
É PRECISO CADASTRAR

GRÊMIO

Caminhoneiros
e as esposas:
mutirão de
tapa-buracos
Com pás e carriolas, caminhoneiros 
e as mulheres deles se juntaram 
para improvisar uma operação tapa-
-buracos na rodovia MT-358, entre 
Tangará da Serra e Campo Novo do 
Parecis. Em abril, os motoristas de 
caminhão já haviam denunciado 
as más condições da estrada, que, 
segundo eles, já estava ocasionando 
inúmeros transtornos. 
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Os ciclos da vida de André no Grêmio soam repetitivos. Depois de um curto período de calma-
ria, o centroavante volta a ser pivô de uma queda de braço de Renato Gaúcho com a torcida. 
Nesta quarta, na decisão das quartas de final da Copa do Brasil, o camisa 90 tem nova prova de 
fogo.                                        Página - 6

NOVOS ARES

ÀS ESCURAS

Arrancou o
coração da
tia: 40 anos 
preso

UFMT tem
energia
cortada

A Polícia Civil de Sorriso 
concluiu o inquérito do caso que 
chocou o país no início deste 
mês. Lumar Costa da Silva, 28 
anos, que esfaqueou a tia Maria 
Zelia da Silva Cosmos, 55, e 
abriu o tórax da vítima para 
arrancar o seu coração, poderá 
responder por quatro crimes.
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Os campi da Universidade 
Federal de Mato Grosso (UFMT), 
tiveram o fornecimento de 
energia suspenso pela Energisa 
por falta de pagamento. Segun-
do relato de funcionários da 
unidade sinopense, alunos estão 
sem almoço, agora com o corte 
de energia há o medo de anos 
de pesquisa serem jogados por 
água abaixo.
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André vive momento de baixa
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Mato Grosso 
quarta-feira, 17 de julho de 2019
Ano I - Edição 92 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 35 | Mín 19

Entrou em vigor a lista “Não Perturbe” para as operadoras de telecomunicações. Os clientes incluí-
dos nesse grupo não poderão ser objeto de ligações de telemarketing de empresas para a venda de 
serviços, como pacotes de telefonia, acesso à internet e TV paga. Quem desejar não receber esse 
tipo de chamada pode incluir seu nome no site criado para a iniciativa.                       Página -7

Telefônicas estão proibidas de 
fazer ligações de telemarketing



Será que o presidente lê o currículo de 
quem ele indica para os ministérios?Discutindo pelo WhatsApp
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fazer, trânsito para prestar atenção e 
tantas outras coisas acontecendo à sua 
volta e você lá, discutindo pelo WhatsA-
pp.

Vamos entender que cada coisa 
deve ser tratada de uma forma e que 

aplicativos de comuni-
cação instantânea não 
devem ser utilizados 
para tal fi nalidade (sal-
vo, claro, em situações 
esporádicas extremas).

Pense sempre nos 
pontos negativos quan-
do estiver para “embar-
car” em uma discussão 
via aplicativo. Na maio-
ria das vezes os “prejuí-
zos” serão maiores que 
os “lucros”, e você vai, no 
fi m das contas, perceber 
que não deveria ter ten-
tado resolver o assunto 

dessa forma.

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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A reforma da Previdência consumiu mais da 
metade do ano legislativo até que fosse levada a vo-
tação no plenário da Câmara dos Deputados. É com-
preensível, pois se trata de projeto extenso e contro-
verso por natureza. E não será o último dos trabalhos 
árduos que o Congresso terá pela frente.

Para que venham outras reformas imprescindí-
veis e o país tome enfi m o caminho da recuperação 
econômica, caberá às lideranças noção precisa das 
prioridades, pragmatismo e realismo político.

Assunto tão confl ituoso quanto a Previdência, o 
sistema tributário nacional deve ser o próximo alvo 
da agenda. Estão em pauta planos diversos e por ve-
zes inconciliáveis de mudar o peso de impostos para 
diferentes setores produtivos, alterar o Imposto de 
Renda, reduzir a autonomia de estados e municí-
pios e mesmo de recriar a CPMF. Em estágio mais 
avançado de debate, embora longe do consenso nos 
detalhes, está a urgente simplifi cação dos tributos in-
cidentes sobre o consumo, que hoje geram enorme 
burocracia, inefi ciência e disputas jurídicas. Seria re-
viravolta como não se vê faz meio século. 

Além do mais, noticia-se que o Ministério da 
Economia prepara um amplo cardápio de medidas 
destinadas a liberalizar a economia e a gestão do 
Orçamento. Por meritórios que sejam os objetivos, 
cumpre estabelecer as providências mais relevantes 
e viáveis. Entre elas, destaca-se a remoção de obs-
táculos ao investimento privado. É preciso sanar os 
problemas regulatórios que emperram negócios em 
infraestrutura de transportes; aprovar a lei do sanea-
mento, de modo a reduzir a insustentável predomi-
nância estatal no setor, sem relegar ao esquecimento 
cidades em que a exploração de água e esgoto não seja 
de início rentável. Cumpre ainda reformar a legisla-
ção das telecomunicações, normativo de 22 anos já 
muito envelhecido; a modernização do setor elétrico 
mal começou. Está no horizonte tanto do Congres-
so como do governo uma reforma administrativa, de 
revisão de carreiras e salários dos servidores federais, 
sem o que não se completa um plano de ajuste fi scal.

É um programa tecnicamente difícil e politica-
mente polêmico. A prudência recomenda não dilatar 
essa agenda com propostas menos relevantes ou ain-
da mais complexas, que consumirão tempo e energia 
política em demasia. Lançar propostas de uma vaga 
alteração do pacto federativo ou de um regime de 
capitalização na Previdência, como cogita a equipe 
econômica, constitui temeridade. Os empecilhos ao 
reformismo seriam grandes mesmo que o governo 
contasse com uma coalizão parlamentar estável —e 
que o presidente da República não provocasse danos 
a seus próprios projetos. Não se trata de falta de am-
bição ou ousadia. Mesmo reduzida ao essencial, tal 
plataforma, se levada adiante, signifi caria quase uma 
revolução econômica no país.

Editorial

Mais reformas

Ranking dos Políticos - Facebook

Iniciei minha careira como docente em 
2015, um ano após o ministro. Neste tempo 
orientei mais de 20 alunos entre iniciações 

cientifi cas, monitoria de disciplinas e bolsistas 
de extensão, fui membro da equipe ou coor-
denador de mais de 11 projetos de pesquisa ou 
extensão, além de mais de 40 publicações con-
tando artigos, trabalhos apresentados em con-
gressos, além de realizar palestras em diver-
sos eventos. Isso sem falar nas contribuições 
internas na universidade em comissões, cole-
giados ou como coordenador de curso. Coloquei 
um breve resumo do meu currículo para que o 
leitor possa fazer uma comparação com as ati-
vidades desenvolvidas pelo ministro pratica-
mente no mesmo período de tempo. Mas pode 
ser que ele seja um super professor, pesquisa-
dor e que realize extensão e oriente muitos alu-
nos. Talvez só não tenha tempo para atualizar 
o currículo, ou então, ele é um professor que 
não entendeu até hoje o papel da universida-
de, e que não faz sua parte como pesquisador, 
orientador e não realiza atividades de exten-
são. Não sei qual é o caso, mas é esse cidadão 
que hoje é nosso ministro da educação, e que 
diz que algumas das melhores universidades 
brasileiras, reconhecidas mundialmente, estão 
fazendo balbúrdia. Mas o que o ministro fez 
como professor? Será que ele entende da estru-
tura universitária? O presidente durante a cam-
panha disse que não entendia nada de quase 
nada, e por isso, prometeu indicar pessoas que 
entendessem de cada área para os ministérios. 
Será que o presidente lê o currículo de quem ele 
indica para os ministérios? Será que esse era o 
melhor nome para a Educação que existia no 
time de Bolsonaro?

Precisamos refl etir sobre isso, pois sem 
educação o país não evolui. Sem educação não 
teremos competitividade. Sem educação o Bra-
sil está fadado ao fracasso. As universidades 
não fazem balburdia, elas fazem ensino, ex-
tensão e pesquisa que mudam a realidade do 
Brasil e do brasileiro. Eu sei disso, mas e o mi-
nistro sabe?

CAIUBI KUHN É Geólogo, Especialista Em 
Gestão Pública, Mestre Em Geociências Pela 
UFMT

Balbúrdia e o currículo 
do ministro

MT PREV
Poucos dias após a Câmara Federal apro-

var a Reforma da Previdência em primeiro 
turno, Mauro Mendes voltou a demonstrar 
preocupação com os números do MT Prev. 
Ele lembrou que há um défi cit de R$ 100 mi-
lhões mensais e um número crescente de 
servidores se aposentando a cada dia. “Todo 
mês, entre aquilo que o servidor contribui 
(11%) e que o Estado contribui com a Previ-
dência (22%), soma essas duas contribuições 
e ainda faltam R$ 100 milhões. Isso sai do 
nosso bolso, do imposto, do Fethab e de tan-
tos outros impostos que pagamos”, disse o 
governador.

SEM BALADA
O ex-governador Silval Barbosa tem 20 

diNa decisão em que concedeu liberdade ao 
infl uenciador digital Rafi c Mohamad Yassin, 
o desembargador Rondon Bassil Dower Filho 
impôs algumas medidas restritivas, entre as 
quais a proibição de sair de casa à noite e aos 
fi nais de semana. Rafi c foi preso acusado de 
ameaçar de morte e divulgar fotos íntimas da 
ex-namorada, uma empresária de 24 anos, 
em sua conta pessoal no Instagram, no qual 
tem mais de 225 mil seguidores. Na prática, 
a medida deve atrapalhar a vida profi ssional 
do rapaz, que se diz promoter e também faz 
trabalhos como cantor.

BASTIDORES
Nos bastidores, são cada vez maiores os 

rumores de que o presidente da Assembleia 
Legislativa, Eduardo Botelho, já articulou sua 
ida para o Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
assim que abrir uma vaga. A própria postura 
de Botelho pode ser considerada um indicati-
vo. Ele rejeitou a possibilidade de ser candi-
dato a prefeito de Várzea Grande, considerada 
por ele mesmo como “um sonho de menino”. 
Se peitasse a disputa, seria considerado im-
batível. A interlocutores ele nega o interesse 
pelo TCE, mas quase ninguém acredita...

Discutir passa longe de ser algo produtivo, mesmo 
quando o “embate” acontece de perto. Imagine, então, 
você parar sua vida para fi car “quebrando o pau” via 
comunicador instantâneo. Vamos ser sinceros: além de 
improdutivo, é completamente ridículo. Pense nisso.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

CAIUBI KUHN

Um dos principais temas em debate nes-
te ano foram os cortes e contingenciamentos 
na educação. A alegação inicial do ministro 
Abraham Bragança de Vasconcellos Wein-
traub foi que as universidades estariam fazen-
do balbúrdia (desordem barulhenta; vozearia, 
algazarra, tumulto).  O ministro é professor da 
Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP) 
e fi quei curioso para saber sobre as contribui-
ções dele dentro ambiente acadêmico e deci-
di dar uma olhada no seu currículo lattes. O 
ministro iniciou na carreira docente em 2014, 
e não atualiza o currículo desde 2017, prova-
velmente quando acabou os 3 anos de está-
gio probatório. Atualizar o currículo é uma 
das coisas que todo professor deve fazer ao 
menos uma vez por semestre, pois a disputa 
interna por bolsas e a participação de editais 
de pesquisa fi ca prejudicada quando o currí-
culo não está atualizado. Mas para o ministro 
isso parece não ser um problema, no currículo 
dele não existe registro de nenhum projeto de 
pesquisa e nem de extensão universitária que 
ele tenha participado ou coordenado. Em todo 
tempo como professor consta apenas uma 
orientação de estudante. Mesmo sendo pro-
fessor em uma das melhores universidades do 
Brasil, o número de trabalhos e artigos publi-
cados é baixo. Como professor, ele diz que uma 
das maiores satisfações foi quando ministrou 
aulas para 180 alunos em uma disciplina. Com 
certeza ele conseguiu dar atenção necessária 
para cada discente.

O papel da universidade é realizar ensino, 
pesquisa e extensão. O ensino é feito nas sa-
las de aulas e laboratórios e o resultado fi nal e 
a formação de profi ssionais para a sociedade. 
Mas o ensino não se faz sem pesquisa, que é 
desenvolvida desde a graduação através das 
bolsas de iniciação científi ca e depois conti-
nua na pós-graduação nos programas de mes-
trado e doutorado. A extensão ocorre em todas 
as etapas e é uma ação de uma universidade 
junto à comunidade a seu redor, através de 
exposições, cursos, palestras, ofi cinas entre 
muitas outras formas de compartilhar o co-
nhecimento com a sociedade.

Crédito: Reprodução
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“A prudência recomenda não dilatar essa 
agenda com propostas menos relevantes 
ou ainda mais complexas

“
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O WhatsApp se tornou um aplicati-
vo tão integrado à vida das pessoas que 
muitos utilizam para tudo, perdendo, in-
clusive, a noção de limites. Não são raros 
os “quebra-pau”, “barracos” e afi ns, seja 
na comunicação direta ou em grupos. A 
prova disso está na 
própria internet, e 
os prints das mais 
variadas conversas 
circulam aos mon-
tes.

Essas discus-
sões transcendem 
os limites que se-
riam respeitados 
se fossem trata-
das pessoalmente. 
Ofensas, “lavação 
de roupa suja” e 
outros prejudicam 
o dia de quem tem 
algo realmente útil 
para fazer. O tempo que se gasta “batendo 
o dedo na tela” para escrever mensagens 
é absurdamente maior do que o que seria 
gasto se o assunto fosse resolvido pesso-
almente.

Se o tempo perdido e o desgaste des-
necessário não são sufi cientes para evi-
tar esse tipo de situação, pense, então, no 
impacto disso sobre sua vida “real”. Pes-
soas esperando sua atenção, serviço para 

Com pás e carriolas, caminhoneiros e as mulheres deles se juntaram para 
improvisar uma operação tapa-buracos na rodovia MT-358, entre Tangará da 
Serra e Campo Novo do Parecis. Em abril deste ano, os motoristas de cami-
nhão já haviam denunciado as más condições da estrada, que, segundo eles, 
já estava ocasionando inúmeros transtornos.



DIVULGAÇÃO

FORTUNA EM 
LAVA-JATO...

Em Bom Jesus do Araguaia, um 
dos menores municípios do Estado, 
com menos de 7 mil habitantes, o pre-
feito Ronaldo Rosa de Oliveira (DEM), 
prevê gastar nada menos que R$ 342,4 
mil com serviços de lava-jato da fro-
ta de veículos oficiais. Sem nenhum 
questionamento dos vereadores so-
bre o contrato com cláusulas subje-
tivas e sem especificação de quantos 
e quais veículos serão lavados, o pre-
feito estabeleceu os quase R$ 350 mil, 
no último dia 10, com a empresa cha-
mada Valeria Basso da Silva, que foi a 
vencedora do pregão presencial.

VIROU 
GUERRA...

Janaína Riva disse que, numa reunião 
junto com o colega petista Valdir Barranco 
e dirigentes do Sintep, perguntou aos sindi-
calistas que se seria mesmo o momento de 
deflagrar greve na educação, considerando 
que o ambiente geral estava desfavorável aos 
funcionários públicos e aos políticos. Os dois 
deputados ouviram do Sintep que iriam, sim, 
para o enfrentamento. Hoje, já com 50 dias de 
greve, Janaína se diz preocupada. De um lado 
concorda com as reivindicações da categoria. 
De outro, entende que o governo não pode, por 
uma questão legal, elevar mais os limites de 
despesas de gastos com a folha. E lamenta: 
“Não sei onde essa guerra vai parar...”.

QUAL É 
A REAL?...

A nova legislatura da Assembleia Legislativa 
tem revelado diversas mudanças em posicionamen-
tos de parlamentares reeleitos. A deputada Janaina 
Riva (MDB), antes oposição ao governo Pedro Taques 
(PSDB), agora atua na base governista de Mauro Men-
des (DEM). Já o deputado Wilson Santos (PSDB), an-
tes base, hoje é oposição ferrenha ao Governo. Janai-
na afirmou que reconhece ter repensado algumas de 
suas posições, mas que seu colega é “hors concours” 
no quesito. Ao ser questionada sobre quem teria mu-
dado mais de postura, ela revela: “De posicionamento, 
eu acho que o Wilson é o ‘hors concours’. Essa dele 
ser contra a taxação, olha... Falei para ele: ‘Você pre-
gou cartaz em janeiro: Taxa Já’. Colocou o nome dele 
e agora não quer que taxa”, disse Janaina, sorrindo.
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UFMT tem energia cortada em todo o estado 

Sem pagamento, campi da UFMT
têm suspensão de energia 
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após o anúncio de con-
tingenciamento promovido 
pelo Governo Federal em 
30% do repasse às institui-
ções federais de ensino su-
perior acontecido no mês de 
março. Ontem, 16 de julho, 
chegou o dia mais crítico da 
medida imprudente do Go-
verno Bolsonaro.

Os campi da Universi-
dade Federal de Mato Gros-
so (UFMT), tiveram o forne-
cimento de energia suspenso 
em Energisa por falta de pa-
gamento. A assessoria de im-
prensa da UFMT em Cuiabá 
anunciou o corte.

“Foi cortada a ener-
gia sim, não tenho valores, 
a única coisa que eu posso 
adiantar é que temos seis fa-
turas em aberto, quatro de-
las são de 2018 e duas deste 
ano e a negociação continua, 
agora de tarde teremos outra 

reunião e só após ela podere-
mos dar alguma notícia mais 
concreta”, declarou a asses-
sora.

Sofrendo com os cortes 
orçamentários desde 2014, o 
bloqueio de 30% dos recur-
sos que ocorreu em março 
foi determinante para a situ-
ação que a instituição se en-
contra neste momento.

OS 30% representam a 
retenção de R$ 34 milhões 
para a UFMT. Nos últimos 
meses, vários setores da ins-
tituição passaram a operar 
de forma precária, ou tive-
ram a suspenção completa 
do serviço. No campus de 
Sinop, por exemplo, alunos 
fazendo provas em folhas de 
caderno, segundo relato de 
funcionários da unidade si-
nopense o descaso [por parte 
do Governo] é muito grande, 
alunos estão sem almoço [e 
muitos contavam com aque-
la refeição como a principal 
do dia], agora com o corte do 

NO ESCURO | Corte ocorreu no final da manhã e deixou a principal universidade de MT sem luz
Foto: Divulgação 
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01 SE SALVOU

STF suspende 
investigação contra 
Flávio Bolsonaro
DA REPORTAGEM

O ministro Dias Toffo-
li, presidente do Supremo 
Tribunal Federal, suspen-
deu todas as investigações a 
respeito do senador Flávio 
Bolsonaro (PSL-RJ) e seu ex-
-assessor Fabrício Queiroz 
baseadas no compartilha-
mento de dados bancários e 
fiscais com o Ministério Pú-
blico sem autorização do Po-
der Judiciário.

A decisão, tomada no 
curso de um Recurso Ex-
traordinário que corre em 
segredo de Justiça, vale em 
todo o país e se estende a 
qualquer pessoa investigada 
na mesma situação do par-
lamentar fluminense. Toffo-
li ainda solicita que órgãos 
como o Conselho de Contro-
le de Atividades Financeiras 
(Coaf), a Receita Federal e os 
ministérios públicos nos es-
tados prestem informações 
detalhadas sobre seus proce-
dimentos adotados em rela-
ção ao compartilhamento de 
dados.

O senador, filho mais 

velho do presidente Jair Bol-
sonaro, é alvo de um pro-
cedimento de investigação 
criminal aberto pela promo-
toria estadual no ano passa-
do, com base em relatórios 
do Conselho de Controle 
de Atividades Financeiras 
(Coaf) que apontam movi-
mentações atípicas do ex-as-
sessor parlamentar Fabrício 
Queiroz.

Suspeito de ser o opera-
dor do esquema conhecido 
como “rachadinha”, Quei-
roz trabalhou no gabinete 
de Flávio na Alerj de 2007 a 
2018. Ao longo de 2016, o ex-
-assessor movimentou R$ 1,2 
milhão em sua conta bancá-
ria, com uma série de saques 
e depósitos fracionados con-
siderados atípicos pelo Coaf.

Flávio e Queiroz tive-
ram seus sigilos bancário e 
fiscal quebrados por deter-
minação da Justiça. Ao solici-
tar a medida, o MPRJ apon-
tou indícios de que Flávio 
Bolsonaro tenha utilizado a 
compra e venda de imóveis 
no Rio de Janeiro para lavar 
dinheiro.

Foto: RePRoDução/Facebook

Determinação partiu do ministro Dias Toffoli 

Grampos eram usados para espionar adversários 

GRAMPOLÂNDIA

Coronel delata Taques como o
financiador de grampos em MT

AJUDA

Segurança Pública receberá aporte 
de R$ 3,1 milhões do Judiciário

DA REPORTAGEM

O conorel Zaqueu Bar-
bosa, ex-comandante-geral 
da Polícia Militar em Mato 
Grosso, delatou esta semana 
o ex-governador Pedro Ta-
ques (PSDB), e o ex-secre-
tário-chefe da Casa Civil, o 
primo Paulo Taques de se-
rem os financiadores do es-
quema clandestino de inter-
ceptações para obtenção de 
informações indevidas.

A informação foi divul-
gada pela TV Centro Amé-
rica no telejornal MT2 na 
noite de segunda-feira (15). 
Segundo a reportagem, o co-
ronel buscou um acordo de 
delação premiada junto ao 
Ministério Público Estadu-
al, onde revelou que Taques 
obteve a informação de que 
Janete Riva, esposa do ex-
-presidente da Assembleia 
Legislativa José Riva, seria 
nomeada a uma cadeira no 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE), em dezembro de 
2014. A nomeação não che-
gou a acontecer, pois à épo-
ca, a Justiça barrou a indica-
ção.

A informação teria sido 
obtida pelo então governa-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Poder Judiciário de 
Mato Grosso autorizou a 
destinação de R$ 3,1 milhões 
provenientes de processos 
da 7ª Vara Criminal de Cuia-
bá para que a Secretaria de 
Estado de Segurança Públi-
ca adquira equipamentos 
ao Batalhão de Operações 
Especiais da Polícia Militar 
(Bope).

Os alvarás foram as-
sinados pelo presidente 

dor tucano através de gram-
pos ilegais. O coronel relatou 
então que era preciso “agir 
imediatamente” para impe-
dir a nomeação da esposa de 
Riva ao TCE.

Ainda na reportagem da 
TVCA, Zaqueu afirmou que 
os primos Taques, Pedro e 
Paulo, são só tinham conhe-
cimento dos grampos ile-

do Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso, desembarga-
dor Carlos Alberto Alves da 
Rocha, na segunda (15), com 
a presença do governador 
Mauro Mendes.

Com o valor autori-
zado pela Justiça, serão ad-
quiridos fuzis, rifles de alta 
precisão, submetralhadoras, 
coletes balísticos e equipa-
mentos que aprimoram o 
enfrentamento direto a or-
ganizações criminosas de 
alta periculosidade. “É uma 
forma de o Poder Judiciário 

colaborar não só com o Es-
tado, mas com a população 
mato-grossense, pois nós 
sabemos os problemas de 
segurança que enfrentamos 
hoje”, pontuou o presidente.

O governador agra-
deceu a iniciativa do Ju-
diciário, tendo em vista o 
momento de dificuldades 
orçamentárias e financei-
ras pelo qual passa o Esta-
do, no sentido de ajudar a 
construir soluções que vão 
refletir no dia a dia da pres-
tação de serviços públicos à 

população.
“Fazer o enfrenta-

mento à criminalidade sem 
equipamentos adequados 
nos coloca em uma situação 
de desvantagem. É por isso 
que a criminalidade tem, ao 
longo dos anos, ampliado 
sua atuação. Quando rece-
bemos esse tipo de apoio, 
de poder ter esses recursos 
aplicados, isso ajuda muito 
no enfrentamento”, desta-
cou Mendes. Os equipa-
mentos devem estar em uso 
a partir de novembro.

fornecimento de energia há 
o medo de anos de pesqui-
sa serem jogados por água 
abaixo. Há 18 dias a empre-
sa fornecedora de energia 
em Mato Grosso notificou a 
UMFT da interrupção caso 
o pagamento não fosse efe-
tivado.

“A UFMT pode parar. 
Com o recurso que temos a 
garantia de funcionamento 
é até julho. O corte inviabi-
liza que nós honremos com 
os nossos compromissos que 
são contratos geridos pela 
instituição”, explicou a reito-
ra Myrian.

Ao todo a Universida-
de que está presente em 33 
municípios de Mato Grosso 
oferece 113 cursos de gradu-
ação, são cinco campi e 28 
polos de Ensino à Distância 
e 66 programas de mestrado 
e doutorado. 25.435 acadê-
micos estão sendo atingidos 
pelas medidas do Governo 
Federal.

gais, como esquematizaram 
o que ficou conhecido como 
Esquema da Grampolândia 
durante as eleições estaduais 
de 2014 que alçaram Taques 
ao Palácio Paiaguás e que o 
esquema havia continuado 
após tomar posse para espio-
nar adversários.

Em maio de 2017, en-
quanto ainda era governa-

dor de Mato Grosso, Pedro 
Taques saiu em defesa do 
coronel acusado pela Justiça 
de comandar a operação de 
grampos ilegais. “Zaqueu é 
uma pessoa séria e digna que 
exerceu, durante um ano, a 
chefia da PM. Não podemos 
julgar as pessoas por fofoca e 
notícias de sites”, disse o go-
vernador.
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Após depor sobre falso vídeo íntimo, Paolla 
Oliveira desabafa na web: “Não se calem”

TV  e Entretenimento

Nesta segunda-feira (15), Paolla Oliveira 
foi à Delegacia de Repressão a Crimes de In-
formática (DRCI), no Rio de Janeiro, prestar 
depoimento sobre o caso de um vídeo ínti-
mo divulgado na internet atribuído a ela. A 
pessoa que aparecia nas cenas era Verônica 
Radke, uma atriz de fi lme adulto. Paolla che-
gou ao local no fi nal da tarde, após fi nalizar 
suas cenas de “A Dona do Pedaço”. Ela esta-
va acompanhada de seu advogado Ricardo 
Brajterman. Após passar a tarde prestando 
depoimento, a atriz usou seu Instagram para 
fazer um desabafo.

“Estive hoje na delegacia para cumprir 
um dever cívico, não só por mim, mas tam-
bém por todas as mulheres que, diferente do 
meu caso, realmente tiveram sua intimidade 
exposta…Tomei conhecimento de que assim 
como eu, dezenas de pessoas procuram a de-
legia de crimes virtuais todos os dias, em sua 
grande maioria são mulheres que sofreram 
ofensas e ameaças de todos os tipos. NÃO SE 
CALEM. DENUNCIEM!!!”, disse.

Em seguida, Paolla falou sobre a impor-
tância de não deixar esses crimes impunes. 
“Maior do que a vergonha de se ver exposta 
é a importância de não deixar esses crimes 
impunes. MENINAS, MULHERES, PESSOAS 
DE TODOS OS TIPOS, PROTEJAM-SE. Infeliz-
mente, na era digital um simples celular aca-
ba com a intimidade de pessoas públicas e 
anônimas. Foi muito VIOLENTO mesmo NÃO 
SENDO EU naquele vídeo, fi co imaginando a 
dor de quem é realmente vítima de pornogra-
fi a de vingança ou qualquer tipo de exposi-
ção da sua intimidade. A INTERNET NÃO SE 
APAGA”.

“Nossa privacidade é um bem muito valio-
so pra entregar nas mãos de outras pessoas.

Saiba quanto Antônia 
Fontenelle herdou de 
Marcos Paulo

Antônia Fontenelle conseguiu ser reco-
nhecida como herdeira de Marcos Paulo. No 
dia 10 de julho saiu a decisão da Justiça que 
determinou que a apresentadora fi casse com 
R$ 3.750 milhões. De acordo com o jornal “Ex-
tra”, a loira foi abonada com 12,5% dos R$ 30 
milhões do ex-marido. Apesar da decisão fa-
vorável à viúva, Mariana e Giulia, fi lhas do di-
retor, não pretendem recorrer. As duas, inclu-
sive, afi rmaram em nota enviada à imprensa 
que apenas travaram a batalha na Justiça 
pois a ex-madrasta queria 60%. “ […] Gostarí-
amos de esclarecer que em momento algum 
as fi lhas e herdeiras de Marcos Paulo se co-
locaram contra qualquer questão de reco-
nhecimento da Sra. Antônia Fontenelle como 
companheira de seu pai. As mesmas tiveram 
o tempo todo que lidar com uma superex-
posição desnecessária na mídia e durante 7 
anos conviver com esse assunto que tanto as 
entristece”, informou o advogado das duas. E 
continuou: “A Sra. Antonia reivindicou 60% do 
espolio de Marcos Paulo que a justiça enten-
deu ser improcedente e esse foi o único ponto 
de discordância entre as partes. Na decisão 
de hoje a justiça concedeu a Sra. Fontenelle o 
direito 12,5% do patrimônio deixado por Mar-
cos Paulo. Vale ressaltar que as herdeiras es-
tão de acordo com a decisão e não pretendem 
recorrer da mesma”.
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Em + um
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3/off. 4/flat. 5/pilão — urina. 12/especialista.

Deixo aqui meu agradecimento especial a 
DRCI (Delegacia de Repressão aos Crimes da 
Internet).”, encerrou.

Nos comentários da publicação, os fãs e 
seguidores de Paolla têm deixado comentá-
rios de carinho para a atriz. “você inspira, 
você representa, você orgulha e você não está 
sozinha. obrigada por ser um exemplo!”, co-

mentou uma fã. “Parabéns pela força, pela co-
ragem de ir atrás dos seus direitos, pela garra 
por tudo,você é inspiração pra muitas mulhe-
res, estaremos sempre com você minha lin-
da.”, disse uma seguidora. “Ver você lutando 
pelas causas que acredita e usando sua voz 
pra falar por milhares de mulheres é lindo.”, 
escreveu uma internauta.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701435800  902352401
279002800040200  983569843

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

Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Secretária, com experiência e  referência;
3-Gerente de Fazenda, com experiência, para 
o município de Carlinda – MT;
4-Serralheiro, com experiência comprovada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com experi-
ência, acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce e conhecimento na linha auto-
motiva pesada;
8-Secretária do Lar, com experiência e 
referência;
9-Escrita Fiscal Rural, com experiência e 
referência;
10-Pessoa com Defi ciência;
11-Técnico em Enfermagem;
12-Vendas, com experiência;
13-Representante Comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
14-Vendedor Interno, para linha automotiva, 
com experiência;
15-Operador (a) de Caixa, com experiência;
16-Vendedora para Boutique, com experiência 
e referência;

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fi quem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

BOLETIM SINE 072/2019
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA - MT 
RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 007-2019  

O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a portaria nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento dos interessados que não compareceu nenhum licitante no certame, 
configurando portanto licitação Deserta. Juina-MT, 16 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 065/2019-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 as empresas: TANEAMAR SOZO 64847101987, nos itens 01, 03 a 
05, no valor total de R$ 167.875,00 (cento e sessenta e sete mil, oitocentos e setenta e 
cinco reais); MULTUS COMERCIAL LTDA-EPP, no item 02, no valor total de R$ 
54.500,00 (cinquenta e quatro mil e quinhentos reais).  Juina-MT, 16 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 027/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 022/2019 
Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira 
designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
licitação no dia 01/08/2019, às 08H00, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM EXAMES DE IMAGENS, 
COM OBJETIVO DE ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE 
NOVO MUNDO MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se 
disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 08H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. 

Novo Mundo, MT, 16 de julho de 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo 

Pregoeira Oficial 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO
GROSSO COMARCA DE SINOP

3ª VARA CÍVEL DE SINOP
PRAÇA DOS TRÊS PODERES, N O 175

TELFONE: (66) 3520-3800, CENTRO, SINOP - MT - CEP: 78000-000
EDITAL DE CITAÇÃO
PRAZO DE 20 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. (ª)JUIZ(A) DÉ DIREITO CLOVIS 
MARIO TEIXEIRA DE MELLO.
Processo n. 1011768-48.2018.8.11.0015                          VALOR DA CAUSA; 
R$ 22.160,15
ESPÉCIE: [FRAUDE À EXECUÇÃO->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJU-
DICIAL (159)
POLO ATIVO: Nome: PEDRO RIVA & CIA LTDA
Endereço: BR163 KM 820, SN, Inexistente, BAIRRO MENINO JESUS, SINOP 
- MT - CEP: 78550-000 Nome: PEDRO RIVA
POLO PASSIVO: Nome: MARCOS ANTONIO SANTOS LIMA
Endereço: desconhecido
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte ré acima qualifi cada, atualmente em lugar 
incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é proposta, consoante cons-
ta da petição inicial a seguir resumida, para que, no prazo de 03 (três) dias, 
contados da expiração do prazo deste edital, efetue o pagamento da dívida, 
sob pena de penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer 
embargos, independente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do 
débito em até seis parcelas mensais, com depósito de 30%, mais custas e ho-
norários. RESUMO DA INICIAL:A exeqüente fi rmou com o Sr. Marcos , Con-
trato de compra e venda, lote no 16, quadra 06, com área de 487,50 m2, loca-
lizado no “LOTEAMENTO MENINO JESUS, onde assumiu todos os direitos, 
bem como, obrigações decorrentes do contrato, entre os quais o pagamento 
das parcelas. Inúmeros telefonemas e tentativas de resolver o débito foram 
efetuadas, mas o devedor permaneceu silente, não restando outra opção para 
os exeqüentes que não fosse a debater às portas deste Juízo para fazer valer 
o seu direito. Que o valor devido pelo mesmo é de R$ 22.160,15 (Vinte e dois 
mil cento e sessenta reais e quinze centavos), que constitui o saldo devedor 
do referido instrumento acostado, representado pelas 14 últimas parcelas em 
atraso, do referido contrato, devidamente atualizadas conforme determina a 
legislação, de acordo o cálculo em anexo. DECISÃO: “Cite-se o executado 
para que no prazo de três dias efetue o pagamento da dívida, sob pena de 
penhora e avaliação, podendo, no prazo de 15 dias oferecer embargos, inde-
pendente da segurança do Juízo, ou requerer o pagamento do débito em até 
seis parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e juros de 1% ao 
mês, com depósito de 30%, mais custas e honorários. Recaindo a penhora 
em bem imóvel, intime-se o executado, e seu cônjuge, se casado for, para 
conhecimento. Recaindo a penhora em bem móvel, determino a sua remoção, 
pois, conforme dispõe o art. 840, II do CPC, se não houver depositário judicial, 
como é o caso, os bens fi carão em poder do exequente, salvo nos casos de 
difi cil remoção ou quando anuir o exequente, hipótese em que os bens pode-
rão fi car depositados em poder do executado, e também porque o Supremo 
Tribunal Federal declarou inconstitucional a prisão civil do depositário infi el, 
independentemente da hipótese, salvo em caso de alimentos. Não sendo en-
contrado o executado, procedo ao Sr. Ofi cial de Justiça de acordo com o que 
determina o art. 830 e 1 0 do novo CPC, e o exequente o que determina os 
parágrafos 20 e 3 0 do mesmo dispositivo. Fixo os honorários advocatícios 
em 10% sobre o valor do débito, e, havendo pagamento integral no prazo de 
três dias, reduzo-os pela metade”. E, para que chegue ao conhecimento 
de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se 
o presente Edital que será afi xado no lugar de costume e publicado na 
forma da Lei. Eu, LUIZ TERCIO OKAMURA DE ALMEIDA, digitei. SINOP, 
28 de março de 2019.
Vânia Maria Nunes da Silva
 Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento n o 56/2007-CGJ
OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo Sistema 
PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço nos TERMOS DO ARTIGO 
9.0 DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar as peças 
e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > https://m.
tjmt.jus.br/home, pelo seu navegador de internet. • No celular: com o aplica-
tivo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e dê permissão para o 
aplicativo acessar a câmera do seu celular. Com a câmera habilitada, aponte 
para o QRCODE. • No computador: com o portal aberto, acesse o serviço 
“Leia àqui seu código”, clique na lupa localizada na parte superior direita e 
digite o “Código” localizado abaixo do QRCODE. • Caso V. S. a não consiga 
consultar os documentos via internet, deverá comparecer à Unidade Judici-
ária (endereço acima indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu 
cadastramento ao sistema. • ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à 
habilitação em cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 
funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos atos 
praticados. (Art. 21 da Resolução n o 03/2018-TP). 2) Quando da resposta a 
este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refe-
re, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 
sob pena de o sistema não vincular a petição de resposta à intimação, com 
o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores informações, 
favor consultar o Manual do PJe para Advogados em htt s:// orte.

Assinado eletronicamente por: VANIA MARIA NUNES DA SILVA 11/04/2019 
– 18:04:05 https://m.tjmt.jus.br/codigo/PJEDAXKQPZFGQ ID do documento: 
19360370 16,17/07

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 016/2019
O Município de Nova Mutum torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
empresa para execução de calçada em concreto para passeio público, 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico, das quais foram 
vencedoras as empresas: NEIDEMAR FELIX DA SILVA - EPP inscrita 
no CNPJ sob o número 00.087.218/0001-25, no valor de R$ 
353.645,46. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 16 de Julho de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL em Exercício

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO
DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova
E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 029/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 039/2019

Objeto: Registro de preço para futura e eventual contratação de 
empresa para fornecimento de produtos químicos e equipamentos 
para o laboratório, com a finalidade de realizar análise das amostras de 
água, para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do 
Rio Verde – MT, nos termos do Termo de Referência Anexo I do edital. 
Licitação Exclusiva ME/EPP. Realização: Por meio do site 
www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da BLL-
LICITAÇÕES: das 10h de 16/07/2019 até as 18h do dia 28/07/2019, 
horário de Brasília - DF.  Início da sessão pública de disputa 
29/07/2019 às 10h horário de Brasília - DF, por meio do site 
www.bll.org.br, na sede do SAAE de Lucas do Rio Verde – MT.  Edital 
Completo :  SAAE – Fone:  (65)  3549-7715/7708,  emai l : 
sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites www.bll.org.br e 
http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 
8.666/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto 
Federal n° 5.450/05. Lucas do Rio Verde - MT, 15 de julho de 2019.

Sônia Alves Duarte Bueno
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 009/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE UM MARTELETE PNEUMÁTICO PARA 
IMPLANTAÇÃO DE TACHAS E TACHOES PARA MÁQUINA DE 
PINTURA A FRIO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA MODELO ITH 2/100H DA 
MARCA HILÁRIO, UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSTIO E DEFESA CIVIL. FINALIDADE: 
O processo refere-se à contratação de empresa para fornecimento de 
peça de reposição para manutenção corretiva de uma máquina de 
pintura a frio de sinalização viária da Marca Hilário, modelo ITH 
2/100H, a fim de, garantir o adequado funcionamento do equipamento 
durante o serviço de manutenção e recomposição das sinalizações 
viárias no município de Sorriso-MT, pela Secretária Municipal de 
Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil. FUNDAMENTO LEGAL: 
Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADA: 
INDÚSTRIA TÉCNICA HILÁRIO LTDA, CNPJ 53.524.443/0001-48. 
VALOR GLOBAL: R$ 10.000,00 (dez mil reais). VIGÊNCIA: 60 dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 31 DE JULHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
074/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, MATERIAIS 
PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E 
M A N U T E N Ç Ã O  D A B R - 1 6 3 ,  C O N F O R M E  T E R M O  D E 
R E F E R Ê R N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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André está há 500 minutos sem marcar um golzinho sequer

André vive (mais um) momento
de baixa com decisão à vista
DA REPORTAGEM

Os ciclos da vida de An-
dré no Grêmio soam repe-
titivos. Depois de um curto 
período de calmaria, o cen-
troavante volta a ser pivô de 
uma queda de braço de Re-
nato Gaúcho com a torcida. 
Nesta quarta-feira (17), às 
18h15, na Fonte Nova, na de-
cisão das quartas de final da 
Copa do Brasil, o camisa 90 
tem nova prova de fogo. Pois 
não balança as redes ou dá 
um passe para gol há mais de 
dois meses – ou 500 minu-
tos jogados. O treinador não 
abre mão da presença de um 
centroavante em sua equi-
pe - uma contingência o fez 
escalar Luan mais avançado 
contra o Vasco, no sábado, 
pelo Brasileirão. A ideia de 
Renato ficou bastante clara 
na entrevista coletiva após o 
empate por 1 a 1 com o Bahia, 
no jogo de ida do mata-mata 
nacional. Ele elogiou a atua-
ção de André. Mas a torcida 
despejou sua insatisfação em 
forma de vaias.

“Acho que o André jo-
gou bem. Se estivesse 1 a 0, 
não estaríamos insatisfeitos. 
Temos dois jogadores de 
área (André e Felipe Vizeu). 
Um vai jogar”, decretou o 
chefe do vestiário.

Longe da Arena, An-
dré tem a possibilidade de 
se redimir, ainda mais que 
o concorrente Felipe Vizeu 
lesionou o joelho esquerdo 
e ficará fora por pelo menos 
dois meses. Gols ou mes-
mo assistências servem para 
provar sua utilidade ao siste-
ma de jogo.

Aliás, o atacante segue 
líder em passes para gols, 
com seis na temporada. Mas 
viu Luan e Jean Pyerre o 

igualarem na estatística. Por 
outro lado, não balança as 
redes desde a derrota para o 
Fluminense, em 5 de maio, 
também última partida na 
qual deu uma assistência. O 
jejum já dura 517 minutos 
em campo.

GANGORRA
DE ANDRÉ
Neste período, perdeu 

a vaga de titular para Vizeu, 
que correspondeu. Entretan-
to, após o período de trei-
namentos durante a Copa 
América, André retomou a 
condição na primeira par-
tida da retomada, o empate 
com o Bahia na Arena. Justa-
mente o duelo em que ouviu 
vaias da torcida.

Contratado pelo Grê-
mio em março de 2018, o 
centroavante marcou dois 
gols nos primeiros cinco jo-
gos. Contudo, veio o período 
de vacas magras, no qual fi-
cou oito jogos e mais de 600 
minutos sem marcar. Garan-
tiu a vitória por 1 a 0 sobre 
o Atlético-MG, no dia 18 de 
julho, e depois passou mais 
seis partidas em branco.

Só que foi dos pés de 
André que saiu a classificação 
do Grêmio às quartas de final 
da Libertadores de 2018. Nas 
oitavas, contra o Estudiantes, 
ele converteu a última pena-
lidade, na Arena, após o 2 a 2 
no placar agregado das duas 
partidas. Ali, ganhou fôlego 
junto à torcida para seguir 
como titular.

Na sequência, marcou 
no 4 a 0 sobre o Botafogo, 
pelo Brasileirão. Porém, fe-
chou a temporada passada 
com apenas quatro gols em 
29 duelos. Somadas as vezes 
que entrou em campo en-
tre o fim de 2018 e o início 

GRÊMIO | Centroavante deve ser titular no segundo jogo das quartas de final contra o Bahia
Foto: Divulgação

de 2019, chegou a seu maior 
hiato de bolas na rede: 13 jo-
gos. Inclusive sobrou no ter-
ceiro time durante os treina-
mentos da pré-temporada.

A resposta positiva veio 
com o andamento do calen-
dário. Em abril, tornou-se o 

Tiago Nunes sobre o Flamengo: “Vai tentar fazer um 
placar elástico” 

Com Gómez e Luan, Palmeiras não sofre gol há mais de 
mil minutos 

Foto: albari rosa

Foto: tossiro Neto

EM DESVANTAGEM

Atlético-MG buscará repetir feito
alcançado por apenas sete times

COPA DO BRASIL

Dupla de zagueiros está há
1.160 minutos sem tomar gol

ATHLETICO

Tiago Nunes 
garante mental forte
e pede time corajoso 
no Maracanã

Foto: Douglas MagNo

Atlético-MG vai precisar reverter desvantagem de três gols

DA REPORTAGEM

O time do “Eu acredito” 
e das viradas da Copa do Bra-
sil de 2014 precisará, mais 
uma vez, mostrar a sua força 
em casa em um mata-mata. 
A derrota por 3 a 0 para o 
Cruzeiro, na quinta-feira 
passada, deixou o Atlético-
-MG em uma situação com-
plicada para o jogo de volta 
das quartas de final, nesta 
quarta, no Independência. 
O Galo precisará tirar uma 
diferença que poucos times 
conseguiram na história da 
competição.

Nas 31 edições da Copa 
do Brasil, apenas sete vezes 
uma equipe que perdeu o 
primeiro jogo por três gols 
de diferença conseguiu re-
verter a situação no jogo de 
volta, sendo que nenhuma 
vez aconteceu na fase de 
quartas de final. Em todas as 
sete ocasiões em que o der-
rotado por três ou mais gols 
se classificou no jogo da vol-

DA REPORTAGEM

Por ter vencido o Inter-
nacional por 1 a 0 no jogo de 
ida, em casa, o Palmeiras de-
pende de um empate na par-
tida de volta, marcada para 
20h30 desta quarta-feira (17), 
no Beira-Rio, para avançar à 
semifinal da Copa do Brasil.

O retrospecto recente 
da dupla de defesa é mais 
uma vez um motivo para a 
torcida acreditar. Com Luan 
e Gustavo Gómez juntos 
em campo, o Palmeiras não 
sofre gol há 1.160 minutos 
(contando acréscimos). No 
clube, o recorde de uma du-
pla de zagueiros pertence a 

DA REPORTAGEM

O técnico Tiago Nunes 
garante que o Athletico está 
preparado no aspecto men-
tal para enfrentar o Flamen-
go nesta quarta, pelo jogo de 
volta das quartas de final da 
Copa do Brasil. Valendo uma 
vaga na semifinal, as equipes 
se enfrentam às 20h30, no 
Maracanã. Já são mais de 53 
mil ingressos vendidos para 
a decisão. “Mentalmente o 
nosso grupo é forte e prepa-
rado. Estamos convidados a 
acreditar, e isso se estende 
ao torcedor. Acreditar”, disse 
em coletiva à imprensa.

O treinador manteve 
o discurso humilde para o 
Athletico buscar uma vaga 
na semifinal, mas pede que 
o time seja corajoso. “Vamos 
lá para tentar vencer. Não 
vai mudar a nossa maneira 
de jogar, respeitando a gran-
deza do Flamengo, um time 

com um grande treinador, 
um cara que tem uma his-
tória vencedora no futebol. 
Com humildade, mas com 
a coragem que representa 
o sentimento atleticano de 
buscar algo histórico e mais 
uma vez marcar o nosso 
nome com algo bonito na 
trajetória pelo Athletico”.

Tiago Nunes também 
lembrou dos três últimos 
jogos do Furacão no Mara-
canã. A equipe derrotou o 
Fluminense, por 2 a 0, na 
semifinal da Copa Sul-Ame-
ricana, e o Flamengo, por 2 a 
1, na última rodada do Bra-
sileirão. 

Em 2019, o Athletico 
perdeu para o Flamengo, 
por 3 a 2, pela sexta rodada. 
“Desde que eu assumi o Ath-
letico, tenho uma história 
bonita com o Maracanã. Fiz 
três jogos lá, vencemos dois 
e perdemos um, que esca-
pou por um detalhezinho”.

ta, o número de gols marca-
dos fora de casa era critério 
de desempate, o que não 
ocorre este ano.

Em 2014, na campanha 
do título atleticano, o Galo 
conseguiu reverter duas des-
vantagens, mas de dois gols. 
Perdeu para Corinthians e 
Flamengo por 2 a 0, ambas 
fora de casa, e virou na volta, 
vencendo por 4 a 1, no Mi-
neirão. Contra o Cruzeiro, 
em 2019, a remada terá que 
ser um pouco mais longa.

“O Cruzeiro tem uma 
ótima vantagem, mas a gen-
te acaba definindo isso dian-
te da nossa torcida. Sabemos 
que a torcida vai fazer a sua 
parte e espero que possamos 
fazer a nossa parte dentro de 
campo”, destacou Réver.

Veja quais foram as ou-
tras viradas de três gols de 
diferença na Copa do Brasil:

2005 - Segunda fase:
Cianorte 3x0 Corinthians
Corinthians 5x1 Cianorte

Marcio e Vágner Bacharel, 
que ajudaram o time a ficar 
1.221 minutos sem sofrer gol 
em 1987. A conta divulgada 
pelo Palmeiras, porém, não 
tem os acréscimos daquelas 
partidas – por esse critério, 
como comparação, a mar-
ca de Luan e Gómez seria 
de 1.081 minutos. Apesar da 
vantagem de poder se clas-
sificar com um empate, o 
elenco do Palmeiras diz não 
pensar dessa forma. “Vamos 
jogar da mesma forma (em 
Porto Alegre). Isso (vanta-
gem) você pensa nos cinco 
minutos finais do jogo”, disse 
Luan, depois da vitória ga-
rantida com gol de Zé Rafael.

2014 - Terceira fase:
América-RN 0x2 Fluminense
Fluminense 2x5 América-RN
2001 - Segunda fase:
Juventude-MT 4x1 Fluminense
Fluminense 3x0 Juventude-
-MT

2005 - Primeira fase:
Ulbra 3x0 Treze

Treze 5x0 Ulbra
2007 - Segunda fase:
Vitória 4x1 Atlético-PR
Atlético-PR 3x0 Vitória
2008 - Primeira fase:
Coruripe 4x1 Juventus-SP
Juventus-SP 5x1 Coruripe
2014 - Oitavas de final:
Coritiba 3x0 Flamengo
Flamengo 3x0 Coritiba

maior “garçom” do elenco 
gremista. Hoje, está iguala-
do com Luan e Jean Pyerre 
– seis assistências cada. No 
mesmo mês foi de vilão a he-
rói do título do Gauchão, ao 
converter a penalidade deci-
siva no Gre-Nal da final, na 

Arena, depois de errar uma 
cobrança no tempo normal.

Mas a paciência do tor-
cedor atingiu um novo limite 
em maio. O Grêmio patinou 
sem vencer nas primeiras 
cinco rodadas do Brasileirão 
– André marcou um gol na 

derrota por 5 a 4 para o Flu-
minense. No sexto jogo, re-
cebeu o Atlético-MG na Are-
na. O centroavante teve sua 
chance no fim do primeiro 
tempo, em cobrança de pê-
nalti. Mas perdeu. E sequer 
voltou para a etapa final.
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Pela internet, é possível cadastrar número para não receber ligações 

Telefônicas estão proibidas de 
fazer ligações de telemarketing
DA REPORTAGEM

Entrou em vigor nesta 
terça-feira (16) a lista Não 
Perturbe para as operado-
ras de telecomunicações. Os 
clientes incluídos nesse gru-
po não poderão ser objeto 
de ligações de telemarketing 
de empresas para a venda de 
serviços, como pacotes de 
telefonia, acesso à internet e 
TV paga. A medida foi uma 
determinação da Agência 
Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel).

As pessoas que não dese-
jarem receber esse tipo de 
chamada podem incluir seu 
nome no site criado para a 
iniciativa (https://www.nao-
meperturbe.com.br/).

A lista vai ser única e atin-
girá as principais empresas 
do setor: Algar, Claro/Net, 
Nextel, Oi, Sercomtel, Sky, 
TIM e Vivo. Essas empresas 
também deverão, nesse pra-
zo, criar e divulgar ampla-
mente um canal por meio 
do qual o consumidor possa 
manifestar o seu desejo de 

não receber ligações.
Segundo a Anatel, se uma 

pessoa solicitar a sua inclu-
são e continuar recebendo 
ligações de oferta de bens e 
serviços de telecomunica-
ções, ele pode ligar para o 
número 1331 e fazer uma re-
clamação. As sanções podem 
variar de advertência a multa 
de até R$ 50 milhões.

OUTRAS
MEDIDAS
Outra decisão da Anatel é 

que essas empresas não po-
derão mais efetuar ligações 
telefônicas com o objetivo 
de oferecer seus pacotes ou 
serviços de telecomunica-
ções para os consumidores 
que registrarem o número 
na lista nacional a ser criada.

As companhias vão ter de 
abrir canais para que seus 
clientes possam solicitar a 
inclusão no grupo, que pas-
sará a não poder mais rece-
ber ligações com ofertas de 
serviços de telecomunica-
ções. Assim, na prática, as 
empresas ficam impedidas 

SABIA DESSA? | A medida foi uma determinação da Agência Nacional de Telecomunicações
Foto: José RobeRto Gonçalves

Foto: Uallisson neves

Foto: assessoRia

Foto: RepRodUção

RONDONÓPOLIS

Samu e PRF podem ter atendimento aéreo

PRÓPRIAS MÃOS

Caminhoneiros e as esposas fazem
mutirão para tapar buracos

SINOP

Área cedida para 
construção de centro de 
acolhimento masculino

Maior agilidade e ampliação da área de atendimento 

Desde 2018, Prefeitura já repassou R$ 140 mil em apoio a 
entidade 

Intenção deles é recuperar cerca de 40 km ao longo da rodovia 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Diversos prefeitos da 
região Sul de Mato Grosso 
se unem para tratar de um 
projeto inovador. A propos-
ta é tornar Rondonópolis 
base para um helicóptero da 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) equipado para atender 
as operações de segurança 
pública e os chamados de 
resgate de Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu 192) dos 19 municí-
pios da região.

Organizados e lidera-
dos pelo Consórcio Regio-
nal de Saúde, a maioria dos 
prefeitos é otimista com a 
proposta, visto que os custos 
para cada município serão 
divididos de acordo com o 
número de habitantes. Para 
que a proposta se concreti-
ze e a PRF libere a aeronave 

DA REPORTAGEM

Com pás e carriolas, ca-
minhoneiros e as mulheres 
deles se juntaram para im-
provisar uma operação tapa-
-buracos na rodovia MT-
358, entre Tangará da Serra 
e Campo Novo do Parecis. O 
ato aconteceu no sábado (13). 
Em abril deste ano, os moto-
ristas de caminhão já haviam 
denunciado as más condi-
ções da estrada, que, segun-
do eles, já estava ocasionan-
do inúmeros transtornos.

Por meio de nota, a Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra) 
informou que, em breve, o 
trecho será concedido à ini-
ciativa privada A previsão é 
que haja um investimento é 
de R$ 638 milhões no local.

Enquanto isso, para 
tentar tapar os buracos na 

DA REPORTAGEM

Sinop cedeu à entidade 
Centro de Apoio e Reabilita-
ção de Toxicômano e Alcoo-
listas (Cartas), um terreno de 
9,6 mil m², pelo período de 
20 anos. A área, que fica no 
Residencial Sabrina 3, será 
destinado à implantação de 
um centro masculino de aco-
lhimento para dependentes 
químicos e alcoólatras.

“Quero agradecer ao 
Cartas pelo trabalho sério 
que vem prestando no mu-
nicípio de Sinop e toda par-
ceria nos momentos em que 
nossa rede socioassistencial 
solicitou. Um serviço sem-
pre muito bem prestado na 

realização de atividades ao 
público dependente químico 
e do álcool. O Cartas, desde o 
início, está com a Prefeitura 
de Sinop”, destacou a prefei-
ta Rosana Martinelli.

O Cartas já iniciou as 
adequações do espaço físico 
existente e que será trans-
formado na unidade de aco-
lhimento. “Esse terreno será 
destinado à abertura de um 
centro para que a gente con-
siga minimizar o problema 
social desses moradores de 
rua. Vai ser feita a parceria 
com o município, para aco-
lhimento desse público”, 
declarou o coordenador e 
terapeuta, Thiago Augusto 
Andrade Nogueira.

para a região Sul é preciso 
que haja um documento ofi-
cializando a intenção e a res-
ponsabilidade de cada mu-
nicípio em pagar a sua cota 
do custo total.

Em razão disso, o pre-
feito Zé Carlos do Pátio suge-
riu a criação de uma comis-
são técnica formada por um 
representante da Samu de 
Rondonópolis, o presiden-
te do Conselho de Regional 
de Saúde que é prefeito do 
Poxoréu e o superintenden-
te da PRF para que se faça 
os cálculos de quanto cada 
município terá de pagar para 
que todos possam tomar as 
decisões com mais clareza 
dos dados.

Esse trabalho da comis-
são e a resposta conjunta dos 
prefeitos devem ser feitos 
em 45 dias, prazo em que a 
PRF tem para apresentar a 
proposta da região Sul que, 

pista, os caminhoneiros 
usam uma mistura de areia 
com pedras. Para que o ma-
terial chegue até os pontos 
de recapeamento, o grupo 
paga um caminhão fretado. 
O custo do frete é de R$ 750 
por dia.

Os caminhoneiros cal-
culam que vão gastar cer-
ca de R$ 3 mil para realizar 
todo o serviço. 

A intenção deles é ta-
par buracos em cerca de 40 
km ao longo da rodovia. Eles 
dizem ainda que a ação visa 
chamar a atenção das autori-
dades para tomar providên-
cias e recuperar a rodovia, 
que é a principal via de esco-
amento da produção agríco-
la da região.

A ‘operação’ tem sido 
realizada nos finais de sema-
na. Homens e mulheres divi-
dem as tarefas, tanto o servi-

TENTOU 
SALVAR...
Um jovem morreu afogado no 

Rio Teles Pires, região entre Alta 
Floresta e Carlinda. Segundo a Po-
lícia Civil, a vítima foi identificada 
como Félix Balbino Vieira, de 20 
anos. Ele morreu enquanto salvava 
a mulher dele, que tinha se afoga-
do no rio. De acordo com a polícia, o 
afogamento foi registrado na região 
conhecida como Estrada Linha 15, 
na zona rural. O Corpo de Bombeiros 
retirou o corpo do rio. A jovem teria 
escorregado enquanto tentava tirar 
uma foto no rio. Ela não sabia nadar.

BATIDA 
EM MURO...
Um motorista perdeu o controle do 
veículo de dirigia e atingiu o muro de 
uma escola estadual em Sinop. Uma 
funcionária da escola procurou a po-
lícia e registrou boletim de ocorrên-
cia. Segundo as informações do BO, 
o motorista trafegava pela BR-163, 
perdeu o controle, saiu da pista, ro-
dou e atingiu o muro da unidade es-
colar. Escola ainda não contabilizou 
os prejuízos com a queda de parte o 
muro. Segundo o vigia, que estava na 
escola no momento do acidente, um 
amigo do condutor foi até o local e o 
retirou de lá.

FOGO EM 
PONTE...
Uma ponte de madeira que liga os bair-
ros Padre Rodolfo e Jardim das Flores, em 
Rondonópolis pegou fogo. Segundo os mo-
radores da região, um dos vizinhos ateou 
fogo na estrutura como forma de protesto, 
já que a ponte está em condições precá-
rias há mais de um ano. O local serve de 
passagem para os alunos irem à escola. 
O acesso mais próximo fica a quase 1 km 
da ponte. A Secretaria Estadual de Infra-
estrutura (Sinfra-MT) informou que uma 
ordem de serviço para a reforma da ponte 
foi expedida na quinta-feira (11). A previ-
são é de que, no máximo, até a próxima 
semana, a obra seja executada.

divUlGação

se oferecer seus produtos e 
serviços utilizando o telema-
rketing.

A agência determinou ain-
da que as áreas técnicas estu-
dem medidas para combater 
os incômodos gerados por 
ligações mudas e realizadas 
por robôs, mesmo as que 
tenham por objetivo ven-
der serviços de empresas de 
setores não regulados pela 
Anatel. 

Segundo a Anatel, estudos 
de mercado estimam que 
pelo menos um terço das li-
gações indesejadas no Brasil 
são realizadas com o objeti-
vo de vender serviços de te-
lecomunicações.

Além dessa iniciativa, a 
Anatel deve discutir novas 
ações relacionadas à prática 
do telemarketing. De acor-
do com o comunicado do 
órgão, o Conselho Diretor 
da autoridade solicitou que 
a área técnica elabore pro-
postas para limitar os abusos 
nessas chamadas, mesmo 
que de outros serviços fora 
da área de telecomunicações.

caso aprovada, será respon-
sável pela manutenção da 
aeronave, calculada em cerca 
de 300 mil reais por mês. O 
helicóptero habilitado para 
aquisição da PRF é do mo-
delo Leonardo AW 119 com 

capacidade para dois pilotos, 
cinco passageiros e um ope-
rador e tem autonomia de 
900 km de voo sem abaste-
cimento, o que seria um voo 
de ida e volta entre Rondo-
nópolis e Sorriso.

ço pesado quanto a parte de 
alimentação. De acordo com 
os caminhoneiros que trafe-
gam pelo local, a rodovia foi 

construída em 1984 e nunca 
passou por reparos. No tre-
cho ainda faltam sinalização 
e acostamento.
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“Ela mereceu morrer”, declarou Lumar Silva em oitiva

Acusado de arrancar coração da 
tia pode passar 40 anos preso
DA REPORTAGEM

A Polícia Civil de Sorriso concluiu o 
inquérito do caso que chocou o país no 
início deste mês. Lumar Costa da Silva, 
28 anos, que esfaqueou a tia Maria Ze-
lia da Silva Cosmos, 55, e abriu o tórax 
da vítima para arrancar o seu coração, 
poderá responder por quatro crimes.

De acordo com o delegado André Ri-
beiro, responsável pelas investigações, 
o suspeito foi autuado em flagrante por 
homicídio qualificado, motivo fútil e 
emprego de meio cruel, que pode ren-
der de 12 a 30 anos de reclusão.

Lumar também responderá por dano 
qualificado por ter batido o carro usa-
do na fuga em um transformador de 
energia, após invadir o terreno da em-
presa Energisa; além de furto (por ter 
subtraído R$ 800 da tia); e roubo (por 
obrigar a prima, sob ameaças, a entre-
gar as chaves de um veículo Citroen C3, 
usado na fuga).

Segundo o delegado, o inquérito foi 
encerrado na última sexta-feira (12). “A 
pena será grande e pode chegar a 40, 50 
anos de cadeia. Agora o Ministério Pú-
blico vai analisar o inquérito policial. Se 
a promotora entender que está pronto 
para oferecer denúncia, ela oferecerá e 
encaminhará ao Judiciário. Mas se ela 
entender que faltam provas, ela devol-
ve [o inquérito] para a delegacia e nós 
continuamos as investigações”. Lumar 
segue preso preventivamente no Cen-
tro de Ressocialização de Sorriso (CRS).

Lumar confessou o crime e declarou 
não se arrepender de matar a própria 
tia. “Eu matei ela mesmo, não me ar-
rependo de ter matado, ela mereceu 
morrer. Ela estava me sacaneando, me 
chamando de veado, de drogado e eu 
só queria paz. No dia eu tinha tomado 
LSD [droga sintética], e não tinha pla-
nejado nada, foi acontecendo”, disse 
Lumar que ainda relatou “ouvir vozes 
do universo”.

SORRISO | Informação foi confirmada pelo delegado André Ribeiro; crime acontece no início do mês
Foto: Portal SorriSo


