
A Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção a Pessoa 
concluiu 154 inquéritos policiais entre os meses de janeiro e 
junho deste ano, com o esclarecimento de autoria em 69,64% dos 
casos. Os inquéritos são referentes a homicídios ocorridos na re-
gião metropolitana no primeiro semestre de 2019.       Página -7

REGIÃO METROPOLITANA

Polícia Civil conclui 154 
inquéritosde homicídios 
e prende 92 criminosos

NÃO AO FETHAB

Pavimentação
facilita o
escoamento
de grãos
O escoamento de grãos e outros 
produtos da cadeia do agrone-
gócio, pela rodovia MT-244, nas 
proximidades de Campo Verde, 
começa a ganhar impulso. Isso 
porque, a obra de pavimentação 
de 17,5 km da estrada está pron-
ta e outros cinco km começarão 
a ser asfaltados. O empreendi-
mento conta com investimento 
de R$ 10,7 milhões.
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Segundo os produtores, a taxação sobre o milho está inviabilizando a produção do 
grão em Mato Grosso. Eles veem que mais uma cobrança na segunda safra que é do 
Milho inviabiliza os custos de produção.                    Página -3

Taxação sobre milho irrita produtores

BOTAFOGO
Médico diz
que Biro
Biro está
“muito bem”

O atacante Biro Biro, do 
Botafogo, evoluiu em seu qua-
dro clínico na madrugada desta 
quarta. No treino da tarde de 
terça, no Estádio Nilton Santos, 
o jogador sofreu um mal-estar, 
caiu desacordado no gramado 
e foi levado de ambulância para 
a Clínica São Vicente, na Gávea, 
Zona Sul do Rio de Janeiro.
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Há necessidade de que os Estados fo-
mentem a geração de energia através 
de sistemas menos onerosos e mais 
ambientalmente sustentáveis

Por pouco
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mercial, mas sei que não posso duvidar 
de nada nada no que diz respeito ao ser-
viço dos correios.

Acontece que, antes de clicar em 
qualquer coisa, resolvi conferir o núme-
ro do objeto, que não se parecia em nada 

com o que eu estava esperan-
do. Me lembrei, também, que 
os correios não me enviariam 
tal notifi cação por e-mail. 
Olhei novamente a mensa-
gem e cataloguei incontáveis 
erros, que deixariam claro 
que o texto não foi produzido 
pela empresa.

São muitas coisas que 
alertam o usuário. Não enten-

do como pessoas que sequer estão es-
perando encomenda caiam nesse tipo 
de golpe. Infelizmente, porém, o núme-
ro de vítimas desse tipo de mensagem 
cresce a cada dia. Pura falta de atenção, 
não é mesmo?

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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Mais uma vez o Datafolha mostrou inequívoca re-
jeição do eleitorado a bandeiras caras ao bolsonarismo, o 
que ajuda a delimitar o signifi cado da vitória conquistada 
nas urnas. O exemplo mais eloquente, porque bem docu-
mentado, é o da ampliação do direito a porte e posse de 
armas, objeto de uma confusa sequência de decretos mal 
formulados, derrotas legislativas e recuos do presidente Jair 
Bolsonaro.

A despeito da onda que impulsionou candidaturas 
conservadoras nas eleições, a posição favorável à proibi-
ção da posse tem obtido adesão crescente nos últimos dois 
anos. Assim pensavam 55% dos brasileiros em junho de 
2017; neste julho, a cifra chegou aos 66%.

De modo similar, 70% se dizem contrários ao proje-
to de lei que visa facilitar o porte, enviado pelo governo 
ao Congresso no mês passado após o fi asco da tentativa 
de tratar do tema por decreto. A nova rodada de pesquisas 
também mostra reprovação às propostas de afrouxar a fi s-
calização no trânsito e as punições a infratores —uma pau-
ta claramente inspirada por interesses dos caminhoneiros, 
uma das bases eleitorais mais ruidosas de Bolsonaro.

Os dispositivos mais rejeitados são a retirada de rada-
res de velocidade nas estradas e o fi m da multa para quem 
transporta crianças sem a cadeira apropriada, com quase 
idênticos 67% e 68% de contrários, respectivamente. Menor, 
porém ainda majoritária (56%), é a rejeição ao aumento do 
limite de pontos que leva à perda da carteira de habilitação.

Um presidente decerto não precisa fazer apenas o que 
deseja a maioria. Pelo contrário, dos estadistas se espera a 
coragem de adotar medidas impopulares, quando estas se 
mostram necessárias, buscando o entendimento político 
para tal. Não são esses os casos em tela.

A defesa de maior acesso a armas está mais ligada a 
valores que a objetivos de política pública —seus partidá-
rios postulam que os cidadãos devem ter o direito à autode-
fesa, com o que concordam 31% dos brasileiros. Entretanto 
prevalece a opinião de que tal orientação elevaria os riscos 
para a coletividade.

Já a fl exibilização das normas de trânsito nem mesmo 
se ampara em alguma fundamentação mais racional do que 
um vago ataque à tal “indústria da multa”.

Quando muito, o governo argumenta que as propo-
situras não alterarão o número de acidentes e mortes nas 
ruas e estradas. Assim pensam 36% dos entrevistados, ante 
41% para os quais a violência aumentará. Apenas 20% acre-
ditam que haverá maior segurança.

Bolsonaro, ademais, não parece empenhado em con-
vencer os contrários. Apregoa sua descrença em pesqui-
sas, desdenha da negociação parlamentar e age como se a 
conquista do mandato signifi casse aprovação de toda a sua 
agenda. 

Até aqui não está claro se apenas dá uma satisfação ao 
eleitorado mais cativo ou se dispõe de uma estratégia para 
levar adiante projetos mais ideológicos e populistas, cuja 
aprovação se mostra difícil.

Editorial

Projetos impopulares

Ranking dos Políticos - Facebook

de geração está devidamente re-
gulamentada pela Agência Nacio-
nal de Energia Elétrica, resultando 

numa forma econômica e ambien-
talmente sustentável de geração de 
energia.

Sendo assim, é importante notar 
que o consumidor está na verdade ge-
rando energia para o seu próprio con-
sumo, não havendo na hipótese a in-
cidência do ICMS, posto que de acordo 
com a Constituição Federal, o referido 
imposto apenas incide quanto há uma 
geração e venda da aludida energia.

Portanto, a discussão no âmbito 
tributário sequer deve ser tratada sob 
o enfoque de isenção tributária, uma 
vez que não há possibilidade jurídica 
para exigir o ICMS sobre a geração e 
consumo da energia produzida pelo 
próprio consumidor.

Assim trata-se de não incidência 
tributária e não de isenção, posto que 
esta, ao contrário daquela, depende da 
vontade política dos Estados para ser 
implementada.

De todo exposto, sem prejuízo da 
questão jurídica mencionada, há ne-
cessidade de que os Estados fomen-
tem a geração de energia através de 
sistemas menos onerosos e mais 
ambientalmente sustentáveis, contri-
buindo assim, para que cada vez mais 
os consumidores tenham a possibili-
dade de reduzir suas despesas men-
sais.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É 
ADVOGADO E CONSULTOR JURÍDICO 
TRIBUTÁRIO

ICMS e energia solar

TROCA DE ACUSAÇÕES
A situação do Ministério Público Estadu-

al também fi cou delicada, para dizer o mí-
nimo. Eles acusaram o ex-chefe do Gaeco, 
promotor de Justiça Marco Aurélio de Cas-
tro, de envolvimento na prática de “barriga 
de aluguel”. E acusaram o órgão de recusar 
pedidos de delações premiadas para prote-
ger alguns de seus membros. O ex-procura-
dor Geral de Justiça, Paulo Prado, foi citado 
como doador de uma das placas utilizadas 
para que os PMs envolvidos fi zessem os 
grampos (ele não disse que Prado, no entan-
to, sabia ou participava do esquema).

“NADA PESSOAL”
O ex-governador Silval Barbosa tem 20 

diO desembargador Orlando Perri, do Tri-
bunal de Justiça, afi rmou que “vê com bons 
olhos” a postura do coronel da PM Evandro 
Lesco, que comandou a Casa Militar na ges-
tão Pedro Taques. O militar, que chegou a ser 
preso por envolvimento no esquema de escu-
tas ilegais, e confessou que tentou grampear 
Perri, pediu desculpas ao Judiciário, à PM e 
ao MPE, entre outros. “Me sinto obrigado a 
pedir desculpa para minha família, para a 
Polícia Militar, minha gloriosa instituição; ao 
MPE, à imprensa que vem se empenhando a 
apresentar os fatos à sociedade”, afi rmou.

REVELAÇÕES ROBUSTAS
Após os depoimentos dos coronéis da PM 

Zaqueu Barbosa e Evandro Lesco, que con-
fessaram participar do esquema de escutas 
telefônicas ilegais, conhecido como Gram-
polândia Pantaneira, as situações de alguns 
atores políticos se agravaram de maneira 
substanciais. O ex-governador Pedro Taques 
e seu primo Paulo Taques, ex-Casa Civil, fo-
ram abertamente acusados de serem os res-
ponsáveis pelo início da operação criminosa. 
Eles detalharam como receberam dinheiro de 
Paulo para dar início à empreitada ilegal - e 
que Pedro usava o esquema com interesses 
políticos.

Por mais que a mensagem recebia coincida com situ-
ações que você esteja vivendo os cuidados não devem 
ser ignorados. Situações como essas podem acontecer, 
e seu descuido pode causar prejuízos e transtornos. 
Todo o cuidado é pouco.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

VICTOR MAIZMAN

Com a proposta de Reforma Tribu-
tária apresentada pelo Governo Es-
tadual à Assembleia Legislativa, foi 
ampliado o debate quanto a possibi-
lidade de ser exigido o ICMS sobre a 
produção de energia solar.

Pois bem, embora os painéis foto-
voltaicos já tenham grande utilização 
para o aquecimento de água, o des-
conhecimento da população sobre 
sua aplicação na geração de energia 
elétrica, a falta de mão de obra espe-
cializada e o custo do investimento 
inicial exigido para instalação dos 
painéis e equipamentos para a gera-
ção elétrica, entre outros fatores de 
ordem prática, contribuíram para a 
tímida expansão da geração energia 
através de energia solar.

Não bastasse isso, existe a preten-
são contínua dos Estados em exigi-
rem ICMS sobre tal geração, hipótese 
que aumenta o custo para tal inves-
timento.

Porém, para que seja possível fa-
zer uma análise jurídica da questão, 
é importante ressaltar que tal energia 
é produzida através do investimento 
feito pelo consumidor ao adquirir os 
aludidos painéis.

Desse modo, a quantidade de 
energia gerada pelo consumidor é 
injetada na rede de energia elétrica, 
devendo ser compensada a respecti-
va quantia na fatura mensal a ser en-
caminhada pela empresa de energia 
elétrica.

De salientar que essa modalidade 
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Estou, como muita gente sabe, há 25 
anos na internet. Já vi tudo que se possa 
imaginar e mais um pouco nesse mun-
dão virtual, e sei os mecanismos utiliza-
dos por praticamente todos os meios de 
contaminação eletrônicos. Por conta da 
experiência posso di-
zer que é muito impro-
vável que eu contami-
ne algum dispositivo 
por vírus, e nos últimos 
18 anos tive apenas 
uma contaminação, 
cerca de 15 anos atrás. 
Esses dias, porém, tive 
que ter muito “sangue 
frio” para não pegar um 
vírus da forma mais “besta” possível.

Estou com a compra de uma peça 
para meu carro vindo via Sedex, por con-
ta da diferença de preço do mercado lo-
cal, e estou a pé durante a espera. Os cor-
reios, com a qualidade do serviço cada 
vez mais questionável, simplesmente 
atrasaram a movimentação do produto, 
mesmo estando na modalidade de envio 
prioritária. Até aí pouca novidade.

Acontece que, no quarto dia sem mo-
vimentação, recebi um e-mail me dizen-
do que meu Sedex não havia sido entre-
gue por ausência do destinatário após 
três tentativas. Isso, claro, seria impossí-
vel, visto que o endereço de destino é co-

Um idoso, 66 anos, foi morto a tiros no Bairro Morada do Ouro, em Cuiabá, 
e teve o carro levado por ladrões. A vítima foi identifi cada como Carlos Lemes 
Vieira. Segundo a Polícia Militar, ele chegou a ser levado para uma unidade 
hospitalar por testemunhas, mas não resistiu aos ferimentos. O idoso foi abor-
dado enquanto estava em uma lanchonete próxima de uma praça no bairro. 
Na ocasião, três homens anunciaram o assalto e fi zeram os disparos. Pelo me-
nos três tiros acertaram a vítima.



DIVULGAÇÃO

BARRACO NA 
GRAMPOLÂNDIA...

Que há um clima de animosidade generalizado entre o 
povo do Direito nem o mais silencioso dos gatos consegue 
esconder mais. É tiro, porrada e bomba pra todo lado, do Tri-
bunal de Justiça ao Ministério Público até chegar à Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB) e as defesas de envolvidos na 
“Grampolândia Pantaneira”. Momentos constrangedores têm 
se sucedido no meio dessas. Foi o que aconteceu entre o pro-
motor de justiça Vinícius Gahyva e um dos defensores dos co-
ronéis policiais militares Evandro Lesco e Zaqueu Barbosa. “O 
senhor me respeite”. “O senhor da mesma forma! Tratando de 
assuntos que não têm nada a ver com o processo”, foram al-
guns dos ataques. “Quem está tumultuando é o senhor. Quem 
está gritando é o senhor”, também foram ouvidos. Por fim, um 
deles conseguiu arrancar risadas de todos na audiência, in-
clusive do “rival”. “O piti é do senhor, não é meu”, disparou.

RESPOSTA 
DO MINISTRO...

O ministro da Educação 
Abraham Weintraub criticou a pos-
tura da reitora Myrian Serra, da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso 
(UFMT), afirmando que ela tomou um 
“chá de sumiço” após o corte de luz 
nos cinco campi da instituição, sendo 
necessário que o próprio MEC entras-
se em contato com a concessionária 
de energia elétrica para sanar o pro-
blema e garantir o retorno do serviço. 
Em um tweet publicado na noite desta 
terça-feira (16), o ministro afirmou que 
já começou a tomar as providências 
legais contra a reitora.

UFMT NO 
FUNDO DO POÇO....

Uma das notícias mais tris-
tes, no ambiente do ensino pú-
blico, sem dúvida, é o corte no 
fornecimento de energia elétrica 
da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT). Há seis meses, a 
instituição não paga a conta de 
luz.  A reitoria alega que o acú-
mulo de débitos está relacionado 
ao corte (o MEC diz que é “contin-
genciamento”) de 30% (R$ 34 mi-
lhões) nas verbas da instituição. 
Pior: a UFMT tem dificuldades 
para garantir outros custeios bá-
sicos.
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Produtores se reuniram na ALMT contra a taxa

Audiência Pública na ALMT 
pede o fim do Fethab Milho
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso promo-
veu na terça-feira (16), uma 
audiência pública para tra-
tar sobre o Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab) sobre o milho, ins-
tituído no início do ano pelo 
Governo Mauro Mendes.

Segundo os produtores, 
a taxação sobre o milho está 
inviabilizando a produção 
do grão em Mato Grosso. A 
produção de soja continua 
sendo o primeiro mote de 
produção no estado, onde 
já há a taxação via Fethab e 
ICMS, e eles veem que mais 
uma cobrança na segunda 
safra que é do Milho invia-
biliza os custos de produção.

O deputado estadual, 
Ulysses Moraes (DC), liderou 
a reunião e corroborou a fala 

dos produtores. 
“O Fethab Milho veio 

para inviabilizar as produ-
ções. A produção do milho 
já não dava lucro aos pro-
dutores. E agora, com o Fe-
thab, pode vir a dar prejuízo. 
Onde o Governo quer che-
gar? Desestimular setores 
produtivos? Temos que fazer 
esse questionamento”, disse 
Ulysses.

Para o parlamentar, há 
outras formas de sanar a cri-
se financeira vivida por Mato 
Grosso, do que atingir os 
produtores. Moraes sugeriu 
que o Governo faça imedia-
tamente uma reforma admi-
nistrativa com “cortes drásti-
cos” na máquina pública do 
Executivo.

“Se o Governo está em 
calamidade financeira, cadê 
a reforma administrativa? É 
a primeira coisa, é a lição de 
casa. Tem que diminuir os 

SEM A TAXA | Deputado Ulysses quer que o Governo faça corte drástico na máquina e desista da taxação
Foto: FABLICIo RoDRIGUES / ALMt 
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ESCLARECIMENTO

Projeto do Governo reduz 
incentivos e não aumenta 
impostos ao cidadão
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O projeto do Governo 
do Estado que reinstitui os 
incentivos fiscais em Mato 
Grosso, atualmente sob aná-
lise da Assembleia Legislati-
va, não propõe aumento de 
imposto para nenhum setor 
econômico.

A proposta, já ampla-
mente debatida com os seto-
res da indústria, comércio e 
agronegócio, visa eliminar a 
guerra fiscal entre os Estados 
e garantir segurança jurídica 
àqueles benefícios que foram 
concedidos sem autorização 
do Conselho Nacional de Po-
lítica Fazendária (Confaz) em 
anos anteriores.

O texto do projeto prevê 
redução dos incentivos fiscais 
e maior isonomia e transpa-
rência na concessão de tais 
benefícios. Se aprovado, os 
benefícios serão autorizados 
com critério de isonomia, ou 
seja, igualdade na fruição de 
benefícios fiscais dentro de 
cada segmento econômico, 
de modo que os benefícios 
passem a ser setoriais.

Com a aprovação da 
proposta encaminhada pelo 
Governo, qualquer empre-
sário do setor industrial, de 
qualquer local do mundo, 
poderá acessar o site da se-
cretaria, conhecer a carga tri-
butária do seu setor, proto-
colar o pedido pela internet 
e começar a usufruir o incen-
tivo no primeiro dia útil do 
segundo mês subsequente, 
sem burocracia e intermedi-

ários, que tanta insegurança e 
corrupção gerou no passado.

Desta forma, não será 
mais possível que empresas 
do mesmo ramo recebam 
incentivos desiguais, fato 
que irá garantir concorrên-
cia justa e atratividade para 
as empresas que queiram in-
vestir em Mato Grosso. Esta 
mudança irá colocar fim às 
brechas que permitiram a 
ocorrência de negociação de 
incentivos fiscais irregulares 
em troca de propina, como 
confessado pelo ex-governa-
dor Silval Barbosa.

Outra segurança ao se-
tor econômico e ao cidadão 
é o fato de o projeto não 
trazer qualquer alteração 
ou aumento de imposto aos 
pequenos e médios empre-
sários, optantes do Simples 
Nacional.

Assim, não procede a 
informação de que a propos-
ta traria desemprego e au-
mento de preços de produtos 
ao consumidor. Ao contrário, 
o projeto prevê benefícios 
no recolhimento do ICMS 
das empresas optantes do 
Simples Nacional, de forma 
a facilitar e incentivar a ati-
vidade das pequenas e mé-
dias empresas. Além disso, 
é importante registrar que a 
reorganização da política de 
incentivo fiscal é necessária 
por imposição de lei federal 
e para corrigir distorções, 
incentivar o crescimento 
industrial, gerar empregos, 
oferecer segurança jurídica 
e melhorar a qualidade dos 
serviços públicos.

SECoM/Mt

Projeto está sob análise da ALMT - Foto: Tchélo Figueiredo 

O congressista avaliou que a PEC não deve ser enxugada

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

Maia faz apelo para inclusão 
de estados e municípios na PEC

TERRA INDÍGENA

Governo analisa medidas jurídicas 
em defesa das famílias de Jarudore

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na terça-feira (16), o 
presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), fez um apelo aos 
partidos de oposição para 
que os estados e municípios 
sejam reincluídos na Refor-
ma da Previdência.

Depois de ser aprovada 
por ampla maioria na sexta-
-feira passada (12), em pri-
meiro turno, o texto-base 
agora vai passar por votação 
em segundo turno, para de-
pois a Proposta de Emenda à 
Constituição (PEC), ser apre-
ciada pelo Senado Federal. É 
lá que o apelo de Maia ecoa.

Para acelerar a tramita-
ção da PEC, mudanças como 
a reinclusão de estados e mu-
nicípios devem ser enviadas 
à Câmara por meio de uma 
PEC paralela. Isso porque 
cada alteração feita pelos se-
nadores ao texto já aprovado 
na Câmara precisa ser reana-
lisada pelos deputados, o que 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma comissão forma-
da pelos deputados esta-
duais Thiago Silva (MDB), 
Nininho (PSD) e Sebastião 
Rezende (PSC) e pelos vere-
adores de Poxoréu Giovane 
Conceição (MDB), Nathane 
Vilela (PSD) e Agnaldo Bata-
ta (DEM), além de lideranças 
do distrito de Jarudore, par-
ticipou de uma reunião com 
o governador Mauro Mendes 
(DEM).  

Na pauta, a situação do 
distrito, que vive um proble-
ma devido a uma decisão da 
Justiça Federal que determi-
na a retirada das famílias do 

poderia atrasar a conclusão 
da análise da matéria. Dessa 
forma, apenas as modifica-
ções seguem a tramitação 
paralela, enquanto o aprova-
do já poderá ser promulga-
do – se referendado em dois 
turnos pelos senadores.

“A única coisa que vai 
precisar, quando voltar para 
Câmara, é que os partidos de 
todos os governadores co-
laborem, se não a gente vai 
ter dificuldade de aprovar. A 
gente vai precisar que o PT, 
PSB e PDT ajudem a apro-
var a PEC paralela, se não vai 
ter obstrução”, disse Maia. “A 
perspectiva é que a PEC seja 
enviada ao Senado no dia 8 
de agosto, após aprovação 
em segundo turno”, acres-
centou. Quem está torcendo 
para a reinclusão dos estados 
e municípios dentro da Re-
forma é o governador mato-
-grossense Mauro Mendes 
(DEM), que já começou o 
trabalho de convencimento 
em cima da bancada de Mato 
Grosso. Na Câmara Mendes 

local e a entrega da área rural 
do Jarudore para a comuni-
dade indígena Bororo. So-
mando a região são cerca de 
1,9 mil famílias que poderão 
ficar desabrigadas. 

Uma das propostas 
apresentadas é que o Estado, 
por meio da Procuradoria-
-Geral, entre com um pedi-
do de efeito suspensivo da li-
minar que pede a entrega da 
área de preservação. “O go-
vernador, inclusive, chamou 
os procuradores e pediu que 
eles estudassem o caso e aju-
dassem a buscar uma solu-
ção”, explicou o deputado 
Thiago Silva. 

O parlamentar esteve 
no fim de semana no dis-

trito participando de uma 
reunião com os moradores e 
ouviu relatos preocupantes. 
“Tem gente que está lá há 40, 
50 anos e não tem para onde 
ir. A situação é realmente 
tensa e preocupante”, com-
pletou.  No entanto, as pri-
meiras famílias começaram 
a ser notificadas por oficiais 
de justiça para deixarem a 
área.  Durante reunião no 
Palácio Paiaguás, Mendes 
determinou que a Procura-
doria-Geral do Estado avalie 
todas as questões jurídicas 
relativas à situação, de modo 
a defender os moradores da 
região. “É um desrespeito às 
famílias que foram surpre-
endidas com essa decisão 

judicial, que nós respeita-
mos, mas não concordamos. 
Iremos tomar todas as medi-
das legais e cabíveis para que 
possamos garantir o direito 
dessas famílias. Respeitamos 
nossos irmãos índios, mas 
também queremos respeito 
àqueles que estão lá há mais 
de 70 anos”, afirmou Mauro 
Mendes. 

O Distrito de Jarudore 
foi reconhecido como terra 
Indígena, em 1912. No entan-
to, atualmente, menos de 20 
índios da etnia Bororo vivem 
no local.  O restante da área é 
ocupado por cerca de 1,3 mil 
pessoas, que vivem e explo-
ram atividades econômicas 
na região.

custos. 
Diminuir as secreta-

rias e manter os custos não 
faz sentido. A partir do mo-
mento que ele diminui se-
cretarias, mas mantém o 
número de comissionados, o 
custo aumentou ou se man-
teve o mesmo. Ele tem que 
apresentar os números da 
economia. Para mim é uma 
quantia muito singela, muito 
pequena. Ele tem que fazer 
um corte mais drástico da 
máquina pública”, disse.

Ele questionou os nú-
meros do Executivo, que 
afirmaram corte de 3 mil 
comissionados e redução de 
secretarias.

Segundo dados do Ins-
tituto Mato-grossense de 
Economia Agropecuária 
(IMEA), apenas com o Fe-
thab Milho, a arrecadação 
em 2019 ficará em R$ 230 
milhões.

tem o apoio de sete dos oito 
deputados, no Senado, entre 
os três senadores, Selma Ar-
ruda já se declarou contrária 
à entrada dos estados e mu-
nicípios na Reforma da Pre-

vidência. O senador Jayme 
Campos, do mesmo partido 
de Mendes apoiará a causa, 
mesmo posicionamento tem 
o senador Wellington Fagun-
des (PL). 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 18 de julho de 2019 04 | VARIEDADES | www.diariodoestadomt.com.br

Instagram faz testes para ocultar 
curtidas em Brasil e Itália

TV  e Entretenimento

O Instagram começou nesta quarta-feira (17) 
no Brasil e na Itália um teste para ocultar a con-
tagem de curtidas em publicações na rede social. 
Segundo comunicado, a empresa afi rma que o ob-
jetivo é que “as pessoas se concentrem em fotos 
e vídeos compartilhados, e não na quantidade de 
‘likes’ que recebem”.

Na prática, a opção “curtir” não será removida, 
mas o número total de pessoas que aprovaram a 
postagem não estará mais visível para os segui-
dores. Apenas o usuário que compartilhou a pu-
blicação no Instagram poderá ter acesso a essas 
informações.

A iniciativa tem a intenção de fazer com que 
os usuários não se sintam em uma “competição 
dentro do Instagram” e assim foque mais em con-
tar suas histórias do que no número de “likes”. 
“Queremos que o Instagram seja um lugar onde 
todos possam se sentir livres para se expressar. 
Estamos iniciando vários testes em vários paí-
ses para aprender com nossa comunidade global 
como essa iniciativa pode melhorar a experiên-
cia [da rede social]”, explicou Tara Hopkins, dire-
tora de políticas públicas do Instagram.

A novidade foi antecipada por Mark Zucker-
berg durante uma conferência de desenvolvedo-
res do Facebook no fi nal de abril na Califórnia.

O primeiro teste foi iniciado no Canadá no úl-
timo mês de maio e, para a rede social, os primei-
ros resultados são animadores. No entanto, ainda 
há o cuidado de analisar como a atualização tem 
afetado a experiência das pessoas que usam o 
aplicativo. Segundo especialistas, caso a medida 
seja aplicada, será uma revolução para o mundo 
do marketing digital e os chamados “infl uencia-
dores”. O Instagram conta com mais de 1 bilhão 
de usuários em todo o mundo, sendo que 500 mi-
lhões usam a função “Stories”.

Bonner explica 
ausência do ‘JN’ 
e brinca com app 
de envelhecer

William Bonner está afastado momenta-
neamente do ‘Jornal Nacional’. No Instagram, 
ele explicou o motivo de sua ausência, com-
partilhando uma foto em que aparece mui-
to mais velho, usando o aplicativo que tem 
virado febre nas redes sociais nos últimos 
dias. Na legenda do post, o jornalista, que 
não apresenta o ‘JN’ desde a última sexta-
-feira, escreveu: “Três noites em claro, tosse e 
‘dariztupido’(sic)”.

No período em que Bonner está afastado, a 
Globo escalou Flávio Fachel para substituí-lo, 
e o desempenho do jornalista tem agradado 
ao público. Fachel foi o escolhido já que Ro-
drigo Bocardi, que seria o substituto ofi cial, 
está curtindo um período de férias na Itália.
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CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701082600  011904541
279016800002300  045302591
279002100227700  433464990
279002701358800  572108881

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 experiência, acima 
de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento pacote Offi ce 
e conhecimento na linha automotiva 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 experi-
ência;
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

TRATORMAX COMERCIO DE MÁQUINAS AGRICOLAS 
LTDA, CNPJ 15.007.583/0001-50, instalada na Rua Co-
lonizador Ênio Pipino, n° 188, no Jardim Santa Mônica, 
em Sinop-MT, torna público que requereu a SECRETARIA 
MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, para atividade de Ser-
viços de Manutenção e Reparação Mecânica de Veículos 
Automotores. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

IRAN MASIERO BRANDÃO, CNPJ: 33.517.679/0001-40, 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT – SAMA:  as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LO), da atividade de:  
47.22-9-01 - Comércio varejista de carnes – açougues e 
47.12-1-00 - Comércio varejista de mercadorias em geral, 
com predominância de produtos alimentícios - minimerca-
dos, mercearias e armazéns. Endereço: Av. Noemia Tonello 
Dalmolin, nº 1271, Bairro Taiamã. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

GONCALVES LIMA E MARCHI LTDA - ME, CNPJ 
15.497.525/0001-51, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social, pois 
anteriormente atuava como ORIVALDO MARCHI - ME, 
para atividade de Serviços de usinagem, tornearia e sol-
da, localizada na Rua Luiz Dumont Villares, N 1690, LOTE 
17 – QUADRA 07, Loteamento Leonel Bedin, Município de 
Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJE-
TOS 3544-0266)

JOSE FABIANO DE ARRUDA ROCHA 87240963187, 
CNPJ 34.039.209/0001-80, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social, pois 
anteriormente atuava neste endereço LEANDRA VARGAS 
DALTROE ROCHA 00119302179, para atividade de Servi-
ços de manutenção e reparação mecânica de veículos au-
tomotores, localizada na Rua Palmares, N 169, Industrial, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

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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Requerimento LICENÇA LP e LI 

Requerimento LICENÇA LP e LI para Construção de 01 Quadra Poliesportiva no Distrito de 
Nova União A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, CNPJ 37.465.309/0001-
67, torna público que requereu à SEMA/MT e SMMA de Cotriguaçu, LICENÇA LP e LI para 
Construção de 01 Quadra Poliesportiva no Distrito de Nova União, no município de 
Cotriguaçu/MT.  

JAIR KLASNER 
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
NOTIFICAÇÃO POR EDITAL

Parte interessada: Empresa Valdeci Silvério Pereira, inscrita no CNPJ 
sob o nº 26.299.649/0001-49, representada pelo Sr. Valdeci Silvério 
Pereira, inscrito no CPF sob o nº 362.676.431-15 e portador do RG sob 
o nº 541.613 SSP/MT. O Presidente da Comissão de Processo 
Administrativo Sancionador nº 011/2018, instaurado(a) pela Portaria nº 
206, de 17 de dezembro de 2019, do Exmo. Sr. Adriano Xavier Pivetta, 
NOTIFICA Vossa Senhoria, para apresentar, na sede de instalação da 
Comissão Processante, no prazo 20 (vinte) dias, contados do 
r e c e b i m e n t o  d a  p u b l i c a ç ã o  d e s t e  E d i t a l ,  R E C U R S O 
ADMINISTRATIVO, em relação ao Julgamento do Processo 
Administrativo Sancionador nº 011/2018, o qual foi publicada no Diário 
Oficial de Contas do Estado de Mato Grosso, edição nº 1.637 (link: 
https://www.tce.mt.gov.br/diario/preview/numero_diario_oficial/1637), 
página 104, publicada no dia 04 de junho de 2019, sob pena de revelia.
Nova Mutum - MT, 11 de julho de 2019.

Marcia Cristina de Matos
Presidente da Comissão

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa 
especializada no fornecimento de câmaras, pneus, protetores e 
remendos para manutenções a serem realizadas pela Secretaria de 
Infraestrutura e Obras de Nova Mutum durante o exercício 2019/2020. 
Das quais foram vencedoras as empresas: CASA DOS PNEUS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 10.214.657/0001-05 - Itens 17749, 
17794, 190945, 201812, 205398, 209223, 209227, 219547, 223658, 
820093, 825190, 825198, 825199, 828277, 828746, 832914, no valor 
de R$ 458.096,00; PNEUS VIA NOBRE LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 01.976.860/0048-91 - Itens 15485, 17665, 140390, 193892, 
202812, 209216, 209217, 209218, 209225, 209665, 825191, 832918, 
no valor de R$ 464.650,00; PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA - 
EPP inscrita no CNPJ sob o número 03.532.991/0001-41 - Itens 14631, 
140757, 165080, 191990, 201811, 209229, 819770, 825192, 825193, 
825194, 825195, 825200, 828279, 828281, 832917, 832919, 832920, 
832921, 832922, no valor de R$ 393.636,00. Foram fracassados os 
itens: 224592. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 17 de Julho de 2019.

Eduardo Henrique Correia Miiller
Pregoeiro Substituto

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DE JULGAMENTO

DE PROPOSTAS TECNICAS TOMADA PREÇO N° 007/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Julgamento, torna público o resultado do de propostas técnicas da 
TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2019, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRESTADORA 
DE SERVIÇOS TÉCNICOS E SOCIAIS NA ÁREA DE HABITAÇÃO DE 
INTERESSE SOCIAL, PARA ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DO 
PROJETO DE TRABALHO SOCIAL (PTS) E PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SÓCIO TERRITORIAL (PDST) NO 
RESIDENCIAL MARIO RAITER NO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT”, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
SECRETARIA SOLICITANTE”. A Comissão Técnica de Julgamento 
nomeada através da Portaria nº 417/2018, procedeu análise das 
propostas técnicas, onde, apresentou o seguinte resultado: E.C.P. 
SOLUÇÕES EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA SOCIAIS, 
AMBIENTAIS E PRODUTIVAS EIRELI  –  ME,  CNPJ Nº 
10.726.497/0001-83, total 58 pontos; FABIO ALBUQUERQUE DA 
SILVA ME, CNPJ Nº 18.894.302/0001-16, total 69 pontos; V F 
BEREGULA, CNPJ Nº 11.180.588/0001-29, total 94.5 pontos.

Maristela Zanata
Presidente

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2019, TENDO COMO OBJETO 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE 
MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – PSF 
CENTRAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DE AÇÕES DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE SORRISO-MT CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S) 
S O L I C I TA N T E ( S ) , ”  C O N F O R M E  A S E G U I R ,  FA M A C 
ACABAMENTOS E DECORAÇÕES LTDA EPP, CNPJ Nº 
05.161.520/0001-08, LOTE 7, VALOR GLOBAL R$ 79.700,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, torna público para conhecimento 
d o s  i n t e r e s s a d o s  q u e  D E C I D E - S E  S U S P E N D E R 
PROVISORIAMENTE o PREGÃO PRESNECIAL Nº 072/2019, tendo 
como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO E EXECUÇÃO DE 
PLANO DE RESGATE DA FAUNA EM AERÓDROMO NO 
AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA SECRETARIA SOLICITANTE”. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

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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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000646-53.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 16/08/2018 
Valor da causa: R$ 1.138.371,36 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA -ME (REQUERIDO) 
LUIZ CARLOS WALKER (REQUERIDO) 
AFONSO WALKER (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

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

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 24/2019 

 
 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000646-53.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: JATOBA LOCACAO DE IMOVEIS E EQUIPAMENTOSLTDA - ME e outros (2) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 237,1276 ha, parte de um todo maior com 
350,8904 ha, denominada como Fazenda Sombra da Mata, localizada no Município de 
Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a 
fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 45.920, do Cartório de 
Registro de Imóveis 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, 13 de maio de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 
 

Num. 53504958 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 
14/05/201915:19:54 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.se
am?x=19051314460867300000053011058  
Número do documento: 19051314460867300000053011058 
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O atacante Biro Biro passa bem após susto em treino do Botafogo 

Médico diz que atacante
Biro Biro está “muito bem”
DA REPORTAGEM

O atacante Biro Biro, 
do Botafogo, evoluiu em seu 
quadro clínico na madruga-
da desta quarta-feira (17). No 
treino da tarde de terça, no 
Estádio Nilton Santos, o jo-
gador sofreu um mal-estar, 
caiu desacordado no grama-
do e foi levado de ambulân-
cia para a Clínica São Vicen-
te, na Gávea, Zona Sul do Rio 
de Janeiro.

Presente no local, o 
médico Eduardo Saad deu 
um parecer sobre o quadro 
clínico do atleta. Foi o car-
diologista quem realizou 
uma ablação em Biro Biro 
enquanto o jogador atua-
va no Shanghai Shenxin, da 
China, no ano passado. “Ele 
está muito bem, acordado, 
estável, conversando, com a 
pressão boa, absolutamente 
normal”, disse Saad, em en-
trevista coletiva na clínica.

“Não temos certeza ain-
da do que ocorreu. Ele tem 
um histórico de ter feito no 
ano passado tratamento de 
uma arritmia benigna, ne-
nhuma arritmia que pudesse 
causar morte súbita para ele 
ou algo que se aproximasse 
disso. Foi liberado para jo-
gar, tinha exames periódicos 
em vários clubes diferentes, 
na China e no Brasil”, expli-
cou. Saad disse não saber 
explicar como ocorreu esse 
mal-estar em Biro Biro du-

rante o treinamento desta 
tarde. Também afirmou que 
não se pode afirmar que o 
atacante tenha sofrido uma 
parada cardíaca após cair de-
sacordado.

“Ele teve um mal-estar 
durante o treino, foi retirado 
do campo e depois, já deita-
do e em observação, o mal-
-estar aumentou, e ele teve a 
perda transitória da consci-
ência, que a gente chama de 
síncope. Ele não estava em 
ambiente hospitalar, então 
a gente não sabe o que cau-
sou essa síncope. Claro que 
a primeira coisa que vem à 
cabeça que a gente precisa 
descartar é uma arritmia. 
Ele precisa passar por série 
de exames para definir isso”, 
declarou.

“No momento em que 
a pessoa perde a consciên-
cia e não se detecta uma boa 
circulação, ele foi muito bre-
vemente massageado, mas 
isso não implica que ele teve 
uma parada cardíaca por al-
guma arritmia maligna ou 
alguma coisa desse gênero”, 
concluiu.

Mais cedo, em sua con-
ta no Twitter, o Botafogo in-
formou que Biro Biro estava 
“sendo acompanhado pelo 
Doutor Ricardo Bastos, mé-
dico do clube que realizou o 
atendimento ainda no Está-
dio Nilton Santos. O quatro 
do atleta é estável e o mesmo 
passará por exames”.

BOTAFOGO | Atacante sofreu um mal-estar e caiu desacordado em treino no Nilton Santos
Foto: Divulgação

Segunda área cedida pelo município para entidades

Wellington Nem foi comprado pelo Shakhtar Donetsk em 2013
Walter será goleiro do Corinthians por pelo menos mais 

dois anos 

Foto: assessoria

Foto: assessoria

Foto: renato Pizzutto

TERRA NATAL

Richarlison se sensibiliza e doa
22 camisas oficiais da Seleção

CORINTHIANS

Renovação contratual de
Walter por mais 2 anos

SINOP

Rotary recebe área para 
construção de Escolinha 
Voluntária de Futebol

MERCADO

Apalavrado com o 
Fluminense, Wellington 
Nem chega ao Rio

Foto: Divulgação

De férias no Espírito Santo, o próprio jogador foi fazer a entrega dos presentes 

DA REPORTAGEM

Em suas últimas horas no 
Espírito Santo, o atacante fez 
a alegria de crianças da Es-
cola Fazenda Santa Helena, 
em São Domingos do Norte, 
região 
Noroeste do estado. Na úl-
tima semana, o jogador do 
Everton e da Seleção Bra-
sileira postou em uma rede 
social imagens das crianças 
com camisas improvisadas 
com o seu nome nas costas. 
E ele decidiu fazer uma sur-
presa: fez uma visita à esco-
la e doou camisas do Brasil 
para toda a turma.
Essa foi a última ação de Ri-
charlison no Espírito San-
to. Ele embarcou para mais 
alguns dias de férias antes 
de se apresentar ao Ever-
ton, na Inglaterra, e iniciar 
os treinos para a temporada 
2019/2020.
Mais cedo, o jogador de 22 
anos foi homenageado no 
Instituto Federal do Espírito 
Santo. Isso porque, em ju-
nho, o atacante doou R$ 49 
mil para um grupo de alunos 

DA REPORTAGEM

O Corinthians acertou 
a renovação contratual do 
goleiro Walter. O jogador de 
31 anos permanecerá com 
seu contrato atual até o fim 
de 2019 e só então assinará o 
novo vínculo com o Timão, 
em janeiro de 2020 e até o 
final de 2021.

O acordo aconteceu em 
reunião na tarde desta ter-
ça e deixou todas as partes 
satisfeitas. A informação foi 
publicada pelo portal Meu 
Timão e confirmada pelo 
Globoesporte.com.

A diretoria citou dois 
motivos como cruciais para 
uma reviravolta sobre o fu-
turo do goleiro: as boas atu-
ações na ausência de Cássio, 
aumentando a certeza sobre 
a qualidade do jogador, e va-
lores vistos como bons para o 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Rotary Clube Sinop 
Tarumãs recebeu da Prefei-
tura de Sinop a cessão de 
uso de bem público de uma 
área no Jardim das Nações, 
que será usado pela entidade 
para a realização de projetos. 
O imóvel foi cedido pelo pe-
ríodo de 20 anos e será des-
tinado à instalação de uma 
quadra e dois campos de fu-
tebol para desenvolvimento 
do projeto denominado “Es-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Wellington Nem está 
próximo de ser jogador do 
Fluminense. Ao conseguir a 
liberação do Shakhtar Do-
netsk, o atacante tem chega-
da prevista para as 5h50 (de 
Brasília) desta quinta-feira ao 
Rio de Janeiro. Após passar 
por exames médicos (alguns 
foram adiantados na Ucrâ-
nia), o jogador assinará con-

cola Voluntária de Futebol”, 
para que o Rotary atenda 
crianças e adolescentes.

O espaço está locali-
zado na quadra 14 e dispõe 
de 2.851,56 m². A cessão de 
uso foi aprovada pela Lei 
nº 2.711/2019, de 2 de julho 
de 2019. O Rotary Club Si-
nop Tarumã poderá realizar 
obras de melhoria, e/ou de 
ampliação no imóvel, neces-
sárias ao cumprimento da fi-
nalidade desta concessão de 
uso, sempre mediante pré-
via anuência.

trato de empréstimo com o 
Tricolor. Nem irá desembar-
car no Aeroporto do Galeão, 
vindo de Paris. Ele iniciaria 
ainda nesta quarta a viagem 
desde Kiev, na Ucrânia. Pelo 
negociado entre os clubes, 
Nem assinaria com o Flu por 
empréstimo. A ideia tricolor é 
de que o vínculo seja até 31 de 
dezembro. Para ser liberado, 
ampliou o contrato que tem 
com o time europeu: agora 
vale até 30 de junho de 2021. 

participar da Olimpíada In-
ternacional de Matemática, 
na Ásia.
“Vi o pessoal (do Ifes) mar-
cando muita gente famosa 
e muitos não responderam, 
ou ninguém respondeu. Na 
hora que vi não pensei duas 
vezes e chamei minha pri-

clube.
No começo do ano, a 

diretoria do Corinthians ha-
via comunicado o estafe do 
goleiro que não iria existir 
nenhum tipo de conversa 
para a renovação contratual. 
A saída, portanto, era dada 
como certa. Em pouco tem-
po, tudo mudou.

O Fluminense manifes-
tou interesse em contratar 
Walter durante a pausa da 
Copa América e o empresá-
rio do jogador chegou a con-
versar com o Ceará. Nenhu-
ma das situações avançou. A 
todo momento o estafe ma-
nifestou o desejo do atleta 
em ficar no clube até o fim do 
vínculo. Na temporada, Wal-
ter disputou nove jogos pelo 
Corinthians, e foi o substitu-
to imediato de Cássio duran-
te o período de preparação e 
disputa da Copa América.

ma para a gente ajudar. Acho 
muito importante, mesmo 
que há um tempo atrás eu 
não ia muito bem na escola, 
mas eu sou superfã de quem 
é inteligente, porque é coisa 
extraordinária o que passa 
na cabeça deles (risos)”.
Richarlison esteve em Nova 

Venécia desde sábado, quan-
do realizou um jogo benefi-
cente no Estádio Zenor Pe-
drosa Rocha e reuniu mais 
de três mil pessoas. O joga-
dor arrecadou cerca de seis 
toneladas de alimentos, doa-
dos para famílias carentes da 
região.
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Pela internet, é possível cadastrar número para não receber ligações 

Polícia Civil conclui 154 inquéritos
de homicídios e prende 92 criminosos
DA REPORTAGEM

A Delegacia Especializada 
de Homicídios e Proteção 
a Pessoa (DHPP) concluiu 
154 inquéritos policiais en-
tre os meses de janeiro e 
junho deste ano, com o es-
clarecimento de autoria em 
69,64% dos casos. Os inqué-
ritos são referentes a homi-
cídios ocorridos na região 
metropolitana no primeiro 
semestre de 2019, e também 
casos de anos anteriores, 
que foram finalizados nesse 
período.

Para responsabilizar os 
autores, a DHPP realizou 59 
operações que prenderam 
92 pessoas, sendo 49 prisões 
temporárias, 27 prisões pre-
ventivas, três prisões defini-
tivas, 13 flagrantes, além do 
cumprimento de 55 man-
dados de busca e apreensão 
domiciliar.

No primeiro semestre de 
2019, a DHPP atendeu 271 
ocorrências de morte, 68 
delas caracterizadas como 
homicídio. Destes, 48 cri-
mes contra vida ocorreram 
em Cuiabá e 20 no muni-

cípio de Várzea Grande. No 
total, a especializada instau-
rou 77 inquéritos policiais 
para apurar homicídios do-
losos. 

A DHPP também faz in-
quéritos de casos como afo-
gamento ou suicídio, para 
esgotar todas possibilidades 
de homicídio, mas na maior 
parte das vezes, as mortes 
sem relação com homicídio 
seguem para outras delega-
cias.

Para alcançar os resulta-
dos, a Especializada estabe-
leceu a meta denominada 
“DHPP Mais Forte”, visando 
esclarecimento, responsabi-
lização e prisão de envolvi-
dos em inquéritos policiais 
em andamento na unidade.

Segundo o delegado, An-
dré Renato Gonçalves, a 
operação realizada em 120 
dias (11 de março a 8 de ju-
lho) concentrou esforços 
dos policiais para a diminui-
ção do acervo cartorário da 
delegacia, totalizando 140 
inquéritos policiais relata-
dos nesse período.

Com a intensificação dos 
trabalhos, entre os meses 

1º SEMESTRE 2019 | Foram contabilizadas 49 prisões temporárias, 27 prisões preventivas, entre outros
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SINOP

Prefeita confirma 
obras de drenagem 
na Estrada Jacinta

L.R.VERDE

Valorização dos profissionais não
docentes da Educação com PCCV

JANEIRO A JUNHO

181 mulheres 
vítimas de estupro

Reunião foi realizada esta semana 

Mulheres protestam contra estupro 

Reenquadramentos devem ocorrer em até 60 dias 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, confir-
mou a realização de obras de 
drenagem de águas pluviais 
na Estrada Jacinta. Duran-
te reunião com a presença 
de vereadores, secretários e 
empresários do ramo imo-
biliário, a gestora informou 
que o município lançará o 
processo licitatório para a 
escolha da empresa respon-
sável pelo serviço e, a partir 
da definição, espera iniciar o 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Merendeira, monitor 
de creches e escolas, secre-
tária escolar, motorista do 
transporte escolar e auxi-
liar de serviços gerais. Pro-
fissionais não docentes da 
Educação Pública Municipal 
passam a contar a partir de 
agora com um Plano de Car-
gos, Carreira e Vencimentos 
(PCCV) próprio.

Conforme o proje-
to, proposto pela Prefeitu-
ra de Lucas do Rio Verde, o 
PCCV tem como objetivo 
orientar o desenvolvimento 
e melhoria do desempenho 
dos resultados individuais 
e coletivos, mediante ado-
ção de princípios de mérito, 
titulação de escolaridade e 
qualificação para ingresso e 
desenvolvimento do serviço 
público municipal na área da 
educação. O PCCV foi objeto 
de amplo debate entre a Se-
cretaria Municipal de Educa-
ção e o Sindicato dos Traba-

DA REPORTAGEM

De janeiro a junho des-
te ano, 181 mulheres foram 
vítimas de estupro em Mato 
Grosso, segundo levanta-
mento divulgado pela Secre-
taria Estadual de Segurança 
Pública (Sesp-MT), na terça 
(16). São contabilizados na 
listagem os casos em que as 
vítimas têm idade entre 18 e 
59 anos de idade.

Em comparação do 
mesmo período do ano pas-
sado, quando foram regis-
trados 196 casos, o número 
de registros diminuiu 8%. De 
acordo com o levantamento, 
o número de vítimas meni-

nas menores de 18 anos de 
idade diminuiu. Esse ano fo-
ram registrados 93 casos. Em 
contrapartida, 143 registros 
foram feitos no ano passado.

Essa classificação de fai-
xa etária engloba os sexos fe-
minino e masculino. Quanto 
ao número de estupro de 
vulnerável, que engloba víti-
mas menores de 14 anos de 
idade (meninos e meninas), 
os dados são considerados 
pelo governo como alar-
mantes.

No primeiro semestre, 
Mato Grosso registrou 659 
casos. No mesmo período do 
ano passado, 683 registros 
foram feitos.

trabalho em até dois meses.
“Tínhamos feito um 

compromisso em relação 
à Estrada Jacinta e vamos 
cumpri-lo. Procuramos vá-
rias formas de realizar essa 
obra. Fizemos parcerias e, 
desde o ano passado, temos 
feito reuniões com os em-
presários aos quais quero 
fazer os agradecimentos. 
Por que esses empresários? 
Porque têm loteamentos na 
região”, explicou Rosana. Os 
serviços de drenagem ante-
cedem a etapa de colocação 
da capa asfáltica, que só será 

lhadores no Ensino Público 
(Sintep). Além disso, envol-
veu a Comissão Multisetorial 
no âmbito do Poder Execu-
tivo, que abrangeu a Dire-
toria de Desenvolvimento 
Sustentável, as secretarias de 
Administração, de Finanças 
e de Planejamento e Cidade, 
Previlucas, Controladoria 
Interna, Procuradoria Geral 

IDOSO A
TROPELADO...
Um idoso foi atropelado na ma-

nhã desta quarta-feira (17) enquan-
to desembarcava de um ônibus, no 
Bairro Novo Terceiro, em Cuiabá. Se-
gundo informações repassadas pela 
Polícia Militar e pela Delegacia Espe-
cializada em Delitos de Trânsito (De-
letran), o idoso, Benedito Natalio Via-
na de Oliveira, de 68 anos, teve uma 
das pernas atingida pelo veículo.O 
motorista, de 49 anos, permaneceu 
no local e foi ameaçado por morado-
res. Algumas pessoas tentaram bater 
nele. O condutor prestou esclareci-
mentos à Deletran.

CARTA INVESTIGADA...
A Polícia Civil investiga uma carta 
com supostas agressões a presos que 
teriam sido cometidas por agentes 
penitenciários em Lucas do Rio Ver-
de, a 360 km de Cuiabá. Os policiais 
investigam a relação dessa carta com 
a morte do agente Elison Douglas da 
Silva, de 37 anos. Na carta, um preso 
comemora a morte do agente e cita 
que ele teria agredido um presidiário. 
A Polícia Civil de Lucas do Rio Verde 
informou que o caso é tratado como 
execução. A delegacia confirmou que 
teve acesso à carta onde um preso re-
lata supostas agressões atribuídas ao 
agente assassinado e a outro agente.

DINHEIRO EM AVIÃO...
A Polícia Civil de Mato Grosso investiga a 
origem dos R$ 4,6 milhões que foram apreen-
didos em um avião que fez um pouso forçado 
em Alta Floresta no dia 30 de junho. O piloto 
do avião, Francesco Turriziani, de 61 anos, foi 
ouvido e liberado pela polícia. Ele disse que 
usaria o dinheiro para comprar ouro em uma 
empresa que será aberta em Itaituba (PA). A 
Polícia Civil disse que não foram encontra-
dos registros criminais contra o piloto, no 
entanto, ele é investigado por lavagem de 
dinheiro e ocultação de bens (dinheiro e va-
lores). O delegado Vinícius Nazário, respon-
sável pela investigação, disse que o dinheiro 
passa por um processo de classificação em 
um banco onde foi depositado.

Divulgação

de janeiro a junho, foram 
encaminhados à Justiça 154 
inquéritos policiais, sendo 
100 deles com autoria defi-
nida. “São sem dúvida nú-
meros muito expressivos, 
possivelmente, um dos mais 
altos do país em termos de 
especializadas em homicí-
dios de capitais”, destacou 
André Renato.

Para o delegado, a redu-
ção de 35,24% no número 
de homicídios em Cuiabá 
e Várzea Grande nos meses 
de janeiro a junho (68 ocor-
rências de homicídios con-
tra 105 no mesmo período 
de 2018) demonstra o bom 
funcionamento do método 
de trabalho da Especializa-
da.

“Nos últimos anos os índi-
ces de ocorrência vêm dimi-
nuindo, fato que demonstra 
o empenho dos policiais da 
DHPP, delegados, escrivães 
e investigadores, que atuam 
na repressão qualificada des-
se tipo de crime, sem deixar 
de valorizar os demais pro-
fissionais de Segurança que 
trabalham na área preventi-
va”, disse o delegado.

efetivada após a conclusão 
do primeiro serviço e um 
novo processo licitatório. 

No que tange as obras 
da Jacinta, devem contar 
tanto com o emprego de 
recursos próprios do muni-
cípio, parcerias com a ini-
ciativa privada (termo de 
cooperação), apoio da Câ-
mara de Vereadores de Si-

nop e emenda federal do 
deputado Nilson Leitão. 
Dos R$ 4.527.955,45 previs-
tos para a pavimentação, R$ 
3.643.797,80 são, somente, 
para executar a drenagem. O 
trecho compreende a exten-
são de 12.930,79 m², ligando 
os bairros Maripá e Cháca-
ras São Cristóvão. A Câmara 
destinou R$ 550 mil.

e Departamento de Recursos 
Humanos. De acordo com 
a secretária de Educação, 
Cleusa De Marco, foram re-
alizados estudos de impacto 
orçamentário e financeiro e 
simulações de como a futura 
carreira se comportaria com 
a implantação do projeto. 

Ao todo, 363 servido-
res municipais serão bene-

ficiados com o plano, que 
apresenta ainda uma nova 
nomenclatura para os cargos 
e tabelas com os vencimen-
tos correspondentes a cada 
nível e classe da estrutura da 
carreira dos profissionais. Os 
reenquadramentos funcio-
nais dos atuais profissionais 
ocorrerão em até 60 dias 
após promulgação da lei.
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Estado entrou com aporte (R$ 10,7 mi) e associação com contrapartida 

Pavimentação de trecho facilita
escoamento de grãos e produtos
DA REPORTAGEM

O escoamento de grãos e outros produtos da 
cadeia do agronegócio, pela rodovia MT-244, 
nas proximidades de Campo Verde, começa a 
ganhar impulso. Isso porque, a obra de pavi-
mentação de 17,5 km da estrada está pronta e 
outros cinco km começarão a ser asfaltados. 
O empreendimento, que conta com investi-
mento de R$ 10,79 milhões, é fruto de uma 
parceria do Governo do Estado, por meio da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra) e a Associação Agrologística.

Na sexta-feira (19), o governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes, o secretário de Infra-
estrutura, Marcelo de Oliveira, e equipe fa-
zem visita técnica à obra para acompanhar de 
perto o resultado dos trabalhos. A vistoria será 
acompanhada por representantes da associa-
ção e prefeitos de municípios da região. Após 
a atividade, a comitiva segue para vistoria de 
obras no trecho entre Nova Brasilândia e Pla-
nalto da Serra.

Segundo o secretário, a conclusão dessa obra 
é um exemplo na prática de que as parcerias 
com associações propostas em lei pelo atual 
Governo do Estado são uma saída viável para 
pavimentação das rodovias mato-grossenses. 
“O trecho inicial previsto no contrato era de 
15 km, estamos entregando já 17,5 km e vamos 
realizar mais 5 km com o mesmo montante 
de recursos”, explicou ele.

O gestor administrativo da Associação Agro-
logística, Milton Ferreira Júnior, relatou que 
a pavimentação da MT-244 é de suma im-
portância devido ao potencial econômico da 
região de Campo Verde e Nova Brasilândia. 
“Essa é uma região de grãos, gado peixe e in-
dústria. Temos três algodoeiras neste entor-
no”, esmiuçou.

Conforme revela Ferreira, outros 38 km da 
rodovia já estão asfaltados, também frutos do 
trabalho da associação. Neste termo de cola-
boração com o Governo será possível avan-
çar mais 22 km. “Nessa parceria fornecemos 
equipamentos como rolo compactador, cami-
nhões, combustível, cascalho e outros produ-
tos. Isso trouxe economia à obra e vamos en-
tregar 22,54 km de asfalto”, afirmou ele.

MT-244 | Parceria possibilitou asfaltamento de 17,5 km da rodovia e trabalho vai continuar
Foto: AssociAção


