
ÚLTIMOS 3 ANOS

Mais de mil animais morreram atropelados no trecho da BR-163 entre 
Cuiabá e Sinop nos últimos três anos. Os dados são de um levantamento 
feio pela UFMT, que recebe os animais que sobrevivem para tratamento. 
Entre os animais mortos estão cachorro-do-mato, jaguatiricas e tamandu-
ás-bandeira.               Página -8

Mais de mil animais morreram
atropelados em trecho da BR-163

Filhote
de onça 
vai para
Argentina
Uma onça-pintada que tinha 
sido resgatada filhote em 
um pet shop em Sorriso, em 
agosto do ano passado, deve 
ser transferida para a Argen-
tina. O animal se recuperou 
no centro veterinário em 
Sinop e vai ser devolvido à 
natureza.                          Página  - 7
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DivulgaçãoESPERA ACABOU

Depois de 
quatro meses 
Santa Casa 
é reaberta

A solenidade de reabertu-
ra ocorreu na manhã de ontem 
(23), e além do governador 
Mauro Mendes (DEM), contou 
também com a presença do mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique 
Mandetta.                        Página - 3

Tchelo FigueireDo

Mato Grosso 
quarta-feira, 24 de julho de 2019
Ano I - Edição 97 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 33 | Mín 18

VEM AÍ



O resto virou história, a história das 
derrotas eleitorais de quase todos os 
governos envolvidos em corrupção na 
America do Sub e o final catastrófico do 
grande golpe

E a gratuidade do Linux?
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bia que estava gastando seu tempo 
e seu dinheiro puramente para ver o 
sistema operacional se tornar popular. 
Nada mais que isso.

Esperar que uma empresa tenha 
essa visão é algo fora da realidade. 
Empresa tem custo e espera retorno, 

na esmagadora maio-
ria das vezes, financeiro. 
Essa é a grande diferença. 
Quando o Google lançou 
seu sistema operacional 
para dispositivos móveis 
não estava buscando ape-
nas expressividade nu-
mérica, mas sim angariar 
mais uma fonte de receita. 
A ideia, claro, deu muito 
certo.

Não é possível comparar os dois 
projetos no que diz respeito à inves-
timento, desenvolvimento e retorno. 
São abordagens completamente dife-
rentes.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confirma a 
cada dia um pendor alarmante para prescindir do 
bom senso ao tratar dos mais variados assuntos. Dos 
palpites presidenciais não escaparam nem mesmo as 
taxas de Fernando de Noronha.

O mandatário qualificou como roubo a cobran-
ça, por seu próprio governo, de R$ 212 de estrangei-
ros e de R$ 106 de brasileiros para visitar o Parque 
Nacional Marinho situado no arquipélago de 21 ilhas 
e 17 km². Atribuiu a essa tarifa o baixo afluxo de turis-
tas ao Brasil.

Bolsonaro se equivoca, como de hábito, em vá-
rias frentes. O pagamento da entrada, que vale por 
10 dias, não impediu que a visitação aumentasse 60% 
desde 2012. O presidente parece ainda desconhecer 
que o acesso é pago em outros 15 parques nacionais, 
como Abrolhos, Iguaçu e Itatiaia.

Além disso, cobrar entrada se afigura como pra-
xe em alguns dos monumentos naturais mais famo-
sos do mundo, como Yosemite e Grand Canyon, nos 
EUA. O dinheiro arrecadado serve para manter a in-
fraestrutura da área de conservação, como trilhas e 
sua sinalização, e a segurança dos visitantes, da fauna 
e da flora oferecida por vigilantes e guardas florestais.

A invectiva contra Fernando de Noronha talvez 
se encaixe noutra ordem de motivações. O ambiente 
marinho, ao que parece, tornou-se um tema ingrato 
para o ex-deputado federal autuado por fiscais por 
pescar em outra área interditada para a atividade.

Com seu desprezo manifesto pela preservação 
ambiental desse ecossistema particularmente frágil 
em Noronha, Bolsonaro indica desconhecer que a 
taxa federal não constitui a maior barreira pecuniária 
para manter a visitação anual no teto de 89 mil tu-
ristas previstos no plano de manejo (em 2018 foram 
mais de 100 mil).

Bem mais salgada é a estadual, de R$ 73,52 por 
um dia e R$ 5.183,78 por 30. Se ficar pelos dez facul-
tados pelo ingresso federal, o visitante terá de desem-
bolsar um total de R$ 626,37, além dos R$ 106 (ou R$ 
212, se estrangeiro).

Mesmo essa despesa alta se justifica, porque dela 
se originam os recursos para limpeza urbana e tra-
tamento de mais de 200 toneladas mensais de lixo, 
levado para processamento no continente.

São várias as restrições em Noronha, como a 
proibição de voos noturnos, para não afetar o com-
portamento de aves, e da captura de sardinhas, usa-
das como iscas na pesca oceânica, vetada.

O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, 
contudo, já promete que suspenderá as interdições, 
atropelando as razões técnicas. O barato de Bolsona-
ro e Salles poderá custar caro a Noronha.

Editorial

O barato de Noronha

Ranking dos Políticos - Facebook

seu plano de poder.
Por outro lado, com o agravamen-

to da saúde de Fudel ficou claro que o 
esquema não tinha outra opção para 

substituí-lo no plano de comunização dos 
países que fazem parte do continente su-
bamericano senão ele mesmo, Lola, exata-
mente como maquiavelicamente planeja-
do.

O que não contaram era com a incom-
petência dentro de casa a começar pelo 
processo que ficou conhecido como man-
salão e terminando com a disputa interna 
de Lola com a pessoa que escolheu a dedo 
para cobrir sua quarentena obrigatória no 
governo do Bracil uma vez que o cérebro 
por detrás de tudo e seu sucessor natural 
havia sido desmascarado, julgado, conde-
nado e preso. Enquanto isso, a ocupanta 
do cargo em questão teve a petulância de 
afrontar tudo, inclusive Lola, para se reele-
ger em um contragolpe tão devastador que 
acabou por destruir o maior projeto de po-
der bancado pela corrupção de que se tem 
notícia no mundo.

Na sequência dos fracassos do plano 
de poder continental veio a continuidade 
da Operação Limpa Rápido, o julgamento, 
condenação e prisão do próprio Lolae a 
derrota de seu poste na eleição presiden-
cial. O resto virou história, a história das 
derrotas eleitorais de quase todos os go-
vernos envolvidos em corrupção na Ame-
rica do Sub e o final catastrófico do grande 
golpe.

OBS: Por se tratar de uma ficção, os no-
mes, eventos e locais foram inventados.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRERO 
É ENGENHEIRO CIVIL

O fracasso do grande golpe

“FORO ÍNTIMO”
O desembargador João Ferreira Filho se 

declarou suspeito na ação penal da Opera-
ção Déjà Vu, que investigou supostos des-
vios de R$ 600 mil na Assembleia Legisla-
tiva, entre os anos de 2012 e 2015. Ele alegou 
foro íntimo para deixar a ação. Segundo o 
MPE, o esquema consistia na apresentação 
de notas fiscais frias para justificar o recebi-
mento de verbas indenizatórias por parte de 
deputados estaduais.

AVAL DO CACIQUE
O presidente do MDB em Mato Grosso, de-

putado federal Carlos Bezerra, tem afirmado 
que o partido considera o nome do prefeito 
da Capital, Emanuel Pinheiro, como priorida-
de para a disputa do Palácio Alencastro, em 
2020. Na avaliação do cacique, Emanuel está 
se articulando neste sentido e vem fazendo 
um trabalho que o credencia a sair à reelei-
ção. Enquanto isso, a oposição pouco articu-
lada também acaba por favorecer o projeto de 
reeleição.

CENA CURIOSA
Quem visita a Casa Civil do Palácio Paia-

guás se depara com uma cena curiosa. Uma 
galeria com fotos de ex-secretários da pasta, 
afixadas na parede da recepção, traz, lado a 
lado, duas figuras que se locupletaram com a 
coisa pública. Trata-se de Eder Moraes e Pe-
dro Nadaf, que foram presos e condenados 
por crimes de corrupção. O primeiro já soma 
mais de cem anos de reclusão em condena-
ções, por lavagem de dinheiro, falsificação de 
documentos públicos, peculato e outras práti-
cas delituosas.

Sempre existe uma lógica por trás da gratuidade de 
sistemas operacionais e aplicativos. Nos dias em que 
vivemos a maior parte deles se mantém com publici-
dade, enquanto uma pequena parcela é mantida pela 
comunidade do software livre. É sempre importante 
conhecer um pouco mais sobre esses conceitos, para 
entender melhor o que você está usando.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

MARCELO 
PORTOCARRERO

Vocês já pararam para pensar porque a 
criação do grupo de países social-comu-
nistas subamericanos autoproclamado 
Foro de Saint Paul aconteceu em um país 
chamado Bracil? Esse foi o primeiro sinal 
do esquema para que Lola substituísse 
Fudel como o grande líder, em que pe-
sasse a aparente proeminência de Tran-
cas, sempre ao lado do decadente ditador 
cubabenho como um papagaio de pirata. 
Fato é que os dois e seus sucessores pas-
saram a depender da tutela de Lola.

Para começar a entender o esquema 
montado basta lembrar que Lola bancou 
indiretamente as eleições presidenciais 
dos candidatos dos países membros do 
Foro de Saint Paul através das propinas 
repassadas pelas empresas bracileiras-
que executavam obras em todos eles 
como está sendo demostrado pelas in-
vestigações em andamento por todo o 
continente.

A partir daí Lola começou a investir 
maciçamente na estratégia de torná-los 
cada vez mais dependentes do apoio bra-
cileiro com a permanência dos investi-
mentos nas obras de infraestrutura da-
queles países desde que financiadas pelo 
Banco Nacional do Desperdício Social e 
Econômico – BNDSE e executadas por 
empresas bracileiras.

Um golpe de mestre, pois unia assim 
duas estratégias para alcançar seu ob-
jetivo. A primeira através da amarração 
financeira dos governos locais através 
dos financiamentos do banco estatal bra-
cileiro e a segunda pela arrecadação de 
fundos para a sustentação financeira de 
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“O mandatário qualificou como roubo a 
cobrança, por seu próprio governo, de R$ 
212 de estrangeiros e de R$ 106 de bra-
sileiros para visitar o Parque Nacional 
Marinho

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Quando falo assuntos como o da edi-
ção passada, dizendo que um sistema 
operacional, desenvolvido por uma em-
presa privada, não pode ser totalmente 
gratuito, algumas pessoas me pergun-
tam, então, como o Linux consegue ser. 
A lista de diferenças é imensa e se você 
também acha que 
existe alguma seme-
lhança na filosofia 
adotada nos dois sis-
temas está na hora 
de ir um pouco mais 
a fundo, e vamos fa-
zer isso agora.

O Linux é um 
software livre, de 
código fonte aber-
to. Qualquer pessoa 
que quiser se empenhar em seu desen-
volvimento pode fazê-lo sem qualquer 
dificuldade, desde que, é claro, conheça 
o suficiente sobre programação. Grupos 
de pessoas se juntaram para desenvol-
ver suas próprias versões do sistema. 
Existiu, inclusive, o caso de um milioná-
rio que investiu pesado para que fosse 
criada sua própria versão do Linux.

Esse foi, então, o investimento feito: 
tempo e dinheiro de pessoas interessa-
das na expansão de seu projeto. E ele, 
na maioria das vezes, não visava lucro. 
O motivo? Quem estava investindo sa-

Uma mulher foi detida depois de tentar entrar em uma unidade prisional 
em Barra do Bugres com quatro mini-celulares escondidos em uma sacola de 
farofa. Segundo a Secretaria Estadual de Segurança Pública (Seps-MT), a mu-
lher visitava o filho, preso na unidade. A mulher (identidade não divulgada) 
foi levada para a Polícia Civil e assinou a um Termo Circunstanciado de Ocor-
rência. Os objetos apreendidos foram apreendidos e levados para a delegacia.



DIVULGAÇÃO

GRAMPOLÂNDIA 
PEGA MPE...

O depoimento do cabo PM 
Gérson Correa, que citou uso de 
“verba secreta” do Gaeco, tem dei-
xado insones promotores e procu-
radores do MPE-MT. Em grupos de 
WhatsApp, eles têm sido cobrados 
a dar uma satisfação à socieda-
de.  As revelações da denominada 
“Grampolândia Pantaneira” atin-
giram, em um maior grau, o Poder 
Executivo. Mas, ultimamente, a 
imagem desgastada é a do MPE, 
instituição que sempre foi vista 
com conceito positivo perante a 
sociedade.

DESMENTINDO 
DELATOR...

Em depoimentos ao Cira (Comitê Interins-
titucional de Recuperação de Ativos), vários dos 
acusados pelo delator da “Operação Rêmora”, Alan 
Malouf, negaram as acusações de terem operado 
um esquema de caixa 2 na campanha do ex-gover-
nador Pedro Taques (PSDB) em 2014. O ex-secre-
tário de Fazenda, Paulo Brustolin, entregou docu-
mentos que desmentiram as afirmações de Malouf 
de que ele receberia um “por fora” para atuar na 
pasta. Já os empresários Erivelton Gasquez e Eraí 
Maggi também negaram qualquer ilícito e explica-
ram que apoiaram politicamente o ex-governado-
res. Todos acusados esperam o arquivamento das 
investigações para ingressarem com ações milio-
nárias por dano moral contra Malouf.

AUSÊNCIA DE 
EMANUEL...

O ministro da Saúde, Luís Henrique Mandetta fez 
questão de ressaltar a ausência do prefeito da Capital 
Emanuel Pinheiro na solenidade de reabertura da San-
ta Casa hoje. Mandetta disse que Emanuel foi muitas 
vezes a Brasília “pedir por esse hospital”, que foi fe-
chado após a direção se atolar em dívidas. Em seguida, 
pediu que o vice Niuan mande um abraço para o pre-
feito e disse que tem muito carinho pela Prefeitura de 
Cuiabá. A citação do ministro trouxe à tona o mal-es-
tar entre Emanuel e o governador Mauro. Adversários 
políticos, eles não têm conseguido sequer manter um 
bom relacionamento institucional. Mauro, por exem-
plo, não prestigiou a inauguração da quarta etapa do 
HMC e o prefeito retribuiu a gentileza hoje. O clima de 
animosidade de ambos não ajuda em nada a Capital.
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Depois de 4 meses Santa Casa de Cuiabá é reaberta

Santa Casa de Cuiabá é 
reaberta sob a tutela do Estado
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de passar quatro 
meses fechada, a Santa Casa 
de Cuiabá, agora reinaugura-
da com o nome de Hospital 
Estadual Santa Casa volta a 
atender a população. A sole-
nidade de reabertura ocor-
reu na manhã de ontem (23), 
e além do governador Mauro 
Mendes (DEM), contou tam-
bém com a presença do mi-
nistro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta.

Desde que o Governo do 
Estado decidiu tomar as ré-
deas da situação há 60 dias, 
um processo de transfor-
mação do local foi iniciado. 
Mendes afirmou que a nova 
estrutura vai pôr fim ao fun-
cionamento anormal que o 
local tinha até então. “Con-
seguimos adiantar 30 meses 
de aluguel do local. Resol-
vemos também o problema 
dos servidores, que estavam 
com seis meses de salário 
atrasado. E a partir de então, 
começamos aqui uma ver-
dadeira transformação, que 
deixa o Luciano Huck com 
inveja. Só quem conheceu a 
Santa Casa antes sabe o que 
a equipe conseguiu fazer em 

60 dias nesta unidade”, afir-
mou. O ministro Mandet-
ta afirmou que a pasta vai 
ajudar o governo estadual a 
manter a nova Santa Casa, 
com aporte de R$ 10 milhões 
mensais. “Fechar serviço de 
hospital é muito fácil, basta 
abaixar a porta, passar uma 
chave, falar ‘fechei’ e jogar 
a toalha. Reabrir o serviço é 
muito difícil. É mais difícil 
do que fazer todo o serviço. 
Pegar uma estrutura que es-
tava em andamento, nós va-
mos ter que credenciar todo 
esse serviço junto ao SUS do 
hospital antigo para poder-
mos formatar. Então, temos 
uma equipe do Ministério 
da Saúde trabalhando jun-
to””, disse.

A previsão é que até segun-
da-feira (28) a nova Santa 
Casa esteja com capacidade 
de atendimento em torno de 
80%. Foram investidos R$ 2 
milhões em reformas e ade-
quações que resultaram na 
composição de 11 leitos de 
UTI para adultos, dez para a 
ala pediátrica e mais dez sa-
las cirúrgicas e outras 10 no-
vas para recuperação. A nova 
diretoria estima que farão 
média de 500 atendimentos 
mês a partir de agora.

FIM DA ESPERA | A solenidade contou com a presença do ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta
Foto: tchelo Figueiredo
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GRAMPOLÂNDIA

Alvo de grampos ilegais, Juarez 
pede que crime seja investigado

NA COLA DO GOVERNADOR

Professores protestam contra 
Mendes na reabertura da Santa Casa

LIBERDADE ECONÔMICA

Apresentado 
projeto que prevê 
desburocratização 
para empreender

Juarez vê ‘barriga de aluguel’ e pede investigação

Texto é consequência de audiência pública realizada pela 
ALMT 

RD NEWS

A defesa do deputado 
federal Juarez Costa (MDB) 
ingressou com pedido para 
que seja investigada a de-
núncia de que grampos ile-
gais, na modalidade barriga 
de aluguel, foram utilizados 
na Operação Sorrelfa   que 
apurou crimes de corrupção, 
lavagem de dinheiro e orga-
nização criminosa na pre-
feitura de Sinop no período 
que o emedebista ainda era 
prefeito do município.

A petição pede que o 
Núcleo de Ações de Compe-
tências Originárias (NACO) 
apure a existência de inter-
ceptações não autorizadas e 
falsidade ideológica. Requer 
ainda que os autos que da 
Operação Sorrelfa, que es-
tão na 1ª Vara Criminal de 
Sinop, seja avocados pelo 
Tribunal de Justiça (TJ) e 
que seja decretado sigilo. A 
decisão caberá ao desembar-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A patrulha dos servido-
res públicos da Educação em 
cima do governador Mau-
ro Mendes (DEM) continua. 
Desde a semana passada os 
manifestantes vêm seguin-
do os passos do governador 
para protestar contra o não 
aceite de aumento salarial 
exigido pela classe.

Na última sexta-feira 
(19), em visita à Chapada dos 
Guimarães, Mendes foi cer-

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Ulysses Moraes (DC) apre-
sentou, na última semana, 
Projeto de Lei Complemen-
tar que institui a Declara-
ção Estadual de Direitos de 
Liberdade Econômica e es-
tabelece garantias de livre 
mercado. O texto é conse-
quência da audiência públi-
ca realizada na Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
(ALMT) para discutir o tema, 
realizada no dia 18 de junho. 
O projeto de lei visa dar ple-
na aplicabilidade às regras 
trazidas pela Medida Provi-
sória da Liberdade Econô-
mica, que tramita atualmen-
te no Congresso Nacional. 
Com isso, as atividades exer-
cidas pelos empreendedores 
serão facilitadas e desburo-
cratizadas, principalmente 
as relacionadas ao pequeno e 
médio empresário.

A proposição do depu-
tado institui a Declaração 
Estadual da Liberdade Eco-
nômica, que além de trazer 
diretrizes sobre uma menor 
intervenção do Estado no 
dia a dia nas atividades exer-
cidas pelo empreendedor. 
Ela também proporcionará 

desburocratizações como a 
dispensa de alvarás de fun-
cionamento, por exemplo, 
para atividades de baixo ris-
co, que serão regulamenta-
das no texto do projeto.

“A Medida Provisó-
ria representou um grande 
avanço ao país, mas ainda 
precisa ser reafirmada nas 
legislações estaduais e muni-
cipais para que consigamos, 
de fato, fazer com que estes 
benefícios sejam efetivados 
em todas as esferas. O nosso 
projeto prevê basicamente 
esta reafirmação, no âmbi-
to de Mato Grosso”, afirma 
Ulysses. Entre as alterações 
previstas no texto, existem 
uma série de atividades ou 
empreendimentos classi-
ficados de baixo risco, que 
não estarão mais submeti-
das ao licenciamento am-
biental, por exemplo. Estas 
atividades estão contidas na 
Resolução nº 51 do Comitê 
para Gestão da Rede Nacio-
nal para a Simplificação do 
Registro e da Legalização de 
Empresas e Negócios (CG-
SIM). O texto do projeto 
segue agora para apreciação 
dos parlamentares em pri-
meira votação, no Plenário 
da ALMT. 

gador Orlando Perri, relator 
da Grampolândia. “A derra-
deiro, cumpre frisar que a 
suposta barriga de aluguel e 
falsidade ideológica ocorre-
ram em investigação levada 
a efeito por membros do Mi-
nistério Público, razão pela 
qual o presente feito deve 
tramitar neste egrégio soda-
lício”, diz trecho da petição. 
A Operação Sorrelfa foi de-
sencadeada pelo Gaeco con-
tra Juarez em 15 de setembro 
de 2016, em plena campanha 
eleitoral, quando o emede-
bista apoiava a sucessora Ro-
sana Martinelli (PL). À época 
foram cumpridos mandados 
de busca e apreensão na sua 
residência.

“Acrescente-se o fato 
de que a postulação minis-
terial de afastamento do si-
gilo telefônico ocorreu há 
apenas 30 dias aproxima-
damente antes das eleições 
municipais, presumindo-se 
a finalidade eleitoral das in-

cado pelos manifestantes 
que além de muitas vaias, 
gritaram palavras de ordem 
pedindo também o paga-
mento dos pontos cortados.

Na segunda-feira (22), 
os mesmos manifestantes 
foram até a sede do governo 
e se acorrentaram em fren-
te ao Palácio Paiaguás espe-
rando um posicionamento 
de Mendes. Ontem (23), os 
servidores da Educação con-
tinuaram na “caçada” ao go-
vernador teve como destino 
a reabertura da Santa Casa 

de Cuiabá, que contou tam-
bém com a presença do mi-
nistro da Saúde, Luiz Henri-
que Mandetta.

Ainda acorrentados, 
como ocorreu na segunda-
-feira no Paiaguás, eles gri-
tavam “Governador fujão 
atende a Educação, Gover-
nador fujão atende a Educa-
ção, Governador fujão aten-
de a Educação”, em frente 
à Santa Casa. A presença da 
Polícia Militar precisou ser 
reforçada para conter a fúria 
dos manifestantes.

O senador Jayme Cam-
pos (DEM), também esteve 
presente na solenidade de 
reabertura da Santa Casa e 
pediu a compreensão por 
parte dos professores, se 
referindo ao temor de não 
cumprimento da Lei de Res-
ponsabilidade Fiscal. “Hoje, 
tem uma legislação pesada 
que é a Lei de Responsabili-
dade Fiscal, que o governa-
dor não pode descumprir, 
sob pena de ser enquadrado 
em improbidade adminis-
trativa”, afirmou Campos.

terceptações”, pontua a pe-
tição. Na semana passada, o 
cabo PM Gerson Correa de-
clarou em reinterrogatório 
que a Operação Sorrelfa foi 
politicamente orquestrada 
pelo Ministério Público Es-
tadual durante as eleições de 
2016. Também admitiu o uso 
da barriga de aluguel.     “Eu 

estava lá e continuou até a 
deflagração, com intercep-
tação, contra o ex-prefeito 
de Sinop, Juarez Costa. Este 
mesmo modus operandi, de 
pegar decisão alheia a inves-
tigação e inserir dados, ela é 
demonstrada classicamente 
nesta investigação”, admitiu 
no depoimento.
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Justiça penhora direito autoral de 
Belo em ação movida por Denilson

TV  e Entretenimento

O Tribunal de Justiça de São 
Paulo ordenou a penhora dos di-
reitos autorais de Belo para pagar 
a ação vencida pelo ex-jogador 
Denilson. A dívida do cantor, se-
gundo o UOL, é de R$ 4,7 milhões. 
A Justiça, inclusive, enviou ofí-
cio à Apple pedindo esclareci-
mentos sobre a comercialização 
dos direitos autorais de Belo nas 
mídias digitais.

O processo movido por Deníl-
son contra Belo é por quebra de 
contrato. O ex-jogador era em-
presário da banda Soweto, que 
tinha Belo como vocalista, mas 
ele deixou o grupo para fazer 
carreira solo. Na Justiça, o atual 
comentarista da Band alega que 
Belo não pagou indenização ao 
sair do grupo.

Com o bloqueio dos direitos 
autorais de Belo, a Justiça busca 
saber mais informações sobre 
o recolhimento dos direitos em 
plataformas musicais. 

A Apple Brasil, no entanto, 
acrescentou que essa solicitação 
deve ser feita às empresa que re-
presentam os direitos autorais 
do musico.

Após a vitória na Justiça, a 
defesa de Denilson e o Tribunal 
não encontraram bens em nome 
de Belo. Em 2018, os cachês de 
apresentação de Belo foram blo-
queados judicialmente, mas os 
valores não cobriram a dívida.

Marília Mendonça 
descobre o sexo 
do bebê em chá 
revelação no dia 
de seu aniversário

A “rainha da sofrência” do sertanejo pode 
comemorar a entrada de mais um homem em 
sua vida: o seu filho Leonardo. Foi o que a can-
tora Marília Mendonça descobriu na noite de 
segunda-feira (22), em chá revelação no mes-
mo dia de seu aniversário.

Festejando seus 24 anos ao lado de amigos 
e família, ela descobriu que seu bebê com o 
cantor Murilo Huff é um menino. O relaciona-
mento dos dois foi oficializado publicamente 
em maio deste ano. “Ai meu Deus, acho que 
eu vou desmaiar”, disse a cantora antes de ler 
o sexo no chá. “É o Leo, gente”, afirmou, abra-
çando o namorado em seguida.

Marília anunciou a gravidez em junho e já 
completou cinco semanas. Veja a seguir sua 
reação ao descobrir o sexo do bebê:
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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 comprovada;
5-Auxiliar de Balanceiro, acima de 20 anos;
6-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
7-Vendedor, com experiência, conhecimento pacote 
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 veicu-
lar, 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

TÂNIA APARECIDA ROSEGHINI TESTA, CPF 
907.324.059-04, torna público que requereu junto a Se-
cretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/
SORRISO,  Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO), para a atividade de Co-
mércio varejista de materiais de construção em geral, com 
predominância em produtos elétricos, hidráulicos, para 
uso doméstico e industrial e afins, localizada na Avenida 
Perimetral Sudeste, 11479, bairro Centro, município de 
Sorriso/MT. Coordenadas geográficas: 55°42’40,56”W  
12°32’48,30”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

INPASA AGROINDUSTRIAL S.A., CNPJ: 29.316.596/0001-
15, situada na Rod. BR-163, km 817, Bairro Jussara - Nú-
cleo Colonial Celeste, município de Sinop/MT, torna público 
que requereu a Secretaria de Estado e Meio Ambiente de 
Mato Grosso - SEMA/MT o pedido de Licença Ambiental 
(Licença de Operação - LO) para a atividade de Linha de 
Transmissão de 138 kV, localizada na área rural do municí-
pio de Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Deméter 
Engenharia (67) 3351-9100.

ALOISIO DIHEL, CPF nº 241.835.719-87, torna público 
que requereu junto à Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente SAMA/NM, as Licenças Prévia, Instalação 
e Operação para atividade de infraestrutura – Condomínio 
vertical plurifamiliar (apartamentos) do empreendimento 
denominado como Residencial Boa Morada 1, localizado 
no Bairro Jd. das Orquídeas, município de Nova Mutum – 
MT. Não foi determinado estudo de impacto ambiental.

RADIADORES SORRISO LTDA - ME, CNPJ 
18.127.230/0001-81, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) para ati-
vidades de Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores, localizada na AV Perimetral Novo 
Horizonte, N 1251, Loteamento Novo Horizonte I, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PRO-
JETOS 3544-0266)

OLIVEIRA E ROSSETTI LTDA - ME, CNPJ 
14.525.465/0001-70, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para ativida-
des de Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores / Serviços de manutenção e repara-
ção elétrica de veículos automotores / Serviços de instala-
ção, manutenção e reparação de acessórios para veículos 
automotores, localizada na Rua Irai, N 276, Industrial 2 
Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

BOLETIM SINE 

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

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) oferece as seguintes vagas de emprego 
para esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista 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.
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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 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 30/2019 – RESULTADO 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MÓVEIS PLANEJADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, TRABALHO E CIDADANIA, CONFORME 
PROJETO ANEXO E TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa 
MORSA SOLUÇÕES EM AÇO EIRELI, com o valor total de R$ 19.000,00 (dezenove mil 
reais). Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não 
houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de Julho de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 031/2019 

A Prefeitura Municipal De Peixoto De Azevedo, Estado De Mato Grosso, Através Da Portaria 
Municipal Nº 505 De 08 De Abril De 2019, Faz Saber Que Se Encontra Aberta Aos 
Interessados, Na Secretaria De Administração – Setor De Licitações Deste Município, 
Licitação Modalidade Pregão Presencial - Srp Nº 031/2019, Regida Pela Lei Federal 
10.520/2002 E 8.666 De 21 De Junho De 1993 E Posteriores Alterações, E Pelas Condições 
Estabelecidas Neste Edital, Para Seleção Da Melhor Proposta Pelo Menor Preço Por Item 
Objetivando “Registro De Preços Para Futura E Eventual Aquisição De Equipamentos Para 
Utilização No Sistema De Informação Em Vigilância Sanitária (Svs) Conforme Portaria Nº 
083/2018/Gbses E Termo De Referência”. Que Será Realizado Às 08h00min Do Dia 06 De 
Agosto De 2019, Na Sala De Licitações, No Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
Completo Poderá Ser Adquirido No Endereço Abaixo Ou Baixado Gratuitamente No Seguinte 
Endereço Eletrônico: Www.Peixotodeazevedo.Mt.Gov.Br, Maiores Informações No Setor De 
Licitações, De Segunda A Sexta–Feira, Das 07hs Às 11hs E 13hs Às 17hs, Ou Pelo Fone (66) 
3575-5100.  

Peixoto De Azevedo, 23 De Julho De 2019. 
Emerson Nunes Freitas  

Pregoeiro Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019-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 
sagraram-se vencedoras as empresas: JET CLEAN-TRANSPORTES E SERVIÇOS 
LTDA-ME, no item 01, no valor total de  R$ 46.095,00 (Quarenta e seis mil, noventa e 
cinco reais); CONFIANÇA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO LTDA-
ME, nos itens 02 a 05, no valor total de R$ 22.270,35 (Vinte dois mil, duzentos e 
setenta reais e trinta e cinco centavos). Juina-MT, 23 de julho de 2019.  

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

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
ESPECÍFICA – ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA 

Data Da Assembleia: Dia 15.08.2019 (Quinta-Feira), Às 17h00min Em Primeira 
Convocação E 17h30min Em Segunda Convocação, A Se Realizar Na Sede Do Sindicato 
Dos Trabalhadores Na Indústria De Carnes E Derivados E Indústria De Rações 
Balanceadas E Da Alimentação De Nova Mutum /Mt (Sintratum), Situada Na Rua Das 
Seringueiras, Nº 1560w, Bairro Alto Da Colina, Na Cidade De Nova Mutum/Mt. Base 
Territorial: Nova Mutum/Mt. Convocação: Todos Os Membros Das Categorias 
Representadas Atualmente Pelo Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Carnes E 
Derivados E Indústria De Rações Balanceadas E Da Alimentação De Nova Mutum/Mt  
(Sintratum), Quais Sejam: Trabalhadores Empregados Nas Indústrias Que Têm Como 
Atividade Empresarial Econômica Principal A Fabricação E/Ou Industrialização De Carnes 
E Derivados, Do Trigo, Milho, Soja E Mandioca, Na Indústria Do Arroz, Na Indústria Da 
Aveia, Na Indústria Do Açúcar, Na Indústria De Torrefação E Moagem Do Café, Na 
Indústria De Refinação Do Sal, Na Indústria De Panificação E Confeitaria, Na Indústria De 
Produtos De Cacau E Balas, Na Indústria Do Mate, Na Indústria De Laticínios E Produtos 
Derivados, Na Indústria De Massas Alimentícias E Biscoitos, Indústrias De Cerveja E 
Bebidas Em Geral, Na Indústria Do Vinho, Na Indústria De Águas Minerais, Na Indústria 
Do Azeite E Óleos Alimentícios, Na Indústria De Doces E Conservas Alimentícias, Na 
Indústria De Frios, Na Indústria Da Imunização E Tratamento De Frutas, Na Indústria Do 
Beneficiamento Do Café, Na Indústria Alimentar De Congelados, Supercongelados, 
Sorvetes, Concentrados E Liofilizados, Na Indústria De Rações Balanceadas, Na Indústria 
De Café Solúvel, Na Indústria Da Pesca. Convocação Da Categoria Pretendida: 
Trabalhadores Das Indústrias E Agroindústrias, Cuja Sede Se Localiza No Município De 
Nova Mutum/Mt, E Que Têm Como Atividade Econômica Principal A Fabricação E/Ou 
Industrialização De Álcool Carburante, Anidro E Gel, E Biocombustíveis Em Geral, Assim 
Compreendidos: Trabalhadores Na Indústria De Etanol, Biodiesel, Lubrificantes 
Biofabricados, Derivados E Cooprodutos Processados A Partir De Gordura Animal Ou 
Espécies Vegetais. Base Territorial Pretendida: Nova Mutum/Mt. O Presidente Do 
Sindicato Dos Trabalhadores Na Indústria De Carnes E Derivados E  Indústria De Rações 
Balanceadas E Da Alimentação De Nova Mutum/Mt  (Sintratum), Inscrito No Cnpj Sob O 
Nº 10.424.267/0001-60, No Uso De Suas Atribuições Estatutárias Previstas No Art. 11, § 
3º, Combinado Com O Art. 17, Inciso Iii, Convoca A Todos Os Sindicalizados E Todos Os 
Trabalhadores Da Categoria Pretendida Acima Assinalada Para A Assembleia Geral 
Extraordinária Específica – Alteração Estatutária, A Ser Realizada No Dia 15 (Quinze) De 
Agosto De 2019, (Quinta-Feira), Às 17h00min, Em Primeira Convocação, E, Às 17h30min, 
Em Segunda Convocação, A Se Realizar Na Sede Do Sindicato Dos Trabalhadores Na 
Indústria De Carnes E Derivados E  Indústria De Rações Balanceadas E Da Alimentação 
De Nova Mutum/Mt  (Sintratum), Situado Na Rua Das Seringueiras, Nº 1560w, Bairro Alto 
Da Colina, Na Cidade De Nova Mutum/Mt, Com A Seguinte Pauta: 1º) Leitura Da 
Proposta De Modificação Estatutária, Visando A Ampliação Na(S) Categoria(S) 
Representada(S) Pela Entidade; 2º) Retificação Do Erro Material Constante Na 2ª 
Alteração Estatutária: Sede Do Sindicato; 3º) Apresentação De Alterações Pela 
Assembleia; 4º) Deliberação Sobre A Proposta De Modificação Estatutária E Sobre As 
Alterações Propostas Em Assembleia; 5º) Aprovar Ou Reprovar A Modificação Proposta. 
Nova Mutum/Mt, 24 De Julho De 2019. 

GENTIL CAMPAGNARO 
CPF nº 346.123.439-72 - Presidente do Sintratum 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 027/2019
Objeto: Contratação de empresa para construção de covas em 
alvenaria no Cemitério Municipal, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o 
projeto básico. Data de Abertura: 09 de agosto de 2019. Horário: 08:00 
horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido 
no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou 
pelo e-mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400. Nova Mutum - MT, 23 de julho de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs
Presidente da CPL em Exercício

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
E SERVIÇO DE RECARGA DE EQUIPAMENTOS DE COMBATE E 
PREVENÇÃO DE INCÊNDIO (EXTINTORES) PARA AS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S)  
SOLICITANTE(S).” CONFORME A SEGUIR, AMAZÔNIA COMERCIO 
DE EQUIPAMENTOS CONTRA INCÊNDIO EIRELI EPP, CNPJ Nº 
04.250.094/0001-08, ITENS VENCEDORA - 822584 R$ 7,00 - 832951 
R$ 5.750,00, VALOR TOTAL 16.813,00; e  SORRISO 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO E COMBATE INCÊNDIO LTDA, 
CNPJ Nº 19.781.971/0001-44, ITENS VENCEDORA - 802841 R$ 
110,00 - 802842 R$ 110,00 - 802843 R$ 120,00 - 802844 R$ 185,00 - 
802845 R$ 98,00 - 802846 R$ 1.800,00 - 802847 R$ 203,66 - 802848 
R$ 213,33 - 802851 R$ 7,90 - 802852 R$ 28,90 - 802853 R$ 8,60 - 
802854 R$ 6,80 - 802855 R$ 5,40 - 802856 R$ 29,90 - 802870 R$ 38,90 
- 802871 R$ 39,70 - 802872 R$ 48,00 - 802874 R$ 37,50 - 802875 R$ 
145,00 - 802876 R$ 94,00 - 802882 R$ 98,00 - 822582 R$ 9,40 - 
822583 R$ 8,40 - 822586 R$ 49,90 - 832953 R$ 73,40 - 832954 R$ 
500,00, VALOR TOTAL 203.282,41 - VALOR TOTAL GERAL 
220.095,41.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 06 DE AGOSTO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
075/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E 
CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, VOLTADOS 
A ATENDER AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SECRETARIA 
DE SAÚDE, BEM COMO O CENTRO DE ESPECIALIDADES 
ODONTOLÓGICAS - CEO, AMBULATÓRIO MULTIPROFISSIONAL 
DE ESPECIALIZADO - AME E A UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO - UPA, 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

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019

Marisete M. Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL N° 075/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 038/2019

Prefeito Municipal

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
TRANSPORTES DE VEÍCULO (FRETE) PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DE DESLOCAMENTO DAS VANS TIPO 
AMBULÂNCIA ADQUIRIDAS POR MEIO DA ADESÃO AO PREGÃO 
044/2018 MINISTERIO DA SAÚDE. FINALIDADE: O processo refere-
se à contratação de empresa especializada para o serviço de 
transporte de 03 (três) ambulâncias adquiridas por meio do processo 
licitatório Pregão Presencial 061/2019 (Adesão ao Pregão 044/2018 do 
Ministério da Saúde), que tem como local de retirada Brasília – DF. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93 
e Decreto Federal 9.412/2018. CONTRATADO: ARX TRANSPORTES 
LTDA, CNPJ Nº 30.721.796/0001-32. VALOR GLOBAL: R$ 16.000,00 
(dezesseis mil reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Ari Genézio Lafin

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 07 DE AGOSTO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
076/2019, objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA CONFECÇÃO DE 
D O C U M E N T A Ç Ã O  O R T O D Ô N T I C A / O R T O P É D I C A  
ODONTOLÓGICA E RADIOGRAFIA PANARÂMICA, VOLTADOS A 
ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – 
CEO, 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.
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Lindoso comemora pênalti convertido contra o Palmeiras

Lindoso abraça missão de substituir
capitão Dourado em momento decisivo
DA REPORTAGEM

Rodrigo Lindoso pisará 
o gramado do Parque Cen-
tral nesta quarta-feira (24), às 
18h15, com a responsabilida-
de de substituir o capitão do 
Inter no jogo de ida das oita-
vas de final da Libertadores, 
contra o Nacional. Uma mis-
são “pesada”, mas já assimi-
lada com naturalidade pelo 
volante que virou homem 
de confiança de Odair Hell-
mann para suprir à altura a 
ausência de Rodrigo Doura-
do.

O capitão colorado vol-
tou a sentir dores no joelho 
esquerdo e está fora da par-
tida. Ele só irá voltar quan-
do se recuperar plenamen-
te do problema. Dourado 
lesionou-se ainda em abril e 
chegou a passar por artros-
copia. Neste período, atuou 
e treinou no sacrifício até a 
decisão de preservá-lo nova-
mente para enfim ficar 100%.

Sem ele, o duelo em 
solo uruguaio vira mais uma 
prova de fogo ao maranhen-
se de 29 anos para se con-
solidar como titular do mo-
mento na posição. Os jogos 
grandes, aliás, têm virado 
rotina para Lindoso. E com 
atuações seguras.

“O Dourado já tem a 
sua história com a camisa do 
Inter. É um líder dentro do 
nosso grupo e sua ausência 
é muito sentida. Estou em 
busca do meu espaço e acho 
que venho correspondendo. 
Estamos todos esperando o 
retorno dele e conversamos 
bastante para ajudar o Inter 
da melhor maneira possível”, 
diz o volante, via assessoria 
de imprensa.

Na quarta passada, en-
trou em campo de última 
hora na classificação à semi-
final da Copa do Brasil, com 
vitória nos pênaltis sobre o 
Palmeiras, no Beira-Rio. Ali, 
ele deu amostra de que está 
pronto para ser o guardião 
da zaga do Inter. Não só pe-
los 90 minutos, mas pelo pê-
nalti convertido com muita 
categoria na série de cobran-
ças.

Contratado no início do 
ano, Lindoso demorou a en-
grenar até pegar o estilo mais 
aguerrido da equipe. “Eu 
sempre trabalhei em busca 
de oportunidades. Tive algu-
mas propostas interessantes, 
mas optei pelo Inter pelo 
projeto que me foi apresen-
tado e pela força da equipe 
que estava sendo montada. 
Estamos vivos em todas as 

INTER | Volante tem aproveitamento semelhante ao do capitão nas 21 partidas em que entrou em campo
Foto: FMFMt

Jan Hurtado, Eduardo Salvio e Mac Allister: três novos 
reforços do Boca 

Confusão ocorreu nas cadeiras inferiores do Beira-Rio 

Foto: Andre durão

Foto: reprodução

LIBERTADORES

Flamengo encara Emelec no jogo
de ida das oitavas de final

IMAGENS ANALISADAS

STJD denunciará Inter por agressão 
a torcedora gremista no Beira-Rio

ATHLETICO X BOCA

Sem Benedetto, 
argentinos chegam
com reforços e 
com zaga reserva

Foto: CAhê MotA

Equatorianos foram recepcionar rubro-negros 

DA REPORTAGEM

Dois desfalques de últi-
ma hora, dois reforços “sur-
presa” na torcida. O Flamen-
go chegou a Guayaquil no 
início da madrugada desta 
terça-feira (23) com apoio 
de torcedores equatorianos 
para superar as ausências de 
Éverton Ribeiro e Vitinho 
(além de Arrascaeta) em due-
lo com o Emelec, pelas oita-
vas de final da Libertadores.

Na chegada ao país vizi-
nho, o atacante Gabriel pro-
meteu um Flamengo ofen-
sivo apesar dos desfalques. 
Para o camisa 9 afirmou que 
o time vai manter a forma 
de jogar que ganhou desde a 
chegada de Jorge Jesus.

“A gente vem melho-
rando a cada dia, buscamos 
melhorar e buscar bastante. 
O que vem de fora não in-
terfere aqui dentro. Vemos 
nos jogos que o sistema é o 
mesmo, a forma de jogar é 
a mesma, buscamos marcar 
gols em qualquer lugar”, dis-
se.

DA REPORTAGEM

A Procuradoria do Su-
perior Tribunal de Justiça 
Desportiva (STJD) irá denun-
ciar o Inter pela agressão so-
frida pela torcedora gremista 
após o clássico Gre-Nal do 
último sábado, dentro do 
Beira-Rio. O órgão analisa 
as imagens e ainda não con-
firmou quais serão os artigos 
citados para o caso, o que 
deve ocorrer até a próxima 
semana. A mulher hostili-
zada já prestou depoimento 
em Porto Alegre.As imagens 
da ação da colorada empur-
rando e tentando retirar uma 
camisa do Grêmio de outra 
torcedora são analisadas por 
um dos procuradores do tri-
bunal. Mas já é certa a abertu-
ra de denúncia sobre o caso, 
provavelmente protocolada 
na próxima semana.

A torcedora hostilizada 
com o filho prestou depoi-
mento na tarde desta segun-
da-feira, na 20ª Delegacia 
de Polícia de Porto Alegre, 
na zona sul da cidade, para 
o início das investigações. O 
Ministério Público, por meio 
da Promotoria de Justiça do 
Torcedor, também instaurou 

DA REPORTAGEM

O Boca Juniors chega 
com novidades e mudanças 
para enfrentar o Athletico, 
às 20h30 de hoje, na Arena 
da Baixada, pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Liber-
tadores contra o Boca Ju-
niors. A equipe comandada 
pelo técnico Gustavo Alfaro 
não joga uma partida ofi-
cial desde o dia 2 de junho, 
quando perdeu a final da 
Copa da Superliga da Argen-
tina para o Tigres. Nas últi-
mas semanas, os xeneizes 
fizeram a pré-temporada de 
inverno e disputaram qua-
tro amistosos. A decisão en-
tre Athletico e Boca será no 
dia 31, na Bombonera, em 
Buenos Aires, na Argentina. 
Quem passar do duelo en-
frenta o vencedor do duelo 
entre Olimpia x LDU.

O time argentino foi 
ao mercado e contratou três 
jogadores: Eduardo Salvio 
(meia-atacante ex-Benfica, 
29 anos); Jan Hurtado (ata-
cante ex-Gimnasia y Esgri-
ma, 19) e Alexis Mac Allister 
(emprestado pelo Brighton, 
20). O trio foi inscrito nas 
oitavas de final da Liberta-
dores.

Além disso, o italiano 
um expediente para investi-
gar o episódio.

O CASO
As cenas de violência no 

Beira-Rio foram registradas 
logo após o jogo no Beira-
-Rio, que terminou empata-
do em 1 a 1, e flagradas pela 
equipe da RBS TV. A confu-
são começou quando a tor-
cedora acompanhada do fi-
lho de seis anos retirou uma 
camisa do Grêmio e come-
morou em setor destinado à 
torcida do Inter, logo abaixo 
de onde estava a torcida visi-
tante. Alguns colorados ten-
taram arrancar a camisa de 
suas mãos – ela foi hostiliza-
da e chegou a ser empurrada 
pela mulher. Funcionários 
do Inter chegaram e escolta-
ram a mulher e a criança até 
a saída do estádio. O garoto, 
aos prantos, tentava reaver a 
camisa, que foi recolhida por 
um funcionário do clube e 
devolvida posteriormente à 
família.

A família assistiu ao 
Gre-Nal na torcida do Inter 
por não ter conseguido in-
gressos para o setor de tor-
cida mista, espaço compar-
tilhado pelas duas torcidas. 

competições no ano e o ob-
jetivo principal e conquistar 
títulos. Temos chances de 
conquistar coisas grandes ao 
longo do ano e vamos lutar 
em todas as frentes”, diz o 
volante.

O empate em 2 a 2 com 
o River Plate na Argentina foi 
o ponto de virada para esta 
nova faceta. Teve desempe-
nho de sobra para garantir 
a posição – inclusive, foi a 
única partida em que atuou 
ao lado de Dourado. Prova 
disso é que enfileirou 10 jo-
gos seguidos como titular até 
a parada da Copa América.

NÚMEROS
SEMELHANTES
Lindoso virou uma es-

pécie de 12º jogador de Odair 
para a formação considerada 
“ideal”. E o fez graças ao de-
sempenho. O volante man-
tém o padrão do titular e tem 
números semelhantes aos de 
Dourado (confira abaixo).

Nesta quarta, Lindoso 
revisitará um pouco de seu 
passado no Parque Central, 
onde possui boas recorda-
ções. Em 2017, ele ajudou o 
Botafogo a eliminar o Na-
cional nas oitavas de final da 
Libertadores – justamente a 
fase atual da competição.

Gremistas, mãe e o garoto se 
separaram do pai e de outro 
filho colorado e foram para a 
área localizada abaixo da tor-
cida do Grêmio, que estava 
no andar superior.

O Grêmio presta apoio 
a família vítima das agres-

sões – o presidente Romildo 
Bolzan ligou para a torcedora 
gremista ainda no domingo 
para manifestar solidarieda-
de. O clube estuda alguma 
ação e pode promover um 
encontro de mãe e filho com 
os jogadores de clube.

Daniele De Rossi está a ca-
minho do Boca. Ele deve 
estar disponível caso o Boca 
avance para as oitavas.

Ele vinha buscando 
uma nova equipe depois de 
não ter seu vínculo com a 
Roma estendido depois de 
17 anos defendendo a equipe 
da capital italiana. Antes de 
fechar com os argentinos, o 
jogador também tinha uma 
proposta do Los Angeles FC. 
Na Roma, foram 17 tempo-
radas, 616 partidas, 63 gols e 
54 assistências.

Darío Benedetto está 
com um pé fora do Boca 
Juniors. Ele está apalavrado 
com o Olympique de Mar-
selha. Além disso, sofreu 
uma lesão no último amis-
toso e não enfrenta o Ath-
letico. Quem também está 
de saída é o volante Nahitan 
Nández, que está a caminho 
do Cagliari, da Itália. O joga-
dor deve atuar nas partidas 
contra o Furacão e, depois, 
se despedir do Boca.

O mesmo ocorre com 
Pavón, se chegar uma nova 
oferta - até agora Boca recu-
sou uma oferta de 12 milhões 
de dólares do Los Angeles 
Galaxy, e com Almendra - a 
Roma estaria disposta a pa-
gar 25 milhões de dólares.

Unidos pela paixão pelo 
Rubro-Negro, os amigos Jo-
nathan e Sebastian estiveram 
no Aeroporto Internacional 
José Joaquim de Olmedo 
para recepcionar a delega-
ção. O pouso no Equador 
aconteceu às 00h01 (horário 
de Brasília), em voo fretado 

vindo de São Paulo, onde o 
elenco treinou após o em-
pate por 1 a 1 com o Corin-
thians, pelo Brasileirão.

Com os desfalques de 
Éverton Ribeiro e Vitinho, 
que voltaram para o Rio de 
Janeiro para iniciarem trata-
mento de lesões, Jorge Jesus 

relacionou o jovem lateral 
João Lucas para viagem. Ao 
todo, o português terá 24 jo-
gadores à disposição para o 
duelo de abertura das oita-
vas. O duelo com o Emelec 
está marcado para hoje (24), 
às 20h30, no Estádio George 
Capwell.
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Onça-pintada foi deixada filhote em pet shop e passou por reabilitação 

Filhote de onça deixado em
pet shop vai para a Argentina
DA REPORTAGEM

Uma onça-pintada que ti-
nha sido resgatada filhote em 
um pet shop em Sorriso, em 
agosto do ano passado, deve 
ser transferida para a Argen-
tina. O animal se recuperou 
no centro veterinário da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT), em Sinop, e 
vai ser devolvido à natureza.

De acordo com o Corpo 
de Bombeiros, os funcioná-
rios do pet shop acionaram 
os militares depois que um 
morador deixou o animal no 
estabelecimento. A onça foi 
resgatada no dia 29 de agosto 
e tinha entre dois e três meses 
de vida.A veterinária Elaine 
Dione, responsável pelo setor 
de atendimento de animais 
silvestres do hospital, contou 
que o animal foi transferido 
em junho para um centro de 
reabilitação de animais em 
Goiás/GO após ter desenvol-
vido crescimento ideal para 
ser recolocada ao habitat.

A transferência do felino 
contou com o apoio da Força 
Aérea Brasileira (FAB) e com 
o Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiver-

sidade (ICMBio). A onça foi 
para o outro estado onde re-
ceberia mais um tratamento 
de aprendizagem para rein-
tegração à natureza. O animal 
está em um cativeiro.

Elaine disse que o animal 
está com aproximadamente 
um ano de vida e faz parte de 
um programa do ICMBio que 
reabilita animais ao povoa-
mento na natureza, com isso 
a onça será transferida em 
breve para uma floresta na 
Argentina e, assim, introdu-
zida ao meio ambiente para 
desenvolver a espécie que 
está ameaçada de extinção.

Na época do resgate, a sus-
peita era que a mãe do felino 
teria sido morta em alguma 
região de mata no municí-
pio e que um caçador tivesse 
cometido crime ambiental 
matando a mãe, segundo os 
bombeiros.Uma parte da rea-
bilitação do felino foi realiza-
da em Mato Grosso durante 
10 meses com parceria com 
a Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente (Sema) e uma clíni-
ca. Neste período o compor-
tamento do animal foi moni-
torado por vídeo e câmeras 
noturnas.

REABILITAÇÃO | O animal faz parte de um programa do ICMBio que reabilita animais ao povoamento na natureza
Foto: Rauzito CoimbRa

Foto: assessoRia

Foto: ReVista VeJa

Foto: inteRnet

TEATRO MATO-GROSSENSE

Peça “Colono Sim 
Bauco Não” tem quatro 
cidades definidas

L.R.VERDE

Inscrições para processo seletivo
para unidade do socioeducativo

VERA
Imunização de cães 
e gatos zona rural 
deve chegar a 100%

Tchó e Béppi apresentam peça em novembro 

A meta é vacinar 2,9 mil cães e gatos 

Serão 31 contratações para agente e assistente 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sinop, Cuiabá, Sorri-
so e Lucas do Rio Verde vão 
receber em novembro a peça 
“Colono Sim Bauco Não”. As 
datas previamente agenda-
das são: 1º de novembro em 
Sinop (Centro de Eventos 
Dante de Oliveira), dia 12 em 
Cuiabá (Cine Teatro), dia 22 
no Centro de Eventos Ari José 
Ried de Sorriso e dia 29 em 
Lucas do Rio Verde, no Cen-
tro de Eventos da cidade.

Pensando nas crianças 
e adolescentes, o roteiris-
ta e ator Fabinho Mezzacasa 
(Béppi), prepara um texto 

AGÊNCIA BRASIL

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp) 
abriu processo seletivo sim-
plificado para contratação 
temporária nos cargos de 
agente de segurança e assis-
tente do Sistema Socioedu-
cativo na unidade de Lucas 
do Rio Verde. São 31 vagas, 
sendo 30 para agentes e uma 
para assistente, com carga 
horária de 40 horas e salário 
de R$ 3.090,45 e R$ 2.626,90, 
respectivamente.

Os interessados devem 
fazer a inscrição nos dias 23 
e 24 de julho, presencial-
mente, no endereço da 13ª 
Companhia Independente 
de Bombeiros Militar, Anel 
Viário, bairro Tessele Junior, 
das 9h às 16h, preenchendo 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma parceria entre a 
PrA Secretaria de Saúde de 
Vera deu início a Campa-
nha de Vacinação antirrábica 
contra raiva animal na área 
rural. A equipe deve visitar 
chácaras, sítios e fazendas 
com o objetivo de imunizar 
100% dos animais contra a 
doença. Atualmente, a raiva é 
uma doença considerada in-
comum, no entanto, ainda é 
tida como uma grande preo-
cupação por parte dos donos 
de pets por ser incurável nos 
animais e fatal em 100% dos 
casos. A doença é uma zoono-
se e, portanto, também pode 
afetar os seres humanos sen-
do que a vacina antirrábica é 

a sua única forma de preven-
ção. De acordo com o Che-
fe da Vigilância Ambiental, 
Samuel Raimundo da Silva, 
durante os próximos meses 
o trabalho de imunização 
dos animais será realizado na 
área rural e logo em seguida 
no perímetro urbano reali-
zando o dia D de vacinação.

“Este trabalho da cam-
panha de vacinação antir-
rábica será realizado neste 
primeiro momento somente 
na área rural do município, 
vamos passar os próximos 
dois meses realizando este 
trabalho até fechar 100% da 
vacinação na área rural. E no 
perímetro urbano vamos re-
alizar a campanha no mês de 
setembro onde faremos dia 
D”, ressaltou. A meta é vacinar 
2.930 cães e gatos.

que vai usar o teatro para tra-
tar da importância do agro-
negócio na economia e evi-
denciar como o agricultor e 
o pecuarista contribuem com 
a vida de quem está nas cida-
des.

“Muita gente não se dá 
conta de que o leite ou o suco 
de fruta não vem da caixi-
nha ou da prateleira. Tem a 
mão homem do campo nes-
se processo e isso precisa ser 
contado para quem vai tomar 
conta do país em breve, sem 
polêmica, debates mas com 
informação e diversão”, deta-
lha Mezzacasa.

As sessões da tarde serão 
exclusivas para os estudantes 

os documentos exigidos no 
edital. Entre os requisitos 
para o processo seletivo está 
a comprovação de nível su-
perior completo.

A secretária adjunta de 
Justiça da Sesp, Lenice Silva 
Barbosa, explica que o pro-
cesso seletivo terá duração 
de seis meses a contar da 
publicação do resultado em 
Diário Oficial, podendo ser 
prorrogado por igual perío-
do, ou até que seja homolo-
gado o concurso público do 
Sistema Socioeducativo, que 
está em andamento.

Os candidatos devem 
observar as orientações e 
documentos solicitados, que 
estão no edital publicado no 
Diário Oficial do Estado. O 
processo seletivo será com-
posto de duas fases: Avalia-

TRÁFEGO NA
 CONTRAMÃO 
Motoristas que passam 

pelo anel viário localizado em 
Tangará da Serra, a 242 km 
de Cuiabá, reclamam da pre-
cariedade do local, que está 
cheio de buracos. O anel viá-
rio liga a MT-358 a MT-480. A 
Prefeitura de Tangará da Ser-
ra disse que o anel viário é de 
responsabilidade do governo 
estadual. Segundo a Secreta-
ria de Infraestrutura (Sinfra), 
o trabalho de tapa-buracos e 
a limpeza da via vão ser feitos 
no início de agosto.

ALERTA SOBRE 
INFLUENZA...
O Centro de Informações Estratégicas de Vigi-
lância em Saúde de Cuiabá e a Coordenadoria 
de Vigilância a Doenças e Agravos emitiram 
um alerta sobre a Influenza. O aviso foi emi-
tido após a vigilância receber informações 
sobre a morte por Influenza (gripe) de uma 
adolescente, que morava em São Paulo, e que 
estava em uma excursão turística na qual par-
ticiparam alunos da rede privada de ensino de 
Cuiabá e outros municípios de Mato Grosso. A 
gripe (influenza sazonal) é uma infecção res-
piratória aguda, causada pelos vírus A, B, C e 
D. O vírus A está associado a epidemias, tem 
comportamento sazonal, cujo aumento de ca-
sos ocorre nas estações mais frias.

DOENÇA RARA...
Uma adolescente de 17 anos está internada 
há 60 dias, em Cuiabá, com linfohistiocito-
se hemofagocítica (LHH) – doença rara que 
atinge a medula óssea e destrói os anticor-
pos produzidos no organismo – e a família 
fez uma vaquinha online para arrecadar di-
nheiro para comprar medicamentos que não 
são fornecidos pelo hospital. O objetivo da 
vaquinha é arrecadar R$ 15 mil. Até agora o 
valor arrecadado foi de R$ 1,3 mil. Segundo a 
mãe da adolescente, Sheiliane Luíza da Sil-
va, a filha precisa tomar quatro ampolas de 
Imunoglobulina por dia, que custa R$ 1,3 mil, 
e seis comprimidos de Eciclosporina por 
dia, durante um ano, que custa mais de R$ 
500 cada caixa com 50 comprimidos.

DiVuLGaÇÃo

e, à noite, paralelamente ao 
projeto, a dupla vai atender 
aos adultos, conforme ex-
plica, Luciano Vendrame, o 
Tchó.

“A gurizada exige mais 
interação, brincadeiras, en-
tão vamos ter o tratorzinho 
que anda no meio da turma, 
vamos ensinar a tirar leite 
da vaca, teremos o Show do 
Milhão que é uma espécie 
de gincana sobre as culturas 

do milho, soja, arroz, algo-
dão e outras que fazem parte 
do que os nossos estados de 
Mato Grosso e Mato Gros-
so do Sul produzem. A noite 
é outro espetáculo, em for-
mato de stand up. Será mais 
direcionado aos adultos com 
piadas, causos e outros recur-
sos que usam linguagem mais 
adulta e que levam a reflexão 
sobre agronegócio”, explica 
Vendrame.

ção de Títulos, de caráter 
classificatório e eliminató-
rio; e Investigação Social, de 
caráter eliminatório (que 

poderá ocorrer a qualquer 
tempo até o ato da contrata-
ção). Informações: (65) 3648-
3205. 
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As principais ocorrências são os traumatismos de uma forma geral 

Mais de mil animais morreram
atropelados em trecho da BR-163
DA REPORTAGEM

Mais de mil animais 
morreram atropelados 
no trecho da BR-163 en-
tre Cuiabá e Sinop nos úl-
timos três anos. Os dados 
são de um levantamento 
feio pela Universidade 
Federal de Mato Grosso 
(UFMT), que recebe os 
animais que sobrevivem 
para tratamento.

Entre os animais mor-
tos estão cachorro-do-
-mato, jaguatiricas e 
tamanduás-bandeira. As 
principais ocorrências 
são os traumatismos de 
uma forma geral. “Dá em 
torno de um animal por 
dia. Quando a gente ex-
trapola esses dados mate-
maticamente, o número 
de quilômetros estuda-
dos, chega a 0,16 animais 
por km”, afirmou o pro-
fessor Domingo de Jesus.

Os animais que não 
morrem nos locais dos 
acidentes, são levados 
para o hospital veteriná-
rio da UFMT. 

“Os animais chegam 
politraumatizados ou em 
vários níveis de incons-
ciência. Alguns chegam 
bem grave e logo vêm a 
óbito”, explicou a profes-
sora Elaine Dione.

A maior parte dos aci-
dentes envolvendo ani-
mais acontecem ao anoi-
tecer, momento de maior 

ÚLTIMOS 3 ANOS | Entre os animais mortos estão cachorro-do-mato, jaguatiricas e tamanduás-bandeira
Foto: SinFra-Mt

atividade dos mamíferos. 
“Esses mamíferos têm o 
pico de atividade duran-
te a noite. Por isso temos 
que ter muito cuidado e 
usar o farol ligado e luz 
alta quando é permitido, 
além de observar bem”, 
completou Domingo de 
Jesus.

O jornalista José Ro-
berto Gonçalves passou 
sustos pelo menos duas 
vezes neste ano. Viajando 
mensalmente para Cuia-
bá, ele conta que já teve 
de desviar pelo menos de 
dois animais. “Uma vez 
vimos um animal que pa-
recia ser um esquilo, ele 
estava à beira da rodovia, 
e como eu estava com luz 
alta, diminui a velocida-
de. Mesmo assim, ele cru-
zou a pista”, relata.

“Na segunda, eu vi um 
vulto de certa forma dis-
tante, mas como havia 
muitos carros na direção 
contrária, tive que man-
ter luz baixa. Em contra-
partida, esses motoristas 
me alertaram com sinal 
de luz, reduzi significa-
tivamente a velocidade 
e dei sinal de alerta para 
quem vinha logo atrás. 
Notamos que havia um 
animal semelhante a uma 
paca correndo entre um 
trecho de mato e a beira-
da da rodovia, sob o risco 
de a mesma invadir a pis-
ta”, completa.

VEM AÍ

AV. GOVERNADOR 
JULIO CAMPOS, 469
SETOR COMERCIAL

25/7
INAUGURAÇÃO

A PARTIR DAS 10H

Uma GRANDE 
VARIEDADE DE 
PRODUTOS em 
Vestuário, Lar, 
Eletroportáteis, 
Telefonia e 
Informática.

Há quase 20 anos presente em Mato Grosso, a companhia emprega 
diretamente mais de 200 colaboradores no estado e a abertura 
da 10ª unidade demonstra o investimento da marca na região e o 
compromisso de levar produtos acessíveis e de qualidade.

Emissão Instantânea, 
100% digital, 
do CARTÃO 
PERNAMBUCANAS ELO
com chip em menos de 
10 minutos. 

MAIS 
OPORTUNIDADES: 
a chegada da 
Pernambucanas gera 
cerca de 23 empregos 
diretos e 70 indiretos 
em Sinop.

AGILIDADE E SIMPLICIDADE
na abertura da CONTA 
DIGITAL PERNAMBUCANAS, 
além dos diversos produtos 
e serviços fi nanceiros que a 
marca oferece.

EXPERIÊNCIA FIGITAL, 
que une o melhor do 
físico e do digital, com 
Wi-Fi grátis, Sacola de 
Descontos, Lista de 
Presentes, Cupons de 
Descontos, e muito mais!

MAIS DO QUE 
UMA LOJA DA 
PERNAMBUCANAS, 
AS FAMÍLIAS DE 
SINOP VÃO GANHAR:


