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2ª DIVISÃO

Escoamento
prejudicado
por péssima
conservação

Nova Mutum
vence sua
primeira
na história

Buracos, falta de sinalização 
e de acostamento são alguns 
dos obstáculos enfrentados 
por motoristas que trafegam 
pela MT-385, que dá acesso 
à Região Oeste. Os prejuízos 
são diversos. Um deles é a 
dificuldade para escoar a 
produção agrícola dos muni-
cípios da região.           Página  - 7

O dia 20 de julho de 2019 
ficará marcado na histó-
ria do futebol mutuense. 
Isso porque o Nova Mu-
tum EC conquistou sua 
primeira vitória em sua 
história profissional. O 
time do Médio Norte foi 
até a Arena Pantanal e 
venceu o Ação por 1 a 0, 
pela Segunda Divisão do 
Campeonato Mato-gros-
sense.
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 RepRodução

CRédito: AssessoRiA

NOTA MT

DESDE SÁBADO 

Bilhetes:
concorrer
a prêmios

Novas regras
do frete
mínimo para
caminhoneiros

Os consumidores têm até 
o dia 31 para acumular bilhe-
tes para participar do primeiro 
sorteio mensal do Programa 
Nota MT, que será realizado no 
dia 8 de agosto. Além de pedir o 
CPF na nota, para ser habilitado 
a participar dos sorteios dos 
prêmios, o cidadão deve fazer 
o cadastro no aplicativo ou no 
site.    Página - 8

Começaram a valer no 
sábado as novas regras para o 
cálculo do frete mínimo de trans-
porte de cargas. As alterações 
determinam que o cálculo do 
frete mínimo passará a conside-
rar 11 categorias na metodolo-
gia para os diferentes cálculos 
dos pisos mínimos.       Página - 7

divulgAção

poRtAl soRRiso

sintep/Mt

No 56º dia de paralisação os representantes do Sintep/MT resolveram protestar contra o gover-
nador Mauro Mendes (DEM), se acorrentando em frente ao Palácio. Na visão dos professores, 
Mendes adotou postura “intransigente”, se recusando a negociar com os profissionais.    Página 3
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Servidores fazem manifestação
em frente ao Palácio Paiaguás 
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A proposta do PL que reinstitui bene-
fícios fiscais que foram concedidos 
de forma irregular não deve chegar ao 
ponto de prejudicar o desenvolvimento 
econômico do Estado

Grátis, mas nem tanto
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conspiração” na qual acabo acredi-
tando, mesmo que o Google, desenvol-
vedor do sistema operacional, negue 
de forma veemente: acredita-se que o 
sistema operacional, além de utilizar 
informações de preferências do usuá-
rio para selecionar anúncios, também 

forneça esses dados para 
seus parceiros. Em outras 
palavras: acredita-se que 
o Google “venda” suas in-
formações.Seja essa últi-
ma parte verdade ou não, 
a receita com publicida-
de mantém, com folga, os 
investimentos feitos no 
desenvolvimento do sis-
tema operacional, afinal, 

que grande empresa não gostaria de 
ter um acesso tão fácil e direcionado 
ao seu público em todo o planeta?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Em atordoante hiperatividade verbal recente, o 
presidente Jair Bolsonaro (PSL) superou-se na capa-
cidade de produzir disparates. Não se sabe se em re-
ação ao protagonismo político do presidente da Câ-
mara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), ou se com o intuito de 
desviar a atenção de outros temas espinhosos, o fato 
é que o mandatário deu nos últimos dias demonstra-
ções constrangedoras de superficialidade, preconcei-
to e desprezo pela magnitude do cargo que ocupa.

Entre os vitupérios que Bolsonaro dirigiu a insti-
tuições e setores da sociedade, não faltaram ataques a 
dois alvos preferenciais de sua cruzada obscurantista 
—a produção cultural e a científica.

No primeiro caso, elegeu-se como alvo o cine-
ma. Aparentemente inconformado com a ideia de 
que o fomento à atividade contempla obras que con-
trariam seu gosto e o moralismo primário de grupos 
que o apoiam, o chefe do Executivo ameaçou extin-
guir a Agência Nacional de Cinema (Ancine).

Assim procederia, disse, caso não lhe fosse per-
mitido impor um “filtro” para selecionar o conteúdo 
dos projetos que fariam jus a verbas públicas. O que 
seria, enfim, tal filtro senão o exercício intolerável e 
inconstitucional da censura? O presidente foi a um 
só tempo irresponsável e desrespeitoso ao mencio-
nar como contraexemplo a obra “Bruna Surfistinha”. 
Em primeiro lugar, porque, como admitiu, nem se-
quer assistiu ao filme; em segundo, por desconhecer 
a trajetória exitosa da produção no mercado cinema-
tográfico.

O fato de atividades econômicas contarem com 
participação de fontes orçamentárias —e elas são 
inúmeras, da indústria automobilística à construção 
civil— obviamente não deveria conferir ao Executivo 
prerrogativas discricionárias sobre os diversos ramos.

No caso da cultura e do entretenimento, em que 
os bens encerram aspectos imateriais e se inscrevem 
no território da livre expressão, não é tarefa do go-
vernante dispor sobre conteúdos. É preciso, sim, zelar 
pela transparência e pela eficiência dos mecanismos 
de apoio, mas em nenhuma hipótese enveredar pelo 
dirigismo. Ímpeto análogo demonstrou o presiden-
te ao desacreditar os dados do Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (Inpe) acerca do desmatamento 
da Amazônia.

Ao acusar a diretoria do órgão de falsear infor-
mações a serviço de interesses escusos, Bolsonaro 
abordou de modo agressivo um tema sobre o qual 
demonstra não ter nenhum conhecimento. Trata-se, 
nos dois casos, de inclinação a um perigoso exercício 
abusivo do poder. Afinal, o que haveria num Brasil 
de obras culturais e estatísticas filtradas pelo governo 
senão um regime autoritário?

Editorial

Censura com filtro

Ranking dos Políticos - Facebook

contribuintes situados em seu respectivo 
território, o que também deságua em litígio 
judicial. Neste contexto, com o objetivo de 
mitigar os efeitos da guerra fiscal, e revol-

ver o problema da concessão de forma unilateral 
dos benefícios pelos Estados, visando à seguran-
ça jurídica para o contribuinte, surge Lei Com-
plementar nº 160/2017, norma que dispõe sobre a 
convalidação e prorrogação de incentivos fiscais 
concedidos unilateralmente, sem a chancela do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - CON-
FAZ pelos estados brasileiros, e o Convênio nº 
190/2017, dispondo sobre as exigências de registro 
e depósito para convalidação destes benefícios ir-
regulares. É neste contexto que o Estado de Mato 
Grosso propõe o Projeto de Lei em discussão, com 
o objetivo de reinstituir e trazer segurança jurídi-
ca para os benefícios irregulares, contudo, tam-
bém propõe alterações que importam em redução 
de benefícios, e consequente aumento da carga 
tributária. É de suma importância que o cidadão 
entenda o que de fato está sendo proposto, o moti-
vo pelo qual esta sendo proposto, e porque existe 
um prazo para concluir pela aprovação ou não do 
projeto de lei, ou de repente a aprovação integral 
ou parcial. Fato é que ao se debruçar sobre o estu-
do a respeito dos incentivos fiscais, nota-se que o 
cenário atual existe conflitos a respeito das exi-
gências legais que foram descumpridas por Mato 
Grosso quando criou os benefícios existentes, e 
são inúmeras as consequências, que vão desde 
a aplicação de penalidade, até a possibilidade de 
cobrança retroativa do imposto que deixou de ser 
pago em razão do beneficio que usufruía. Contu-
do, esta exigência de reinstituição aliada a “mini 
reforma” proposta pelo Governo se choca com o 
desenvolvimento econômico e a capacidade de 
empreender dentro do Estado, pois as alterações 
propostas podem inviabilizar a continuidade de 
inúmeras atividades empresariais no Estado.

Portanto, é imprescindível a conjugação de 
esforços de todos os envolvidos com o objetivo 
principal de evitar o aumento da carga tributária, 
mas também de garantir a necessária reinstitui-
ção dos benefícios fiscais concedidos à revelia do 
CONFAZ.

GISELE NASCIMENTO É ADVOGADA EM 
MATO GROSSO

Armadilhas do amor

EMBATE LEGISLATIVO
O deputado estadual Lúdio Cabral afir-

mou que pretende apresentar um decreto le-
gislativo para sustar os efeitos do decreto de 
calamidade financeira, assinado pelo gover-
nador Mauro Mendes (DEM) no início do ano 
e prorrogado por mais quatro meses nesta 
semana. Segundo o petista, um dos princi-
pais opositores de Mendes, não existe mais 
justificativa para manter o texto.

PROFESSOR E POLÍTICO
O ex-deputado federal Carlos Abicalil, 

que é professor da Educação Básica em Mato 
Grosso, teve sua cessão para a Assembleia 
prorrogada por mais um ano. O ato adminis-
trativo, publicado pela Secretaria de Estado 
de Planejamento, estabelece que a sessão 
vale de 1ª de julho de 2019 a 30 de junho de 
2020. Petista, Abicalil foi deputado federal 
por dois mandatos – entre os anos de 2003 
e 2011.

IRREGULARIDADES
O presidente interino do Mato Grosso Pre-

vidência (MT Prev), Epaminondas de Castro 
(foto), revelou que o Governo do Estado fará 
um “pente-fino” no sistema previdenciário de 
Mato Grosso. O objetivo é encontrar eventuais 
irregularidades no sistema. “Foi aprovado no 
Conselho de Previdência que a MT Prev faça o 
censo previdenciário. Então, o censo vai ficar 
responsável por encontrar essas distorções. 
Historicamente, em municípios e estados em 
que houve esse censo, há de 3% a 7% de irre-
gularidades. Uma empresa vai fazer essa ve-
rificação”, disse.

Imaginar um sistema operacional da abrangência do 
Android, desenvolvido por uma empresa privada, como 
sendo totalmente grátis, é uma ideia que não se encai-
xa nos moldes sustentáveis do capitalismo. Alguma 
forma de receita deve existir, caso contrário, não tem 
como haver um produto.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

DANIELE FUKUI

É preciso esforço e envolvimento de todos em 
busca de uma tributação justa, e neste contexto, 
dada a relevância do tema e das alterações legis-
lativas propostas, inicialmente com o objetivo de 
convalidar os incentivos fiscais concedidos de 
forma irregular, segmentos da indústria, comér-
cio, setor agropecuário e energia, se unem com o 
objetivo de evitar o aumento da carga tributária 
proposto pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

A proposta do projeto de lei que reinstitui os 
benefícios fiscais que foram concedidos pelo 
nosso estado de forma irregular, e as alterações 
que resultam no aumento da carga tributária, 
não deve chegar ao ponto de prejudicar o desen-
volvimento econômico do Estado, sob o argu-
mento de que se busca a segurança jurídica.

O Projeto de Lei nº 53/2019 proposto pelo Go-
verno do Estado de Mato Grosso foi o tema de 
audiências públicas e reuniões realizadas nos 
últimos dias para discutir a proposta e seus im-
pactos junto a cada segmento. E neste contex-
to, o que se percebe é a necessidade de maior 
compreensão pelo cidadão comum, contribuinte 
final destas operações, sobre o que de fato está 
sendo discutido.

Toda esta discussão tem início com a Guer-
ra Fiscal entre os Estados que na disputa entre 
si por atração de novos empreendimentos e in-
vestimentos propõe condições especiais sobre 
concessão de incentivos fiscais relacionadas ao 
ICMS, sem observar as regras previstas na Cons-
tituição da República Federativa do Brasil, e a Lei 
Complementar nº 24/75, que é a necessidade de 
decisão UNÂNIME dos Estados no Conselho de 
Politica Fazendária – CONFAZ.

Ocorre que, diante da patente dificuldade 
enfrentada na aprovação UNÂNIME para con-
cessão dos incentivos fiscais, muitos Estados 
acabam concedendo os benefícios à revelia do 
CONFAZ, e, na prática os Estados que se sentem 
prejudicados, acabam se obrigando a ingressar 
no Supremo Tribunal Federal com ações dire-
tas de inconstitucionalidade questionando a lei 
de outro Estado que desrespeitou esta regra, ou 
ainda, optam por glosar os créditos fiscais dos 
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“O presidente foi a um só tempo irres-
ponsável e desrespeitoso ao mencionar 
como contraexemplo a obra “Bruna Sur-
fistinha”.

“
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Recentemente um amigo veio me 
falando que acha impressionante como 
um sistema operacional como o An-
droid pode ser gratuito, considerando 
todo o desenvolvimento e suporte en-
volvidos no processo e tendo em vista 
que tudo isso, claro, tem um custo bas-
tante expressivo. O 
que ele, assim como 
uma boa parte dos 
usuários, não perce-
beu, é que a gratui-
dade não é tão real 
quanto parece.

Você pode, então, 
se perguntar quem 
“paga” para manter 
o Android “grátis”. A 
resposta é extremamente simples: pu-
blicidade. A lógica é bastante simples: 
funcionando em um número cada vez 
mais expressivo de smartphones pelo 
planeta, o Android se torna uma ex-
celente ferramenta de divulgação dos 
mais variados produtos. E mais que 
isso: pode direcionar os anúncios de 
acordo com as preferências dos usuá-
rios, sua localização e outras informa-
ções que podem ser obtidas pelo uso do 
dispositivo.

Existe, nessa lógica, uma “teoria da 

Esse “panelão” (como são popularmente conhecidos os enormes buracos 
em rodovia) é um dos muitos presentes na MT-358, que dá acesso aos municí-
pios da Região Oeste de Mato Grosso. Com tamanha dificuldade em enfrentar 
a pista, o escoamento da produção se torna mais lenta e custosa.



DIVULGAÇÃO

INDENIZAÇÃO 
POR HOMOFOBIA..
Victório Galli (Patrio-

tas) tem 15 dias para pagar R$ 
103.901,89, a título de indeniza-
ção por danos morais, em ação 
movida pela Defensoria Pública 
de Chapada. O ex-deputado foi 
condenado em maio por crimes 
de homofobia em 2017.  Caso não 
pague, Galli terá os bens penho-
rados. Ele recorreu na tentativa 
de não pagar a indenização, ale-
gando falta de dinheiro. Segundo 
as más línguas, é um raro caso de 
político profissional que vive na 
pobreza.

CAMPOS ATACA 
MEDEIROS...

Nas redes sociais, José Medeiros (Pode-
mos) é alvo de críticas após pedir ao MEC uma 
auditoria na UFMT e o afastamento da reitora 
Myriam Serra. O deputado está “inconsolável” 
com o corte de luz na instituição, na semana 
passada.  Internautas acham que o deputado 
deveria, sim, ter procurado a reitora e ofereci-
do ajuda para sanar o problema. Alguns acham 
que ele optou por bajular o MEC. Para o senador 
Jayme Campos (DEM), Medeiros agiu como “um 
babaca”. Medeiros é notório por politizar ques-
tões, por mínimas que sejam. Ele não perde uma 
chance para idolatrar o presidente Jair Bolsona-
ro (PSL) e seus ministros. E o faz sem cerimônia, 
ainda que isso deponha contra sua imagem.

RECURSO 
DE SELMA...

O Pleno do Tribunal Regional 
Eleitoral (TRE) vai julgar na próxi-
ma quinta-feira (25) os embargos de 
declaração propostos pela defesa da 
senadora Selma Arruda (PSL) contra 
a decisão que cassou seu mandato. 
A matéria foi incluída na pauta por 
determinação do relator do processo, 
desembargador Sebastião Barbosa 
Farias, nesta segunda-feira (22). Sel-
ma foi cassada em abril deste ano em 
Ação de Investigação Judicial Eleito-
ral (AIJE), por abuso do poder econô-
mico e caixa 2 na campanha eleitoral 
de 2018.
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Há dois meses sem salários, exigem proposta 

Professores amanhecem 
acorrentados em frente ao Paiaguás
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Palácio do Paiaguás, 
sede do Governo mato-
-grossense, amanheceu no 
dia de ontem (22), com mais 
uma manifestação dos servi-
dores públicos da Educação. 
No 56º dia de paralisação 
das atividades os represen-
tantes do Sintep/MT resol-
veram protestar contra o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), se acorrentando em 
frente ao Palácio.

Na visão dos professores, 
Mendes adotou postura “in-
transigente”, se recusando a 
negociar com os profissio-
nais. “A luta é a resistência e 
contra o desserviço do go-
verno Mauro Mendes que 
está irredutível a assegurar o 
cumprimento da lei que as-
segura o direito dos educa-
dores. Não aceitaremos ca-
lote”, disse o presidente do 
Sintep/MT, Valdeir Pereira.

Os profissionais da rede 
estadual de Mato Grosso, 
há dois meses sem salários, 
exigem proposta para cum-
primento da Lei 510/2013. 
Eles têm uma agenda de 
protestos para esta semana, 

na tarde de hoje (23), devem 
estar presentes na reabertu-
ra da Santa Casa de Miseri-
córdia, onde terá a presença 
do ministro da Saúde, Luiz 
Henrique Mandetta.

RESPOSTA 
DO GOVERNO
Depois dos professores se 

acorrentarem em frente ao 
Paiaguás, o governo decidiu 
enviar uma nota à imprensa 
dizendo que está impedido 
pela Lei de Responsabilida-
de Fiscal (LRF) de atender 
algumas das solicitações dos 
profissionais. E alertou que 
caso atenda aos pedidos de 
aumento o estouro da LRF 
será irreversível.

“Atualmente, o Estado já 
está com o limite da LRF ex-
trapolado, pois gasta 58,55% 
de suas receitas com o pa-
gamento dos servidores. Se 
concedesse o aumento de 
mais 7,69% aos salários de 
milhares de professores es-
taduais, o limite seria estou-
rado de forma irreversível, 
uma vez que resultaria em 
gasto adicional na ordem de 
R$ 200 milhões neste ano 
– valor que o Estado já não 
dispõe”, diz a nota.

LONGE DO FIM | Protestos dos servidores permanece, chega até a sede do governo e continua nos próximos dias 
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GRAMPOLÂNDIA

Janaina pede que Botelho convide 
chefe do MP para esclarecimentos

APÓS PEDIDO

Escolas de lata estão perto do fim em MT

PSICOSE AMBIENTAL

Bolsonaro entra 
em rota de  colisão 
com diretor do Inpe

Deputada quer saber quem é a “banda podre” 

Presidente não gostou da divulgação dos números 

Drama deve terminar este ano 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A deputada Janaina 
Riva (MDB) utilizou de sua 
conta oficial no Instagram 
para sugerir ao deputado e 
presidente da Assembleia 
Legislativa, Eduardo Bote-
lho (DEM), que convide o 
procurador-geral de Mato 
Grosso, José Antônio Borges 
para prestar esclarecimentos 
sobre suposta participação 
do Ministério Público Esta-
dual (MPE), no esquema da 
“Grampolândia” que desen-
volvia escutas clandestinas 
com início na campanha 
eleitoral de 2014.

Durante o depoimento 

DA REPORTAGEM

Após cobranças do de-
putado Max Russi (PSB), a 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seduc), confirmou 
que os alunos que estudam 
em salas de container devem 
deixar essa condição até o fi-
nal do ano.

Conforme o ofício, pela 
Seduc em resposta ao parla-
mentar pessebista, seriam 41 
estruturas divididas entre 12 
escolas do estado, localizadas 
nos municípios de: Campo 
Verde, Sapezal, Sinop, San-
to Antônio do Leverger, Vila 
Rica, Confresa, Rosário Oes-
te, Barro do Bugres e Cuiabá.

Para o deputado Max 
Russi, as providências preci-
sam ser tomadas com extre-
ma urgência.  “Acompanha-
mos essa repercussão e os 
riscos oferecidos a esses alu-
nos são de grande preocupa-
ção para todos nós. Existem 

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro disse neste domingo 
(21) que o Brasil “não pode 
fazer propaganda contra ele 
mesmo”, ao voltar a mostrar 
insatisfação com o diretor do 
Instituto Nacional de Pesqui-
sas Espaciais (Inpe), Ricardo 
Magnus Osório Galvão, e 
a divulgação de dados que 
mostraram aumento do des-
matamento da Amazônia.

Após Bolsonaro ques-
tionar as taxas e dizer sus-
peitar que o diretor do órgão 
está “a serviço de alguma 
ONG”, Galvão disse em en-
trevista ao jornal O Estado 
de S. Paulo que ficou escan-
dalizado com as declarações 
do presidente. Neste domin-
go, ao ser perguntado sobre 
a situação, Bolsonaro men-
cionou que o diretor do Inpe 
tem mandato e que não vai 
“falar” com ele, tarefa que 
atribuiu ao ministro de Ci-
ência, Tecnologia, Inovações 
e Comunicações, Marcos 
Pontes, e “talvez” ao ministro 
do Meio Ambiente, Ricardo 
Salles.

O chefe do Executivo 
voltou a dizer que há uma 
“verdadeira psicose am-

biental”, apontando não ser 
“justo” que dentro do país 
existam pessoas fazendo 
“campanha contra o Brasil”. 
Para Bolsonaro, “no míni-
mo”, se o dado é alarmante, 
o diretor do Inpe deveria 
procurar o ministro e dis-
cutir sobre a divulgação dos 
números.

“Por questão de res-
ponsabilidade, respeito, pa-
triotismo, procurar o chefe 
imediato, no caso o minis-
tro, ‘olha ministro, os dados 
aqui, a gente vai divulgar, de-
vemos divulgar, o senhor se 
prepare, está tendo uma cri-
se, e não de forma rasa como 
ele faz, simplesmente coloca 
o Brasil numa situação com-
plicada”, afirmou Bolsonaro.

O presidente apontou 
que o dado pode prejudicar 
o Brasil em conversas com 
outros países, citando Esta-
dos Unidos, Coreia do Sul e 
Japão. “Se você faz acordo 
aí fora, mesmo nas franjas 
do acordo, entra a questão 
ambiental. Nós estamos con-
versando com os Estados 
Unidos, Coreia do Sul, Japão, 
quer dizer, um dado desse 
aí, que pode… até a maneira 
de você divulgar, prejudica a 
gente”, afirmou.

do coronel Evandro Lesco, 
ex-chefe da Casa Civil Mi-
litar do Governo Pedro Ta-
ques (PSDB), que declarou 
ter grampeado a atual depu-
tada sob ordens do promo-
tor de Justiça Marco Aurélio 
de Castro.

“A sociedade precisa de 
uma resposta e que os cul-
pados sejam punidos com a 
mesma mão de ferro que o 
MPE usa para acusar aqueles 
que não fazem parte da ins-
tituição. Se fosse aqui na As-
sembleia, já teria um monte 
de policial com mandato de 
busca e apreensão para levar 
servidor, apreender docu-
mentos, computador e com 
pedido de afastamento do 

relatos de que alguns chega-
ram a abandonar os estudos. 
Isso não pode acontecer, 
pois educação é um direito 
de todos e dever do estado. 
Estaremos acompanhando 
todo esse encaminhamento”, 
assegurou.

Ainda de acordo com 
o documento, a Seduc teria 
realizado um levantamento 
prévio, quanto a utilização 
desses containers, em con-
junto com a Coordenadoria 
de Microplanejamento Es-
colar, onde constatou que 18 
deles poderiam ser retirados 
de imediato.

Segundo a secretaria, a 
empresa Ativa Locação Ltda, 
responsável pela locação e 
instalação desses módulos, 
teria sido notificada no úl-
timo dia 12 de março, para 
que fossem removidas essas 
unidades.

Uma reportagem exi-
bida em rede nacional no 

início do ano revelou que o 
governo do estado alugou, 
por meio de dispensa de li-
citação, 110 containers para 
nove escolas da rede estadual 
de ensino.

A matéria alegou que 
a ausência de manutenção 

básica nessas estruturas te-
ria resultado na deterioração 
dessas salas de metal, bem 
como fios expostos, mate-
riais inflamáveis e calor ex-
cessivo, o que também levou 
alunos a apelidarem de “salas 
de lata” e “forno gigante”.

deputado. Quando se trata 
da Assembleia é desse jeito 
que funciona.  E ninguém 
iria querer saber se o depu-
tado teria ligação com aque-
la situação ou não”, apontou 
Janaina. A parlamentar dis-
se ainda que uma “banda 

podre” do MPE foi exposta 
e que a instituição deveria 
zelar pelos direitos dos ci-
dadãos. E ainda questionou 
o suposto trabalho ilegal fei-
to pelo MPE. “Quem são os 
mocinhos, quem são os ban-
didos?, indagou a deputada.
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Paula Fernandes fica de fora da lista 
de convidados da estreia de “AMIGOS”

TV  e Entretenimento

A turnê nostálgica de “ 
AMIGOS “, com Zezé di Ca-
margo, Luciano, Chitãozi-
nho, Xororó e Leonardo, teve 
seu início no último sábado, 
dia 20, em Belo Horizonte, 
capital de Minas Gerais. E 
a lista de convidados não 
contou com o nome de Pau-
la Fernandes. De acordo 
com informações do colu-
nista Leo Dias, do UOL , a 
presença da cantora não era 
bem vista.

A presença de Paula era 
esperada, principalmente 
por ser na cidade onde a ar-
tista reside. Porém, a ausên-
cia foi notada e até comen-
tada. Nas redes sociais, ela 
chegou até a mostrar que 
estava de bobeira em casa, 
fazendo vídeos para seus 
fãs com perguntas e respos-
tas. A ausência da cantora 
teria até uma justificativa. 
Ainda segundo Leo Dias, 
Paula Fernandes , Leonar-
do e a gravadora Talismã já 
travaram briga na Justiça 
em 2012, e, por isso, pode se 
imaginar que ainda exista 
alguma rusga entre eles. O 
colunista do UOL também 
conta que Leonardo não era 
o único que não queria a 
cantora por perto. 

Ivete Sangalo se 
hospeda em hotel 
com diárias de 
R$ 97 mil

Ivete Sangalo e Daniel Cady estão aprovei-
tando as férias nas Ilhas Maldivas. Poderosís-
simos, os dois estão hospedados em um hotel 
de luxo com diárias de até R$ 97 mil. Segundo 
a revista “Quem”, o local é de altíssimo padrão. 
Alguns dos quartos possuem piscina e espaço 
fitness privativo aos clientes que não querem 
economizar nos gastos. Ao mostrar um dos 
registros da viagem, a famosa celebrou: “lua 
de mel”. Já o companheiro fez uma reflexão. 
“O turismo em áreas naturais é um convite 
para resgatarmos um pouco de nosso lado an-
cestral selvagem, que ainda desperta ao escu-
tar o chamado da mãe natureza”, disse.

Ivete e Daniel são oficialmente casados 
desde 2011. Eles são pais de Marcelo, Marina 
e Helena, que ficaram em casa, em Salvador, 
na Bahia.
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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 compro-
vada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimen-
to pacote Office 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 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 experi-
ência 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

GEO CLEAN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS 
QUÍMICOS LTDA, CNPJ: 11.031.824/0002-26, torna públi-
co que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, a ALTERAÇÃO DA RA-
ZÃO SOCIAL para SOMAR NUTRIÇÃO E PROTEÇÃO DE 
PLANTAS LTDA CNPJ: 11.783.988/0001-29, nas Licenças 
ambientais, com atividade principal de: 46.83-4-00 - Co-
mércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, ferti-
lizantes e corretivos do solo. Implantado no Município de 
Sorriso - MT, endereço: Rua das Turmalinas, nº 414, Bairro 
Industrial 1º Etapa. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

RODOLFO FONTES SEREIA CPF nº 001.326.481-80, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO para a ati-
vidade de: Residencial Multifamiliar de 02 pavimentos, o 
empreendimento está localizado na Rua Giuliana esquina 
com Rua Américo - Quadra 29 Lote 10, Residencial Floren-
ça – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, torna 
público que requereu a SEMA-MT, a licença de Operação 
Provisória dos Canteiros de Obras para construir as Pontes 
Sobre os Rios Apiacás e Bruno na rodovia MT 206. 

A PIONEIRA INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA, inscrita no 
CNPJ n° 24.718.942/0003-30, torna público que requereu 
a Prefeitura Municipal de Sinop – Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a RENO-
VAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO (LO), para atividade 
Comercio Atacadista de defensivos agrícolas, adubos, ferti-
lizantes e corretivos do solo, localizada na rua João Pedro 
Moreira de Carvalho n° 585, DIC, Setor Ind. e Comercial, 
Município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.

DUARTE COIMBRA & CIA LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 
26.311.254/0001-14, pessoa jurídica de direito privado, es-
tabelecida na Estrada Viviane, s/nº, Lote 61-A, Sítio São 
Francisco, Bairro Jardim Angélica, na Cidade de Sinop-MT, 
torna Público que requereu junto a Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente – SEMA/MT o pedido de Licença de 
Operação (L.O) para o desenvolvimento de atividades de 
produção de carvão vegetal.

JOAO PAULO DE ANDRADE BELO , inscrito no CNPJ:  
30.825.739/0001-01  torna público que requereu Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças 
Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a atividade 
“Fabricação de Artigos de Serralheria”, situado à Rua 09, nº 
2006, Bairro ZC1-003, Matupá-MT. 

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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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: LUZIA NOGUEIRA – CPF: 025.091.389-52 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 31/05/2012, e; firmado 
Aditivo Contratual em 28/11/2017, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 05 
da QUADRA 04 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 30/10/2018, 30/11/2018, 30/12/2018, 30/01/2019, 28/02/2019 
e 30/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 DE 
ABRIL DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

 
23,24,25/072019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo Licitatório Nº 028/2019 
Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº 023/2019 Tipo: Menor Preço Por Item A 
Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira 
Designada Pela Portaria Nº.015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados Que 
Realizará Licitação No Dia 06/08/2019, Às 08h00, Para Registro De Preços Para Aquisição 
De Material De Consumo (Gêneros Alimentícios), Copa E Cozinha (Utensílios Domésticos, 
Material De Higiene E Limpeza), Em Atendimento As Necessidades Das Secretarias Do 
Municipio De Novo Mundo Mt, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra 
Do Edital Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 
12, Alto Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir 
Das 07h00min Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. 
Novo Mundo, Mt, 22 De Julho  De 2019. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial.  

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2019-SRP 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: B & M COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS E 
LUBRIFICANTES LTDA-ME, nos itens 01 a 04, no valor total de R$ 168.154,00 (Cento e 
sessenta e oito mil, cento e cinquenta e quatro reais). Juina-MT, 19 de julho de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
TOMADA DE PREÇOS N° 023/2019 - RESULTADO

O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM – MT, torna público o resultado do 
Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 8 de Julho 
2019, com início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa 
para execução de obra para ampliação do estádio municipal de futebol de 
campo, visando a construção de vestiários, arquibancadas, cabine de 
imprensa e muro no entorno do campo. Das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 832961, ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de 
R$ 1.542.039,91. Nova Mutum - MT, 19 de Julho de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 024/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 

supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 

execução de obra, visando a construção de banheiros na quadra coberta 

da Escola 04 de Julho, conforme planilha orçamentária, cronograma 

físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da 

qual foi vencedora a empresa: TITANIUM ENGENHARIA LTDA inscrita no 

CNPJ sob o número 20.103.907/0001-93, no valor de R$ 289.897,70. Os 

representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 

de recursos. Nova Mutum - MT, 22 de Julho de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs

Presidente da CPL em Exercício

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LIMPEZA DE 
FOSSAS SÉPTICAS PARA USO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E 
SEUS DISTRITOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).” 
CONFORME A SEGUIR, VENCEDORA: N C AUTO POSTO LTDA 
CNPJ Nº 37.457.686/0001-54, ITENS VENCEDORA - 802582 R$ 
500,00 - 802583 R$ 570,00 - 802584 R$ 1.200,00 - 802604 R$ 120,00 - 
802605 R$ 159,00 - 802606 R$ 255,00 - 802608 R$ 1.100,00 - 802609 
R$ 470,00 - 802611 R$ 400,00 - 802613 R$ 500,00 - 816476 R$ 350,00 
- 824156 R$ 500,00, VALOR TOTAL R$ 187.969,00.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 016/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 016/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL COM 
ÁREA TOTAL DE 1.181,05 M², CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 
08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 08 DE AGOSTO DE 
2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, 
nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido 
junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.go.br. 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
Comissão Permanente de Licitação
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Nova Mutum bateu o Ação na Arena Pantanal 

Sorriso garantiu empate com o Cacerense 

Nova Mutum vence sua primeira na
história; Sorriso arranca empate
DA REPORTAGEM

O dia 20 de julho de 
2019 ficará marcado na his-
tória do futebol mutuense. 
Isso porque o Nova Mutum 
EC conquistou sua primeira 
vitória em sua história pro-
fissional. O time do Médio 
Norte foi até a Arena Panta-
nal e venceu o Ação por 1 a 
0, pela Segunda Divisão do 
Campeonato Mato-grossen-
se, se recuperando da derro-
ta na estreia da competição. 
O gol da vitória dos visitan-
tes foi anotado por Foguinho 
no início do segundo tempo.

A partida, que teve in-
clusive transmissão via Face-
book por meio da página da 
Federação Mato-grossense 
de Futebol (FMFMT), foi 
equilibrada na maior parte 
do tempo, visto que o Ação 
precisava muito da vitória 
em casa, enquanto o Nova 
Mutum queria não só a pri-
meira vitória, como também 
seu primeiro gol na era pro-
fissional. Na estreia, rodada 
passada, acabou superado 
pelo Cacerense pelo placar 
mínimo, jogando no Estádio 
Passo das Emas, em Lucas 
do Rio Verde – em Mutum, 
o estádio não está liberado 
para receber partidas oficiais.

No primeiro tempo, o 
Nova Mutum teve pelo me-
nos duas chances claras de 
abrir o placar, mas esbarrava 
em más finalizações de seus 

atletas. O panorama mudou 
logo no início do segundo 
tempo. Aos 3 minutos, Fo-
guinho recebeu e finalizou 
sem chances para o goleiro, 
levando ao delírio os demais 
atletas e comissão técnica, 
afinal, era o primeiro gol do 
clube desde que abandonou 
o amadorismo.

O restante da partida 
teve o Ação indo para o ata-
que buscando o empate, mas 
sem sucesso. Com a vitória, 
o Nova Mutum marcou seus 
três primeiros pontos na Se-
gunda Divisão. A equipe fará 
o clássico contra o Grêmio 
Sorriso nesta quarta-feira 
(24), no Estádio Egídio José 
Preima, em jogo atrasado, 
válido pela primeira rodada. 
Logo depois, é a vez do Ação 
visitar a equipe sorrisense.

SORRISO EMPATA
Na noite de domingo 

(21), o Grêmio Sorriso arran-
cou um importante ponto, 
fora de casa, diante do Cace-
rense. A partida foi disputada 
no Estádio Geraldão e termi-
nou 2 a 2. Os gols da Fera 
do Pantanal foram anotados 
por Mendes e Romarinho, 
enquanto Wagner e Marqui-
nhos marcaram para o Lobo 
do Norte.

Na próxima rodada, o 
Cacerense folga, voltando a 
jogar no outro fim de sema-
na quando enfrentará o Ação 
na Arena Pantanal.

2ª DIVISÃO | Equipe mutuense venceu o Ação, enquanto o Grêmio Sorriso segurou o Cacerense
Foto: FMFMt

Foto: FMFMt

Marinho comemora gol no Botafogo 

Vitinho se machucou contra o Corinthians e virou preocupação 

Foto: Andre durão

Foto: divulgAção

CRUZEIRO

Labirintite deixa Fred fora de ação

LIBERTADORES

Com dúvidas, Flamengo tenta se
fortalecer para jogo no Equador

NOVA VITÓRIA

Santos prova ter 
time para sonhar

Foto: divulgAção

Atacante desfalca o Cruzeiro em primeiro jogo contra o River Plate 

DA REPORTAGEM

O técnico Mano Mene-
zes ganhou um problema de 
última hora para a viagem 
para a Argentina. Com uma 
crise de labirintite, o atacan-
te Fred não embarcou para 
Buenos Aires com os demais 
companheiros e desfalca o 
time celeste na partida con-
tra o River Plate, no jogo de 
ida das oitavas de final da 
Libertadores, hoje (23), às 
18h15. 

Fred, que jogou pela 
última vez na quarta-feira, 
no clássico contra o Atlético-
-MG, pela Copa do Brasil, 
não participou do treino 
fechado deste domingo, na 
Toca da Raposa II, ficando 
fora também da viagem para 
a Argentina.

Em contrapartida, 
Mano ganha com a volta de 
Thiago Neves, poupado do 
clássico por causa de um 

DA REPORTAGEM

Depois de conseguir um 
empate em 1 a 1 com o Corin-
thians, domingo, em Itaque-
ra, o Flamengo se volta para 
a missão Libertadores. Nesta 
segunda, o time embarcou 
para o Equador com algumas 
dúvidas, como Everton Ri-
beiro e Vitinho, que tiveram 
lesões constatadas na noite 
de domingo após exames. 

A preocupação é dei-
xar o time o mais fortalecido 
possível para o duelo com 
o Emelec, encarado como 
o principal jogo do ano até 
agora.

O técnico Jorge Jesus 
tentou se precaver e fez al-
gumas mudanças na equipe, 
e deixou, por exemplo, Rafi-
nha no banco. A boa notícia 
foi a estreia de Gerson com 
desenvoltura.“Estamos com 
alguns jogadores em dificul-
dades. O Bruno Henrique 
não entrou 100%. O Everton 
está com um trauma no pé. 
O Rafinha está muito tempo 
parado, estava com fadiga 
muscular. Hoje foi o joelho 
do Vitinho. Fui contratado 
para encontrar soluções. 

O que interessa é o Fla-
mengo, jogar jogo a jogo”, 
disse o treinador.

DA REPORTAGEM

Foi um pouco confuso 
– um oferecimento de Jorge 
Sampaoli –, mas o Santos 
venceu o Botafogo por 1 a 0, 
domingo, graças à coragem 
enraizada na formação desta 
equipe – outro oferecimen-
to do técnico argentino.

O resultado no Rio de 
Janeiro, pela 11ª rodada do 
Brasileiro, levou o Santos 
aos 26 pontos, igualando o 
Palmeiras, que ainda tem 
melhor saldo de gols (14 a 7). 
Foi a segunda vitória segui-
da por 1 a 0 fora de casa (na 
semana passada havia sido 
contra o Bahia).

São campanhas espe-
taculares as de Palmeiras e 
Santos: os 78,8% de aprovei-
tamento representariam um 
campeão com 89 pontos, 
inédito no torneio com 20 
clubes (desde 2006) que tem 
como recorde os 81 pontos 
(71%) do Corinthians de 2015. 
O Cruzeiro, em 2003, com 
24 times, alcançou 72%.

É improvável que esse 
patamar seja mantido até 
o fim da temporada. Mas 
o Santos se coloca como o 
principal rival do Palmeiras 
na luta pela taça, e quando 
teve a chance de encostar (os 
palmeirenses perderam do 

CONFIANTE
O jogo contra o Emelec 

será nesta quarta-feira (24), 
às 20h30, em Guayaquil. O 
capitão Diego prevê uma ba-
talha complicada e disse que 

a esta altura da competição 
não é possível apontar favo-
ritos.

“Será um jogo difícil, 
mas estamos confiantes. A 
equipe está em evolução, é 

notório. Favorito? Na Liber-
tadores ninguém chega por 
acaso nessa fase. 

Mas temos condições 
de classificar. Confio nisso”, 
disse o camisa 10.

Ceará, sábado), não vacilou.
Quando o primeiro 

tempo acabou, e Lucas Ve-
ríssimo já tinha um cartão 
amarelo, era visível o risco 
de o zagueiro ser expulso – 
ele já tinha se livrado disso 
após uma falta no fim da 
etapa inicial. Mesmo assim, 
Sampaoli manteve o jogador 
em campo e preferiu trocar 
Uribe (nulo) por Marinho (se 
tornaria herói).

Quando Lucas Veríssi-
mo recebeu cartão verme-
lho, Sampaoli pecou pela 
ansiedade. Logo de cara, 
trocou Jean Mota por Victor 
Ferraz. Manteve um ataque 
com três atletas, desmontou 
o meio. Poucos minutos de-
pois, Sasha saiu e Felipe Jo-
natan entrou. Desfez o ata-
que, remontou o meio. Não 
tinha dado nem tempo de o 
Botafogo esboçar o que fa-
ria com um jogador a mais. 
Eram 10 minutos do segun-
do tempo.

No fim, funcionou. 
Mesmo com um menos, o 
Santos se manteve ofensivo 
– e contou com um rival com 
sérios problemas no ataque 
para isso. O “minimíssil ale-
atório” de Marinho, quando 
Gilson, do Botafogo, já tinha 
sido expulso também, pre-
miou essa postura.

incômodo na panturrilha 
direita. Pedro Rocha, que 
sentiu a coxa direita no jogo 
contra o Botafogo, também 
poderá jogar.

Ariel Cabral, também 
cortado do clássico por cau-
sa da concussão cerebral que 
sofreu contra o Botafogo, 
também viajou. 

Com a chance de dei-
xar o clube para acertar com 
o Independiente, da Argen-
tina, Romero também veio 
para o país natal.
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Caminhões têm dificuldade para trafegar na MT

Escoamento é prejudicado por
má conservação da MT-358
DA REPORTAGEM

G1-MT

Buracos, falta de sinaliza-
ção e de acostamento são al-
guns dos obstáculos enfren-
tados por motoristas que 
trafegam pela MT-385, que 
dá acesso à Região Oeste. O

s prejuízos são diversos. 
Um deles é a dificuldade 
para escoar a produção agrí-
cola dos municípios da re-
gião.

Luciano Quirino é funcio-
nário de uma algodoeira em 
Sapezal. Na última semana, 
perdeu um dos pneus do 
carro. 

Para desviar de outro ve-
ículo que já estava parada 
na estrada por problemas 
ocasionados pelo mau esta-
do da via, Luciano caiu num 
buraco e pneu estourou. 
“Agora terei que arcar com 
os prejuízos e comprar ou-
tro pneu”, comentou.

A rodovia estadual é uma 
das principais rotas de es-
coamento de grãos. Em um 
trecho próximo à Serra Pa-
reci, as condições estão bem 
complicadas, além dos bu-

racos, que são grandes, não 
há sinalização, nem acosta-
mento.

Os caminhoneiros tam-
bém reclamam. Eles relatam 
que o perigo de acidente é 
constante, além de terem 
um custo alto para manu-
tenção dos caminhões. 

“Se colocarmos na balan-
ça, o lucro é muito pouco, 
porque o valor o frete está 
abaixo e o custo de manu-
tenção do caminhão é alto, 
no ‘frigir’ dos ovos, às vezes, 
não compensa”, declarou o 
caminhoneiro Osmair Car-
valho Benício.

O trajeto de Tangará da 
Serra a Campo Novo do Pa-
recis deveria ser de duas e 
meia a duas horas e 40 mi-
nutos. Entretanto, com as 
condições da rodovia, essa 
viagem em um trecho de 
pouco mais de 150 km, che-
ga a durar quatro horas.

O produtor João Marcos 
Morizzo diz que a estrada 
sempre teve problemas, po-
rém, nos útimos dois anos, 
a situação tem ficado muito 
crítica. 

“Há dois anos uma em-

REGIÃO OESTE | Buracos, falta de sinalização e de acostamento são alguns dos problemas enfrentados
Foto: RepRodução/tVCA

Foto: ARquiVo pessoAl

Foto: ReVistA VeJA

Foto: AgênCiA BRAsil

SINOP

Família necessita 
de ajuda para 
montar seu novo lar

DESDE SÁBADO

Estão em vigor novas regras do
frete mínimo para caminhoneiros

NOVA MUTUM

Parceria oferece 
700 vagas para curso 
gratuito de informática

Jeissiani com o pequeno Arthur: eles precisam de mais 
móveis para o lar 

Presidente não gostou da divulgação dos números 

O cálculo do frete mínimo agora abrange 11 categorias

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Todo pai e toda mãe sa-
bem o quanto é difícil manter 
uma família nos momentos 
de crise econômica, princi-
palmente como esse. E não 
tem sido diferente com o 
casal Mário Sérgio Kozaen, 
23 anos, e Jeissiani Ferrei-
ra de Melo Kozaen, 22, que 
chegaram a Sinop em busca 
de trabalho para criar o filho 
Arthur, 2. Eles vieram de São 
José do Rio Claro depois que 
o cabeleireiro e maquiador 
foi obrigado a fechar as por-
tas de seu salão. Desde então, 

AGÊNCIA BRASIL

Começaram a valer no 
sábado (20) as novas regras 
para o cálculo do frete míni-
mo de transporte de cargas. 
As alterações, publicadas pela 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) na 
última quinta (18), determi-
nam que o cálculo do frete 
mínimo passará a considerar 
11 categorias na metodologia 
para os diferentes cálculos 
dos pisos mínimos. 

Antes, o cálculo não se 
baseava em categorias.

Entre as categorias de 
cargas estão os transportes 
de graneis sólidos, líquidos, 
cargas frigorificadas, cargas 
conteinerizadas e transpor-
tes de cargas perigosas em 
diferentes modalidades, só-
lidas e líquidas.

A resolução também 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma parceria entre a 
Prefeitura de Nova Mutum, 
Governo do Estado (Secreta-
ria de Estado de Assistência 
Social) e Senai irá oferecer, 
gratuitamente, 700 vagas 
para o curso de Operador de 
Computador. Esse curso é de 
iniciação básica com conhe-
cimento em Word, Excel, 
PowerPoint e Windows.

Pelo cronograma do 
projeto, 500 vagas serão para 
aulas presenciais e 200 na 

modalidade EAD (Ensino A 
Distância). O curso terá car-
ga horária de 160 horas com 
duração de dois meses.

Os interessados em fa-
zer o curso devem procurar 
o Centro de Referência de 
Assistência Social (CRAS) ou 
a unidade do Senai de Nova 
Mutum. O Curso terá início 
dia 5 de agosto. No ato da 
inscrição os interessados po-
derão optar entre os turnos, 
matutino, vespertino ou aos 
sábados. Jovens, com idade 
acima de 14 anos poderão 
participar do curso.

eles estão na casa de sua pri-
ma, que os ajudou na vinda 
para Sinop. Kozaen disse que, 
assim que decidiu vir para 
Sinop, começou a pesquisar 
sobre o mercado de trabalho 
e conseguiu uma colocação 
como cabeleireiro em um sa-
lão, onde ganha comissão dos 
serviços que faz. Sua esposa 
também trabalha como ma-
nicure e divide o tempo entre 
fazer as unhas e os cuidados 
com o filho pequeno. 

Nesta mudança, não 
puderam trazer os móveis. 
Aqui, ganharam geladeira, 
fogão, ventilador, botijão e 
um colchão, onde dormem 

amplia os itens levados em 
consideração para o cálculo. 
Segundo a norma, o cálculo 
do piso mínimo de frete le-
vará em consideração o tipo 
de carga; também serão apli-
cados dois coeficientes de 
custo: um envolvendo o cus-
to de deslocamento (CCD) 
e, outro, de carga e descarga 
(CC) que levará em conside-
ração o número de eixos car-
regados. A resolução deter-
mina ainda que será levada 
em consideração a distância 
percorrida pelo caminho-
neiro.

DETALHAMENTO
Outro tema presente 

na resolução da ANTT é o 
detalhamento da multa para 
quem contratar o serviço 
abaixo do piso mínimo. 

A pena a ser aplicada 
é de duas vezes a diferença 

PREVENÇÃO 
DE INCÊNDIOS...
Como parte da programação da Campanha 

de Prevenção de Incêndios em Área Rural, a As-
sociação dos Produtores de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja-MT), em parceria com o Corpo 
de Bombeiros Militar do Estado, realizou uma se-
mana de capacitações, cursos e blitz preventivas. 
As ações foram realizadas em 15 municípios e 171 
novos brigadistas foram capacitados. Números 
da Semana de Prevenção de Incêndios em Área 
Rural de 2019 mostram que além dos novos briga-
distas, a equipe de trabalho atingiu 15.547 pesso-
as com as blitzs preventivas. Já o curso de Geo-
processamento para Análise de Interpretação de 
Queimadas formou 23 pessoas e o de Perícia em 
Incêndios em Área Rural, 29 alunos.

FOGO EM 
ESCOLA...
Um morador do Bairro Ouro Verde, em Várzea 
Grande, flagrou o momento em que a escola 
é praticamente destruída por um incêndio. A 
unidade da rede municipal está abandonada 
desde 2015. Por meio de nota, a prefeitura in-
formou que escola David Mayer não recebia 
mais alunos, porque um laudo da Defesa Civil 
apontou que a unidade não tinha mais con-
dições de funcionamento. Os alunos foram 
transferidos para outros prédios alugados. A 
escola está inclusa num plano de reformas. O 
prédio atual deve ser demolido e outra escola 
deve ser construída no local. A previsão é de 
que a escola fique pronta até o primeiro se-
mestre de 2020.

CARROS ELÉTRICOS 
SEM IPVA...
Um projeto que tramita na Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso (ALMT) prevê isenção de 
Imposto sobre Propriedades de Veículos Auto-
motores (IPVA) para carros elétricos que circu-
lam no estado. O objetivo é reduzir o custo de 
aquisição do veículo para estimular a preserva-
ção do meio ambiente. A proposta do deputado 
Wilson Santos (PSDB) acrescente a seguinte 
redação à Lei estadual 7031 que disciplina a co-
brança do IPVA. Em Mato Grosso, o número de 
carros elétricos subiu de 70 para 324, nos últi-
mos dois anos, de acordo com dados do Depar-
tamento Estadual de Trânsito (Detran-MT). As 
cidades com carros elétricos, até o momento, 
são Cuiabá, Rondonópolis e Várzea Grande.

diVulgAção

presa retirou o asfalto pra 
colocar outro novo, mas in-
felizmente ficou pior. Então, 
acho que deveria ter uma 
fiscalização melhor, porque 

entre o valor pago e o piso 
devido, R$ 500 no mínimo, 
e R$ 10,5 mil no máximo. 
Quem ofertar contratação 

do transporte rodoviário de 
carga abaixo do piso míni-
mo pode ser multado em R$ 
4.975.

os três. Trouxeram apenas 
alguns utensílios e ganharam 
outros ao chegarem aqui.

Desde então, o casal que 
alugou uma kitnet tem se 
mantido com a ajuda que es-
tão recebendo dos parentes. 
O rapaz diz que a intenção 
futuramente é abrir seu pró-

prio salão. Neste momento 
eles precisam de ajuda para 
conseguir os móveis como, 
cama, mesa, armário, má-
quina de lavar, entre outros. 
Quem puder ajudar com do-
ações pode entrar em conta-
to pelo número (65) 9 9353-
4700 – somente WhatsApp.

refazer um negócio e fazer 
mal feito não compensa”, 
disse ele.

OUTRO LADO - A Secre-
taria Estadual de Infraestru-

tura e Logística (Sinfra) in-
formou que a manutenção e 
limpeza da MT-358 no tre-
cho entre Tangará da Serra e 
Barra do Bugres estão sendo 

realizadas. 
Informou ainda que já foi 

aberta consulta pública para 
o processo do programa de 
concessões de rodovias.
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É necessário o cadastramento para validar os bilhetes 

Consumidores podem acumular 
bilhetes até 31 para concorrer a prêmios
DA REPORTAGEM

Os consumidores têm 
até o dia 31 para acumular 
bilhetes para participar do 
primeiro sorteio mensal 
do Programa Nota MT, 
que será realizado no dia 
8 de agosto. Além de pe-
dir o CPF na nota, para 
ser habilitado a participar 
dos sorteios dos prêmios, 
o cidadão deve fazer o ca-
dastro no aplicativo ou no 
site www.sefaz.mt.gov.br/
notamt/inicio.

Para se cadastrar é preci-
so escolher a opção “criar 
conta” e informar os dados 
solicitados. Na primeira 
etapa informações pesso-
ais como nome completo, 
CPF, data de nascimento e 
nome da mãe deverão ser 
informadas. Os dados são 
obrigatórios para pros-
seguir o cadastro e estão 
protegidos sob sigilo.

Para ter bilhetes válidos 
para os sorteios da Nota 
MT é muito fácil. Bas-
ta pedir, ao operador de 
caixa, o CPF na nota fiscal 
no momento da compra 
e antes de fazer o paga-
mento. O consumidor 
pode solicitar a inclusão 
do CPF no documento 
em compras realizadas 
em supermercados, lojas 
de departamentos, bares, 
restaurantes, padarias, 
postos de combustíveis ou 
outros estabelecimentos 
comerciais.

De acordo com a Secre-

NOTA MT | Cada nota fiscal emitida gera dois bilhetes, um para o sorteio mensal e outro para o sorteio especial
Foto: Divulgação

taria de Fazenda (Sefaz), 
cada nota fiscal emitida 
com o CPF gera dois bi-
lhetes, um para o sorteio 
mensal e outro para o 
sorteio especial, indepen-
dente do valor da compra. 
Para consultar os bilhetes 
gerados é preciso acessar 
sua conta no site ou App 
da Nota MT e selecionar a 
opção “Sorteios”.

Os bilhetes são eletrôni-
cos e acumulados a cada 
mês. Dessa forma, a cada 
período de apuração dos 
prêmios mensais e es-
peciais são gerados bi-
lhetes com nova série de 
numeração, perdendo a 
validade aqueles com sé-
ries anteriores. Com os 
bilhetes, os consumidores 
participam dos sorteios 
mensais com prêmios de 
R$ 500 e R$ 10 mil. Já nos 
sorteios especiais, a pre-
miação será de R$ 50 mil. 
Além do valor a ser rece-
bido pelo ganhador, a en-
tidade beneficente social 
indicada por ele receberá 
a quantia equivalente ao 
que resultar da aplicação 
no percentual de 20% so-
bre o valor do prêmio.

NOTA MT
O Programa Nota MT 

visa estimular os consu-
midores de Mato Gros-
so a solicitarem o CPF na 
nota fiscal no momento da 
compra. É uma ação que 
estimula o exercício da ci-

dadania fiscal, incentiva a 
emissão de documentos 
fiscais e combate à sone-
gação.

Semelhante aos progra-
mas existentes em vários 
Estados, a Nota MT permi-

te que o cidadão acumule 
bilhetes para participar de 
sorteios, com prêmios de 
até R$ 50 mil. Realizados 
de forma eletrônica, com 
base na extração da Lo-
teria Federal, os sorteios 

possuem duas categorias: 
mensais e especiais. Este 
último acontecerá em da-
tas comemorativas, a se-
rem divulgadas posterior-
mente. Dessa forma, cada 
nota fiscal emitida com o 

CPF vai gerar dois bilhetes, 
um para o sorteio mensal e 
outro para o sorteio espe-
cial, independentemente 
do valor da compra. Assim, 
as chances de ser contem-
plado são dobradas.


