
SORRISO

Sob efeito de 
álcool e drogas,
homem estuprou 
e matou menina

GRE-NAL

Lúdio requer
imagens para
anular votação
dos incentivos
Depois da polêmica sessão 
que garantiu vitória do Gover-
no no plenário da Assembleia 
Legislativa em votação que 
acaba com os incentivos fis-
cais em Mato Grosso, o depu-
tado Lúdio Cabral quer recor-
rer às imagens da sessão para 
pedir anulação da votação na 
Justiça.                             Página  - 3

O mistério a respeito da escalação Grêmio e Inter para o Gre-Nal está longe de ser desvendado. 
No entanto, vários indícios deixados pelos jogadores da dupla após as classificações na Copa do 
Brasil apontam a utilização de reservas no clássico.                                                 Página -6

PEIXOTO DE AZEVEDO

SORRISO

Resgatado
filhote
de onça
perdido

Combate à
violência
contra a
mulher

Policiais do Batalhão de 
Proteção Ambiental resgataram 
nesta semana em Jaciara um 
filhote de onça parda que estava 
perdido em uma área de lavoura. 
As primeiras informações sobre 
a localização do felino chegaram 
na 9ª Companhia do Corpo de 
Bombeiros Militares de Jaciara, 
que por sua vez acionou o Bata-
lhão Ambiental.  
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Criar um grupo de traba-
lho para colocar em prática uma 
série de ações com a missão 
de reduzir de maneira efetiva 
os índices de violência contra 
a mulher em Sorriso. Foi esta a 
pauta da reunião do Gabinete de 
Gestão Integrada de Sorriso.
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Homicídio qualificado, com em-
prego de meios cruéis, asfixia e 
estupro de vulnerável são os cri-
mes pelos quais Jonatan Nicolas 
Duarte responderá na Justiça 
pelo assassinato de uma menina 
de 8 anos, ocorrido em Sorriso.       
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Recentemente um homem foi conde-
nado pela Justiça da Paraíba a inde-
nizar uma mulher em danos morais e 
materiais, pela prática de estelionato 
sentimental

Será que está com vírus?
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plano, consumindo bateria e causando 
aquecimento anormal do aparelho. Sin-
tomas como lentidão, aquecimento e 
consumo anormal da bateria são, então, 
fortes indícios de que algo está errado.

Se o dispositivo apresentar “vida 
própria”, exibindo mensagens, dando 
erros, abrindo ou fechando qualquer 

coisa que seja sem a inter-
venção do usuário, o caso 
é ainda mais grave, mere-
cendo atenção imediata.

Sempre que suspeitar 
que algo não está certo re-
corra à profissionais quali-
ficados para que seja feita 
uma verificação completa 
no dispositivo. Tentar se-
guir dicas e tutoriais en-

contrados na internet ou fornecidos por 
terceiros pode tornar a situação ainda 
pior. Não é hora de pensar em econo-
mia, e sim em qualidade, e só um pro-
fissional da área pode oferecer isso para 
você.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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A poluição dos mares por resíduos plásticos 
inscreve-se entre os temas ambientais mais preo-
cupantes do presente. Descartamos nos oceanos, 
todos os anos, ciclópicas 8 milhões de toneladas 
desse polímero, o qual perfaz aproximadamente 
85% do lixo marinho.

Ademais, como alguns desses materiais tar-
dam um século ou mais para se decompor, sua 
acumulação converte-se em um problema que 
atravessa gerações. Embora seja difícil imaginar 
uma solução única para a questão, iniciativas pon-
tuais, se somadas, podem fazer diferença. Segue 
esse espírito a tendência, que ganha corpo em todo 
o mundo, de proibir os canudos de plástico descar-
táveis.

Recentemente, a cidade de São Paulo aderiu 
a ela. A lei, que deve entrar em vigor no segundo 
semestre, proíbe o artigo em hotéis, restaurantes, 
bares, padarias, clubes noturnos e eventos musi-
cais. A multa para os recalcitrantes pode chegar a 
R$ 8 mil.

Diplomas semelhantes já foram aprovados 
em Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro, Cambo-
riú, Ilhabela, Santos, Rio Grande e em todo o Rio 
Grande do Norte. Nos EUA, o estado da Califórnia 
e a cidade de Seattle encamparam a iniciativa, as-
sim como localidades europeias e asiáticas.

A investida contra os canudinhos tem sua ra-
zão de ser. Desnecessários, a não ser para certas 
condições médicas, e utilizados por poucos minu-
tos, não integram uma cadeia de descarte voltado 
à reciclagem. Uma vez nos oceanos, levam mais de 
200 anos para se decompor.

Não existem estatísticas sobre o consumo de 
canudos plásticos no Brasil, mas os números in-
ternacionais assustam. Estima-se que pelo menos 
170 milhões de unidades sejam jogadas fora por dia 
nos EUA. 

Sua proibição, no entanto, ataca apenas uma 
parte diminuta do problema. Estima-se que que 
os canudinhos componham de 4% a 7% do plástico 
que polui os mares.

Não à toa, iniciativas de maior amplitude vêm 
sendo colocadas em prática. Na principal delas, a 
União Europeia anunciou que irá banir até 2021 os 
chamados plásticos de uso único —categoria que 
inclui copos, pratos, talheres, cotonetes, tampas e 
embalagens para entrega de comida.

Ao sancionar a nova lei paulistana, o prefei-
to Bruno Covas (PSDB), divulgou a adesão de São 
Paulo ao programa da ONU para eliminar o uso de 
embalagens plásticas desnecessárias e melhorar os 
índices de reciclagem. É um bom começo.

Editorial

De canudo em canudo

Ranking dos Políticos - Facebook

relacionamento.
Assim, o “conquistador (a)” age premedi-

tadamente, pois primeiro ele escolhe a ví-
tima, e a posteriori, pratica a conduta com 

fim único de obter vantagem financeira ilícita. 
Essa pratica não seria possível se não tivesse 
o envolvimento amoroso, pois ele precisa disso 
para obter a confiança da pessoa.

Quando a vítima descobre tal conduta, vem 
o sentimento de humilhação, constrangimento, 
vergonha, sensação de impotência, que são pre-
juízos morais, que é aquele que só a pessoa con-
segue sentir, pois a vítima começou o relacio-
namento achando que era recíproco, que tinha 
encontrado a sua outra metade, quando na ver-
dade, era uma arapuca, uma emboscada, uma 
verdadeira cilada, e descobre que foi enganada 
e explorada financeiramente e moralmente!

Dessa maneira, não tem como medir a de-
cepção, a desconstrução dos sonhos e as expec-
tativas frustradas de formar uma família que a 
vítima sentiu, pois os sentimentos utilizados 
pelo “conquistador (a)” eram falsos, usados ape-
nas para se beneficiar economicamente, pois 
desde o começo, em sua reserva íntima, ele (a) 
já sabia que nada de sério queria com aquela 
pessoa, conquistando-a, apenas para obter o 
sucesso financeiro.

Pelo Código Penal – CP, (art. 171), estelionato 
foi definido como o ato de obter para si ou para 
outro, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, in-
duzindo ou mantendo alguém em erro, median-
te artifício, ardil ou qualquer outro meio frau-
dulento.

Fica o alerta! Cuidado com os deslumbra-
mentos dos falsos amores, vendidos por rostos 
bonitos, repleto de palavras certas e encanta-
doras, porém mercanciada por desconhecidos 
no mundo virtual, já que lá nada é real e sólido, 
onde tudo é confuso e frágil propenso a mudan-
ças rápidas e imprevisíveis, em que as pesso-
as mentem e vendem um amor que não existe. 
Isso pode lhe provocar muita dor de cabeça e 
sair muito caro em todos os sentidos.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA EM 
MATO GROSSO

Armadilhas do amor

GRAMPOS
O juiz Marcos Faleiros, da 11ª Vara da 

Justiça Militar de Cuiabá, remarcou para os 
dias 6, 7 e 8 de novembro o julgamento do 
caso dos grampos operados. A decisão foi to-
mada após os reinterrogatórios dos coronéis 
Zaqueu Barbosa, Evandro Lesco e do cabo 
Gerson Correa. O julgamento estava marca-
do para ocorrer em agosto. Além deles, tam-
bém são réus o coronel Ronelson Barros e o 
tenente-coronel Januário Batista. Os milita-
res respondem pelos crimes de ação militar 
ilícita, falsificação de documento, falsidade 
ideológica e prevaricação.

CHANCELA DO AGRO
O delegado da Polícia Federal Marcelo Au-

gusto Xavier foi nomeado o novo presidente 
da Funai (Fundação Nacional do Índio). Xa-
vier, que comando a PF em Barra do Garças 
entre os anos de 2012 e 2017, tem o apoio da 
Frente Parlamentar da Agropecuária. Ele 
atuou na Câmara durante a CPI da Funai, que 
investigou irregularidades em demarcações 
indígenas.

GAECO NA TV
O cabo Gerson Correa Júnior, réu na ação 

penal da grampolândia, afirmou em seu de-
poimento à Justiça que promotores do Gaeco 
realizavam operações pirotécnicas para apa-
recer na mídia e macular a imagem dos alvos 
das operações. Conforme o policial, a opera-
ção que resultou na prisão do ex-presidente 
da Assembleia José Riva teria sido feita na 
medida para aparecer no programa Fantás-
tico, da Rede Globo. “Houve uma combinação 
com a divulgação do programa televisivo. 
Riva foi preso no dia 21 de fevereiro e, no dia 
22, a imagem aparece no Fantástico”, afirmou.

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

GISELE NASCIMENTO

Sei lá, muitos vivem a era da vulnerabilida-
de sentimental, ou do sentimento raso ou amor 
líquido (fragilidade dos laços humanos), nos 
dizeres do sociólogo Zygmunt Bauman. Mui-
tos estão desesperados em encontrarem a sua 
alma gêmea que acreditam em “príncipe en-
cantado” como sendo aquele(a) encontrado(a) 
nos aplicativos virtuais (instagram, tinder, fa-
cebook,  etc), em menos de “5 minutos”, e já vai 
logo contado a sua vida cheio de expectativas 
e de planos para o futuro e pensando: Achei! O 
que? Vamos ver...

Eles começaram um relacionamento amo-
roso, vitualmente, e após ganhar a confiança 
da vítima, ele começou a se queixar de proble-
mas financeiros e pediu valores a ela, que no 
começo disponibilizou a título de “emprésti-
mo” o valor de R$ 5 mil.

Posteriormente, ela pagou as despesas dele 
de hospedagem referente à sua estadia em 
João Pessoa, tendo em vista que naquela oca-
sião ele alegou ter esquecido a carteira com 
todos os cartões de crédito, dinheiro, etc, e a 
ainda lhe emprestou mais a quantia de R$ 600.

Recentemente um homem foi condenado 
pela Justiça da Paraíba a indenizar uma mu-
lher em danos morais e materiais, pela prática 
de estelionato sentimental.

Após isso ele sumiu, e a vítima não conse-
guiu mais nenhum contato, tendo sido bloque-
ada em todos os seus aplicativos virtuais, bem 
como ele não atendia mais as suas ligações 
(conduta típica de embusteiros) e após, inves-
tigação, ela descobriu que ele era casado e pai 
de 3 (três) filhos.

No entender da Juíza que o condenou, ele 
se aproveitou do sentimento que a vítima nu-
tria por ele e praticou a conduta ilícita con-
sistente em exploração econômica, mediante 
sistema ardil, o que foi caracterizado pela dou-
trina e jurisprudência como estelionato senti-
mental, que é quando se pretende obter vanta-
gem ilícita da “namorada (o)”, na vigência do 
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“Desnecessários e utilizados por poucos 
minutos, não integram uma cadeia de 
descarte voltado à reciclagem

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Sempre que o assunto é vírus alguns 
usuários ficam na dúvida se podem ou 
não estar com seus dispositivos conta-
minados. Ao contrário do que se pensa 
é possível conviver muito tempo com a 
contaminação sem que se tenha algum 
prejuízo. O motivo? Simples: por mais 
que você tenha um aplicativo espião rou-
bando suas senhas 
as chances delas se-
rem “selecionadas” 
em meio à todas que 
estão sendo captu-
radas são muito pe-
quenas. O volume de 
informações movi-
mentadas por quem 
produz as pragas vir-
tuais é absurdamen-
te grande, e isso pode ser suficiente para 
justificar o fato de apenas um percentual 
ser, de fato, utilizado.

Os dispositivos, porém, apresentam 
uma série de “sintomas” que podem, na 
maioria das vezes, indicar a contamina-
ção. Mesmo que, por algum motivo, seu 
software antivírus não “avise”, com es-
ses “alertas” você consegue perceber que 
algo está errado.

Como falei no artigo anterior vírus são 
aplicativos programados para funções 
específicas, como o roubo de senhas e ou-
tras informações. Para cumprir sua “mis-
são” eles ficam funcionando em segundo 

A Polícia Civil prendeu um jovem suspeito de violência doméstica. A víti-
ma havia ido até à delegacia para registrar um boletim de ocorrência contra o 
ex-marido, que ainda a agrediu no interior da unidade. O caso foi registrado na 
tarde de quinta, em Poconé.



DIVULGAÇÃO

TIRARAM O CORPO...
Dois deputados não pisaram os 

pés na sessão de quinta propositalmen-
te. “Amarelaram”. Ao invés de tomarem 
posição quanto ao projeto de lei com-
plementar do governo que reinstitui os 
incentivos fiscais, Nininho e o delegado 
Claudinei preferiram não comparecer. 
Assim como os demais, estavam en-
frentando pressão do setor produtivo, 
da indústria e do comércio para vota-
rem contra o projeto, principalmente 
em relação ao empresário, pecuarista e 
empreiteiro Nininho, que é governista 
de carteirinha. Por fim, a proposta pas-
sou com folga na 1ª votação com placar 
de 15 a 7.

SEM DISPUTA...
Eleito na suplementar realizada em 

2017, Leonardo Bortolin (MDB) de Prima-
vera do Leste, é considerado hoje o prefei-
to emedebista em MT mais bem avaliado. 
Na convenção do partido nesta quinta no 
município, lideranças, como o deputado fe-
deral Carlos Bezerra e os estaduais Thiago 
Silva, Romoaldo Júnior e João José, desta-
caram a habilidade política, a capacidade 
de aglutinar e a dedicação com que o pre-
feito conduz a máquina pública. Acreditam 
até em candidatura única. É que o grupo de 
oposição liderado pelos irmãos Getúlio e 
Zeca Viana perdeu espaço e, depois de su-
cessivas derrotas nas urnas, não demonstra 
mais interesse na disputa eleitoral.  

RÉPLICA DA REITORA...
A Universidade Federal de Mato Grosso 

(UFMT) rebateu o ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, que afirmou ter autorizado o repasse 
de R$ 4,5 milhões na última quinta-feira (11). Por 
meio de nota, a Universidade disse, no entanto, 
que a liberação só aconteceu na terça-feira (16), 
depois que houve contato com o Ministério da 
Educação (MEC), solicitando a liberação de recur-
sos financeiros necessários para o pagamento da 
fatura de energia no valor aproximado de R$ 1,8 
milhão.O corte no fornecimento da energia elétri-
ca nos cinco campi que compõem a Universidade 
(Cuiabá, Várzea Grande, Araguaia, Rondonópolis e 
Sinop), além da Base de Pesquisa do Pantanal e 
Casa do Estudante, ocorreu por volta das 10 horas 
da manhã de terça-feira (16). 
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Apesar dos esforços, crise ainda continua 

Lúdio Cabral requer imagens para
anular votação dos incentivos
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois da polêmica 
sessão que garantiu vitória 
do Governo no plenário da 
Assembleia Legislativa em 
votação que acaba com os 
incentivos fiscais em Mato 
Grosso, o deputado Lúdio 
Cabral (PT), quer recorrer 
às imagens da sessão para 
pedir anulação da votação 
na Justiça. De acordo com o 
parlamentar, havia apenas 
19 deputados em plenário 
no momento da votação. A 
contabilidade do petista in-
dica que se dos 19, sete vota-
ram contrários ao projeto do 
Governo, os favoráveis con-
tabilizam apenas 12 e não 15 
como foi colocado em ata.

“Queremos aproveitar 
essa oportunidade para for-
çar o governo a apresentar 
proposta para os trabalhado-
res, para encerrar essa greve 
que penaliza 40 mil famílias 
de trabalhadores da educa-
ção sem salários e 400 mil 
famílias com filhos que estão 
sem aulas”, disse.

O deputado justificou 
seu voto contrário, enten-

dendo que a proposto origi-
nal do governo não corrige 
as injustiças na cobrança de 
impostos em Mato Grosso. 
Ainda de acordo com o par-
lamentar produtores primá-
rios de soja e algodão, por 
exemplo, que compõem um 
terço do PIB estadual pagam 
apenas 5% de ICMS, enquan-
to a taxação sobre a cadeia 
de produção de leite, que é 
composta em sua maioria 
por pequenos pecuaristas, é 
maior.

“Estamos apresentando 
emendas para corrigir as in-
justiças tributárias de Mato 
Grosso, para que os gigantes 
paguem mais imposto e os 
pequenos não sejam ainda 
mais penalizados”, disse. 

OPOSIÇÃO
INQUIETA
Mesmo tendo conquis-

tado a vitória em primeiro 
turno, o governo ainda vai 
ter muita dor de cabeça, pois 
a oposição não vai se conten-
tar fácil com a derrota. Além 
do petista Lúdio Cabral, que 
busca revisão das imagens da 
sessão, o deputado tucano 
Wilson Santos continua com 

VAR NA ALMT | Deputado alega que votação pró governo não tinha os 15 que garantiriam a aprovação
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FORA DA REALIDADE

Bolsonaro diz que 
fome no Brasil é 
uma grande mentira
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em café da manhã na 
manhã de sexta-feira (19), o 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro (PSL), criticou o 
discurso que chamou “po-
pulista”, ao se referir sobre a 
questão da fome no Brasil.

De acordo com Bolso-
naro, “não se vê gente, mes-
mo pobre, pelas ruas, com 
físico esquelético”, afirmou 
para dizer que não há fome 
no Brasil.

“O Brasil é um país rico 
para praticamente qualquer 
plantio. Fora que passar fome 
no Brasil é uma grande men-
tira. Passa-se mal, não come 
bem, aí eu concordo. Agora, 
passar fome, não. Você não 
vê gente, mesmo pobre, pelas 
ruas, com físico esquelético, 
como a gente vê em alguns 
outros países pelo mundo”, 
tentou argumentar Bolsona-
ro. A declaração veio após o 
presidente ser questionado 
pela repórter do jornal es-
panhol El País, sobre os pla-
nos de seu governo em dar 
suporte ao combate da po-
breza e da fome no Brasil. A 
indagação veio após a corres-
pondente do jornal espanhol 

citar uma fala do presidente 
da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), que 
demonstrou uma preocupa-
ção com o crescente aumen-
to no número de pobres e 
famintos.

O Relatório do Panora-
ma da Segurança Alimentar 
Nutricional na América La-
tina e Caribe 2018, que foi 
divulgado no mês de novem-
bro, apontou o crescimento 
da fome do Brasil. Os nú-
meros apontam que a des-
nutrição é estimada em 5,2 
milhões brasileiros entre os 
anos de 2015 e 2017.

Bolsonaro ainda atacou 
os políticos [de esquerda] que 
levantam a bandeira da fome. 
“Esses políticos que criticam 
a questão da fome no Brasil, 
no meu entender, tem que se 
preocupar, estudar um pouco 
mais as consequências disso. 
Lá, é precipitação pluviomé-
trica [chuva] é menor que do 
Sertão nordestino. Eles con-
seguem não só garantir sua 
segurança alimentar, como 
exportar parte para a Euro-
pa. Falar que se passa fome 
no Brasil é discurso populis-
ta, tentando ganhar simpatia 
popular, nada além disso”, 
bradou o presidente.

Foto: MarcoS corrêa

Pérola foi dita em café da manhã com jornalistas 

“Nem na ditadura existia essa prática” 

GRAMPOLÂNDIA 

Campos condena esquema 
de grampos em Mato Grosso

LIBERAÇÃO DO GOVERNO

Abono do PIS/Pasep começa a ser 
pago na próxima quinta-feira

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Assunto do cenário po-
lítico nos últimos dias, as re-
velações de que o havia um 
esquema de escutas ilegais 
envolvendo a família Taques 
durante o período da cam-
panha eleitoral de 2014 e 
que se estendeu também ao 
seu governo, vem causando 
muita discussão e revolta.

O senador democra-
ta, Jayme Campos, também 
veio à público condenar as 
práticas ilegais. De acordo 
com Campos, nem na época 
em que os militares governa-
vam o país, havia esse tipo de 
prática.

“Isso não existe. Isso é 
fazer invasão de sua priva-
cidade. Nem no regime da 
ditadura existia essa práti-
ca. Esse fato é muito ruim 
para o Brasil, sobretudo para 
Mato Grosso. Temos que ex-
tinguir essa prática se de fato 
ela existiu aí no passado”, cri-
ticou o senador.

AGÊNCIA

BRASIL

O pagamento do abo-
no salarial do Programa 
de Integração Social (PIS) 
e do Patrimônio do Servi-
dor Público (Pasep), exercí-
cio 2019/2020, começa na 
quinta-feira (25) da próxima 
semana. A liberação do di-
nheiro para os cadastrados 
no PIS vai considerar a data 
de nascimento e os do Pasep, 
o dígito final do número de 
inscrição.

Os trabalhadores que 
nasceram entre julho e de-

Campos aproveitou a 
oportunidade, para pedir 
que os culpados sejam pu-
nidos, caso a Justiça assim 
entenda. “Isso está nas mãos 
da Justiça. A Justiça é que 
vai apurar os fatos. Quem 
tiver culpa no cartório tem 
que pagar, isso é o mínimo, 
né. Independentemente de 
quem quer que seja”, con-
cluiu o senador.

ENTENDA
O CASO
Esta semana, réus da 

ação penal que apura o es-
quema da grampolândia 
participaram de novos in-
terrogatórios e confirmaram 
que adversário políticos do 
ex-governador Pedro Ta-
ques, foram alvos de escutas 
clandestinas. Tanto o ex-co-
mandante da Polícia Mili-
tar, coronel Zaquel Barbosa, 
quanto o cabo da PM Gerson 
Correa, apontaram o e ex-
-chefe da Casa Civil, Paulo 
Taques e Pedro Taques como 
os “donos dos grampos”.

zembro receberão o abono 
do PIS ainda este ano. Já os 
nascidos entre janeiro e ju-
nho terão o recurso dispo-
nível para saque em 2020. 
Recebem também este ano 
os servidores públicos cadas-
trados no Pasep com dígito 
final do número de inscrição 
entre 0 e 4. Os com final en-
tre 5 e 9 receberão no próxi-
mo ano.

A data para o fecha-
mento do calendário de 
pagamento do exercício 
2019/2020 está prevista para 
o dia 30 de julho de 2020. 
A estimativa é de que sejam 

destinados R$ 19,3 bilhões a 
23,6 milhões de trabalhado-
res. O pagamento do abo-
no salarial referente ao PIS 
será feito pela Caixa em suas 
agências em todo o país; e o 
abono do Pasep será pago no 
Banco do Brasil.

QUEM TEM
DIREITO
Para ter direito ao abo-

no salarial do PIS/Pasep é 
necessário ter trabalhado 
formalmente por pelo me-
nos 30 dias em 2018, com 
remuneração média de até 
dois salários mínimos. Além 

disso, o trabalhador tem de 
estar inscrito no PIS/Pasep 
há pelo menos cinco anos e 
ter tido seus dados informa-
dos corretamente pelo em-
pregador na Relação Anu-
al de Informações Sociais 
(Rais). Para os trabalhadores 
que tiverem os dados decla-
rados na Rais 2018 fora do 
prazo e entregues até 25 de 
setembro de 2019, o paga-
mento estará disponível a 
partir de 4 de novembro de 
2019, conforme calendário 
de pagamento aprovado, e, 
após este prazo, somente no 
calendário seguinte.

sua metralhadora giratória 
mirada para o governador 
Mauro Mendes. “A falta de 
execução do planejamento 
de corte de despesas progra-
mado pelo Executivo levou o 
governador Mauro Mendes 
a aproveitar a exigência de 
convalidação dos incentivos 
fiscais pelo governo federal 
para propor aumento da car-
ga tributária que entrará em 
vigência a partir de janeiro 
de 2020”, disparou Santos.

Wilson Santos ainda 
questionou as medidas de 
contenção de gastos de Mau-
ro Mendes. “Foram criados 
45 cargos meramente políti-
cos, o que levou a um gasto 
com pessoal mais alto do que 
na gestão do ex-governador 
Pedro Taques. Se em 2018 
foram gastos R$ 3,4 bilhões, 
no primeiro quadrimestre 
deste ano o Estado gastou 
R$ 3,487 bilhões. Agora, com 
a frustração nas medidas de 
contenção de despesas, au-
menta a carga tributária com 
a redução dos incentivos fis-
cais. É o governo transferin-
do ao contribuinte a respon-
sabilidade pela má gestão ”, 
concluiu.
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Ex-goleiro Bruno consegue progressão 
de pena e vai para o semiaberto

TV  e Entretenimento

O ex-goleiro Bruno Fernandes 
vai voltar a cumprir sua pena em 
regime semiaberto, segundo de-
cisão desta quinta-feira, 18, da 1ª 
Vara Criminal e de Execuções Pe-
nais de Varginha, no sul de Minas 
Gerais, onde o ex-atleta está preso.

O ex-jogador foi condenado a 
20 anos e 9 meses de prisão pelo 
assassinato e ocultação do ca-
dáver da modelo Eliza Samúdio, 
além de cárcere privado do meni-
no Bruninho, filho dos dois.

A migração de regime foi pos-
sível porque a Justiça, em junho, 
anulou a falta grave que o ex-go-
leiro teria cometido em outubro 
passado, quando foi flagrado em 
bar ao lado de mulheres no mo-
mento em que deveria estar em 
trabalho externo. 

Na decisão, o juiz Tarcísio Mo-
reira de Souza afirmou que “o re-
educando satisfaz as exigências 
subjetivas para a concessão da 
progressão de regime para o se-
miaberto, em especial pelo decote 
da imputação de falta grave, pois 
já cumpriu o lapso temporal ne-
cessário de pena imposta no regi-
me fechado”.

Os crimes foram cometidos em 
junho de 2010, quando Bruno era 
goleiro do Flamengo. As investi-
gações apontaram que o jogador, 
com a ajuda de amigos, matou 
Eliza. O corpo da vítima nunca foi 
encontrado.

Ex-galã da Globo 
vira motorista de 
aplicativo de carro

Galã da Globo e revelado em ‘Malhação’ 
(2001 a 2003), o ator Iran Malfitano, que tam-
bém fez trabalhos na Record, agora virou mo-
torista de aplicativo de carro. Segundo infor-
mações da colunista Fábia Oliveira, do jornal 
‘O Dia’, o ator mudou muito a aparência e no 
aplicativo é bem avaliado, com nota 4.98, em 
apenas 10 dias de trabalho. 

Mesmo trabalhando como motorista, o ar-
tista não está completamente afastado da TV. 
Iran pode ser visto na segunda temporada de 
‘Juacas’, série do Disney Channel.

Nas redes sociais, os fãs do ator estão pe-
dindo para ele voltar para as telinhas.
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VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 01 
quarto, 01 banheiro social, 01 
área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua Sonia Maria, 
nº 12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 500,00 
(quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço, portão 
eletrônico e cerca elétrica. 
Endereço: Avenida Notre 
Dame, Quadra 13, Lote 11, 
Bairro Residencial Paris 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 04. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Pássaros, 
nº 323, Bairro Residencial 
Nossa Senhora Aparecida 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 08. 
Valor: R$ 750,00 (setecentos 
e cinquenta reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

KITNET Contendo: Sala 
e cozinha, 02 quartos, 01 
banheiro social , 01 área 
de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim Botânico 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamentos 
03 e 06. Valor: R$ 900,00 
(novecentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 
1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço Descrição Casa 
Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra roubo 
Cerca elétrica Portão 
Eletrônico. 200m da UFMT 
e UNIC Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - 
R$3.650,00 Detalhes do 
imóvel 4 Suíte(s) , 4 Quarto(s) 
,   Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 675 
m². Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 
1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  
garagem individual casa 
nova. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 02 
quartos, 01 banheiro social, 
01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Azulões, nº 
1061, Bairro Maria Vindilina II 
na cidade de Sinop/MT. Valor: 
R$ 800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700294100  938672639
279002701513100  059979461
279002700744700  436105873
279002700744700  436105873
279002701516300  055661881
279002700147500  025993111
279002701504500  016877171

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 
beneficiários 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 beneficiários:

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 Office 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 Deficiência;
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 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

BOLETIM SINE 072/2019
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 
RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que em despacho proferido no 
processo de Dispensa de Licitação nº 004/2019, Maurício Ferreira de Souza, Prefeito 
Municipal de Peixoto de Azevedo, RATIFICOU a Licitação em epígrafe, para a 
“AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PADARIA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA EM ANEXO, das empresas FABIO ROBERTO VIEIRA EIRELLI – ME CNPJ 
74.096.827/0001-87 no valor total de R$ 27.481,50 (Vinte de sete mil, quatrocentos e 
oitenta e um reais e cinquenta centavos), e Utilíssima Comércio e Variedades Eirelli – 
EPP – CNPJ 08.419.120/0001-30 no valor total de R$ 31.129,22 ( trinta e um mil cento de 
vinte e nove reais e vinte e dois centavos),para atender as necessidades da Secretaria 
Municipal de Assistência Social de Peixoto de Azevedo-MT. Fundamentação Legal: Artigo 
24, Inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/1993. Peixoto de Azevedo-MT, 19 de Julho de 2019. 

  
Natália Fernandes da Silva 

Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 22/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira Oficial, 
torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n.º 22/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando o Registro de Preço para prestação de serviços de Instalação, 
Manutenção Preventiva e Corretiva em equipamentos de ar condicionado e 
aquisição fracionada de peças para atender as secretarias do município de Nova 
Guarita – MT– EXCLUSIVO PARA MICRO EMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE e MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital.  Conforme Edital nos 
termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município de Nova 
Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 02/08/2019, às 08:30 horas. Cópias 
do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 
ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de 
retirada do edital devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do 
e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 19 de Julho de 2019. 
Yana Maria Marcon 

 Pregoeira Oficial  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2019 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: INVIOLAVEL JUÍNA MANUTENÇÃO E COMÉRCIO 
DE ELETROELETRONICOS LTDA – ME, nos itens 01 a 30, no valor total de R$ 
59.673,77 (Cinquenta e nove mil, seiscentos e setenta e três reais e setenta e sete 
centavos). Juina-MT, 18 de julho de 2019. 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2019 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: GEREMIAS DA SILVA LIMA-ME, nos itens 09, 10, 16, 
20 e 21; OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS P/LABORATORIOS LTDA-EPP, nos itens 
13, 17, 19, 22 a 28, 31, 35.  
Juina-MT, 19 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no 
dia 05/08/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, 
Ipiranga do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para 
Futura e Eventual Aquisição de Agente Redutor – Arla 32, para a frota 
municipal de Ipiranga do Norte”, conforme especificações constantes 
no Edital. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 
informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido 
na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no 
horár io de expediente da Prefei tura ou obtê- lo no s i te 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, Poder Executivo – 
Prefeitura Municipal, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte-MT, 19 de Julho de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

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 SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 073/2019, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 15 DE AGOSTO DE 2019, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPAROS, CONSERTO, 
TROCA DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MÓVEIS DE 
ESCRITÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 
TERMO DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS 
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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Grêmio e Inter devem entrar com vários reservas no clássico de hoje 

Empolgados, Grêmio e Inter indicam
descanso a titulares no clássico
DA REPORTAGEM

O mistério a respeito 
da escalação Grêmio e Inter 
para o Gre-Nal está longe de 
ser desvendado. No entanto, 
vários indícios deixados pe-
los jogadores da dupla após 
as classificações na Copa do 
Brasil apontam a utiliza-
ção de reservas no clássico 
421, neste sábado (20). Se 
não equipes alternativas, ao 
menos times bastante des-
figurados. O jovem Nonato 
confirmou isso no lado co-
lorado. Ao mesmo tempo, 
revela estar ansioso para en-
trar em campo pela 11ª roda-
da do Brasileirão, no Beira-
-Rio. Aos 21 anos, o volante 
estreou pelo Colorado nesta 
temporada, contra o Caxias, 
no início do ano. Chegou a 
disputar seu primeiro Gre-
-Nal pelo Gauchão, mas foi 
expulso ainda no primeiro 
tempo.

“Vai ser uma grande 
oportunidade para todos do 
grupo demonstrarmos nos-
so valor e consigamos fazer 
uma grande partida”, deixou 
escapar Nonato na zona mis-
ta após a vitória contra o Pal-
meiras.

Nonato foi determinan-
te na vitória contra o time de 
Felipão, mesmo que tenha 
entrado na vaga de Bruno, 
aos 30 minutos do segundo 

tempo. Ele converteu o últi-
mo pênalti do Inter, antes de 
Moisés desperdiçar e garan-
tir o Colorado nas semifinais 
da Copa do Brasil.

A preservação dos titu-
lares por Odair Hellmann, 
logo, tem um aspecto prático 
evidente. No dia seguinte, o 
clube viaja para Montevidéu, 
onde enfrenta o Nacional, 
na quarta-feira, pelas oita-
vas de final da Libertadores. 
Como a comissão técnica e a 
direção reiteradas vezes re-
forçaram a importância do 
planejamento a longo prazo, 
é improvável que isso mude 
agora. “Veremos quem esta-
rá em melhores condições. Já 
perdemos o Rodrigo (Dou-
rado) para o jogo. Alguns vi-
nham de lesão. Esperemos a 
concentração e o treino de 
sexta para o Odair definir a 
melhor equipe”, disse o vice 
de futebol Roberto Melo.

GRÊMIO
Do lado gremista, a 

maratona é ligeiramente 
menor. Afinal, joga na Are-
na apenas na quinta-feira, 
às 20h30, contra o Liber-
tad, pela Libertadores. Terá 
um dia a mais de descanso 
após o clássico. O que pode 
impedir Renato Gaúcho de 
utilizar força máxima são os 
desgastes físicos e as lesões.

O técnico apontou, por 

RESERVAS DE NOVO? | Tendência é que principais jogadores sejam preservados visando a Libertadores
Foto: Divulgação

Diego perdeu logo o primeiro pênalti diante do Athletico

Técnicos estiveram frente a frente em Al-Wehda x Al-Hilal em novembro 

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

PALMEIRAS

Felipão vê aproveitamento
despencar em jogos mata-mata

CORINTHIANS X FLAMENGO

Na Arábia, Jesus venceu
Carille em único encontro

FLA DO QUASE

Diego insiste 
em liderar sem 
protagonismo 
e vira símbolo

Foto: Divulgação

80% de aproveitamento em pontos corridos contra 57% em partidas eliminatórias 

DA REPORTAGEM

Dono de um desempe-
nho invejável no Brasileirão, 
com nenhuma derrota desde 
que reassumiu o Palmeiras, 
Luiz Felipe Scolari tem tido 
problemas com os jogos ma-
ta-mata. O Espião Estatístico 
separou as partidas válidas 
por pontos corridos (incluin-
do fases de grupo do Paulista 
e Libertadores) das partidas 
eliminatórias.

A conclusão é uma 
grande queda de desem-
penho nestes dois tipos de 
jogos. Foram apenas duas 
derrotas em 50 partidas não 
eliminatórias, em pontos 
corridos - aproveitamento 
de 80%. Por outro lado, nos 
jogos de mata-mata (Paulista, 
Copa do Brasil e Libertado-
res), o técnico do Palmeiras 
acumula oito vitórias, cinco 
empates e quatro derrotas: 
aproveitamento de 57%.

DA REPORTAGEM

Adversários neste do-
mingo (21) na partida entre 
Corinthians e Flamengo, às 
15h, na Arena Corinthians, 
pela 11ª rodada do Brasilei-
rão, os técnicos Fábio Carille 
e Jorge Jesus já se cruzaram 
no futebol, mais especifica-
mente na Arábia Saudita, em 
novembro do ano passado, 
pelo torneio local.

Treinador de um dos 
times mais ricos do país, o 
Al-Hilal, Jorge Jesus não teve 
dificuldades para vencer o 
time de Carille, o Al-Wehda. 
A vitória por 3 a 0, fora de 
casa, com todos os gols mar-
cados no primeiro tempo, foi 
a 13ª vitória seguida de sua 
equipe na ocasião. 

Jesus só conheceu sua 
primeira derrota pelo clube 
quatro rodadas depois, já em 
dezembro.

Os gols do jogo foram 
marcados por Al Faraj, Al Da-
wasari e pelo brasileiro Car-
los Eduardo. 

Ex-jogador do Porto, 
o meia de 29 anos vê seme-
lhanças nos trabalhos do 
português e do brasileiro.

“São treinadores pareci-
dos na forma como estudam 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Diego abriu a disputa 
por pênaltis contra o Athle-
tico-PR com o peso de quase 
70 mil olhares e um retros-
pecto recente nada anima-
dor em decisões. O mais 
novo erro gritou alto e teve 
reação imediata no Maraca-
nã. 

Camisa 10 e capitão do 
Flamengo de Jorge Jesus, o 
meia foi novamente refém 
do protagonismo que faz 
questão de abraçar.

Diego carrega o sta-
tus de líder do elenco, mas 
essa função se resume ao 
posto de porta-voz. Dentro 
de campo, o protagonismo 
pouco aparece nos momen-
tos de maior importância 
para o time.

Os discursos, antes 
abraçados por grande parte 
da torcida mesmo em mo-
mentos de derrota, hoje ex-
plodem em rejeição. “A dor 
no peito” não comove e é 
rapidamente superada pela 
lembrança dos pênaltis per-
didos pelo camisa 10 contra 
Cruzeiro, na final da Copa 
do Brasil, e Palmeiras, ad-
versário direto no Campeo-

o jogo, como trabalham ta-
ticamente. A diferença nessa 
partida foi que conseguimos 
fazer uma pressão muito 

vias tortas, que não repetirá 
o time a despeito disso, já 
que o elenco desembarcou 
na manhã desta quinta, em 
Porto Alegre, e, à tarde, já 
treinou e iniciou a concen-
tração para o clássico.

“Falei para eles que do 
dia 10 (de julho) até o dia 1º 
(de agosto), tínhamos sete 
jogos e três competições. É 
muito difícil. E exigem um 
futebol maravilhoso a cada 
partida. Fica quase impossí-
vel, toda hora é uma equipe 
diferente”, reclamou Renato.

Jean Pyerre deixou o 
campo da Fonte Nova com 
cãibras. Fará revisão médi-
cas, mas como atuou as três 
partidas em sequência, pode 
dar lugar a Luan. Pepê apre-
senta um corte profundo na 
perna após carrinho de Gre-
gore. Se não ocupar o lugar 
de Everton, pode deixar o 
espaço para Vico ou outro 
meia gremista.

Por estes e diversos ou-
tros aspectos, o Gre-Nal 421 
ganha ares que lembram 
aquele da fase de grupos do 
Gauchão, vencido pelo Grê-
mio por 1 a 0. É provável que 
ambos os treinadores espe-
rem para anunciar as escala-
ções somente uma hora antes 
da partida. Talvez não sejam 
times totalmente reservas, 
como naquela ocasião, mas 
equipes alternativas.

grande na saída de bola e aca-
bamos aproveitando as opor-
tunidades que tivemos para 
marcar os gols. Tenho cer-

teza de que vai ser um bom 
duelo de ótimos treinadores 
que vão se estudar muito an-
tes da partida”, projetou.

nato Brasileiro de 2017.
Em 2016, Diego entrou 

na pilha criada pela torcida 
e chegou a destacar o “pri-
vilégio de sentir vários chei-
rinhos”, dando sua pequena 
contribuição para o meme 
preferido pelos rivais do 
Flamengo nos últimos anos.

Contratado como re-
ferência, o meia, até aqui, 
passou apagado nas reais 
chances de conquista e fi-
cou marcado pelas sucessi-
vas entrevistas melancólicas 
após derrotas. Integrando 
um elenco com peças de 
destaque, virou símbolo de 
um Flamengo que investe e 
se reestrutura, mas fica só no 
quase.

A semifinal da Copa do 
Brasil contra o Botafogo, em 
2017, surge como ponto fora 
da curva, com o gol da clas-
sificação após jogada antoló-
gica de Berrío.

Jogador de grupo, o 
meia tem o apoio dos com-
panheiros. A qualidade em 
campo, em situações de me-
nor pressão, é também no-
tória. O erro, talvez, seja o 
pacote de altas cifras adqui-
rido ao se investir em Diego: 
espera-se um craque, ganha-
-se uma peça de elenco.
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Homem era vizinho dos fundos da casa da vítima 

Homem estuprou e matou menina
sob efeito de álcool e drogas
DA REPORTAGEM

Homicídio qualificado, 
com emprego de meios 
cruéis, asfixia e estupro de 
vulnerável são os crimes 
pelos quais Jonatan Nicolas 
Duarte, 20 anos, responde-
rá na Justiça pelo assassinato 
de uma menina de 8 anos, 
ocorrido em Sorriso, na 
noite de quarta-feira (17).

O crime causou como-
ção na cidade e, em menos 
de 24 horas, a Polícia Civil 
prendeu o suspeito, que é 
vizinho dos fundos da casa 
da vítima. A criança foi estu-
prada, teve o pescoço que-
brado e morreu por asfixia, 
conforme confirmação do 
médico legista do municí-
pio.

“A mãe chegou em casa e a 
criança estava desacordada. 
O hospital acionou a Politec 
para saber a causa da morte. 
O legista de imediato iden-
tificou a causa, pois ela esta-
va com o pescoço quebrado 
e lesões de abuso sexual”, 
disse o delegado André Ri-
beiro.

A menina morava com a 
mãe, mas na noite do crime, 
estava sozinha. A mulher 

contou que chegou em casa 
após o trabalho e percebeu 
que a filha estava desacor-
dada e que tinha sofrido 
uma convulsão. A garota foi 
levada às pressas ao Hospi-
tal Regional, onde a equipe 
médica fez manobras de 
ressuscitação durante 45 
minutos, mas ela não res-
pondeu aos procedimentos 
e foi confirmado o óbito.

O médico do hospital 
acionou o Instituto de Me-
dicina Legal (IML) para 
necropsia com objetivo de 
descobrir a causa da morte. 
Na manhã de quinta (18), o 
médico legista acionou o 
delegado André Ribeiro, 
informando que a criança 
apresentava sinais de abuso 
sexual, bem como indícios 
de morte violenta.

A partir desse momento, 
conta o delegado, todos os 
policiais passaram a se de-
dicar ao esclarecimento do 
caso. Foram identificados 
três possíveis suspeitos e um 
deles apresentou contradi-
ções nas declarações. Trata-
va-se de Duarte, que contou 
aos policiais ter ido dormir 
por volta das 20h e que não 
teria saído mais de casa.

SORRISO | Polícia Civil prendeu suspeito de asfixiar, estuprar e matar criança
Foto: PJC-Mt 

Foto: PM-Mt

Foto: PolíCia Civil

Foto: assessoria

JACIARA

Batalhão Ambiental resgata
filhote de onça perdido

1º SEMESTRE

Sinop tem aumento de quase 5%
de acidentes de trânsito

POCONÉ

Mulher é agredida 
pelo ex enquanto
prestava queixa 
contra ele

Animal deve ter cerca de 30 dias e recebeu os primeiros 
cuidados 

Ex-marido foi preso por agredir mulher que prestava queixa 
contra ele Maior causa dos acidentes é por fatores humanos 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Policiais do Batalhão de 
Proteção Ambiental resgata-
ram nesta semana em Jacia-
ra um filhote de onça parda 
que estava perdido em uma 
área de lavoura. 

As primeiras informa-
ções sobre a localização do 
felino chegaram na 9ª Com-
panhia do Corpo de Bom-
beiros Militares de Jaciara, 
que por sua vez acionou o 
Batalhão Ambiental.

O animal, conforme os 
policiais, deve ter cerca de 
30 dias e recebeu os primei-
ros cuidados em Jaciara, com 
uma moradora que atua em 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop encerrou o pri-
meiro semestre do ano re-
gistrando alta no número de 
acidentes de trânsito. Foram, 
ao todo, 1.113 ocorrências, 
4,7% a mais que o igual perí-
odo de 2018, quando totali-
zaram 1.063. 

Os números são da Se-
cretaria de Trânsito e Trans-
porte Urbano.

Na avaliação dos espe-
cialistas, os dados revelam 
um cenário preocupante e 
que serve de alerta para uma 
maior atenção e cuidado nas 
vias. 

A palavra de ordem 
é consciência, visto que a 
maior parcela dos casos é 

DA REPORTAGEM

Um homem foi preso 
na última quinta (18) após 
agredir a ex-mulher dele 
dentro da delegacia da Polí-
cia Civil em Poconé. O sus-
peito, 19 anos, não teve o 
nome divulgado. Segundo a 
Polícia Civil, a agressão foi 
registrada por câmeras de 
segurança e foi presenciada 
por uma escrivã, que pren-
deu o suspeito em flagrante.

De acordo com a po-
lícia, a jovem, 19 anos, 
aguardava ser atendida na 
delegacia. Ela procurou a 
unidade para registrar bole-
tim de ocorrência por vio-
lência doméstica justamente 
contra o “homem”.

As câmeras mostram o 
momento em que o suspeito 

aparece na porta da delega-
cia falando ao telefone. Ele 
abre a porta, arremessa um 
boné contra ela e dá um soco 
na cabeça da vítima, que es-
tava sentada em uma cadeira 
na recepção.

Uma outra mulher in-
terfere a agressão e a escrivã 
se aproxima. A policial saca 
a arma e dá voz de prisão. 
Uma criança estava perto e 
também presenciou a vio-
lência. A vítima tinha ido 
até a delegacia para pedir 
medidas protetivas contra 
o ex-marido. A escrivã pre-
senciou a agressão e encami-
nhou o suspeito preso. Após 
ser interrogado, o ex-marido 
foi autuado em flagrante pe-
los crimes de ameaça e injú-
ria real dentro da lei Maria 
da Penha.

apoio aos órgãos ambientais 
na proteção de animais sil-
vestres.

Em Cuiabá, o felino 
está sendo acompanhado 
por profissionais do Hospital 
Veterinário da UFMT. De-
pois que receber alta hospi-
talar deve ser levado para o 
Centro de Triagem de Ani-
mais Silvestres do Batalhão 
Ambiental (Cetas), em Vár-
zea Grande.

No Cetas, os cuidados 
com o bicho serão voltados 
à reintrodução ao meio am-
biente, mas antes disso deve 
ser enviado a um santuário 
de animais silvestres, onde 
receberá treinamento para a 
vida selvagem

provocada por fatores hu-
manos, sejam eles a falta de 
atenção, excesso de veloci-
dade, desrespeito às normas 
e leis, e não por fatores de 
ordem mecânica, com veí-
culos.

“Não é a falta da sina-
lização, de manutenção de 
veículos, mas, sim, a questão 
de ser humano. Esse é o pon-
to que, por mais que a pes-
soa tenha formação na au-
toescola, campanhas sejam 
realizadas, o fator humano 
e a consciência no trânsito 
sempre serão determinantes 
para ocorrências dessa na-
tureza”, alerta o guarda civil 
Alessandro Silva Oliveira, da 
área de Planejamento Estra-
tégico e Estatístico da Secre-
taria Municipal de Trânsito.

COLETA DE 
LIXO EM COLÍDER...
Um caminhão coletor compac-

tador trucado, com capacidade de 
carga de 22 toneladas, vai aprimorar 
e garantir maior autonomia ao siste-
ma de coleta de lixo em Colíder. Du-
rante viagem de trabalho a Brasília, 
o prefeito Noboru Tomiyoshi conse-
guiu a liberação de recursos federais 
no valor de R$ 200 mil provenientes 
de emenda parlamentar do ex-depu-
tado federal Nilson Leitão.O veículo 
já foi licitado pelo valor total de R$ 
384 mil. A Prefeitura de Colíder con-
tribuirá com uma contrapartida de 
R$ 184 mil.

RECURSOS 
PARA SAÚDE...
O prefeito Luiz Binotti, secretários e servidores 
municipais, principalmente da área da saúde, 
receberam no auditório da prefeitura de Lucas 
do Rio Verde, a visita do deputado federal Neri 
Geller. Na oportunidade, o gestor do município 
e o líder da bancada federal de Mato Grosso 
anunciaram recursos na área da saúde para. De 
acordo com o prefeito Luiz Binotti, a reunião foi 
um momento de debate e apresentação de novos 
projetos. O secretário de Saúde, Rafael Bespa-
lez, destacou que promover saúde pública é um 
grande desafio, principalmente em questões de 
serviços mais complexos, e que a atuação políti-
ca tem sido de suma importância para garantir 
recursos ao município.

LIXÃO 
PEGA FOGO...
Em razão do tempo seco, um lixão 
pegou fogo, em Sinop. As chamas se 
alastraram e deixaram moradores de 
uma região de chácaras com muito 
medo. Os bombeiros foram chama-
dos e conseguiram controlar o fogo.
Segundo os moradores, nessa época 
do ano, o fogo e a fumaça no lixão 
são constantes, entretanto, ontem o 
incêndio quase atingiu as casas que 
ficam próximas ao local e quem cria-
ção de gado, porcos, aves. O lixão fica 
às margens de uma estrada vicinal, 
conhecida como Estrada Adalgisa e 
dá acesso a vários sítios.

DivUlGaÇÃo

No entanto, um amigo, 
que divide o mesmo quar-
to, falou que ambos teriam 
passado a noite bebendo e, 
por volta de 1h da madruga-
da, o suspeito teria saído de 
casa, retornando somente 
30 a 40 minutos depois, já 
quase por volta de 2h.

Levado à delegacia, o sus-
peito acabou confessando 
que durante a madrugada, 
após fazer uso de bebida 
alcoólica e entorpecente, 
aproveitou que a vítima es-
tava sozinha em casa e en-
quanto dormia, a asfixiou e 
abusou sexualmente da me-
nina. Ele contou que duran-
te o ato sexual percebendo 
que a vítima não respirava 
mais, se vestiu e foi dormir 
em casa.

PARA SINOP
Por razões de segurança, 

ele foi transferido para a Pe-
nitenciária Osvaldo Floren-
tino Leite Ferreira, o “Fer-
rugem”, em Sinop, ainda na 
quinta-feira. “A nossa parte 
cumprimos, que é fazer jus-
tiça. O suspeito está autuado 
em flagrante por homicídio 
e estupro”, finalizou o dele-
gado.
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Só este ano foram 5 tentativas de homicídio, contra duas no ano passado 

Criado grupo de combate à
violência contra a mulher
ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Criar um grupo de traba-
lho para colocar em prática 
uma série de ações com a 
missão de reduzir de ma-
neira efetiva os índices de 
violência contra a mulher 
em Sorriso. Foi esta a pauta 
da reunião do Gabinete de 
Gestão Integrada (GGI) de 
Sorriso, do qual participam 
representantes do Executi-
vo, Legislativo, forças poli-
ciais, Judiciário, Ministério 
Público, instituições clas-
sistas, como a Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB) 
e religiosas.

A reunião é um dos re-
flexos diretos da audiên-
cia pública promovida no 
Fórum, que tratou sobre 
o fortalecimento da Rede 
de Enfrentamento à Vio-
lência Contra as Mulheres 
do Estado de Mato Grosso 
e contou com a presença 
da desembargadora Maria 
Erotildes Kneip e demais 
representantes da Coorde-
nadoria Estadual da Mulher 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar (Ce-
mulher) do Tribunal de Jus-
tiça de Mato Grosso (TJMT), 
bem como de representan-
tes da Administração Mu-
nicipal, como a secretária 
de Assistência Social do 
município, Jucélia Ferro; e 
o juiz da Segunda Vara Cri-
minal de Sorriso, Anderson 
Candiotto, que organizou o 
evento. Participaram ainda 
do evento representantes 
de várias instituições para 

SORRISO | Somente neste ano, foram registrados cinco casos de tentativa de homicídio contra mulheres
Foto: Decom

buscar formas de garantir 
mais segurança às mulhe-
res sorrisenses.

Somente neste ano, fo-
ram registrados cinco casos 
de tentativa de homicídio 
contra mulheres, contra 
dois casos no ano passado. 
Os dados da Secretaria de 
Estado de Segurança Públi-
ca, que levam em conside-
ração o período de janeiro 
a junho, apontam ainda 
três homicídios contra mu-
lheres neste intervalo de 
tempo. Vale lembrar que 
nem todo caso de homicí-
dio com vítimas mulheres 
é um caso de feminicídio, 
pois, para configurar este 
crime, é preciso que a mor-
te tenha sido motivada pelo 
fato de a vítima ser mulher.

Nestes primeiros meses, 
a Sesp também tem regis-
tro de 384 casos de amea-
ça, frente a 392 registrados 
no mesmo período do ano 
passado. Mesmo com a re-
dução nos casos de amea-
ça, o número de mulheres 
mortas no período mostra 
que é preciso agir de ma-
neira efetiva. “Precisamos 
fortalecer a rede de apoio 
às mulheres que sofrem 
com a violência doméstica, 
fornecendo as ferramentas 
necessárias para que ela te-
nha a coragem de denun-
ciar a situação, apoiá-las 
no período pós-denúncia 
e torná-las protagonistas 
de suas vidas, de modo que 
possam sair do ciclo de vio-
lência, bem como prevenir 
outras ocorrências”, co-
menta Jucélia.


