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INTER

Após quatro anos de ausência, os colorados têm pela frente uma superdose 
de duelos para matar a saudade do Beira-Rio na Libertadores. Nesta quarta, 
o Inter recebe o Alianza Lima para iniciar uma série de três jogos seguidos 
em casa em menos de um mês pela competição.                                   Página -6

MÊS DO CONSUMIDOR

FORTALECIMENTO COMERCIAL

Corte: após 60 dias da Notificação

Brasil e Japão vão estreitar 
laços de cooperação

Quem nunca deixou de pagar uma conta de água ou luz por 
esquecer da data de vencimento, ou por que faltou dinheiro naquele 
dia? E se isso acontece, corre-se o risco do corte do fornecimento. 

       Página - 7

A Prefeitura de Sinop está em avançadas negociações com 
o governo japonês com o objetivo de estreitar os laços comerciais 
entre os dois países. Essa cooperação visa beneficiar de forma ainda 
mais intensa as articulações de compra e venda de produtos, como 
também, uma troca de experiências em diferentes eixos como econô-
mico e ambiental.                                                                               Página - 3

Weslley Mtchaell

Divulgação

Divulgação

FMFMt

assessoria

SEQUÊNCIA EM CASA

O vereador por Sinop, Ícaro Severo, busca assinaturas suficientes para abertura de duas 
CPIs com objetivo de apurar possíveis indicações de cargos no Executivo feitas por verea-
dores: a CPI do Executivo e a CPI do Legislativo.                                       Página -3

CPI DOS CARGOS

Investigação sobre cargos 
indicados agita o Legislativo

Terra Nova
do Norte:
situação de
emergência
A Prefeitura de Terra Nova do 
Norte decretou situação de 
emergência após fortes chuvas 
atingirem o município na últi-
ma semana. Em várias comuni-
dades rurais, pontes e bueiros 
ficaram interditados devido ao 
volume de água.               Página  -7
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te vídeos foram ganhando espaço em 
um universo cada vez mais repleto de 
usuários. Isso aconteceu de forma si-
multânea, fazendo com que o acesso 
mantivesse aquele “padrãozinho” de 
velocidade, variando, claro, de acordo 
com o tipo de acesso. Sim, sempre exis-
tiram formas de acesso mais rápido, 
mas eram menos comuns. 

O que fez com que a conexão disca-
da ganhasse essa “fama” de “lenta” foi 
a popularização dos acessos mais rápi-
dos. Durante essa fase a os sites e ser-
viços foram sendo dimensionados para 
velocidades maiores de conexão, mas 
muitos usuários ainda estavam “pre-
sos” às conexões discadas, por conta da 
morosidade da evolução tecnológica no 
Brasil frente aos países desenvolvidos.

Tirando essa situação, onde utili-
závamos uma conexão defasada com 
relação à realidade dos serviços online, 
a internet discada era excelente para a 
época. Toda evolução se dá em etapas, 
em fases, e essa foi, sim, uma fase muito 
boa!

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Lento? Nem tanto!
Um leitor me perguntou, recentemen-

te, como era navegar na internet vinte e 
cinco anos atrás. Me falou que não ima-
gina conteúdos multimídia sendo trans-
feridos em velocidades extremamente 
baixas, como tínhamos em conexões dis-
cadas. Entendo a dúvida dele, e acredito 
que seja uma curiosidade interessante 
para uma geração acostumada com ve-
locidade e recursos cada vez mais avan-
çados.

A internet era, sim, muito, mas muito 
mais lenta que hoje em dia. As conexões 
discadas eram extremamente limitadas, 
mas existia um fator que fazia com que 
tudo ficasse “rápido”: a grande rede, não 
tão grande na época, era dimensionada 
para esse tipo de acesso.

Os poucos sites disponíveis não eram 
ricos em recursos gráficos e, por muito 
tempo, não se viam fotos publicadas com 
facilidade. Isso fazia com que a navega-
ção fosse “leve” e, por conseguinte, rápi-
da.

Quando você buscava uma foto (nos 
poucos sites que contavam com algum 
acervo) estava ciente que estaria visuali-
zando um conteúdo extremamente pesa-
do. Quase como visualizar um filme em 
alta definição hoje em dia. Você acessa 
sabendo que vai demorar e que a conexão 
pode cair e ser necessário reconectar, 
mas é possível.

Conforme a velocidade foi aumen-
tando os recursos foram ficando mais 
abundantes. Fotos, sons e posteriormen-
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Faltou mais do que orientação de co-
municação ao presidente Jair Bolsonaro no 
caso da postagem, em rede social, de vídeo 
com atos obscenos associados ao Carnaval 
de rua: faltaram-lhe também senso críti-
co e compromisso com a liturgia do cargo 
que ocupa. Como chefe de Estado de um 
país às voltas com uma grave crise do setor 
público, o presidente da República teria 
outras prioridades com as quais se preo-
cupar.

O presidente, não se sabe se de pro-
pósito ou por total falta de noção, usa as 
redes sociais de forma implacável, queren-
do incorporal um maluco Donald Trump, 
que se mostra acima do bem e do mal di-
rigindo a maior nação do mundo. É im-
portante alguém avisar a Bolsonaro que o 
Brasil ainda enfrenta diversas crises, sen-
do a do momento referente à aprovação 
da reforma da Previdência. Em vez disso, 
o Chefe do Executivo parece se preocupar 
muito mais com o que vai escrever em seu 
Twitter e qual palhaçada vai divulgar pelas 
redes sociais.

Um grupo mais fanatizado de apoia-
dores, que aplaude as posturas extremadas 
do presidente da República, ajuda a iso-
lar ainda mais o chefe da nação. Esse tipo 
de comportamento, até admissível numa 
campanha eleitoral, não faz qualquer sen-
tido depois da posse, pois a autoridade 
máxima do país precisa se preocupar com 
o decoro e com a liturgia do cargo.

O presidente deveria estar preocupado 
agora é em ampliar seu arco de apoio para 
aprovar no Congresso reformas que se 
constituem de fato em questões relevantes 
para o país, como a da Previdência. 

Espera-se que o episódio sirva pelo 
menos para uma reflexão e uma correção 
de rumos. É preciso evitar que o presi-
dente do Brasil se transforme em motivo 
de perplexidade ou deboche aos olhos do 
mundo e das pessoas sensatas que o cer-
cam. 

Editorial

Atitude reprovável

Ranking dos Políticos - Facebook

mocracia tem inimigos no grupo político do 
presidente. “Terá muita luta para defendê-la, 
apesar de você e seus aliados”, encerrou.

O deputado Ivan Valente- do PSOL, não per-
deu a deixa: “Ele ataca a Constituição que diz 
‘Todo poder emana do povo’. Mais uma vez co-
mete crime de responsabilidade e atenta contra 
a dignidade do cargo. Pior, constrange os mili-
tares a assumirem o autoritarismo”.

A percepção dos principais assessores pre-
sidenciais, segundo a mídia, é que o governo 
Bolsonaro é uma administração que produz 
crises, falas desastradas, num curto espaço de 
tempo e deveria focar no que realmente interes-
sa, medidas na área econômica, caso não queira 
frustrar seu eleitorado e a população. Há uma 
preocupação cada vez maior, entre integrantes 
do governo e aliados, com as declarações, men-
sagens nas redes sociais e discursos ou entre-
vistas de improviso feitos pelo presidente Jair 
Bolsonaro. E, os mais de 12 milhões de desem-
pregados, a previdência, a saúde falida, a infra-
estrutura precária das estradas, a segurança a 
mercê do crime organizado e das milícias, vão 
entrar em pauta quando? Uma declaração infe-
liz, consciente ou inconscientemente, feita, que 
acirra os ânimos e a guerra surda ideológica em 
que vivemos. Se o comportamento do presiden-
te Bolsonaro continuar nesse ritmo e lingua-
gem, é preocupante o futuro do Brasil. Seremos 
um eterno BBB- Big Brother Brasil? O Brasil não 
merece esse cenário. A população está no limite 
do desespero. Será frustrada mais uma vez? Tu-
tela- direta ou indireta- dos militares resolverá 
nossos problemas? Votamos num novo Madu-
ro? Um Trumph tropical? Como cidadãos, inde-
pendente de cor política, todos torcemos para o 
êxito do governo Bolsonaro, mas, que ataque os 
problemas cruciais do país, não postagens nas 
redes sociais sobre banalidades. Um estadista, 
não um “general de plantão”. Bolsonaro precisa 
ter consciência de que a campanha política já 
passou; precisa descer do palanque e começar a 
encarar sua responsabilidade e compostura do 
cargo. Governar, enfim. Coisa que parece, ainda 
não aconteceu totalmente, para o mal do Brasil. 
É lastimável.

AUREMÁCIO CARVALHO É ADVOGADO

A tutela das Forças Armadas

IMAGEM DO DIA

DÉFICIT BILIONÁRIO
Foi publicada na última segunda-

-feira (11), no Diário Oficial do Estado 
(DOU), a deficitária Lei Orçamentária 
Anual (LOA), que estima uma receita de 
aproximadamente R$ 19,2 bilhões para 
o exercício de 2019, mas despesa total 
do Estado que gira na casa dos R$ 20,9 
bilhões. Portanto, o déficit previsto para 
este ano é de R$ 1,7 bilhão, conforme o 
texto previamente aprovado pela As-
sembleia Legislativa de Mato Grosso.

PERSONALIDADE PRÓPRIA
O deputado federal Nelson Barbudo 

afirmou em entrevista concedida à Rá-
dio Capital que o presidente Jair Bolso-
naro não pode se deixar influenciar por 
seus filhos nas decisões que correspon-
dem ao maior cargo da República. Ele 
vê boa intenção da família em ajudar, 
principalmente após o atentado sofrido 
pelo presidente durante a campanha, 
mas sustenta que com a saúde recupe-
rada, Bolsonaro não pode tem que se 
guiar pela própria personalidade.

ACIMA DE R$ 100 MIL
Correndo risco de ser extinta pelo 

Governo do Estado, a MTI (Empresa 
Mato-Grossense de Tecnologia da In-
formação) está adotando medidas para 
reduzir seu peso na máquina. Além de 
criação de um Programa de Demissão 
Voluntária, a empresa pública ago-
ra quer rever todos os seus contratos 
e reduzir o consumo de energia, água, 
limpeza, aluguéis e outras despesas. 
É o que consta em portaria publicada 
segunda (11). O documento estabelece 
ainda que contratos superiores a R$ 100 
mil deverão ser analisados a fim de via-
bilizar uma renegociação com cláusu-
las mais vantajosas.

A morte da vereadora carioca Marielle Franco completa 
um ano amanhã. E nesta terça, durante a Operação Lume, 
foram presos o policial militar reformado Ronnie Lessa, 
suspeito de ser o executor, e Élcio Vieira de Queiroz, suspei-
to de dirigir o carro que perseguiu a vereadora.

A internet discada tinha, sim, seus pontos negati-
vos, como o custo da conexão, feita por chamada 
telefônica, o congestionamento de linhas em horá-
rios mais baratos, as “quedas” e alguns outros. Mas 
a felicidade de ter acesso à internet, em uma época 
em que esse serviço era extremamente incomum, 
fazia tudo valer a pena.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Divulgação

AUREMÁCIO CARVA-
LHO

todos torcemos para o êxito do go-
verno Bolsonaro, mas, que ataque 
os problemas cruciais do país, não 
postagens nas redes sociais sobre 
banalidades

O Governo Bolsonaro vem se estruturando 
com o apoio de Oficiais de alta patente- embo-
ra na reserva, para seu funcionamento. Já são 
mais de 100 militares nos Ministérios e outras 
funções de destaque. Volta a 1964? Saudosis-
mo? Os que viveram os anos da Ditadura (1964-
1985), como eu, não sentimos nenhuma sauda-
de daqueles anos de chumbo.

As decisões, as palavras de ordem dos mi-
nistros, mesmo os civis, usam e abusam das 
metáforas militares: Pátria, ordem, Deus, famí-
lia. Nada de mais; não se esperava outra lingua-
gem; dada a origem do Presidente que, embora 
capitão da reserva, bate continência para seus 
superiores hierárquicos. “O uso do cachimbo, 
entorta a boca”. O ministro da educação-(civil), 
com a obsessão da militarização das escolas 
públicas; em Brasília, onde se experimenta, ve-
mos alunos marchando com as mãos às costas 
e em silêncio para a sala de aula, fato contes-
tado pelos educadores; a volta da disciplina da 
Ditadura- OSPB- Educação Moral e Cívica.

Hoje, mais uma escorregada: A democracia 
brasileira depende das forças armadas- “de-
mocracia e liberdade só existem quando as 
Forças Armadas querem”. O povo, o Congresso, 
o STF são dispensados, são irrelevantes na sua 
luta pela consolidação do regime democrático. 
E se as forças armadas não quiserem a demo-
cracia? O vice-presidente – Gen. Mourão, que 
vem se revelando uma pessoa cordata, sensata 
e acessível, tentou remediar o estrago: “Se as 
Forças Armadas não são comprometidas com 
democracia e liberdade, elas não subsistem. 
Está aí o nosso vizinho, a Venezuela, para mos-
trar isso aí”, ao falar que o presidente foi “mal 
interpretado” em sua fala.

O ponto é saber como as forças armadas 
“entenderam” o recado”; não Bolsonaro, que foi 
claro e enfático. Ou, nós, o povo, como entende-
remos o recado?. A presidente do PT, deputada 
Gleisi Hoffmann (PT-PR), mostrou indignação. 
“Essa pessoa não tem limites na agressivida-
de”, tuitou. “A democracia foi conquistada pela 
sociedade brasileira, não é objeto de tutela ou 
permissão”, escreveu Gleisi, para quem a de-

“o Chefe do Executivo parece se preocu-
par muito com o que vai escrever em seu 
Twitter e qual palhaçada vai divulgar
pelas redes sociais

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Em plenário, Ícaro apresenta pedido de duas CPIs

Investigação sobre cargos
indicados agita Legislativo
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O vereador Ícaro Se-
vero (PSDB) busca, na Câ-
mara de Sinop, assinaturas 
suficientes para abertura 
de Comissões Parlamenta-
res de Inquérito (CPIs) com 
objetivo de apurar possíveis 
indicações de cargos no 
Executivo feitas por verea-
dores.

Tudo começou quan-
do o vice-prefeito Gilson 
de Oliveira (MDB), no pro-
grama Cidade Alerta da TV 
Capital (o qual apresentava 
e deixou de fazê-lo depois 
das polêmicas), questionou 
em seu microfone um pos-
sível racha entre os verea-
dores que fazem parte da 
base de apoio à prefeita Ro-
sana Martinelli (PR).

Na ocasião, o vice-
-prefeito em declaração 
polêmica afirmou que ve-
readores possuíam cargos 
indicados no Poder Execu-
tivo. Ele disse ainda que os 
votos dos vereadores esta-
riam vinculados à existên-
cia desses cargos – dando a 
entender que os vereadores, 
por causa disso, estariam 
condicionados a votar com 
as pautas favoráveis ao Exe-
cutivo municipal.

“Não vejo como hoje 
a prefeita perdeu a base 
de sustentação Até mesmo 
porque, todos lá na Pre-
feitura têm cargos no Exe-
cutivo. Todos [vereadores] 
estão inseridos aí com seus 
amigos, empregados nas 
secretarias da cidade. Vai lá 
e entrega todos os cargos 
lá para a prefeita, aí todo 
mundo faz o que quiser na 
Câmara”, disse Gilson, ao 
vivo, na televisão.

Em 18 de fevereiro, o 
vereador Ícaro Severo, em 
tribuna, questionou a fala 

de Gilson de Oliveira, re-
querendo explicações e que 
o vice mencionasse quais 
vereadores e quais cargos 
eles apadrinhavam. “En-
tendo que a declaração do 
vice-prefeito é gravíssima e 
precisa ser apurada”, desta-
cou o vereador Ícaro.

O tucano havia conse-
guido as cinco assinaturas 
necessárias para a instau-
ração da CPI no Executivo, 
além de sua própria: Ade-
nilson Rocha, Luciano Chi-
tolina e Dilmair Callegaro, 
todos do PSDB assinaram, 
além de Agnaldo do Alto da 
Glória (PR).

Porém, durante a ses-
são, o republicano retirou a 
sua assinatura, inviabilizan-
do assim a abertura da CPI. 
Em entrevista do Diário do 
Estado MT, Agnaldo rela-
tou que havia se confundi-
do durante a abordagem de 
Ícaro, achando que a assina-
tura era para fazer um cha-
mamento do vice-prefeito 
à casa de leis para prestar 
esclarecimentos.

“Minutos antes da ses-
são quando eu assinei, no 
meu entendimento, era que 
estava seno feito esse cha-
mamento, não se instau-
rando uma CPI. Quando eu 
participei da segunda ses-
são, no momento da fala do 
Ícaro, quando ele disse que 
nós tínhamos as cinco assi-
naturas, foi quando eu pedi 
pra ele que a CPI viesse para 
o Legislativo também”, ex-
plicou.

Na sessão de segunda-
-feira (11), Ícaro atendendo 
ao pedido dos vereado-
res Agnaldo e Joacir Testa 
(PDT), apresentou também 
o pedido de instauração da 
CPI no Legislativo. “Quero 
dizer aqui que, no caso des-
ta comissão que está sendo 
instaurada e que terá o meu 

CPI DOS CARGOS | Vereador Ícaro Severo busca assinaturas para instauração de duas CPIs
Foto: Weslley Mtchaell

Foto: Maurício BarBant

FORTALECIMENTO COMERCIAL

Através de Sinop, Brasil e Japão 
estreitam laços de cooperação

OPERAÇÃO VENTRILOQUO

MPE pede afastamento 
imediato do deputado 
Romoaldo Júnior

Romoaldo tomando posse como presidente da Comissão 
da Fiscalização 

DA REPORTAGEM

Com assessoria

A Prefeitura de Sinop 
está em avançadas negocia-
ções com o governo japonês 
com o objetivo de estreitar 
os laços comerciais entre 
os dois países. Essa coo-
peração visa beneficiar de 
forma ainda mais intensa 
as articulações de compra 
e venda de produtos, como 
também, uma troca de ex-
periências em diferentes 
eixos como econômico e 
ambiental.

Por meio da Agência 
de Cooperação Internacio-
nal do Japão já existe um 
trabalho iniciado com obje-
tivo de coletar informações 
que darão condições de um 
documento que traçará a 
melhor forma de atuação. 
O governo japonês estu-
da parcerias em territórios 

DA REPORTAGEM

Uma ação civil pú-
blica impetrada pelo Mi-
nistério Público Estadual, 
colocou na mira da Justiça 
16 pessoas. Essa ação tem 
como base a “Operação 
Ventríloquo” que foi de-
flagrada pelo Grupo de 
Atuação Especial Contra 
o Crime Organizado (Ga-
eco) em 2015.

Entre nesses nomes 
está o do deputado es-
tadual Romoaldo Júnior 
(MDB), além dos ex-de-
putados José Riva, Mau-
ro Savi (DEM) e Gilmar 
Fabris (PSD). De acordo 
com a reportagem do site 
Folhamax, todos eles par-
ticiparam de um esquema 
e desvio de mais de R$ 9,4 
milhões da Assembleia 
Legislativa de Mato Gros-
so. 

Dos R$ 9,4 milhões 

estratégicos e Mato Grosso 
através de Sinop foi a es-
colhida pelo seu potencial 
agropecuário e ambiental. 

“Estamos discutindo 
e, inicialmente, obtendo as 
informações”, diz o senior 
advisor da Agência japone-
sa Akira Kamidohzono. Na 
última sexta (8), o técnico 
da Agência japonesa, acom-
panhado de outros quatro 
representantes da Insti-
tuição, visitaram Sinop e 
cumpriram uma agenda de 
trabalho junto ao governo 
municipal. Durante todo o 
dia participaram de reuni-
ões com equipes das secre-
tarias de Desenvolvimento 
Econômico (Sedec) e de 
Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (SDS). 
O grupo também visitou a 
sede da Embrapa Agrossil-
vipastoril. 

“Queremos fazer uma 

pagos, segundo o MPE, 
50% “retornou” aos depu-
tados estaduais que co-
mandavam a Assembleia 
Legislativa na época. Os 
valores foram destina-
dos para pagar dívidas de 
campanha.

O MPE pede também 
nesta ação o afastamento 
de forma imediata de Ro-
moaldo Júnior de suas ati-
vidades como deputado 
estadual. 

A promotora Danie-
la Berigo Büttner Castor, 
responsável pelo caso no 
Ministério Público pede 
ainda a cassação do man-
dato de Romoaldo, como 
também a condenação 
dos demais réus, por 
prática de improbidade 
administrativa, além do 
ressarcimento aos cofres 
públicos no valor de R$ 
18,9 milhões.

apoio, se nós colarmos os 
órgãos públicos todos para 
serem investigados. Nós 
temos que investigar tudo, 
nós somos fiscalizadores, 
então terá o meu apoio sim, 
se fizermos sim em todo 
âmbito público do municí-
pio de Sinop”, declarou em 
plenário o pedetista.

Mas até o fechamento 
desta reportagem, a assina-
tura de Joacir Testa estava 
presente apenas na CPI do 
Legislativo, mas não na do 
Executivo.

Assim como Testa, o 
vereador Agnaldo também 
deu sua assinatura para a 
CPI do Legislativo. “O que 
eu falei pra ele [Ícaro], que 
estou chegando agora na 
Casa e que tem muitos as-
suntos que estou me intei-
rando agora e no meu en-
tendimento é que a gente 
fizesse esse chamamento 
ao Gilson e ele prestasse es-
clarecimentos e também da 
mesma forma que se fosse 
em forma de CPI que vies-
se, a partir do que o Gilson 
esclarecer pra nós no Legis-
lativo se for necessário ins-
talar uma CPI, com certeza 
tem que ser instaurada, eu 
mantenho a minha palavra 
ao Ícaro”, esclareceu.

O representante do 
Alto da Glória na Câmara 
ainda fez uma ponderação 
à reportagem deste Diário 
sobre sua assinatura na CPI 
do Executivo: “eu mante-
nho a minha assinatura a 
partir do momento que a 
minha não seja simples-
mente a quinta. Se ele tiver 
mais alguma assinatura es-
tou disposto a participar da 
Comissão. Pedi desculpas 
pra ele no momento da Ses-
são, mas desde que a minha 
não seja a decisiva, a minha 
não pode ser determinante 
para essa CPI do Executivo”, 

prospecção sobre agricul-
tura, silvicultura, levar as 
discussões para o Japão e 
discutir um formato para 
propor uma cooperação”, 
disse o agente governamen-
tal na sede da Secretaria de 
Meio Ambiente.

 
POR QUE
SINOP?
Só em 2018, a tran-

sação comercial de Mato 
Grosso com o Japão rendeu 
U$ 182,16 milhões nos mais 
diferentes produtos e Sinop 
é um ponto estratégico para 
isso. 

“ Existe, realmente, 
um potencial para cresci-
mento da atividade agríco-
la. E aqui (Sinop) existe toda 
uma cadeia de produção 
que inclui soja, milho, al-
godão e tudo isso vai real-
mente para o Japão. A ideia 
é ter esse foco. Como Sinop 

está contribuindo no Japão, 
a ideia é a gente ter alguma 
coisa que possa contribuir 
[com a cidade]”, destacou 
Kamidohzon.

“O intercâmbio entre 
Brasil e Japão é extrema-
mente positivo. Ainda mais 
quando falamos de nossa 
região. Essa oportunidade 
de encontro mostra uma 
possibilidade de aproxima-
ção com aquele governo, 
pois nós temos um poten-
cial grande em termos hí-
drico, agricultável e o Japão 
detém uma grande tecno-
logia”, disse o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Billy Dal’Bosco.

Dados do Ministério 
da Economia mostram que 
somente no primeiro bi-
mestre de 2019, Sinop ex-
portou o equivalente a US$ 
64,45 mil em produtos dis-
tintos ao Japão.

GESTÃO SOCIAL

Governo troca experiências com Fundo Social paulista
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o propósito de 
buscar experiências ad-
ministrativas na gestão de 
programas e ações sociais 
a serem desenvolvidos 
pelo Governo de Mato 
Grosso, a primeira-dama 
Virginia Mendes esteve, 
segunda-feira (11), em São 
Paulo, na sede do Gover-
no Paulista. A audiência 
foi com o presidente exe-
cutivo do Fundo Social de 
São Paulo, Filipe Sabará.

Na oportunidade, Sa-
bará discorreu sobre a es-
trutura administrativa do 

Fundo e as mudanças pla-
nejadas pela atual gestão 
para tornar mais eficiente 
a aplicação dos recursos 
arrecadados.

“O atual Fundo So-
cial de São Paulo, antes 
denominado Fundo So-
cial de Solidariedade, está 
passando ampla reformu-
lação. Entendemos que a 
solidariedade deve ser um 
meio e não o fim. Busca-
mos, dentre as mudanças 
estruturantes dar um foco 
mais voltado ao desenvol-
vimento econômico social 
e ao empreendedorismo, 
gerando reais oportu-
nidades de crescimento 

daqueles que mais neces-
sitam”, informou Filipe 
Sabará.

Conforme o executi-
vo, serão intensificadas as 
parcerias com a inciativa 
privada, terceiro setor e o 
incentivo às doações, com 
o objetivo de ampliar a 
oferta de serviços e cur-
sos de qualificação profis-
sional em comunidades 
carentes. Outra novidade 
será o investimento social 
em projetos de empre-
endedorismo dos alunos 
qualificados nas escolas 
gerenciadas pelo fun-
do, que são nas áreas de 
moda, beleza, gastrono-

mia e construção civil.
“Estamos trabalhan-

do na reformulação de 
projetos e acredito que a 
qualificação profissional e 
o incentivo ao empreen-
dedorismo são ferramen-
tas essenciais na comple-
mentação dos serviços, 
programas e ações já de-
senvolvidos pela nossa 
Secretaria de Assistência 
Social e Cidadania. Gostei 
muito do modelo adota-
do pelo Governo de São 
Paulo e buscarei também 
outras experiências bem-
-sucedidas em outros esta-
dos como referência”, des-
tacou a primeira-dama.

declarou Agnaldo.
Questionado se a ne-

gativa de ser a assinatura 
decisiva é por questões po-
lítico partidário, afinal ele 
é do mesmo partido que a 
prefeita Rosana Martinelli, 
o vereador foi incisivo em 
dizer que não é por esse 
motivo, e sim, por não ver 
os seus pares engajados 
nesta ideia.

Para ele a fala do vice-
-prefeito foi “muito desele-
gante”. “Quando ele fez as 
falas dele aí na televisão, é 
muito grave o que ele apon-
tou e ele tem que prestar 
esclarecimentos, sim, sem 
dúvida nenhuma”, enfati-
zou. Responsável por apu-
rar a conduta dos colegas 
parlamentares, o vereador 
Dilmair Callegaro (PSDB), 
eleito em fevereiro com 
oito votos, Corregedor da 
Câmara Municipal para o 
biênio 2019/20, que assinou 
a abertura da CPI no Execu-
tivo, está mais cauteloso so-

bre a CPI na Câmara.
Ao Diário, diz ter uma 

visão diferente sobre a CPI 
na Câmara. Em seu enten-
dimento a abertura de uma 
investigação não pode se 
basear “apenas” na fala de 
um vereador, é necessá-
rio provas e a partir delas, 
ser feito um encaminha-
mento à Corregedoria da 
Câmara para que aí sim a 
investigação se inicie. “Não 
sou contra a CPI no Legis-
lativo, mas acredito que a 
denúncia deva passar antes 
pela Corregedoria”, avisou 
Callegaro. O vereador ci-
tou como exemplo o caso 
do ex-vereador Fernando 
Brandão que foi cassado, 
e que o processo partir da 
Corregedoria da Casa.

PLACAR DE
MOMENTO
Até o fechamento des-

ta edição, o placar de assi-
naturas em ambos pedidos 
de CPI estava assim: CPI 

do Executivo, Ícaro Severo, 
Adenilson Rocha, Luciano 
Chitolina e Dilmair Calle-
garo, todos do PSDB.

Já na CPI do Legisla-
tivo as assinaturas são dos 
tucanos Ícaro Severo e Ade-
nilson Rocha (únicos nomes 
em ambas as CPIs), do repu-
blicano Agnaldo do Alto da 
Glória e do pedetista Joacir 
Testa. Ambas contam com 
4 assinaturas: para que as 
CPIs sejam instauradas, são 
necessárias 5 assinaturas 
dos 15 vereadores da Casa.

Ícaro afirma que, com 
exceção dos vereadores Re-
mídio Kuntz (PR) e Luciano 
Chitolina (PSDB) – que são, 
respectivamente, presiden-
te e 1º secretário da Câmara, 
e, consequentemente, estão 
em constantes leituras e 
procedimentos para o bom 
andamento da sessão – to-
dos os vereadores foram 
procurados durante a ses-
são para assinar a instaura-
ção das duas CPIs.
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CHARGE DO DIA

Dany Bananinha
 assume nova função 
no Caldeirão do Huck 

Dany Bananinha é pura alegria! 
Após trabalhar por 19 anos como 
assistente de palco do Caldeirão do 
Huck, da TV Globo, a loira acaba de 
assumir nova função na atração. 
Desta vez, ela será braço direito do 
apresentador, auxiliando Luciano, a 
produção e a direção do programa.
Ao GShow, Bananinha comemorou: 
“Acho que justamente por ser muito 
ligada, conhecer o palco, como tudo 
funciona... Por saber a hora certa 
de interromper o Luciano quando é 
preciso, a direção e a produção con-
fiaram em mim.””Sei da minha im-
portância no programa e sinto mui-
to orgulho e gratidão de fazer parte 
dessa história. Desde 2000, estive 
lá, sorrindo, feliz, sempre presente e 
pronta a ajudar, como se fosse o pri-
meiro dia”, completou Dany. -

Grávida, Tatá Werneck brinca: 
“Doida pra discutir com alguém”

Tatá Werneck agitou o Twitter com 
mais uma de suas postagens. Desde 
que descobriu a gravidez, a apresen-
tadora brinca com o assunto, bem 
humorada como sempre faz o público 
dar risada com seus comentários.

A famosa brincou: “Doida pra dis-
cutir com alguém e falar ‘Como é que 
você tem coragem de falar assim co-
migo? Eu estou grávida!’Tudo bem 
que eu já fazia isso quando não tava 
grávida”, disse ela. Bastou essa frase 
para ela receber mais de mil de com-
partilhamentos e mais de 700 co-
mentários. 

Os internautas encheram os co-
mentários: “Pode discutir comigo 
Talita”, e Tatá ironizou: “Como você 
pode discutir comigo? Eu estou grá-
vida”, disse brincando. Ainda outra 
publicou: “Tata Werneck grávida foi 
simplesmente a única coisa boa que 
aconteceu no Brasil em 2019″, disse.

A apresentadora de 35 anos, está à 
espera do seu primeiro filho, fruto da 
sua relação com o ator Rafael Vitti, de 
23 anos. A famosa falou pela primeira 
vez sobre a gravidez no dia 1 de mar-
ço. Antes da revelação, a internet já 
especulava a possibilidade.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

COM BOM-HUMOR, LÍVIA 
ANDRADE ESCLARECE 
BOATOS DE GRAVIDEZ 

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 31

PSDF
CAMBALEAR

LHETRASTE
ASSMCOB
VACAROU

HELIOUNS
DESCREVER
EMOLEDA

UFESVARAL
EUAISO
NCBIGAMO

ABDOMEURR
ABRUIER

RATAZANA
GRATAOVAL

O

A rede
de TV de
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bêbado 
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Pessoa
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(bras.)

(?) e
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coamento
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Universida-
de federal
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Sílaba de
"subir"

Nanda
Costa,
atriz 

brasileira
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de cho-
calho

A mulher
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abaixo

do tórax

Que tem
dois

cônjuges 
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letras do
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(?)
Barbosa,
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(abrev.)
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O exame
não

escrito

Aracnídeo
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Coisa
velha

Cristais
de banho

Corda pa-
ra roupas
Opõe-se a
"fechada"

Interjeição
mineira
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pagamento

Grito de
animal

Hiato de
"suado"

Monta
(barraca)

Eduardo (?), prefeito
do Rio (2015)

Ferramenta para
aparafusar 

Ali
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Fazer-se de
desentendido 

De (?):
realmente
Confusão

(gíria)

Beco

Entidade
olímpica
(sigla)

A ele (pro-
nome)

Burro, em
inglês

Gás
usado em

balões

(?) Nagle,
jornalista

7, em
romanos

Agrade-
cida

Letra do
infinitivo

Roedora que habita
esgotos

3/ass. 4/rebu — ufes. 5/hélio. 6/abdome.

Após trabalhar muito no Carnaval, 
Lívia Andrade tirou uns dias de descan-
so e viajou para o México.Em sua con-
ta no Instagram, a atriz compartilhou 
diversas fotos em que aparece curtindo 
a praia.Nos comentários, alguns fãs le-
vantaram a suspeita de que Lívia esta-
ria grávida, mas ela mesma fez questão 
de encerrar os boatos, com muito bom-
-humor.“É gordura, flor”, respondeu ela 
para uma seguidora. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

AVISO EDITAL COMPLEMENTAR E NOVA DATA

SESSÃO PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 007/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pela Portaria 
Municipal nº 033/2019, faz saber que foi realizado alteração no Edital PREGÃO 
PRESENCIAL-SRP nº 007/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 
21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas em 
edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA, AGREGADOS (BRITA, 
PEDRISCO, PÓ DE BRITA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD 
(TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE 
E ADUELAS PARA PONTES, BUEIROS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.  Para acesso ao Edital Complementar 
001/2019 os interessados deverão baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.
br e maiores informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no 
horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto 
no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, 
ficando marcada nova sessão pública para às 13:30hs do dia 25 de Março de 
2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. Peixoto de 
Azevedo, 12 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

MADEIREIRA BECkER EIRELI, CNPJ nº 
86.908.167/0001-70  torna público que requereu a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/
SORRISO/MT a Renovação Licença de Operação (LO)  
de sua empresa de comércio varejista de madeira, 
localizada na Rua Passo Fundo nº 312, Bairro Novo 
Campos, município Sorriso/ MT. Não foi determinado 
EIA.

ALEXANDRE BRUSTOLON, CPF: 877.285.591-68, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável –
Sinop/MT, as Licenças Prévia (LP), Instalação (LI) e 
Operação (LO) da atividades de serviços de lavagem de 
veículos, a ser implantado na Avenida dos Jacarandás, 
5.027 Jd. Primaveras, Município de Sinop/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Inovar Projetos 66-981296377)

J K COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS 
EIRELI - ME, inscrita sob CNPJ nº 18.121.161/0001-07, 
localizada no município de Sinop / MT, torna público que 
requer junto a SEMA/MT, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO 
SOCIAL E RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, 
para a atividade de beneficiamento de madeira. Não EIA/
RIMA.

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua Sonia Maria, nº 12 , 
Bairro Jardim das Azaleias na 
cidade de Sinop/MT. Valor: R$ 
500,00 (quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 

Vagas de Emprego
1-Dedetizador, com CNH AB;
2-Supervisor de Restaurante, com expe-
riência em gestão na área de alimentos e 
bebidas, com CNH AB;
3-Auxiliar de produção, com experiência em 
ACM (fachada/letreiro);
4-Auxiliar de produção, com experiência em 
painel isotérmico (usado como forro);
5-Vendedor, com experiência, CNH AB;
6-Técnico em Enfermagem;
7-Aplicador/Instalador de comunicação 
visual, com CNH B;
8-Consultor de Vendas Externo, com CNH 
AB e ter veículo próprio;
9-Mecânico linha pesada (ônibus/cami-
nhão);
10-Auxiliar de Mecânico;
11-Pessoa com Deficiência;
12-Cuidadora de Idoso, com CNH e expe-
riência;
13-Auxiliar de Vendas para auto elétrica, 
com experiência;
14-Representante Comercial, com experiên-
cia em agronegócio, para região;
15-Costureira, com experiência em alta 
costura;

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

 

BENEFICIADORA DE ALGODÃO COTTON 163 S/A  
CNPJ 31.617.787/0001-69  NIRE 51300015871 

ATA DE ASSEMBLEIA GERAL  
EXTRAORDINÁRIA - REALIZADA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018. 

1. DATA, HORA E LOCAL: 17 (dezessete) de dezembro de 2018 (dois mil e dezoito), às 19h00min, na 
sede da companhia, localizada Av. Natalino João Brescansin, nº 754, sala 05, Centro, Edifício Santa 
Anastácia, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso CEP 78.890-000. 2. PRESENÇAS: A 
totalidade dos acionistas da companhia, conforme assinaturas dispostas no livro de presença dos 
Acionistas, e a seguir qualificados: EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA S/A, pessoa jurídica de 
direito privado, com sede estabelecida na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Dr. Chucri 
Zaidan, nº 80, Bloco C, 4º andar, sala 1, Vila Cordeiro, CEP 04583-110, inscrita no CNPJ sob n.º 
62.356.878/0001-11, com seu Estatuto Social consolidado, arquivado sob n.º 3530048169-1 em sessão de 
01/09/2015 perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo, neste ato devidamente representada por 
seus diretores, Sr. ANTONIO VIDAL ESTEVE, espanhol naturalizado norte americano, divorciado, 
analista de sistemas, portador da cédula de identidade RNE nº W062798-Y, e inscrito no CPF sob o nº 
053.841.748-03, residente e domiciliado na Rua Vigário João de Pontes, nº 338, Santo Amaro, CEP 04748-
000, São Paulo – SP, e o Sr. MARCO ANTONIO ALUISIO, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
portador da cédula de identidade RG nº 13.131.699-0 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o nº 013.293.218-04, 
residente e domiciliado na Rua Passo da Pátria, nº 1.407, CEP 05085-000, São Paulo – SP; FERMAP 
PARTICIPAÇÕES E ADMINSTRAÇÃO DE BENS LTDA, pessoa jurídica de direito privado, com 
sede estabelecida na cidade de Sorriso, Estado de Mato Grosso, na Av. Natalino João Brescansin, nº 754, 
sala 07, andar 2, Centro, Edifício Santa Anastácia, CEP 78.890-000, inscrita no CNPJ sob n.º 
17.209.661/0001-24, com Contrato Social devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de Mato 
Grosso, sob n.º 51201338264 em 13/11/2012, neste ato representada pelo seu administrador, Sr. ILO 
POZZOBON, brasileiro, casado no regime de comunhão universal de bens, empresário, portador da cédula 
de identidade RG n. 465.078 SSP/RS, inscrito no CPF/MF sob o nº 176.859.829-00, residente e 
domiciliado na Avenida Blumenau, nº 2714, Centro, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de 
Mato Grosso; ALTIVIR JOSE MARTELLI, brasileiro, casado, produtor na exploração agropecuária, 
portador da Cédula de Identidade RG nº 2.377.957-8 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 472.952.529-91, 
residente e domiciliado na Rua Trancoso, Nº 124, Condomínio Porto Seguro, CEP 78.890-000, no 
município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO, brasileiro, 
casado, produtor na exploração agropecuária, portador de Cédula de Identidade RG nº 42.682-9 SSP/MS, 
e inscrito no CPF sob o nº 466.146.301-30, residente e domiciliado na Avenida das Acácias, nº 1031, 
Centro, CEP 78.550-059, no município de Sinop, Estado de Mato Grosso; GIANCARLOS 
BAVARESCO, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor na exploração 
agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 905.566.157-4 SSP/RS, e inscrito no CPF sob o  nº 
735.018.670-34, residente e domiciliado na Avenida Blumenau, nº 3514, apartamento 201, no município 
de Sorriso, Estado de Mato Grosso, CEP 78.890-000; GILBERTO EGLAIR POSSAMAI, brasileiro, 
casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula 
de Identidade RG nº 741722 SSP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 487.073.091-04, residente e domiciliado 
na Rua Amazonas, nº 1501, Centro, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; 
EDSON DAL MOLIN, brasileiro, divorciado, convivente em união estável, produtor na exploração 
agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 3.147.715-8 SSP/PR, e inscrito no CPF sob o nº 
451.710.259-91, residente e domiciliado na Rua Renascença, nº 1037, Bairro Jardim Itália, CEP 78.890-
000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; ELTON DAL MOLIN, brasileiro, divorciado, 
convivente em união estável,  produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG 
nº 0.633.680-9 SSP-MT, e inscrito no CPF sob o nº 388.118.551-87, residente e domiciliado na Rua 
Renascença, nº 1037, Bairro Jardim Itália, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato 
Grosso; EVERTON DAL MOLIN, brasileiro, casado no regime de comunhão parcial de bens, produtor 
na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 0.868.310-7 SSP/MT, e inscrito no 
CPF sob o nº 808.663.871-53, residente e domiciliado na Rua Renascença, 1037 Jardim Itália, CEP 78.890-
000,  no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso. 3. CONVOCAÇÃO: dispensada em virtude do 
comparecimento de todos os acionistas. 4. MESA DIRIGENTE:  A mesa foi composta da seguinte forma: 
Presidente o Sr. FERNANDO MAZIERO POZZOBON, brasileiro, casado no regime de comunhão 
parcial de bens, produtor na exploração agropecuária, portador da Cédula de Identidade RG nº 0.434.858-
3 SESP/MT, e inscrito no CPF sob o nº 792.983.541-34, residente e domiciliado na Rua dos Desbravadores 
nº 03191, Bairro Nobre, CEP 78.890-000, no município de Sorriso, Estado de Mato Grosso; e como 
Secretário ad hoc o Sr. BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN, francês naturalizado brasileiro, 
casado, economista, portador da Cédula de Identidade RG nº 39539579-3 SSP/SP, e inscrito no CPF sob o 
nº 214.488.038-70, residente e domiciliado na Rua Pedroso Alvarenga, nº 1101, CEP 04531-012, no 
município de São Paulo, Estado de São Paulo. 5. ORDEM DO DIA: I) Alteração do endereço da 
Companhia; II) Alteração e consolidação do Estatuto Social da companhia. 6. DELIBERAÇÕES: 
Iniciada a reunião, o Sr. Presidente agradeceu a presença de todos os acionistas, e passou a deliberar sobre 
a ordem do dia: I) Alteração do endereço da Companhia: o Sr. Presidente informou a todos a necessidade 
de alteração de endereço da companhia, e a consequente alteração do Estatuto Social, passando a ser: 
Rodovia BR 163, km 743,9, mais 1,2 km, a esquerda, s/n, Zona rural, CEP 78.890-000, no município 
de Sorriso, Estado de Mato Grosso; Colocou em votação, sendo a alteração de endereço aprovada por 
unanimidade dos acionistas. II) Alteração e consolidação do Estatuto Social da companhia: Em 
sequência, o Sr. Presidente expôs a necessidade de alteração e consolidação do estatuto social, 
especialmente quanto ao “item 1.2”, que dispõe sobre a sede e foro da companhia. Desta maneira, os 
acionistas por unanimidade aprovam a seguinte redação: “1.2 - A companhia tem sede e foro no Município 
de Sorriso, Estado de Mato Grosso na Rodovia BR 163, km 743,9 mais 1,2 km a esquerda, s/n, Zona 
rural, CEP 78.890-000.” Ato contínuo, os acionistas aprovam a consolidação do Estatuto Social da 
Companhia, o qual passa a reger-se conforme disposições contidas no Anexo I desta Ata. 7. 
ENCERRAMENTO E LAVRATURA DA ATA: Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente deixou a 
palavra livre, para quem quisesse fazer uso, não havendo manifestações, foram encerrados os trabalhos 
pelo tempo necessário à lavratura da presente ata; retomando os trabalhos, a presente Ata foi lida e aprovada 
por todos os presentes, e, na sequência assinada. Esta Ata é cópia fiel a transcrita no Livro de Atas de 
Assembleias Gerais. Sorriso - MT, 17 de dezembro de 2018.  
Assinam: Fernando Maziero Pozzobon – Presidente; Bruno Wolfgang Basile Martin – Secretário ad hoc 

Arquivamento na JUCEMAT sob nº. 2114543, em 21/01/2019 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 

UNIMED NORTE DO MATO GROSSO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO 
            CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.  

 
NIRE: 51400.002.681                                                                                       CNPJ:73.967.085/0001-55 

 
A Diretora Presidente da Unimed Norte do Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, localizada a 

Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá em Sinop, Mato Grosso, CEP.78.556-259, convoca os Senhores 
Cooperados para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que realizar-se-á:  

Dia: 23 de março de 2019. 
Horário: 
11:00 horas  - 1ª Convocação -  com a presença de no mínimo 2/3 dos cooperados;  
12:00 horas  - 2ª Convocação - com no mínimo a metade mais um dos cooperados;  
13:00 horas  - 3ª Convocação - com a presença de no mínimo dez cooperados. 
 
Local: Auditório da Sede da Cooperativa 
            Rua das Alpínias, 679, Jardim Maringá – Sinop/MT 
Quantidade de Cooperados: 227 Cooperados. 
 
ORDEM DO DIA:  
PAUTA DA AGO:  

1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhadas de parecer do Conselho Fiscal e 
Auditoria Independente, compreendendo:  

- Relatório de Gestão; 
- Balanço Patrimonial; 
- Demonstrativos de sobras ou perdas apuradas no exercício de 2018,  
- Pareceres: do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, 

2. Destinação das sobras ou rateio das perdas apuradas no exercício 2018, 
3. Referendo dos valores de CH, Pró-labores e Jetons,  
4. Posse do Conselho de Administração e da Comissão Técnica, com mandato para 2019/2022, 
5. Posse dos componentes do Conselho Fiscal para o exercício 2019, 
6. Posse da Comissão Permanente de Cooperação – CPC, período 2019/2022, 
7. Referendo dos Comitês de Especialidades, período 2019/2022, 
8. Posse da Comissão de Sindicância, Inquérito e Julgamento – CSIJ, período 2019/2022. 
9. Indicação do Representante Legal da Operadora junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – 

ANS,  
10. Indicação do Responsável pela Área Técnica de Saúde junto à Agência Nacional de Saúde 

Suplementar – ANS,  
11. Indicação do Responsável para o cumprimento das Obrigações estabelecidas pela RN – Resolução 

Normativa  - RN 117/2005 junto à Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, 
 
PAUTA DA AGE:  

1.   Destinação do FATES, 
2.   Homologação de exclusão e de pedido de demissões, 
3.   Atualização do quadro societário da Cooperativa, 
4.   Alteração do CAPÍTULO – I, Denominação - Sede - Foro - Área - Prazo e Ano Social, Artigo 1º, Letra 
A, do Estatuto Social. 

Sinop(MT), 12 de março de 2019. 
 

 
Dra. Flávia Lúcia Bittar Gonçalves  

Diretora-Presidente 

 
 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE 
DE MATO GROSSO – SICOOB NORTE MT 

 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 

 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO 

 
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do 
Norte de Mato Grosso   – Sicoob Norte MT, inscrita no CNPJ sob nº 
23.623.636/0001-95, NIRE 51400009996, no uso das atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que 
nesta data são em número de 2.969 (dois mil novecentos e 
sessenta e nove) em condições de votar, para se reunirem em 
Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que, por falta de 
acomodações nesta sede, serão realizadas no Auditório da Câmara 
dos Dirigentes Lojista- CDL, Localizada na rua das amendoeiras n° 
63 – Setor Comercial – CEP 78550-076– Sinop/MT,  no dia 
08/04/2019, às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos 
associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de 
metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 
19h, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira 
convocação, para deliberar sobre a seguinte 
 
ORDEM DO DIA: 
 

I. Em Assembleia Geral Ordinária: 
 

1. Prestação de contas do exercício de 2018; 
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018; 
3. Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e 

cédula de presença dos membros dos Conselhos de 
Administração e Fiscal; 

4. Aprovação do Regulamento Eleitoral; 
5. Eleição conselho administração e Conselho fiscal; 
6. Outros assuntos de interesse social. 

 
II. Em Assembleia Geral Extraordinária: 

 
1.  Reforma geral do Estatuto. 

 
 

 
Sinop/MT, 08 de março de 2019. 

 
Norival do Rosário de Campos Curado 

Presidente 

RUA DAS FLORES, S/N – SALA A – BAIRRO CENTRO 
ITANHANGÁ – MT CEP 78.579-000 

 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 2019 

 
COOPERITA – COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ITANHANGA       CNPJ 12.254.367/0001-10         NIRE 51400008949 
 
 
O Diretor-Presidente da Cooperita – Cooperativa Agropecuária dos Produtores Rurais 
de Itanhangá, Sr. Anders José Whol, no uso de suas atribuições que lhe confere o 
Estatuto Social em seu art. 36 § 2º, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINÁRIA 2019, a ser realizado no Clube da 
Terceira Idade, sito à Rua Pato Bragado, s/n – Centro, no município de Itanhangá – MT, 
no dia 23 de Março do ano de 2019, ás 07:30 horas em primeira convocação com 2/3 
dos cooperados votantes, ás 08:30 horas com metade mais um dos cooperados em 
segunda convocação, e as 09:30 horas terceira e ultima convocação com no mínimo 10 
cooperados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 
 
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do 
Conselho Fiscal do exercício 2018, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro 
caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal. 
V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

I – Reforma do Estatuto Social; 
 
Aptos a votar: 78 
Impedidos de votar: 00 

Itanhangá – MT, 13 de Março de 2019.  
 
 

Anders José Wohl 
Diretor-Presidente 

AELOS – Associação das Empresas Loteadoras de Sinop

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL E ELEIÇÃO

Sinop, MT 13/03/2019

Pelo presente, ficam convocados, a partir desta data, os associados da AELOS,
para comparecerem no próximo dia 26 de março de 2019, às 07h30min ( Sete
Horas e Trinta Minutos ) em primeira convocação, e as 08h00min ( Oito Horas )
em segunda convocação, na sede da Associação que se localiza na Avenida das
Acácias Nº 1158C Centro, para se reunirem em uma Assembléia Geral Ordinária
com  a  presença  dos  Associados  que  representam  pelo  menos  metade  das
frações ideais que constituem a Associação,  a fim de elegerem os membros do
Conselho Executivo e Fiscal  para o biênio 2019/2020,  cuja posse dar-se-á de
imediato nos termos do Estatuto Social.

TIAGO TREVISOL
Presidente AELOS

Sinop, MT 13/03/2019



Jogadores comemoram vitória: Beira-Rio recebe 3 jogos seguidos pela Libertadores 
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Inter quer aproveitar sequência em
casa para garantir classificação
DA REPORTAGEM

Após quatro anos de 
ausência, os colorados têm 
pela frente uma superdo-
se de duelos para matar a 
saudade do Beira-Rio na 
Libertadores. Nesta quarta-
-feira (13), às 20h30, o In-
ter recebe o Alianza Lima 
para iniciar uma série de 
três jogos seguidos em 
casa em menos de um mês 
pela competição. Serão 27 
dias, com partidas contra 
o rival peruano, o River 
Plate (03/04) e o Palestino 
(09/04). Em cada um dos 
embates, fazer valer o fator 
local será sinônimo de vaga 
garantida nas oitavas de fi-
nal.

Caso vença os três jo-
gos, o Inter alcançará 12 
pontos. O número é sufi-
ciente para assegurar ao 
menos a vice-liderança da 
chave, conforme o históri-
co recente de pontuação da 
fase de grupos.

A equipe de Odair 
Hellmann chega ao duelo 

com o Alianza embalado 
por uma série de marcas: 
a atual liderança do Grupo 
A, as seis vitórias seguidas 
em 2019 e a vaga assegu-
rada nas quartas de final 
do Gauchão. Não bastasse 
o momento, o Inter ainda 
se apega ao histórico para 
transformar a sequência 
em classificação.

O primeiro retrospec-
to a embalar a equipe é o 
próprio desempenho no 
Beira-Rio. Em 2018, o Co-
lorado somou mais de 80% 
de aproveitamento, com 
21 vitórias, quatro empa-
tes e apenas duas derrotas 
no estádio. “Ser primeiro 
do grupo está bom. Por-
que pode trazer depois a 
decisão para o Beira-Rio. 
Aqui, somos muito fortes. 
O importante é se classifi-
car. Em primeiro, melhor. 
(O estádio) vai estar cheio, 
ingressos estão esgotados. 
O torcedor já demonstrou a 
importância para nós. Ano 
passado, perdemos dois 
jogos o ano todo em casa”, 

LIBERTADORES | Na última temporada, clube perdeu apenas duas de 27 partidas no Beira-Rio
Foto: FMFMt

NA FASE DE GRUPOS

Cruzeiro defende 
invencibilidade
de longos 22 anos 
como mandante

Foto: AgênciA i7

Cruzeiro: 25 vitórias na sequência invicta como mandante na 
fase de grupos 

DA REPORTAGEM

Único clube entre 
os participantes da atu-
al Libertadores a nunca 
ser eliminado da fase de 
grupos, o Cruzeiro tam-
bém ostenta uma longa 
invencibilidade atuando 
como mandante pela fase 
de classificação do torneio 
continental. 

São 22 anos, ou 29 
partidas, sem derrota, em 
10 edições disputadas no 
período. Contra o Depor-
tivo Lara, nesta quarta, às 
18h15, no Mineirão, o Cru-
zeiro poderá então chegar 
ao 30º jogo sem ser derro-
tado.

A última vez que per-
deu na fase de grupos foi 
justamente no ano do últi-
mo título: 1997. Na estreia 
daquela edição, a equipe 
caiu por 2 a 1 para o Grê-
mio, no Mineirão. A partir 
das vitórias sobre Spor-
ting Cristal e Alianza que 
começou a “dinastia” de 
invencibilidade. Naquele 
ano, o time fez uma cam-
panha de recuperação e 
acabou conquistando o 
bicampeonato da Liber-
tadores contra o próprio 
Sporting Cristal, após 
eliminar equipes como 
Grêmio e Colo-Colo, nas 

quartas de final e semifi-
nal, respectivamente.

Depois da última der-
rota, o Cruzeiro tem 25 
vitórias e quatro empates 
em casa pela fase de gru-
pos – aproveitamento de 
90,8% (veja a tabela com 
todos os resultados da se-
quência). 

São 87 gols marcados 
(média de três gols por 
jogo) e 11 sofridos (média 
de 0,37 por partida). A Ra-
posa disputou, depois de 
1997, as edições de 1998 
(não jogou a fase de gru-
pos por ter sido campeão 
no ano anterior), 2000, 
2004, 2008, 2009, 2010, 
2011, 2014, 2015 e 2018.

Revezes ocorreram 
apenas em disputas de 
mata-mata na Libertado-
res. Em 2008, nas oitavas 
de final com o Boca Ju-
niors (2 a 1, no Mineirão), 
na final de 2009 (2 a 1 para 
o Estudiantes, no Minei-
rão), nas quartas de final 
de 2010 para o São Paulo 
(2 a 0, no Mineirão), nas 
oitavas de 2011 (2 a 0 para 
o Once Caldas, na Arena 
do Jacaré), nas quartas de 
final de 2015 para o River 
Plate (3 a 0, no Mineirão) e 
para o Flamengo, ano pas-
sado, por 1 a 0, no Minei-
rão, pelas oitavas de final.

ressalta Edenílson. O histó-
rico na Libertadores tam-
bém empurra o Inter para 
um triunfo. A equipe não 
perde um jogo no estádio 
pela competição desde a 
eliminação para o Peñarol, 
em 2011. São 11 partidas 
com nove vitórias e dois 
empates Após a vitória na 
estreia, contra o Palestino, 
o Inter terá apoio maciço 
da torcida para manter os 
100% na competição con-
tinental. Com apenas dois 
mil ingressos disponíveis 
nas áreas VIP, o clube pro-
jeta ao menos 40 mil tor-
cedores na partida contra 
o Alianza Lima. A força da 
arquibancada e o histórico, 
porém, não demovem os 
cuidados do Inter com o ri-
val desta quarta-feira.

O provável Inter para 
pegar o Alianza Lima tem: 
Marcelo Lomba; Zeca, Ro-
drigo Moledo, Víctor Cues-
ta e Iago; Rodrigo Dourado, 
Edenílson, Patrick, William 
Pottker e Nico López; Pe-
dro Lucas (Rafael Sobis).

DA REPoRtAgEM

olhAR EsPoRtivo 

NO MARACA

Flamengo pretende garantir
vaga na Libertadores em casa

LUTO DE CHARUTO

Ex-presidente do Vasco, Eurico
Miranda morre aos 74 anos

Diego já projeta duelos pela competição continental 

Dirigente não resistiu à batalha contra câncer no cérebro

DA REPORTAGEM

O Flamengo estreou 
na Libertadores vencendo o 
San José na Bolívia por 1 a 0. 
O resultado foi muito come-
morado pelas condições que 
foi conquistado, na altitude 
de 3,7 mil metros. Porém, o 
fator que mais vem sendo 
destacado pelos atletas é a 
possibilidade que ele trouxe 
de o Rubro-Negro conseguir 
a classificação para as oita-
vas de final vencendo os três 
confrontos que fará em casa 
pelo Grupo D. O primeiro 
deles será nesta quarta, às 

DA REPORTAGEM

O mais icônico di-
rigente do Vasco saiu de 
cena nesta terça-feira. Aos 
74 anos, Eurico Miranda 
morreu em um hospital na 
Barra da Tijuca, Zona Oeste 
do Rio de Janeiro, vítima de 
câncer no cérebro. Atual-
mente, ele estava no cargo 
de presidente do Conselho 
de Beneméritos do clube. 
Ele deixa quatro filhos.

O velório começou 
nesta terça à tarde na Ca-
pela Nossa Senhora das 
Vitórias, que fica na sede 
do clube em São Januário, 
e será aberto ao público. O 
corpo seguirá para o cemi-
tério São João Batista, onde 
será sepultado na tarde de 
quarta-feira, apenas com a 
presença dos familiares.

Nos últimos meses, 
Eurico não fez aparições 
públicas. Seu estado de 
saúde se agravou, inclusi-
ve com dificuldade para se 
alimentar. A família mon-
tou uma UTI em casa, com 
home care, com enfermei-
ras se revezando para cui-
dar da saúde do dirigente. 
Visitas, inclusive das pes-
soas mais próximas, eram 
controladas pela família.

De ambulância, ele foi 
levado ao hospital na ma-
nhã desta terça. Lá não re-
sistiu e morreu no início da 
tarde. Em novembro, numa 
reunião do Conselho Deli-
berativo, já bastante debi-
litado, precisou de ajuda 
para se levantar e puxar o 
grito de Casaca, uma tradi-
ção do Vasco à qual se habi-

20h30, quando o time recebe 
a LDU Quito, do Equador, no 
Maracanã.

“Sabemos que vai ser 
um jogo complicado pela 
tradição que a LDU tem na 
competição e de fazer bons 
resultados fora de casa, in-
clusive no Brasil. Mas a Copa 
Libertadores exige as vitórias 
como mandante”, lembrou o 
técnico Abel Braga.

Além da LDU, o Fla-
mengo jogará em casa com 
o Peñarol do Uruguai e com 
o próprio San José. “O nosso 
pensamento é aproveitar o 
fator campo para decidir a 

tuou a liderar.
No mesmo evento, 

Eurico anunciou que dimi-
nuiria a frequência de suas 
visitas ao Vasco e se limita-
ria a reuniões do Conselho 
de Beneméritos e do Con-
selho Deliberativo. Ele ha-
via dispensado seguranças 
e motoristas.

Eurico se encontrava 
em estado debilitado desde 
o início de 2018. Mesmo as-
sim, foi figura presente em 
jogos do Vasco em São Ja-
nuário - chegou até mesmo 
a ir aos treinos do elenco no 
CT do Almirante, em Var-
gem Pequena. Antes da atu-
al doença, o dirigente con-
seguiu superar um câncer 
na bexiga e outro no pul-
mão. Nos últimos meses, 
locomovia-se de cadeira de 
rodas. Recentemente, pas-
sou a se tratar em casa, com 
idas frequentes ao médico.

Eurico foi presidente 
do Vasco em dois períodos: 
de 2003 a 2008, e de 2015 
a 2017. Também foi vice-
-presidente de futebol do 
clube entre 1990 e 2002, 
tendo participado do perí-
odo de maiores conquistas 
do clube, como o Campe-
onato Brasileiro de 1997, a 
Copa Libertadores de 1998, 
a Copa João Havelange de 
2000 e a Copa Mercosul de 
2000.

Em sua história como 
dirigente, colecionou po-
lêmicas desde os tempos 
de vice-presidente de pa-
trimônio, em 1969, quan-
do desligou a luz elétrica 
do clube para tentar evitar 
a cassação do então presi-

dente Reinaldo Reis. Em 
1980, já como diretor de 
futebol, ajudou o Vasco a 
evitar a ida de Roberto Di-
namite para o Flamengo.

De 1986 a 2001, atuou 
como vice de futebol, sob 
a presidência de Antônio 
Soares Calçada, período 
no qual também teve dois 
mandatos como deputado 
federal. Nessa época, trans-
formou os clássicos com o 
Flamengo em um “campe-
onato à parte”, tendo inclu-
sive conseguido tirar Bebe-
to do rival em 1989. Ainda 
se tornou um dos prota-
gonistas do dia da tragédia 
ocorrida em São Januário, 
com a queda do alambrado, 
na final da Copa João Have-
lange contra o São Caetano.

Em 2001, a CPI do Fu-
tebol descobriu que o dublê 
de cartola e político usou 
“laranjas” para receber re-
cursos que saíam da Vasco 
da Gama Licenciamentos 
(VGL), mas não teve seu 
mandato cassado. Seu pri-
meiro ano como presidente 
foi 2003. No ano seguinte, 
recebeu uma condenação 
judicial por agressão a um 

jornalista depois de não 
gostar de uma pergunta re-
ferente à provocação feita 
antes da derrota para o ri-
val na decisão do Carioca 
de 2004.

Em 2008, a eleição 
que daria a Eurico mais um 
mandato como presiden-
te do Vasco foi cancelada. 
Roberto Dinamite venceu o 
segundo pleito. Neste ano, 
o clube sofreu o primeiro 
rebaixamento de sua his-
tória no Campeonato Bra-
sileiro. Voltou à presidência 
em dezembro de 2014. No 
ano seguinte, ele havia pro-
metido ir para a Sibéria se 
o clube caísse novamente. A 
queda aconteceu.

Em 2017, mais uma 
eleição confusa. A Justiça 
anulou o pleito vencido por 
Eurico por fraude na urna 7 
e deu a vitória a Júlio Brant. 
Em novo round, desta vez 
no Conselho, Eurico e Ro-
berto Monteiro se aliaram 
a Alexandre Campello, para 
derrotar Julio Brant no dia 
20 de janeiro de 2018. Foi 
a última grande prova de 
poder de um dos principais 
nomes da história do Vasco.

nossa classificação. O jogo 
contra a LDU é muito impor-
tante pois eles também es-
trearam com uma vitória (2 

a 0 sobre o Peñarol). Assim, 
quem ganhar vai conseguir 
dar um passo significativo”, 
disse o meia Diego.
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Serviços essenciais: toda interpretação deve ser favorável ao usuário 

Procon-MT alerta que prazo para
corte é 60 dias após notificação
DA REPORTAGEM

Embora a Agência 
Nacional de Energia Elé-
trica (Aneel) e as legisla-
ções municipais deter-
minem que os cortes nos 
fornecimentos de energia 
elétrica e de água por falta 
de pagamento, possam ser 
efetuados, respectivamen-
te, em 15 e 30 dias, após a 
notificação do usuário, em 
Mato Grosso a Lei Estadu-
al 6.942 estende este prazo 
para 60 dias.

Segundo a secretária 
adjunta do Procon-MT, 
Gisela Simona, mesmo 
assim as empresas con-
cessionárias de ambos os 
serviços no estado alegam 
que a Lei Estadual perdeu 
sua validade. “Para que 
isso aconteça, elas preci-
sam ingressar na Justiça e 
questionar sua validade. 
Enquanto não haja uma 
decisão contrária, esta lei 
é válida e abrange todas 
elas, sejam públicas ou 
privadas”. Gisela diz que, 
especialmente em casos 
de serviços essenciais, 
toda interpretação deve 
ser favorável ao usuário, 
prevalecendo o prazo de 
60 dias. “É bom lembrar 
que, além deste prazo a ser 
obedecido, os cortes tam-
bém não podem ser feitos 
às sextas-feiras ou em vés-
pera de feriados”. A Lei Es-
tadual também deixa clara 
a necessidade de notifica-
ção prévia sobre o corte 
no fornecimento tanto de 
água quanto de energia 
elétrica. Se a notificação 
vier na própria fatura, pre-
cisa ser destacada com cor 
diferenciada, precisa e ja-
mais em letras miúdas.

“Temos informações 
de que a concessionária 
de energia vem efetuando 
cortes sem obedecer aos 
prazos estabelecidos pela 
Lei Estadual, inclusive de 
empresas e, dependendo 
do ramo, gerando preju-
ízos. Caso seja vítima de 
atos como este, o usuário 
deve procurar o Procon 
para religação. Se houve 
prejuízos, deve-se pleitear 
na Justiça uma indeniza-
ção por perdas e danos”, 
diz Gisela.

Ela acrescenta que o 
prejuízo, nestas situações, 
pode não ser apenas mate-
rial. Em caso de empresas, 

ele pode ser estendido ao 
possível faturamento im-
pedido pelo corte e à ima-
gem do estabelecimento, 
arranhado pela falta de 
continuidade nas vendas 
ou na prestação de servi-
ços não efetuados.

QUEDA DE
ENERGIA
Dentro das normas 

do setor elétrico, há um 
capítulo sobre o ressarci-
mento de danos ao con-
sumidor causados por os-
cilação no fornecimento 
de energia - por chuvas ou 
qualquer outra situação. 
Se, por causa desta osci-
lação, qualquer aparelho 
sofrer algum dano, cabe 
à concessionária ressarcir 
(indenizar) o usuário.

A secretária adjunta 
explica que há alguns pas-
sos a serem seguidos. “O 
primeiro deles é comu-
nicar o ocorrido ao Call 
Center da concessionária. 
Aconselhamos informar 
o período (matutino, ves-
pertino ou noturno), o dia, 
caso o usuário não este-
ja em casa, ou os dias, se 
estiver viajando. Se não 
souber precisar, nunca 
informar uma hora espe-
cífica (11h, por exemplo), 
para evitar o indeferimen-
to, sob o argumento de na 
hora indicada não houve 
oscilação”.

Neste tipo de proce-
dimento, a concessionária 
tem um prazo de 10 dias 
(exceto, por exemplo, no 
caso de uma geladeira, 
cujo prazo cai para 24 ho-
ras) para vistoria, por en-
volver produtos perecíveis 
“É muito importante este 
alerta, porque é comum o 
usuário consertar o defei-
to e somente depois recla-
mar. Quando isso aconte-
ce, ele perde o direito ao 
ressarcimento. Somente 
se a concessionária não 
cumprir o prazo para vis-
toria, o consumidor pode 
consertar o defeito, mas 
sem jamais deixar de ano-
tar o número do protocolo 
(comprovante da reclama-
ção)”.

FRAUDES 
NO MEDIDOR
Segundo a titular do 

Procon-MT, uma decisão 
recente do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ) per-

ÁGUA E LUZ | No mês do consumidor, saiba quais seus direitos quando alguma conta fica para trás
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INEDITISMO

BB lança crédito especial
para o setor da madeira

TERRA NOVA DO NORTE

Situação de
 emergência após 
as fortes chuvas

SORRISO

Motociclista cai ao
rampar faixa elevada

Parceria proporciona linha de financiamento ao setor de base florestal 

Levantamento de todos os locais atingidos ainda está sendo 
concluído 

Condutor foi arremessado com sua moto a uns 
30 metros de distância 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O sábado (9) foi de 
perdNa próxima quarta-
-feira (20), a partir das 19h, 
o Sindicato das Indústrias 
Madeireiras do Norte do 
Estado de Mato Gros-
so (Sindusmad) sedia o 
evento “Financiamento da 
Cadeia Produtiva do Ma-
nejo Florestal Madeireiro 
Sustentável”, no Pavilhão 
Nereu Pasini, quando o 
Banco do Brasil divulga-
rá a abertura de linhas de 
créditos direcionadas, es-
pecificamente, para o se-
tor florestal.

A iniciativa conta 
com a parceria do Banco 
do Brasil, Instituto WWF, 
Sindusmad e Centro das 
Indústrias Produtoras e 
Exportadoras de Madeiras 
do Estado de Mato Gros-
so (Cipem) e apresentará 
alternativas para o crédi-
to para financiar e custear 
atividades florestais, sen-
do este um dos principais 
instrumentos para a pro-
moção do uso sustentável 
da floresta. 

O presidente do Sin-

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Terra 
Nova do Norte decretou 
situação de emergência 
após fortes chuvas atingi-
rem o município na últi-
ma semana. 

Em várias comuni-
dades rurais, pontes e 
bueiros ficaram interdita-
dos devido ao volume de 
água. Levantamento pre-
liminar aponta que cer-
ca de 2,4 mil alunos não 
puderam chegar à sala de 
aula.

Na região da 9ª Agro-
vila, Comunidade Sagra-
da Família e São Francis-
co, alguns locais ficaram 
alagados e com trânsito 
impedido. No Rio Pira-
nha, por exemplo, locali-
zado na 6ª Agrovila, a água 
passou por sobre a ponte 
e arrancou o aterro da ca-
beceira, deixando deze-
nas de famílias ilhadas. As 
imagens aéreas mostram 
a quantidade de água que 
o rio que transbordou 

DA REPORTAGEM

Na noite de segunda-
-feira (11), um motociclis-
ta que seguia pela Avenida 
Brasil, sentido BR-163, se 
desequilibrou e caiu após 
“rampar” uma faixa eleva-
da, em Sorriso. Segundo 
testemunhas, apesar de 
a faixa elevada, que fica 
em frente a uma unidade 
hospitalar, ter sido insta-
lada há pouco tempo, ela 

dusmad, Sigfrid Kirsch, 
destacou que há muito 
tempo o segmento bus-
ca por linhas de crédito 
para o fomento da cadeia 
produtiva. “Esta é uma 
importante oportunidade 
de conhecermos o projeto 
e taxas interessantes para 
fomento da atividade ma-
deireira”.

O alto custo das ope-

após as fortes chuvas. A 
área em volta do rio ficou 
alagada por uma distância 
considerável em ambas as 
margens.

Na região da Comu-
nidade Redenção uma 
ponte cedeu e o trânsito 
ficou interditado. Já na 
Comunidade São Pedro, 
no Rio Batistão, a chu-
va também prejudicou o 
aterro e se tornou um ris-
co para os moradores que 
precisavam passar de um 
lado para o outro.

Após um levanta-
mento de toda a situação 
em virtude das chuvas, o 
prefeito Valter Kuhn de-
cretou situação de emer-
gência no município e 
encaminhou o levanta-
mento para a Defesa Civil 
Estadual e Federal. O le-
vantamento completo de 
todos os locais atingidos 
ainda está sendo concluí-
do, mas pelo menos oito 
pontes e bueiros precisam 
de uma atenção urgente 
para recuperá-los.

está bem sinalizada.
Após saltar a faixa, 

o condutor foi arremes-
sado com sua Honda Biz 
a aproximadamente 30 
metros do local. Ele foi 
socorrido pelos Bombei-
ros e conduzido a Unida-
de de Pronto Atendimen-
to (UPA). 

Por estar com a do-
cumentação atrasada, a 
moto foi guinchada pelos 
Agentes de Trânsito.

mitiu o corte no forneci-
mento de energia elétrica, 
quando constatada fraude 
no medidor por culpa do 
usuário. Mas, completa, 
existem alguns requisitos 
antes da efetivação deste 
corte.

“Em primeiro lugar, é 
preciso provar a culpa do 
usuário, porque nem sem-
pre é ele o responsável. 
Em Cuiabá, por exemplo, 
há muitos CP rede (medi-
dor pendurado em postes, 
cujo tempo de vida útil é 
10 anos, segundo parece-
res técnicos) com tempo 
de uso superior a este limi-
te, o que pode gerar erros”, 
explica. “Se a concessio-
nária retirar este medidor 
para análise, o usuário tem 
o direito de ser informa-
do não só sobre a leitura 
no momento da retirada, 
quanto à data da análise, 
para fazer o acompanha-
mento ( junto com o In-
metro) e o seu resultado”, 
completou. O prazo para 
o corte, se comprovada 
a fraude, continua sendo 
de 60 dias. Segundo Gi-
sela Simona, faturas en-
tre julho e dezembro do 
ano passado, identificadas 
como fraudes pela con-
cessionária, estão sendo 
novamente emitidas com 
data atual, para, se o usu-
ário não quitar, poder efe-
tuar o corte dentro do pra-
zo legal.

AR NO 
HIDRÔMETRO

Muitos usuários de 
água reclamam de ar no 
hidrômetro, fazendo-o gi-
rar mesmo não havendo 
abastecimento. De acordo 
com a titular do Procon-
-MT, técnicos ligados ao 
setor são unânimes em 
afirmar que somente não 
haverá ar no equipamen-
to se o abastecimento for 
ininterrupto, o que não 
acontece. 

“Tanto que existe 
uma lei em Mato Grosso 
dando opção de se insta-
lar uma ventosa para re-
tirada deste ar, a ser feita 
pela concessionária sem 
nenhum ônus para o usu-
ário. A lei oferece esta op-
ção, porque a eficiência da 
ventosa não é 100% com-
provada”. Quando o con-
sumo é faturado pela mé-
dia, alegando dificuldade 
de acesso ao hidrômetro, 
e não pela sua leitura, a 
coordenadora do Pro-
con explica que a regra é 
sempre a leitura – faturar 
pela média é uma exceção. 
“É preciso ter o hábito de 
ler toda a fatura. Nela, há 
a observação (obrigatória) 
se a fatura foi pela leitura 
ou pela média. Em caso 
de média, é sempre bom 
verificar, porque em de-
terminado mês pode até 
reduzir o consumo médio, 
mas na próxima leitura 
pode aumentar. Por isso, 
a importância de ser estar 
sempre atento e exigir que 
se faça a leitura do hidrô-
metro”.

rações industriais madei-
reiras estão no pequeno 
rol de atividades que não 
possuem acesso ao cré-
dito. Dentre as grandes 
demandas destaca-se a 
necessidade de fomento 
para o manejo florestal, a 
recuperação da vegetação 
nativa em áreas de preser-
vação permanente (APP) e 
Reserva Legal, aquisição 

de equipamentos, bene-
ficiamento de produtos 
florestais, bem como a co-
mercialização e capital de 
giro.

Para participar do 
evento é necessário con-
firmação de presença até 
hoje por e-mail sindus-
mad@sindusmad.com.br 
ou pelo telefone (66) 3531-
5900, no Sindusmad.
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