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TANGARÁ DA SERRA

MALAI MANSO

Reforma
trabalhista
será tema
de palestra
Aprovada pelo Con-
gresso Nacional, a 
Reforma trabalhista 
ainda divide opiniões, 
mas a Juíza do Traba-
lho da 1ª Vara de Vár-
zea Grande, Graziele 
Cabral Braga de Lima, 
avalia como positiva as 
mudanças propostas. 
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O Malai Manso Resort Late Convention & SPA se tornou o primeiro resort do Brasil a operar 
100% com energia solar própria e também com a maior instalação fotovoltaica no Estado. Página -8

NOVA DERROTA

INTER

Selma perde 
mais uma e 
continua 
cassada

Vitória
valorizada
contra
‘copeiro’

Os membros do TRE/MT 
se reuniram para julgar o recurso 
da senadora Selma Arruda 
(PSL), que teve, em decisão 
unânime no dia 10 de abril. Mas, 
mais uma vez o pleno do Tribu-
nal Regional Eleitoral de Mato 
Grosso rejeitou.             Página - 3

O Inter largou com 
vantagem no duelo diante do 
Nacional, pelas oitavas de final 
da Libertadores. Na noite fria 
de quarta-feira, o Colorado 
derrotou os uruguaios por 1 a 0, 
no Parque Central, pelo jogo de 
ida. O elenco gaúcho valoriza — 
e muito — a vitória, mas prega 
respeito contra um adversário 
“copeiro”.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Operando 100% com energia solar

Mulher é atingida, fica presa no 
teto e é carregada por 50 metros
Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por um carro e ficar presa no teto do 
veículo em Tangará da Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima pilotava uma 
motocicleta que foi atingida por um carro. Ela foi socorrida ainda em cima do 
automóvel e teve ferimentos no rosto e quebrou o fêmur da perna direita.                    
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Agora, o presidente escolher seu filho 
para embaixador nos EUA é vilipendiar 
a memória de Cícero e desconsiderar 
por completo o caráter republicano do 
Brasil

Depois de muita “canseira”

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 26 de julho de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

seira”, o valor veio, ao menos uma 
vez, correto. Não sei se isso vai con-
tinuar ou se vou voltar a me incomo-
dar nos próximos vencimentos, mas 
se acontecer continuo “brigando”, 
sem problemas.

Nada me tira da cabeça que isso 
foi uma estratégia da opera-
dora para ampliar meu prazo 
de fidelização, me mantendo 
“preso” à operadora por mais 
tempo.

Vamos tocando o barqui-
nho no ritmo que a operadora 
for impondo, até que o período 
de fidelidade acabe e eu con-
siga cancelar a linha que me 
atendeu em uma necessidade 

específica, que acabou durando me-
nos que o programado e fez com que 
o número contratado “sobrasse”.

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 quiser!
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O fato de que um serviço recém-criado para 
bloquear ligações indesejadas de telemarketing tenha 
recebido, apenas no primeiro dia de funcionamento, 
a inscrição de quase 1 milhão de brasileiros, dá bem 
a medida do tormento provocado pelo abuso dessa 
prática.

Há muito — e devido a uma confluência de fato-
res tais como regulação falha, terceirizações precárias, 
protocolos de atendimentos inadequados e operado-
res mal treinados — a oferta de produtos e serviços 
por telefone se converteu em violação da privacidade 
e das horas de repouso dos consumidores. Além de 
incômodo, esse assédio telefônico promovido pelas 
empresas mostra-se generalizado. 

Em pesquisa realizada em abril pela Secretaria 
Nacional do Consumidor (Senacon), órgão vincula-
do ao Ministério da Justiça, 92,5% dos entrevistados 
relataram receber chamadas de telemarketing in-
desejadas —e 65% disseram recebê-las até dez vezes 
por semana, incluindo casos em que a ligação não se 
completa ou fica muda.

A plataforma Não Me Perturbe, criada por em-
presas de telecomunicações em cumprimento a uma 
determinação da Agência Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel), deve atenuar parte dessas agruras. Os 
consumidores que inscreverem seus nomes na lista 
deixarão de receber em até 30 dias ligações das com-
panhias participantes do serviço —Algar, Claro, Oi, 
Nextel, Sercomtel, Sky, TIM e Vivo.

As operadoras, ademais, comprometeram-se a 
implementar até setembro um mais do que neces-
sário código de conduta, bem como mecanismos de 
autorregulação das práticas cotidianas de ofertas te-
lefônicas de produtos.

Por mais bem-vindas que sejam, entretanto, tais 
medidas estão longe de resolver por inteiro o pro-
blema das chamadas abusivas. A agência reguladora 
ainda estuda, por exemplo, como combater o estorvo 
gerado por ligações mudas, realizadas por robôs.

De acordo com o levantamento feito pela Sena-
con, quase metade dos telefonemas incômodos é efe-
tuada dessa maneira.

Além disso, a plataforma, por abranger apenas 
empresas sob regulação da Anatel, será incapaz de 
coibir a maior parte dos casos de telemarketing inva-
sivo. Segundo o órgão, citando estudos de mercado, a 
venda de serviços de telecomunicações constitui ape-
nas um terço das chamadas indesejadas.

A rápida adesão de um contingente expressivo 
ao novo cadastro deveria servir de incentivo, se não 
de alerta, para que os demais setores venham a ado-
tar práticas semelhantes. Agastar o consumidor, afi-
nal, não parece ser uma estratégia de vendas muito 
eficiente.

Editorial

Quem perturba

Ranking dos Políticos - Facebook

nhamento das entranhas da condição hu-
mana coletiva no estágio evolutivo que ela 
se encontra.

Juiz e procurador da República podem 
até combinar o que vão fazer no processo 
contra o réu, sendo que os prêmios pelo cum-

primento da missão dada sabe-se lá por quantos 
mandantes e financiadores, foram cargos na alta 
cúpula do Governo Federal e bilhões de dólares 
que estavam sendo costurados para uma funda-
ção de fachada, denunciada como fundo eleitoral 
pelo ministro do STF, Gilmar Ferreira Mendes. O 
primeiro foi criticado por juízes que participaram 
da operação Mãos Limpas na Itália. O segundo foi 
um escândalo sem precedentes e sem resposta, 
sobreveio um silêncio retumbante.

E as mesmas pessoas que aplaudem o que foi 
citado acima, acha que não houve nenhuma irre-
gularidade na Lava Jato.

Olhe, sua concepção política ou desconheci-
mento mesmo da matéria jurídica, em boa par-
te dogmática, noutra zetética, enfim, a princípio 
papo para jurista, pode comprometer seu entendi-
mento e sua opinião. Se bem que qualquer pessoa 
sensata e isenta consegue entender o que acon-
teceu.

A operação Lava Jato, às luzes da criminolo-
gia, do Código Penal, do Código de Processo Penal, 
de leis extravagantes e da Constituição Federal, 
no futuro, não muito lonjíquo, será reconhecida 
como um tribunal de exceção, inquisitório, com 
métodos medievais, como sentenciou o saudoso 
ministro do STF, Teori Zavascki, possivelmente 
assassinado.

Na condução da operação, hoje já é de conhe-
cimento público e geral, até mesmo da comuni-
dade internacional, a ocorrência da prática em 
série de vários crimes por parte da Força Tarefa, 
todavia, principalmente pelo ex-juiz Sérgio Moro, 
o timoreiro da trapaça, melhor, da farsa judicial 
que transgrediu todos os princípios e regras da 
judicatura, além de ter sido dissimulado, desleal 
e desonesto o tempo todo, ele jogou uma pá de cal 
na pedra angular do Judiciário, a imparcialidade, 
como quem enterra o próprio sentido e razão de 
ser e existir da Justiça.

PAULO LEMOS É ADVOGADO ESPECIALISTA 
EM DIREITO PÚBLICO E PROFESSOR DE FILOSOFIA

Até quando o absurdo será 
ovacionado?

NOVA SANTA CASA
A Secretaria de Estado de Saúde con-

tratou duas empresas, com dispensa de li-
citação, para atender o Hospital Estadual 
Santa Casa, que reabre as portas na próxima 
segunda-feira (29). Por R$ 629,9 mil, a Pas-
ta contratou a empresa Paulo Issao Sassaki 
Neto Eireli para prestação de serviços de ci-
rurgia vascular. A outra empresa contratada 
é o Laboratório de Anatomia e Patologia São 
Nicolau, que receberá R$ 301,1 mil por servi-
ços de diagnóstico por anatomia patológica, 
imunohistoquímica e citopatologia.

BASTIDORES
Um dos expoentes do Ministéro Públi-

co Estadual (MPE), preocupado com as acu-
sações feitas por dois coronéis e um cabo 
da Polícia Militar, sobre eventual prática de 
grampos ilegais no Gaeco, já estaria se movi-
mentando nos bastidores. Segundo informa-
ções, o membro do MPE teria ido ao Tribunal 
de Justiça para tentar estreitar a relação com 
alguns desembargadores e sentir o clima. 
Tudo de maneira republicana, é claro. Em um 
dos gabinetes, no entanto, a recepção teria 
sido extremamente fria e seca.

DADOS REVELADORES
Um balanço divulgado pelo Tribunal Re-

gional do Trabalho aponta que os trabalhado-
res sofrem derrota em 25% das ações judiciais 
- sendo que, em algumas dessas situações, o 
ex-funcionário ainda é condenado em litigân-
cia de má-fé por acionar o Judiciário “de for-
ma injusta e desnecessária”. Segundo dados 
do TRT-MT, somente em 3% dos casos a Jus-
tiça reconhece que o empregado tem direito 
a todos os pedidos solicitados na petição ini-
cial, quando protocola um processo.

Se você passar por situação parecida com a minha não 
acredite na “conversa” de que você pode renovar a fide-
lização, para “resolver o problema”, e depois “negociar” 
sua saída antes do prazo. A operadora não vai, de forma 
alguma, liberar da multa contratual. Faça o que tiver 
que fazer, mas não aceite ser “enganado”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

PAULO LEMOS

O ideário de “República”, desde Cícero na an-
tiga Roma, se funda sobretudo no princípio da 
impessoalidade, sendo antítese às monarquias. 
O critério de ocupação de cargos públicos não 
seria mais a hereditariedade dos príncipes e 
princesas e o compadrio dos barões. Passaria ser 
competência, aferida na formação, experiência e 
disposição viável de cumprir a respectiva fun-
ção pública.

Por isso surgiu o instituto do concurso públi-
co. E no caso de livre nomeação e exoneração, a 
ideia é que quadros de fora ou de dentro da Ad-
ministração Pública que possuam notórios pre-
dicados de aptidão para o cargo possam contri-
buir mais no andar estratégico ou tático, menos 
no operacional.

Agora, entre milhões de brasileiros, muitos 
deles mais compatíveis com o posto, o presiden-
te escolher seu filho para embaixador nos EUA, 
é vilipendiar a memória de Cícero e desconside-
rar por completo o caráter republicano do Brasil, 
inscrito no artigo 1° como República Federativa 
do Brasil.

Sem falar nas condecorações teratológicas e 
idiossincráticas que o tríduo filial recebeu, única 
e exclusivamente por serem filhos do presidente, 
como ocorria durante as monarquias absolutis-
tas e os impérios.

Só que o mais incrível é ver a maioria da po-
pulação não entender o significado disso, o re-
trocesso em termos de cultura democrática, e 
uma parte até achar conveniente, normal, assim 
como num evento cristão fazer por mímica uma 
arma, possivelmente metralhadora ou fuzil, e 
ainda ser aplaudido, logo por aqueles que se di-
zem seguidores do sujeito histórico revolucioná-
rio, Jesus, que falou para Pedro abaixar a espada 
e usou da comunicação não violenta, que ins-
pirou grandes personalidades mundiais, como 
Ghandi, Luther King e Mandela, para o não uso 
da violência, como técnica de combate, e, sim, a 
resistência pacífica.

Realmente estamos vivendo tempos de pou-
ca compreensão da realidade, ou de desentra-

Crédito: Arquivo pessoal
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“Há muito a oferta de produtos e serviços 
por telefone se converteu em violação da 
privacidade e das horas de repouso dos 
consumidores

“
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Falei, tempos atrás, sobre a ma-
nobra descarada da Oi de começar 
a cobrar mais do que o acordado em 
uma de minhas linhas. O valor, que 
era quase o dobro, me fez ligar ime-
diatamente para pedir revisão. Me 
encaminharam para o setor de pla-
nos e queriam que eu 
fizesse nova fideli-
zação. Acontece que 
essa linha, de DDD 
65, vai ser cancelada 
justamente quando 
a fidelização atual 
chegar ao fim, em no-
vembro. Fazer nova 
fidelização alguns 
meses depois da 
contratação da linha apenas atrasaria 
a data para cancelamento. A cobran-
ça, que estava sendo completamente 
indevida, foi revisada, sob os protes-
tos da atendente.

No mês seguinte mesma situação. 
Mais uma ligação, mais uma “briga”. 
Mais um mês e o valor incorreto di-
minuiu. Ainda assim liguei e o valor 
foi revisado.

Mais um mês se passou e o valor 
veio surpreendentemente normal. 
Isso mesmo: Após três meses de “can-

Uma mulher ficou ferida ao ser atingida por um carro e ficar presa no teto 
do veículo em Tangará da Serra. Segundo a Polícia Militar, a vítima pilotava 
uma motocicleta que foi atingida por um carro. Ela teve ferimentos no rosto e 
quebrou o fêmur da perna direita.



DIVULGAÇÃO

MPE EM SAIA 
JUSTA...
No contexto das delações da 

“Grampolândia Pantaneira”, so-
brou também para o procurador 
Paulo Prado. O ex-chefe do MPE 
é investigado por suposta partici-
pação no esquema de intercepta-
ções ilegais. Ele também chefiou o 
Gaeco. Em depoimento à 11ª Vara 
Militar, o ex-chefe da Casa Mili-
tar, coronel Evandro Lesco apon-
tou Prado como doador de duas 
placas eletrônicas para compor o 
sistema que grampeou políticos, 
advogados e jornalistas, no Gover-
no passado.

ANTES ODIADO,
 HOJE AMADO...

A frase de que a política é dinâmica cabe 
muito bem ao deputado estadual Wilson Santos 
(PSDB). Na legislatura passada, quando era lí-
der do governo de Pedro Taques (PSDB), Wilson 
travou diversos embates com o funcionalismo 
público e era vaiado cada vez que subia a tri-
buna em sessões de galerias lotadas. Agora, na 
oposição ao governador Mauro Mendes (DEM), 
o parlamentar é um dos poucos – senão o único 
- que consegue controlar os servidores da Edu-
cação, que comparecem a todas as sessões do 
parlamento desde o mês de maio. As falas do 
tucano, em apoio ao movimento grevista e de 
críticas ao Executivo, são ouvidas com atenção 
e seguidas de aplausos dos presentes.

CADÊ O LÍDER?...
O governador Mauro, mesmo sangrando, 

conseguirá aprovar o projeto de reinstituição 
dos incentivos fiscais de MT, classificado pela 
oposição como reforma tributária que atin-
ge vários setores. Este mérito vai para o po-
der da caneta que o cargo lhe proporciona e 
não à eventual articulação política que, neste 
caso, é nula. O líder do governo, o democrata 
Dilmar, tem tido atuação fraca. Pouco sob na 
tribuna para fazer o contraponto, com dados, 
ao tiroteio de argumentos da oposição. Dilmar 
tem trabalhado tão apagado neste sentido que 
parece até estar comprometido com o setor 
produtivo, que está na bronca com a proposta. 
Deputados seguem debatendo a proposta que 
deve ser votada até hoje.
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Pelo TRE/MT Selma continua cassada 

TRE/MT decide manter cassação 
da senadora Selma Arruda
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Os membros do TRE/MT 
se reuniram na manhã de 
ontem (25), para julgar o re-
curso da senadora Selma Ar-
ruda (PSL), que teve, em de-
cisão unânime no dia 10 de 
abril, seu mandato cassado 
por prática de caixa 2 e abu-
so de poder econômico.

Mas, mais uma vez o pleno 
do Tribunal Regional Eleito-
ral de Mato Grosso rejeitou, 
e de novo, por decisão unâ-
nime o pedido da senadora.

O desembargador Sebas-
tião Barbosa Farias, relator 
da ação, ressaltou em seu 
voto que tanto as provas do-
cumentais, quanto as teste-
munhais foram analisadas 
minuciosamente pelo rela-
tor anterior, o desembarga-
dor Pedro Sakamoto, e que 
por assim, não haveria moti-
vos para que a decisão fosse 
diferente da já decretada.

“O que se observa, portan-
to, com relação ao pedido de 
efeitos de infringentes é que 
se usam de supostas omis-

sões e contradições que não 
existem na tentativa de resol-
ver o tema de fundo. Como 
se vê não houve omissão ou 
obscuridade, pois o fato de 
a fundamentação do julgado 
não coincidir com os inte-
resses defendidos pela parte 
não implicam em omissão”, 
afirmou o desembargador. 

O relator ainda rebateu a 
tese de sustentação da defesa 
em relação aos gastos de pré-
-campanha não contabiliza-
dos. Ele contra-argumentou 
que o Superior Tribunal de 
Justiça (STJ), já havia firma-
do entendimento de que 
essa prática deve se sujeitar 
aos gastos de um candidato 
médio e não ao gasto total do 
candidato.

Ele ainda fez questão de 
enfatizar que os gastos so-
mados por Selma Arruda no 
período pré-eleitoral chega-
ram ao montante de R$ 1,232 
milhão, considerado valor 
muito expressivo para que 
não houvesse nenhum tipo 
de registro na contabilidade 
oficial da candidata, configu-
rando então, prática ilegal de 

SÓ RESTA O TSE | Agora a senadora só tem ao TSE onde recorrer, até lá ela se mantém no cargo
Foto: AssessoriA CâmArA dos deputAdos

Foto: Chélo Figueiredo - seCom/mt
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NOVA SANTA CASA

Secretário de Saúde afirma 
que Hospital será referência

PROPOSTA DA OPOSIÇÃO

Lúdio Cabral propõe revogar 
decreto de calamidade em MT

ATAQUE AO PRESIDENTE

Celular de Bolsonaro 
foi alvo dos hackers, 
afirma ministério

Hospital atenderá 100% SUS 

Presidente também foi algo dos hackers Deputado diz que argumento do governo não se sustenta

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A nova Santa Casa de 
Cuiabá, agora renomea-
da como Hospital Estadual 
Santa Casa, que foi reinau-
gurado na última terça-feira 
(23), passará a atender 100% 
pelo Sistema Único de Saúde 
(SUS), além de ser referên-
cia em atendimentos de alta 
complexidade. Essa é a pro-
messa do secretário Estadual 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do.

O secretário fez ques-
tão de mostrar a dedicação 
do Governo do Estado na re-
vitalização do prédio de 200 
anos para que possa atender 
de forma satisfatória não só 
a população cuiabana, como 
de todo Mato Grosso, já a 
partir desta segunda-feira 
(29).

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Lúdio Cabral (PT) apresen-
tou o Projeto de Decreto 
Legislativo, para sustar o 
Decreto Governamental nº 
176/2019, que prorroga por 
mais 120 dias a situação de 
calamidade financeira em 
Mato Grosso. Na justifica-
tiva, Lúdio afirmou que o 
argumento do governador 
para decretar situação de ca-
lamidade financeira não se 
sustenta, pois, o Estado deixa 
de arrecadar “um valor exor-
bitante” com as renúncias 
fiscais. O orçamento deste 
ano prevê renúncias de R$ 
3,4 bilhões.

“É antagônico o discur-

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O telefone celular do 
presidente da República, Jair 
Bolsonaro, foi alvo da ação 
do grupo suspeito de invadir 
ao menos mil linhas telefô-
nicas, incluindo a de várias 
autoridades públicas, como 
o ministro da Justiça e Segu-
rança Pública, Sergio Moro.

Em nota, o Ministério 
da Justiça e Segurança Pú-
blica informou que a Polícia 
Federal (PF) comunicou que 
aparelhos celulares utiliza-
dos pelo presidente foram 
alvos de ataques pelo grupo 
de que fazem parte os qua-
tro suspeitos presos na terça-
-feira (23). De acordo com o 
ministério, o fato está sendo 
tratado como uma questão 
de segurança nacional e Bol-
sonaro foi imediatamente 
comunicado.

Ontem, a PF informou 
à imprensa que ao menos 
mil diferentes números tele-
fônicos podem ter sido alvo 
dos suspeitos de hackear o 

aplicativo de mensagens Te-
legram do ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sergio 
Moro, e de outras autorida-
des, entre elas o ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

“Aparentemente, mil 
números telefônicos dife-
rentes foram alvo desse mes-
mo modus operandi dessa 
quadrilha. Há possibilidade, 
ainda não temos uma iden-
tificação e nem começamos 
a fazer isso, mas há possibi-
lidade de um número muito 
grande de possíveis vítimas 
desse mesmo tipo ataque 
que está sendo investigado 
agora”, disse o coordenador 
geral de Inteligência da PF, 
João Vianey Xavier Filho.

De acordo com a PF, 
a investigação é conduzida 
desde o mês de abril, quan-
do procuradores da Força 
Tarefa da Lava Jato passaram 
a relatar algumas ligações 
recebidas em seus aparelhos 
originadas do próprio nú-
mero. Em junho, Moro e ou-
tras autoridades informaram 
ocorrência semelhante.

“Após a cerimônia de 
inauguração, começam os 
protocolos de desinfecção 
dos ambientes, já que todos 
os setores foram visitados. 
Feito este trabalho de higie-
nização, há um planejamen-
to para receber os primeiros 
pacientes na próxima segun-
da-feira”, pontuou Figueire-
do. A diretora do hospital e 
secretária-executiva da SES-
-MT, Danielle Carmona, ex-
plicou como funcionarão os 
atendimentos da nova uni-
dade de saúde.

“Este hospital atuará 
como uma unidade porta 
aberta referenciada. Ou seja, 
em casos de urgência, o pa-
ciente dará entrada em uma 
Unidade de Pronto Atendi-
mento (UPA) ou Policlínica 
e s), erá transferido para o 
Hospital Estadual, via Cen-
tral de Regulação, após a 

so de necessidade de equi-
librar as finanças do Estado 
com o favorecimento às pou-
cas empresas concentradas 
‘nas mãos’ das famílias mais 
ricas do estado”, observou o 
deputado no projeto. O par-
lamentar destacou também 
que a Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN) não reco-
nheceu o decreto, de modo 
que não foi útil para facilitar 
a liberação de crédito jun-
to ao governo federal, nem 
abriu aos governos estadu-
ais a possibilidade de parce-
lar ou atrasar dívidas.  Desse 
modo, na avaliação de Lú-
dio, o decreto de calamidade 
funciona mais como peça de 
propaganda do governo de 
Mato Grosso para potenciali-
zar a suposta crise financeira.

orientação e autorização do 
médico do regulador”, infor-
mou Danielle.

O Hospital Estadu-
al Santa Casa contará com 
novos serviços, englobando 
especialidades que já eram 

exercidas pela antiga enti-
dade filantrópica. Como ex-
pôs a secretária-executiva, os 
quadros clínicos que tiverem 
o perfil de atendimento do 
hospital serão direcionados 
via Central de Regulação.

caixa 2, sendo assim, inviável 
o acolhimento da tese da de-
fesa.

A decisão de voto do rela-
tor Farias foi acompanhada 
pelos juízes Antônio Peleja 
Júnior, Vanessa Curti Pe-
renha Gasques, Yale Sabo 
Mendes, Sebastião Montei-
ro da Costa Júnior e Jackson 
Francisco Coleta Coutinho, 
além do presidente da Cor-
te Eleitoral, desembargador 
Gilberto Giraldelli.

A decisão continua atin-
gindo toda a chapa da sena-
dora, que inclui seus suplen-
tes, Eglair Gilberto Possamai 
e Clérie Fabiana Mendes que 
também são filiados ao PSL.

Agora só resta à senadora 
Selma Arruda, recorrer ao 
Tribunal Superior Eleitoral 
em Brasília. Até lá ela per-
manece no cargo e caso o 
TSE como instância máxima 
da Legislação Eleitoral vali-
dar o entendimento do TER/
MT, uma nova eleição para 
Senado será realizada em 
Mato Grosso para ocupação 
da cadeira hoje pertencente 
à Selma Arruda.
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Reynaldo Gianecchini diz 
que tem pânico de casamento

TV  e Entretenimento

Reynaldo Gianecchini esteve ao lado de 
Agatha Moreira no programa Mais Você desta 
quarta-feira, dia 24, e fez uma confissão sobre 
o que pensa de casamento. Questionado por 
Ana Maria Braga, o ator afirmou que se sente 
desconfortável em assinar papel de união:

- Essa coisa de casamento no papel, te-
nho um certo pânico. Tenho um bloqueio 
com isso. No dia a dia, morar junto, isso tudo 
eu acho muito gostoso, você compartilhar, 
dividir a vida. Mas assinar um temo, tenho 
dificuldade, uma certa rejeição. Parece que 
quase que dá azar, está indo contra o fluxo, 
declarou ele.  Ao falar sobre a novelaA Dona 
do Pedaço, o ator contou que já viu pessoas na 
vida real que se assemelham ao seu persona-
gem, o malandro Régis:

- Tem coisas na vida que acho que nem 
novela. Sou testemunha, já vi coisas bem ca-
beludas. Pessoas que realmente empenham 
sua vida, seus dons e talentos, para dar o gol-
pe no outro. E passando por cima mesmo, não 
sente a menor empatia pelo ser humano.

Já Agatha Moreira falou sobre seu rela-
cionamento com Rodrigo Simas e como tudo 
começou: 

- É muito louco, porque não tinha nada. Eu 
comecei aqui em 2012, na Malhação, e o Ro-
drigo fazia o meu irmão. A gente se conhece 
há sete anos. A gente sempre foi muito ami-
go, nós nos damos muito bem,  somos muito 
parecidos, em diversos aspectos, de ideais.. E 
acho que o que aconteceu em cena não teve 
muito a ver com o que floresceu dentro da 
gente. A nossa relação foi bem mais fora de 
cena, tanto que a gente começou a se aproxi-
mar mais ainda depois que acabou a novela, 
explicou ela.

Whindersson 
passa perrengue 
em aeroporto e 
pede ajuda a fãs

Whindersson Nunes compartilhou uma 
situação inusitada nas redes sociais ao es-
perar seu voo em Charlotte, na Carolina do 
Norte, nos EUA, após temporada no Caribe 
com a mulher, a cantora Luísa Sonza. Em seu 
Instagram Stories, na noite de quarta-feira 
(24), ele gravou um vídeo dizendo que estava 
com fome e sem como comprar algo pra co-
mer. “Galera, estou no aeroporto, sem dinhei-
ro, sem cartão, meu voo é só daqui umas três 
horas e estou com tanta fome. E não tenho um 
dólar. Preciso de ‘dólales’, mas não tenho nem 
cinco ‘dólales’”, contou ele. “Se tiver algum fã 
meu aqui nesse aeroporto, em Charlotte, aqui 
é portão D, me dá um sanduíche aqui. Meu voo 
é só 11 da noite, então qualquer coisa passa 
por aqui. Qualquer coisa a gente fica conver-
sando aqui”, disse. Logo em seguida, ele ex-
plicou como chegou nessa situação. “Pra ver 
como são as coisas: minhas coisas no diabo 
do bolso da calça, acordei de noite passando 
mal pra vomitar, vomitei em cima da calça, 
peguei a calça pra lavar e esqueci de tirar tudo 
de dentro”, finalizou.
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Vagas de Emprego
1-Fisioterapeuta, com CREFITO;
2-Técnico em enfermagem, com COREM;
3-Estoquista, com experiência;
4-Auxiliar administrativo, com experiência em emis-
são de notas fiscais, faturamento e demais rotinas 
administrativas, informática básica (experiência 
com sistemas);
5-Gerente de fazenda, com experiência, para o 
município de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experi-
ência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com experiência, 
acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção veicu-
lar, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, com 
experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

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

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP, CNPJ Nº 
01.970.302/0001-55, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Renovação da Licença de Instalação 
(RLI) parcial e Licença de Operação parcial do LOTEA-
MENTO BELL VALLE, para a atividade de 6810-2/03 - LO-
TEAMENTO DE IMÓVEIS PRÓPRIOS, localizada no lote 
nº102-B - Loteamento Gleba Sorriso. Não foi determinado 
EIA-RIMA.

UIRAPURU ARMAZENS GERAIS CNPJ N° 
08.847.753/0001-49 e Inscrição estadual No. 13.339.861-
7, torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Re-
novação e Ampliação da Licença de Operação – LO e 
Ampliação da Licença Prévia – LP e Licença de Instalação 
- LI para desenvolver a atividades de Armazéns Gerais – 
emissão de warrant no Município de Vera/MT.

A Empresa ANTONIO SAUER & CIA LTDA, CNPJ: 
37.525.953/0001-83 localizada na Rua João Adão Scherer, 
nº 1310, Setor Industrial no município de Sinop/MT torna 
público que requereu junto à Prefeitura Municipal de Sinop/
MT a Licença Prévia – LP - Licença de Instalação – LI - Li-
cença de Operação - LO. Não foi determinado EIA/RIMA. 

DALTRO ANTÔNIO FERRAZZO, CPF: 621.040.129-53, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de operação (LP, LI e LO) para ati-
vidade de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo 
pivô central em 251,14 ha na Fazenda Santo Antônio, Zona 
Rural de Santa Carmem/MT. NÃO FOI determinado EIA/
RIMA.

CAGK COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA-
-ME, CNPJ 23.232.816/0001-46, torna público que re-
quereu junto a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio 
Ambiente – SAMA/SORRISO, a renovação de Licença de 
Operação (LO), para a atividade de Comércio varejista 
de materiais de construção em geral. Localizada na Ave-
nida Perimetral Sudeste, 11479, bairro Centro, município 
de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas: 55°42’60,67”W  
12°32’48,14”S. Não foi determinado o EIA-RIMA.

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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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 
PROCESSO 1001194-78.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: MARCIA ZUNINO RAMOS, ESPÓLIO DE ROGÉRIO 
CALZA, IVO RAMOS DA SILVA 
NETO, ANDREIA CRISTINA PICCINI 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel com 
área de 84,2184ha, parte de um todo maior efetivamente medido de 727,3187ha, 
denominado Fazenda São Jorge, localizada no Município de Cláudia, objeto da matrícula 
n. 5.076, Livro 02, do Cartório de Registro de Cláudia/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta 
inicial) no valor de R$ 557.135,03. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da 
AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 
(dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 
18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO 
JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-
3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da 
Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

 
26,27/07/2019 

1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

 
PROCESSO 1001207-77.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ADARICO DIAS, THERESA ROSA DIAS 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel área 
de 28,4335ha, parte de um todo maior de 109,9402ha, localizado no Município de Cláudia, 
objeto da matrícula n. 4.395, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Cláudia/MT, 
bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor 
da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 188.109,24.. Ficam CIENTES e INTIMADOS 
dos termos e atos da AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, 
que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, 
para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU 
CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este 
Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-
286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, 
das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no 
átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 

26,27/07/2019 

 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 041/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade 
de licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa ODIR ROBERTI 
MARTINS, (CNPJ/MF nº 04.897.775/0001-62), no valor global de R$ 2.488,02 (DOIS MIL, 
QUATROCENTOS E OITENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens 
da Relação de Serviços Médicos em ULTRASSONOGRAFIA do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 005/2019 da Chamada Pública n° 
005/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de julho de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS  

PARA ME/EPP E ITENS AMPLA CONCORRENCIA 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 12 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 08:00 
HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no 
endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site 
www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo 
Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 25 de Julho de 
2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 
 

 
 

Nova Mutum – MT, 25 de julho de 2019.

Pregoeiro Substituto

Eduardo Henrique Correia Muller
Pregoeiro Substituto

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 23 de Julho 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preço para merenda e recarga de 
gas das quais foram vencedoras as empresas: Itens 206075, 206819, 
823671, 823682, 823695, 823698, 823699, 823715, 827150, 829285, 
829313, 829346, 829396, 829408, 829414, 829465, 831195, 831196, 
831199, 831200, 831202, 831203, 831204, 833004, 833007, 833008, 
833009, 833011, 833012, 833013, 833014, 833017, 833022, 833024, 
MOREIRA - COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 08.436.811/0001-41 no valor de R$ 
215.852,25; Itens 829308, 829310, 829312, 829314, 829316, 829322, 
829328, 829332, 829336, 829338, 829340, 829342, 829344, 829348, 
829350, 829352, 829355, 829357, 829360, 829362, 829364, 829369, 
829376, 829379, 829383, 829384, 829386, 829388, 829390, 829392, 
829393, 829395, 829399, 829400, 829402, 833006, 833031, 833032, 
833033, 833036, 833055, 833056, 833057, 833058, 833059, 833060, 
833061, 833136, CELSO LAZARETTI - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 37.434.933/0001-05 no valor de R$ 163.873,99; Itens 823670, 
823672, 823673, 823674, 823678, 823680, 823681, 823691, 823697, 
823700, 823701, 829367, 831198, 831207, 831210, S.J. G. PAGANINI 
COMERCIO EPP inscrita no CNPJ sob o número 04.193.497/0001-62 
no valor de R$ 207.722,00; Itens 827351, 827356, 829307, 829309, 
829311, 829315, 829320, 829324, 829331, 829335, 829337, 829339, 
829341, 829343, 829345, 829347, 829349, 829351, 829354, 829358, 
829361, 829363, 829368, 829375, 829378, 829382, 829385, 829387, 
829389, 829391, 829394, 829398, 829401, 829410, 831216, 831219, 
831223, 831226, 831237, 831239, 831241, 831242, 831246, 833005, 
833027, 833028, 833034, SILVANA PEREIRA DA SILVA OLIVEIRA 
inscrita no CNPJ sob o número 21.044.415/0001-37 no valor de R$ 
81.070,61; Itens 833160, E. M. EHRIG & CIA LTDA inscrita no CNPJ 
sob o número 07.131.187/0009-69 no valor de R$ 4.284,00; Itens 
222966, 823702, 823716, 829284, 829353, 831187, 833025, CASA DE 
CARNES CHAPECO LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 
07.980.187/0001-86 no valor de R$ 256.884,00; Itens 193292, 823696, 
829283, 829397, 829427, 829466, 831194, 831206, 833019, GENTIL 
ORLANDO & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
18.355.045/0001-44 no valor de R$ 156.029,80; Itens 9226, 17761, 
833161, GARANTIA COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA. inscrita 
no CNPJ sob o número 05.945.825/0005-26 no valor de R$ 73.357,30. 
Foram fracassados os itens: 831197, 831248, 833018, 833020, 
833021, 833023, 833135. Nova Mutum - MT, 25 de Julho de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: aquisição de materiais elétricos para atender as necessidades 
das Secretarias Municipais - Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura: 07 de agosto de 2019. HORÁRIO: 08h00min LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
Anexos :  Deve rá  se r  re t i r ado  no  s i t e  do  mun ic íp io  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail:  
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.

AVISO DE RESULTADO

REGISTRO DE PREÇOS

Eduardo Henrique Correia Miiller

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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 12 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. 
078/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS PARA 
ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SEGURANÇA PUBLICA, TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DO 
MUNICIPIO DE SORRISO – MT”.  O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO GLOBAL. 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019
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 09 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. 
077/2019, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA 
UNIDADE DE SAÚDE – PSF CENTRAL, COM RECURSOS 
ORIUNDOS DE AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE SORRISO-
MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).  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

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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D’Alessandro voltou a ser titular em jogo fora de casa

Inter valoriza vitória e prega
respeito contra ‘copeiro’ Nacional
DA REPORTAGEM

O Inter largou com 
vantagem no duelo diante 
do Nacional, pelas oitavas 
de final da Libertadores. Na 
noite fria de quarta-feira, o 
Colorado derrotou os uru-
guaios por 1 a 0, no Parque 
Central, pelo jogo de ida. O 
elenco gaúcho valoriza — e 
muito — a vitória, mas prega 
respeito contra um adversá-
rio “copeiro”.

Além do gramado di-
ferente, o estádio lotado e a 
baixa temperatura, o Inter 
teve pela frente uma equipe 
aguerrida. Por todas condi-
ções que a partida apresen-
tava, foi necessário optar 
pela mudança no jeito de jo-
gar, conforme conta o meia 
D’Alessandro.

“Libertadores é assim. 
Temos jogadores experien-
tes, cascudos. Quando não 
dá para sair jogando no se-
tor defensivo, tentar jogar 
com a segunda bola. Jogar de 
outra maneira. Tem que sa-
ber jogar esse tipo de jogo”, 
comentou o jogador na zona 
mista após a partida.

O gol de Guerrero, 
marcado aos 45 minutos do 
segundo tempo, dá ao Inter 
uma vantagem, podendo 
empatar no Beira-Rio para 
passar de fase. Ao torcedor 
colorado que pensar ser fá-

cil a classificação, o capitão 
já avisa para mudar o pen-
samento, afinal, o Nacional 
é um time com tradição na 
Libertadores.

“Vitória importantíssi-
ma. Torcedor pode voltar fe-
liz para Porto Alegre, mas sa-
bendo que precisamos dele 
na semana que vem. Não 
tem nada decidido. Nacional 
é forte, copeiro, tem tradição 
na Libertadores. Temos que 
estar preparados para um 
jogo bem difícil”, projeta o 
argentino.

Apesar das dificuldades, 
o Inter leva na bagagem para 
Porto Alegre um bom resul-
tado depois de uma “guerra”, 
como avalia o lateral-direito 
Bruno. “O grupo vem lutan-
do para que a gente possa 
chegar nas finais. Está todo 
mundo de parabéns. Sabí-
amos das dificuldades, um 
jogo aguerrido. Esperamos 
concretizar a classificação. 
Libertadores é guerra. Gra-
ças a Deus, saímos com bom 
resultado”, disse.

Nesta sexta (26), o In-
ter faz um único treino em 
preparação para enfrentar o 
Ceará, no sábado, pelo Bra-
sileirão. Os principais joga-
dores devem ser preservados 
para a volta contra o Nacio-
nal, na próxima quarta-feira. 
Os dois jogos serão no Beira-
-Rio.

LIBERTADORES | Colorado faz 1 a 0 no Parque Central e sai em vantagem no jogo de ida das oitavas de final
Foto: RicaRdo duaRte

São Paulo está em 5º após boa vitória sobre a ChapecoenseDuelo atrasado pela 1ª rodada foi disputado na noite de quarta 

Foto: divulgação

Foto: assessoRia

FLAMENGO

Meia Diego tem fratura no
tornozelo e será operado

SEGUNDONA

Grêmio Sorriso abre 2 a 0, mas
cede empate ao Nova Mutum

RETROSPECTO RUIM

Tricolor venceu 
somente dois dos
últimos 10 jogos 
contra o Flu no RJ

Foto: divulgação

Diego saiu carregado de maca após entrada forte 

DA REPORTAGEM

Já com vários desfalques 
no Equador, o Flamengo ga-
nhou mais um problema 
para a sequência da tempo-
rada. Diego sofreu uma en-
trada muito forte na derrota 
por 2 a 0 para o Emelec na 
noite de quarta-feira, teve 
uma fratura no tornozelo 
detectada e será operado na 
volta ao Rio de Janeiro. A le-
são é considerada complexa 
por Márcio Tannure, chefe 
do departamento médico 
rubro-negro.

“O Diego sofreu uma 
fratura-luxação no tornozelo 
esquerdo, com fratura óssea, 
lesão ligamentar. O trata-
mento é cirúrgico. A fratu-
ra é considerada complexa. 
Amanhã (quinta), quando ele 
chegar de viagem, será rea-
valiado por mim no hospital, 
com outros exames comple-
mentares para avaliarmos 
a real extensão dessa lesão. 
Vamos agendar a cirurgia o 
mais breve o possível”, disse 
Tannure.

Após a partida, Diego 
deixou o estádio direto para 
um hospital em Guayaquil, 
onde realizou exames. O Fla-
mengo ainda não deu uma 
previsão de quanto tempo o 
camisa 10 ficará afastado dos 
gramados.

Diego deixou a partida 
aos 25 minutos do segundo 
tempo de maca e foi direto 
para o vestiário, acompanha-
do do médico do Flamengo. 
Como Jorge Jesus já tinha 

DA REPORTAGEM

Grêmio Sorriso e Nova 
Mutum empataram em 2 a 2 
na noite de quarta-feira (24), 
no Estádio Egídio José Prei-
ma, em partida atrasada vá-
lida pela 1ª rodada do Cam-
peonato Mato-grossense 
Segunda Divisão.

A equipe da casa come-
çou com tudo e, ainda no pri-
meiro tempo, abriu 2 a 0 no 
placar, com dois gols de pê-
naltis anotados por Wágner. 
Porém, na segunda etapa, o 
Nova Mutum reagiu e che-

DA REPORTAGEM

Em busca de confirmar 
o bom momento depois da 
goleada de 4 a 0 aplicada 
contra a Chapecoense, o São 
Paulo terá de quebrar um 
retrospecto bastante negati-
vo neste sábado, no Rio de 
Janeiro, às 18h, contra o Flu-
minense. Isso porque, das 
últimas vezes em que foi a 
capital carioca para enfren-
tar o Tricolor das Laranjei-
ras, o paulista encontrou di-
ficuldades.

Nos 10 últimos emba-
tes frente ao Fluminense 
em solo carioca, o São Paulo 
venceu apenas dois. Além 
disso, são seis vitórias dos 
donos da casa neste sába-
do, além de dois empates. 
Com o recorte apenas dos 
últimos três compromissos, 
o retrospecto é melhor a fa-
vor dos paulistas, com uma 
vitória, um revés e um em-
pate, justamente na última 
vez em que foi ao Rio de 
Janeiro.

Na edição do Campe-
onato Brasileiro de 2018, 
o São Paulo ficou a poucos 
minutos de vencer o Flu em 
pleno Maracanã. Pela ter-
ceira rodada, ainda sob o 
comando de Diego Aguirre, 

gou ao empate com o meia 
Foguinho, que chegou ao seu 
segundo gol na competição, 
e o atacante Irapuan.

Na próxima rodada, 
o Grêmio Sorriso recebe o 
Ação em casa, enquanto o 
Nova Mutum encara o Poco-
né, em Lucas do Rio Verde. A 
classificação da Segundona é 
a seguinte: Poconé 6 pontos 
(2 jogos); Cacerense 4 pon-
tos (3 jogos); Nova Mutum 
4 pontos (3 jogos); Grêmio 
Sorriso 2 pontos (2 jogos); e 
Ação nenhum ponto (2 jo-
gos).

o Tricolor do Morumbi saiu 
na frente com Éder Militão, 
hoje no Real Madrid. 

Aos 44 minutos do se-
gundo tempo, porém, Pe-
dro deixou tudo igual e deu 
números finais. O atacante, 
inclusive, deve estar nova-
mente em campo neste sá-
bado.

Se o retrospecto do São 
Paulo contra o time carioca 
longe do Morumbi não é 
dos melhores, ao menos no 
histórico de Cuca nas mes-
mas condições há um moti-
vo para se comemorar. Nas 
19 vezes em que enfrentou 
o Tricolor carioca, o técnico 
perdeu apenas duas parti-
das, com 12 vitórias e cinco 
empates. Os dois revezes, 
inclusive, foram em 2004 e 
2005. Desde então, invenci-
bilidade absoluta. 

Com 18 pontos con-
quistados, o São Paulo ocu-
pa a 5ª posição do Brasilei-
ro e, após enfrentar o Flu, 
deve ter um longo período 
apenas de preparação. Isso 
porque o Tricolor teve des-
marcado seu jogo contra 
o Athletico Paranaense e, 
dessa forma, volta a campo 
apenas no próximo dia 10 
de agosto, contra o Santos, 
novamente no Morumbi.

realizado três alterações, o 
Flamengo ficou com 10 em 
campo, assim como o Eme-
lec, que havia tido um joga-

dor expulso. 
Além de Diego, estão 

no departamento médico Vi-
tinho, Everton Ribeiro e Ar-

rascaeta. O uruguaio é quem 
tem mais chances de jogar 
o jogo de volta, na próxima 
quarta, no Maracanã.
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Palestra será realizada no próximo dia 1º, na CDL Sinop

Juíza palestra sobre reforma trabalhista
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Aprovada pelo Congresso 
Nacional, a Reforma traba-
lhista ainda divide opiniões, 
mas a Juíza do Trabalho da 1ª 
Vara de Várzea Grande, Gra-
ziele Cabral Braga de Lima, 
avalia como positiva as mu-
danças propostas.

“No meu ponto de vista, 
o estímulo às ações judiciais 
responsáveis é o principal 
ponto positivo da reforma, 
que colocará um ponto fi-
nal nas aventuras jurídicas 
que abarrotam o judiciário 
trabalhista. A limitação do 
ativismo judicial e o maior 
respeito à autonomia ne-
gocial entre empregados e 
empregadores também são 
pontos fortes das alterações 
legislativas”, disse.

A magistrada explica que 
no total, são 209 modifica-
ções na Consolidação das 
Leis do Trabalho (CLT) de 
1943. Entre as principais al-

terações, estão: a Relação 
de emprego e contrato de 
trabalho; Contratação de 
trabalhador autônomo; Ter-
ceirização; Trabalho inter-
mitente; Contrato de tra-
balho do hiperssuficiente; 
Multas por falta de registro; 
Teletrabalho; Tempo à dis-
posição do empregador; In-
tervalo intrajornada; Pror-
rogação e compensação de 
jornada. 12x36; Horas in iti-
nere; Trabalho a tempo par-
cial; Horas extras excepcio-
nais; Dano extrapatrimonial; 
Vestimentas e uniformes;  
Salário e remuneração; Ver-
bas salariais e indenizatórias; 
Equiparação salarial; Supres-
são da gratificação de função; 
Férias; Rescisão contratual; 
Formalidades e quitação res-
cisória; Despedida coletiva; 
Rescisão por acordo; Falta 
grave; Termo de quitação 
anual; Contribuição sindical; 
Representação de trabalha-
dores na empresa; Atividade 
insalubre envolvendo ges-

SINOP | Reforma que ainda divide opiniões tem, no total, 209 modificações na CLT
Foto: Rauzito CoimbRa

Foto: inteRnet

Foto: aRquivo pessoal

Foto: Diego utiDa

ENEM 2019

Veja como se preparar para as
provas que acontecem em novembro

RONDONÓPOLIS 

Superintendente determinao fechamento do Incra

TANGARÁ DA SERRA

Mulher é atingida 
por carro, fica
presa no teto e é 
carregada por 50 m

Questões de Ciências da Natureza, Humanas, Linguagens, Matemática e Redação 

Motorista não respeitou a preferencial e atingiu 
a motociclista 

São 30 unidades regionais implantadas no território 
nacional 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Vai prestar o Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem) e ainda não se pre-
parou para a prova? Essa é 
a realidade de muitos dos 
cinco milhões de inscritos 
para aprova que está mar-
cada para os dias 3 e 10 de 
novembro. Para isso, o Diá-
rio do Estado MT organizou 
algumas dicas, que podem 
ser encontradas no site do 
próprio Enem. Corre, que 
ainda dá tempo de estudar e 
se preparar!

Organize seus estudos 
- Faça um plano geral, tudo 
que você precisa estudar, re-
visar e aprender. Depois faça 
planos mensais a partir dele. 
Crie metas a cumprir a cada 
dia e a cada semana. Pesquise 
provas anteriores, assista ví-
deos e faça cursos online. 

Mantenha o foco - Di-
minua gradativamente o uso 
das redes sociais, guarda seu 
celular longe de você nos 
momentos de estudo. Tente 
se desligar do mundo virtual, 
dedicação e esforço vão valer 
a pena.Leia clássicos - A pro-
va de Linguagens pode ser 
bem complicada para quem 
não tem o hábito da leitu-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O fechamento da Uni-
dade Avançada do Instituto 
Nacional de Colonização e 
Reforma Agrária (Incra) em 
Rondonópolis trará prejuí-
zos incalculáveis para a re-
gião. Assim o Secretário de 
Agricultura, Genilton Perei-
ra de Souza, reagiu à notícia 
da extinção da unidade da 
entidade e a sua restituição 
para Colíder.

Assinado pelo Superin-
tendente do Incra em Mato 
Grosso, Ivanildo Teixeira 
Thomaz, o comunicado do 
encerramento das atividades 
foi feito no dia 24 de julho ao 
chefe da unidade avançada 
em Rondonópolis, Nelsivon 
Silva Gomes, que foi exo-
nerado da sua função pela 
Portaria 1529/2019, assinada 

DA REPORTAGEM

Uma mulher ficou feri-
da na quarta-feira (24) ao ser 
atingida por um carro e ficar 
presa no teto do veículo em 
Tangará da Serra. Segundo a 
Polícia Militar, a vítima pilo-
tava uma motocicleta que foi 
atingida por um carro. Ela foi 
socorrida ainda em cima do 
automóvel.

De acordo com a PM, a 
mulher (identidade não re-
velada) ficou presa em cima 
do carro e foi carregada por 
mais de 50 metros. O aciden-
te ocorreu no cruzamento 

das ruas 24 com 7, no centro. 
O motorista não respeitou 
a preferencial e atingiu a ví-
tima. O condutor afirmou à 
polícia que se assustou e, em 
vez de frear, acelerou o carro. 
Ele fez o teste do bafômetro 
que deu negativo.

O para-brisa ficou des-
truído e o teto foi amassado. 
A mulher ficou imóvel em 
cima do automóvel até que os 
médicos do Serviço de Aten-
dimento Móvel de Urgência 
(Samu) chegassem ao local. 
Ela teve ferimentos no rosto 
e quebrou o fêmur da perna 
direita.

ra, traz trechos de literatu-
ra antiga com uma lingua-
gem muito diferente do seu 
dia a dia, por isso ler alguns 
clássicos de escritores como 
Rubem Fonseca, Clarice 
Lispector, Guimarães Rosa, 
José de Alencar, entre ou-
tros, pode ajudar na melhor 
compreensão do texto. Além 
disso, algumas outras dicas 

pelo Presidente Nacional do 
Incra, o General do Exército 
João Carlos Jesus Corrêa.

“Precisamos nos mobi-
lizar para reverter”, ressal-
tou indignado Genilton, que 
acrescentou: “é um retroces-
so para o processo de refor-
ma agrária e a regularização 
fundiária das propriedades 
rurais em nossa região. Pre-
cisamos que o Incra perma-
neça em Rondonópolis para 
continuar atendendo as pes-
soas dos nossos municípios, 
que sem a unidade aqui pre-
cisarão agora se deslocar até 
Cuiabá”, completou.

Ele classificou ainda a 
decisão do governo federal 
em extinguir a unidade de 
Rondonópolis como “desca-
so” e “insensibilidade” com 
os pequenos produtores ru-
rais da região, que conta com 
mais de 100 assentamentos.

TRÁFEGO NA 
CONTRAMÃO
A ex-secretária de Saúde de Paranaíta, a 

849 km de Cuiabá, foi presa suspeita de fraudes 
e desvio de verba, na quarta-feira (24). Segun-
do a Polícia Civil, Nívea Maria Gomes da Silva, 
foi encontrada em um bairro no município de 
Alta Floresta, a 800 km da capital. De acordo 
com a Polícia Civil, foram descobertas duran-
te auditoria realizada pela prefeitura, possí-
veis fraudes e desvios de verba da secretaria, 
ocorridas no período em que Nívea comandou 
a pasta.  A suspeita é que ela tenha desviado 
para contas de terceiros, benefícios financei-
ros oferecidos pela prefeitura para custear 
despesas de pacientes e acompanhantes que 
faziam tratamento em outros municípios.

FALTA VACINA 
EM PRIMAVERA...
A vacina BCG está em falta, em Prima-
vera do Leste, a 239 km de Cuiabá. Na 
tentativa de vacinar o maior de núme-
ro de bebês possível, a Secretaria Mu-
nicipal de Saúde fez uma espécie de 
racionamento. Estabeleceu dias espe-
cíficos para aplicar as doses. Marcar 
data e horário possibilitou a utiliza-
ção rápida de todos os frascos, uma 
vez que, aberto, o prazo de validade 
é de apenas 6 horas. O ‘racionamen-
to’ também evitou desperdício. Ainda 
de acordo com a secretaria de Saúde, 
apenas 40% da quantidade prevista foi 
encaminhada pela União.

H1N1 FAZ 14 VÍTIMAS...
Mato Grosso registrou 14 mortes por 
H1N1 no estado, segundo dados do In-
forme Epidemiológico da Secretaria Es-
tadual de Saúde (SES-MT), divulgado na 
quarta-feira (24). O levantamento leva 
em consideração os casos confirmados 
até a 28ª semana do ano. As mortes fo-
ram registradas nos municípios de Água 
Boa, Bom Jesus do Araguaia, Cuiabá, Pe-
dra Preta, Poconé, Rondonópolis, Sinop, 
Terra Nova do Norte, Várzea Grande.Por 
causa do índice, O Centro de Informações 
Estratégicas de Vigilância em Saúde de 
Cuiabá e a Coordenadoria de Vigilância 
a Doenças e Agravos emitiram um alerta 
sobre a Influenza.

DivulgaÇÃo

podem fazer a diferença, 
como manter-se atualizado 
dos assuntos atuais, princi-
pais acontecimentos, prati-
car redação, além de tentar 
resolver questões de provas 
anteriores.  Se ainda assim se 
sentir inseguro, pode parti-
cipar dos aulões que algumas 
cidades oferecem. E no dia 
da prova evite comer comida 

pesada, neste dia é melhor 
uma alimentação mais leve, 
e durante a prova tente re-
solver primeiro as questões 
mais fáceis, assim você não 
corre o risco de não con-
seguir responder aquelas 
que você sabe. Reserve um 
tempo para redação e para 
resolver as perguntas mais 
difíceis.

tante ou lactante; Pausas de 
amamentação; Prevalência 
do negociado sobre o legis-
lado; Ultratividade da nor-
ma coletiva; e Conflito entre 
normas coletivas.

Sobre o assunto, a juíza pa-
lestrará em Sinop, na próxi-
ma quinta-feira (1º), às 19h30, 
na Câmara de Dirigentes 
Lojistas (CDL), localizada na 
Rua das Amendoeiras, 63, 
centro. As vagas são limita-
das e para participar basta se 
inscrever pelo telefone (66) 
3511-1400. O ingresso é um 
litro de leite, que será entre-
gue a instituições beneficen-
tes da cidade.

“De maneira geral é muito 
importante para o empresá-
rio participar desta palestra e 
se inteirar sobre as mudan-
ças, porque como este sem-
pre foi um dos calcanhares 
de Aquiles do empresário 
o melhor é estar atualizado 
para evitar dissabores”, con-
vida o presidente da CDL, 
Marcos Antônio Alves.
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Resort tem 353 acomodações, entre apartamentos, bangalôs e casas boutique 

Malai Manso: 1º resort do Brasil
operando 100% com energia solar
DA REPORTAGEM

O Malai Manso Resort 
Late Convention & SPA se 
tornou o primeiro resort do 
Brasil a operar 100% com 
energia solar própria e tam-
bém com a maior instalação 
fotovoltaica no Estado. 

Os módulos fotovoltaicos 
do parque solar construído 
pelo Malai foram fornecidos 
pela Trina Solar, líder global 
de energia fotovoltaica e de 
soluções inteligentes com-
pletas em energia, presente 
em todo o Brasil, com isso o 
local promove um turismo 
sustentável e populariza o 
uso da energia renovável.

Dos 6.616 módulos insta-
lados, 3.016 vieram da Trina 
Solar, que vão gerar 165 mil 
Kwh/mês do total de 350 mil 
Kwh/mês. 

O modelo TallmaxPoli-
cristalino TSM-PD14 330W 
com 72 células e eficiência 
solar de 17% faz parte da fa-
mília Tallmax da Trina So-
lar que permite que proje-
tos solares comerciais e de 
concessionárias de energia 
elétrica tenham economias 
significativas.

“Para nós, é muito gratifi-
cante a parceria da Trina So-
lar com o Malai Manso Re-
sort e a Oeste Solar Energia, 
pois as três empresas se pre-
ocupam em promover o de-
senvolvimento sustentável 
tanto em nível global quan-
to no Brasil, popularizando 
o uso da energia renovável 
e promovendo a indústria 
fotovoltaica”, comentou o 
diretor geral para a América 
Latina e Região do Caribe, 
Álvaro García-Maltrás.

O parque solar foi cons-

TURISMO SUSTENTÁVEL | Parque solar foi construído em área de 8 hectares; retorno de investimento de 2,5 anos
Foto: Divulgação

truído em uma área de 8 
hectares e tem previsão de 
retorno de investimento de 
2,5 anos. O projeto de en-
genharia utilizou o sistema 
de tracker que potencializa a 
produção energética em 25% 
e foi realizado pela Oeste 
Solar Energia Renovável. A 
empresa trabalha com em-
preendimentos comerciais e 
do agronegócio no Centro-
-Oeste brasileiro, além de 
oferecer serviços de asses-
soria em finanças, legislação, 
software e automação.

O MALAI
Localizado à beira do Lago 

do Manso em uma área de 
117 hectares, recortado pe-
los Morros do Chapéu e do 
Navio, relevos marcantes 
da Chapada dos Guimarães, 
o Malai Manso Resort Iate 
Convention & Spa reúne 
lazer, hospedagem e gastro-
nomia em um só complexo.

Com 353 acomodações 
– entre apartamentos, ban-
galôs e casas boutique –, 
o primeiro resort mato-
-grossense certificado pela 
ABR (Associação Brasileira 
de Resorts) surge como uma 
opção inovadora em meio 
à natureza exuberante do 
Centro-Oeste brasileiro.

Destaque para as piscinas 
que somam mais de três mil 
m² de lâmina d’água, com-
plexo esportivo com qua-
dras de tênis e poliesporti-
vas, campo de futebol, além 
de píer a beira do Lago do 
Manso que possui 57 km de 
estirão navegável e 427 km² 
de superfície de água repre-
sada à beira do resort, ideal 
para a prática de esportes 
náuticos e pesca.


