proposta é triplicar os 
lucros, visto que, do ponto 
de vista econômico, julho é 
um mês “morto” em termos 
de datas comemorativas. O 
evento está em sua terceira 
edição e já se tornou referên-
cia de movimentação finan-
ceira no estado.

A novidade nesse ano é o 
aumento de estandes, com 
42 marcas expondo seus 
produtos. Para preparar os 

lojistas, garantir descontos 
reais de até 70%, além alerta-
rem sobre as promoções re-
lâmpago, e ter um dia de ex-
celentes vendas, a CDL conta 
com a parceria do Procon, 
que está orientando os lojis-
tas, da GB Online, com in-
ternet, e do Sebrae, que este 
ano estará com o estande da 
Investe Turismo no evento.

“Esse ano nós articulamos 
ainda mais para beneficiar 
o consumidor. Além de au-
mentarmos os estandes e 
opções de produtos, criamos 
um espaço kids com monitor 
para que as crianças e seus 
pais se divirtam durantes as 
compras”, explicou o diretor 
conselheiro da CDL Sinop, 
Márcio Kreibich. Também 
haverá praça de alimentação, 
apresentações culturais, sor-
teios de hora em hora e pro-
moções instantâneas.

Em 2017, foram 25 estan-

3ª EDIÇÃO | Serão 12 horas de descontos e promoções relâmpagos, com 42 estandes diferenteso comércio neste sábado
Foto: Divulgação

Foto: Júlio tabile

Foto: Divulgação/PF

Foto: assessoria

MUITA GRANA!

Área do Estádio Gigante do
Norte avaliada em R$ 61 mi

SINOP

Sala de Situação: monitorar
queimadas rurais e urbanas

MT E MAIS 4 ESTADOS

Ação da PF 
mira esquema de 
desmatamento ilegal

Valor, no entanto, está bem longe dos R$ 100 milhões sonhado 
pelos vereadores 

Esquema movimentou R$ 80 milhões 

MT lidera o número de queimadas; aumento de 40% em 2019 em comparação com 2018 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

O perito Carlos Ferra-
ciolli, responsável pela ava-
liação da área do Estádio 
Gigante do Norte, em Si-
nop, concluiu e entregou ao 
Poder Judiciário o relatório 
com o laudo da avaliação. A 
área que hoje é da Prefeitura 
está em processo de negocia-
ção com o Succespar/Pão de 
Açúcar que inicialmente ha-
via oferecido um valor de R$ 
26,7 milhões.

Segundo o laudo a área 
com todas as suas edificações 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Meio 
Ambiente de Sinop, junto 
com a Secretaria de Obras e 
a Sinop Energia, é parceira 
do Corpo de Bombeiros na 
inauguração da Sala de Situ-
ação da Brigada Mista Muni-
cipal, na sede do 4º Batalhão 
da Corporação.

O espaço funcionará 
como uma central de moni-
toramento de dados e ocor-
rências relativas a focos de 
calor, queimadas urbanas e 
na área rural (que circundam 
o perímetro da cidade) e de-
mais, efetivando a adoção e 
implementação de medidas 
e estratégias para mitigar as 
ocorrências.

De acordo com secretá-
ria de Meio Ambiente, Ivete 
Mallmann, a pasta realiza 
um intenso trabalho preven-
tivo em Sinop, porém, a Sala 
é fundamental, por conta da 
ocorrência de incêndios no 
período de seca. O funciona-
mento será, exclusivamente 
no período de estiagem. 

“Nós fazemos a fiscali-
zação dos terrenos para que 

DA REPORTAGEM

A Polícia Federal defla-
grou nesta sexta-feira (12) a 
“Operação Florestas de Pa-
pel”, que mira um esquema 
de desmatamento ilegal que 
movimentou pelo menos R$ 
80 milhões. A ação envolveu 
mais de 150 policiais nos es-
tados de Mato Grosso, Ro-
raima, Amazonas, Maranhão 
e Pará.

Foram cumpridos oito 
mandados de prisão, 56 de 
busca e apreensão e quatro 
de suspensão de atividades 
econômicas. Os mandados 
foram expedidos pela 4ª Vara 
da Seção Judiciária de Rorai-
ma.

O esquema alvo da 
operação envolve ao menos 
22 madeireiras que comete-
ram as irregularidades entre 
2014 e 2017, principalmente 
no Sul de Roraima. Nas in-
vestigações, a PF identificou 
o desmatamento de 91 mil 
m³ de madeira, algumas em 
extinção. A quantidade é su-
ficiente para encher oito mil 
caminhões.

Segundo a polícia, os 
donos das firmas usavam la-
ranjas e empresas de fachada 
para conseguir a emissão de 
DOFs, licença exigida para 
transporte e armazenamen-
to de produtos e subprodu-
tos florestais de origem nati-
va, como toras de madeira e 
madeira serrada. As fraudes 
eram feitas no SISDOF, siste-
ma do IBAMA que gerencia a 
expedição dos Documentos 
de Origem Florestal (DOF).

“A PF identificou mais 
de 91 mil m³ de madeira 
serrada que teriam sido “re-
gularizadas” mediante frau-
de. Convertidas em toras de 
madeira, este quantitativo 
se aproxima de 260 mil m³, 
ou 120 mil toras, o suficiente 
para carregar aproximada-
mente oito mil caminhões”, 
detalhou a PF.

Dentre as espécies des-
matadas encontravam-se 
Ipês, Cedros, Maçarandubas, 
Aroeiras e Jacarandás, dentre 
outras. No mercado, o valor 
das madeiras envolvidas na 
fraude poderia chegar a qua-
se R$ 80 milhões.

vale R$ 62 milhões, sendo 
R$ 57,6 milhões pelo terre-
no, e R$ 4,2 milhões pelas 
benfeitorias como arquiban-
cadas, vestiários, cabine de 
transmissão entre outros. O 
tamanho total da área é de 
93,2 mil metros², e aproxi-
madamente 2 mil m² de área 
construída. A proposta para 
o novo empreendimento 
é para a construção de um 
atacarejo e um street com-
merce, cinco lojas, incluindo 
o McDonald’s e Pizza Hut. 
A rede Assaí, se formalizar 
a compra, pretende investir 
R$ 150 milhões.

não haja a ocorrência dos in-
cêndios. Quando necessário, 
são lavrados altos de infra-
ções tanto para queimadas 
urbanas, quanto para quei-
madas rurais. Entendemos 
que os danos não são causa-
dos apenas na natureza, mas, 
também, a saúde dos mu-

BALA NO ROSTO...
Um menino de 8 anos foi atin-

gido no rosto por uma bala perdida 
enquanto estava na janela da casa 
onde mora, em Peixoto de Azeve-
do. A família disse aos médicos 
que houve um assalto na frente da 
casa e, quando o menino foi fechar 
a janela, acabou sendo atingido por 
um disparo. A vítima está interna-
da no Hospital Regional de Peixoto 
de Azevedo e aguarda cirurgia. Se-
gundo o médico que o atendeu, José 
Agnaldo Paranhos Solto, tem dois 
fragmentos alojados no rosto do me-
nino. Um está atrás do olho e outro 
acima da sobrancelha.

NUDES DEU CANA...
Um digital influencer suspeito de 
ter divulgado nudes da ex-namorada 
dele foi preso na sexta-feira (12), Bair-
ro Bosque da Saúde, em Cuiabá. Ra-
fic Yassin Mohamed, de 22 anos, era 
investigado pela Polícia Civil depois 
que a vítima, de 24 anos, o denunciou. 
Ele também é cantor. Segundo a De-
legacia Especializada de Defesa da 
Mulher de Cuiabá, Rafic teve a prisão 
preventiva decretada por ameaça e 
divulgação de cena de sexo e/ou por-
nografia. O digital influencer estaria 
inconformado com o término do re-
lacionamento e há dias ameaçava di-
vulgar fotos íntimas da vítima.

HVI DIMINUI EM SINOP...
Os trabalhos de prevenção e cuidados, 
realizados pela Prefeitura de Sinop, 
por meio do Serviço de Assistência Es-
pecializada (SAE), juntamente com o 
apoio das Unidades Básicas de Saúde 
(UBS), tem mostrado resultados posi-
tivos quanto ao número de infecções 
pelo HIV/Aids. 
De acordo com dados da Secretaria 
Municipal de Saúde, entre 2017 e 2018 
houve queda de 37,6% no número de 
novos casos confirmados, passando de 
162 para 101. Em 2019, espera-se novo 
recuo, já que, no primeiro semestre, 
houve o registro de, apenas, 42 ocor-
rências.

Divulgação

des que comercializaram 
mais de R$ 300 mil. O suces-
so foi grande e os pedidos de 
lojistas para entrarem na fei-
ra fez com que no ano passa-
do o número de estandes su-
bisse para 34 (movimentação 
de quase R$ 1 milhão – visto 
que houve a venda de dois 
terrenos do Grupo Sinop).

“Quem estava acostumado 
a vender cerca de R$ 3 mil 
nos sábados, vendeu em tor-
no de R$ 15 mil. Além disso 
comerciantes que partici-
pam na intenção de prospec-
tar a marca, ou seja, que não 
tinham intenção de vendas, 
sempre fazem muitos or-
çamentos e pré-cadastros”, 
destaca o presidente da CDL, 
Marcos Antônio Alves.

O evento será realizado na 
Praça Plínio Callegaro, com 
toda a estrutura pronta para 
receber os consumidores, 
das 8h às 20h.

nícipes, principalmente de 
Idosos e Crianças. Para aju-
dar a combater as chamas, a 
equipe da Brigada Mista es-
tará de prontidão”, frisa.

Em 2019, a Prefeitu-
ra de Sinop contratou sete 
profissionais brigadistas para 
atuar com prevenção e com-

bate às queimadas, traba-
lhando de forma articulada 
com o Corpo de Bombeiros. 
Eles começam em 15 de ju-
lho. Dos agentes, um ficará 
lotado exclusivamente na 
Gleba Mercedes, em apoio à 
corporação militar naquela 
localidade.
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Exercícios no frio são melhores quando bem feitos 

Exercício com frio funciona
melhor (se for bem feito)!
DA REPORTAGEM

Mato Grosso não é um 
estado que pode se ga-
bar por ter temperaturas 
baixas, mesmo no inver-
no. Com raros períodos, 
Cuiabá e até outras ci-
dades do Médio Norte e 
Norte do estado 

enfrentam dias ‘fresqui-
nhos’, como estes últimos. 
Destaca-se apenas Chapa-
da dos Guimarães, que de-
vido ao relevo, chega a ver 
os termômetros baixarem 
para menos de 10 graus. 
Mas esta não é uma regra, 
e o normal é se habituar a 
climas tropicais.

Agora, se você decidiu 
esquecer a atividade físi-
ca e hibernar debaixo do 
cobertor até a primavera 
chegar, não queremos ser 
estraga-prazeres, mas o 
inverno é a melhor época 
para fazer exercícios. E é a 
ciência que está dizendo.

Um estudo feito pela 
Universidade de Essex 
(Reino Unido) afirma que 
os benefícios da atividade 
física são maiores quando 
praticada ao ar livre, num 
ambiente natural e respi-
rando ar puro. Segundo 
os especialistas, correr por 
caminhos naturais é um 
exercício melhor para as 
extremidades (por causa 
das mudanças de direção 
e desníveis do terreno) do 
que correr na esteira da 
academia. 

SUA SAÚDE | Melhora o rendimento, reforça o sistema imunológico e emagrece, mas é preciso seguir certas regras
Foto: Mateus Hidalgo

Some-se aos benefícios 
de mexer o esqueleto uma 
reconfortante sensação de 
liberdade, impossível de 
obter em espaços fecha-
dos, o que além do mais 
predispõe às relações so-
ciais, aumenta a autoesti-
ma e melhora o estado de 
ânimo.

Agora, em pleno inver-
no, você se pergunta se 
realmente é saudável sair 
para correr ou pedalar 
com temperaturas bai-
xíssimas. É, sim. E não só 
isso: correr nessas condi-
ções fresquinhas traz in-
clusive mais benefícios do 
que no calor. Descubra-os.

QUEIMA MAIS
CALORIAS
Se conjugamos tempo 

frio e exercício físico, au-
mentamos o gasto calóri-
co por duas vias: por um 
lado, as contrações dos 
nossos músculos duran-
te a atividade causam um 
elevado gasto calórico, e 
por outro, para corrigir 
os desequilíbrios de tem-
peratura, ar e líquidos 
corporais que o exercício 
ocasiona, nosso organis-
mo precisa manter pro-
cessos ativos que também 
consomem energia.

SISTEMA
IMUNOLÓGICO
Um trabalho publica-

do no Journal of Applied 
Physiology, em 1999, 

concluiu que a exposi-
ção ao frio sob os efeitos 
do exercício aumenta o 
número de leucócitos e 
granulócitos, responsá-
veis pelo funcionamento 
do sistema imunológico. 
Ora, como observa José 
Miguel del Castillo, trei-
nador pessoal e graduado 
em Ciências da Atividade 
Física e do Esporte, é pre-
ciso ser precavido: “Quan-
do adicionamos a uma 
atividade muito exigente 

ou prolongada no tempo 
uma temperatura exterior 
excessivamente baixa, o 
efeito pode ser o contrário 
e debilitar nosso sistema 
imunológico”.

RENDIMENTO
FÍSICO
Atenção: antes de se pôr 

em ação você precisa rea-
lizar um pré-aquecimento 
para evitar possíveis le-
sões e promover a efici-
ência metabólica, como 

orienta o doutor Lawren-
ce Armstrong em um arti-
go publicado pela editora 
especializada em esporte 
e saúde Human Kinetics. 
Caso contrário, o frio po-
deria provar problemas 
musculares muito doloro-
sos, além de impedir um 
bom rendimento.

HIDRATAÇÃO
Um dos maiores perigos 

na prática de esportes no 
verão é a desidratação, um 

quadro com muito menos 
probabilidades de apa-
recer durante o inverno, 
já que perdemos menos 
água através do suor. Com 
relação a essa vantagem, 
o professor Alfredo San-
talla acrescenta: “Com o 
exercício aumentamos a 
capacidade de plasma do 
sangue, que está compos-
to por água em 90%, o que 
favorece a hidratação nes-
ses meses nos quais bebe-
mos menos”.


