
Três homens foram mortos em bairros diferentes em menos de meia hora na madrugada desta sexta-feira. De acordo com a PM, 
os crimes ocorreram entre a meia-noite e 1h, em três bairros distintos na cidade. A Polícia Civil investiga os crimes – tenta iden-
tificar se há relação entre eles.                                                                                                            Página -7

SINOP

3 homens assassinados em bairros
diferentes em menos de meia hora

NACIONAL

Projeto 
revistado 
para abrir
licitação
A UFMT deverá entre-
gar no próximo dia 15 de 
agosto o projeto da obra 
do Hospital Universitário 
Júlio Muller ao Governo 
do Estado. A obra, que 
teve início há sete anos, 
passa por uma nova 
análise de toda a parte 
estrutura e das planilhas 
orçamentárias.
                              Página  - 8

Os investimentos em energia solar, em Mato Grosso, têm crescido significativamente. Hoje, o 
estado ocupa o 5º lugar no ranking entre os com maior potência instalada em geração solar 
distribuída.                                                          Página -7

LIBERTADORES

CHAMOU A ATENÇÃO

Gre-Nal
salvou a
pátria

TCE dá
alerta por
gastos com
pessoal

O Brasil conseguiu colocar 
seis representantes nas oitavas 
de final da Libertadores. Mas a 
superioridade tupiniquim não 
correspondeu nos jogos de ida 
do mata-mata nesta semana. 
Somente Grêmio e Inter levam a 
vantagem da vitória ao segundo 
confronto contra seus adversá-
rios.                              Página - 6

No final da tarde de quinta 
(26), o Tribunal de Contas do 
Estado emitiu comunicado, 
tanto para o Governo do Estado, 
quanto para a Assembleia Legis-
lativa, de que ambos os poderes 
ultrapassaram o limite de gastos 
com pessoal. Os dados foram 
constatados pelo Relatório de 
Gestão Fiscal, referente ao pri-
meiro quadrimestre de 2019.

   
       Página  - 3

Divulgação

MPF

José RobeRto gonçalves

5º EM
GERAÇÃO
SOLAR

Mato Grosso 
sábado, 27 de julho de 2019
Ano I - Edição 100 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 33 | Mín 20



Qual lhe parece a narrativa mais veros-
símil? A do povo escolhido por Deus; a 
do místico americano que recebeu as 
pranchas de ouro; o texto ditado pelo 
Arcanjo Gabriel ou a concepção da vir-
gem da Galileia?

Qual o valor da multa?
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fosse “aceitável”. Quando busquei a 
informação vi que sairia o mesmo 
valor o pagamento mensal até o fim 
da fidelidade e a multa, que deveria 
ser paga de uma única vez, sem que 
eu utilizasse os serviços contrata-
dos. Oras, pagar por pagar faço o pa-
gamento mensal e ao menos utilizo 
o serviço, não existe qualquer lógica 
que me leve a fazer diferente. O que 
me levou a não me atentar para esse, 
digamos, “detalhe”: A ideia é que eu 
me mudaria em definitivo para Cuia-
bá, o que acabou por não acontecer, 
e por questões pessoais, somadas à 
excelentes oportunidades de negó-
cios, acabei por voltar menos de 60 
dias após minha partida. Sobraram 
algumas “lembranças”, entre elas, a 
tal linha. Até que o fim da fidelidade 
nos separe!

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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Em seu principal movimento na área da edu-
cação até aqui, o governo Jair Bolsonaro lançou um 
programa destinado a ampliar a captação de recur-
sos privados por universidades federais. Batizada de 
Future-se, a iniciativa acerta em seus objetivos. Como 
demonstra à farta a experiência internacional, insti-
tuições de ensino superior que aspiram à excelência 
não devem depender exclusivamente de dinheiro 
público.

Há, no entanto, um otimismo que parece exage-
rado acerca da potencialidade dos meios aventados. 
Incentiva-se que as universidades busquem patrocí-
nios, receitas de aluguéis e parcerias para diversificar 
fontes de verbas.

O plano também prevê um fundo de natureza 
privada, formado a partir da venda de imóveis ocio-
sos da União. Os rendimentos seriam revertidos para 
os estabelecimentos, que competiriam, ainda não se 
sabe como, pelos recursos.

Mesmo a Lei Rouanet poderia ser utilizada para 
bancar, por exemplo, museus e bibliotecas. Cabe con-
siderar, de início, as diferentes realidades das 63 uni-
versidades federais ativas no país.

Parcerias com setor produtivo tendem a fun-
cionar melhor nas chamadas áreas duras do conhe-
cimento e em grandes centros urbanos —cursos de 
engenharia da Federal do Rio, por exemplo. O cená-
rio é muito diferente na maioria das instituições, so-
bretudo nas criadas fora das capitais, no Norte e no 
Nordeste do país.

Cumpridas as etapas de consulta pública (até o 
dia 15 de agosto) e de tramitação no Congresso, a ade-
são ao programa pelas universidades será voluntária. 
As que optarem por integrar o Future-se deverão 
contratar uma organização social (OS) para adminis-
trar suas atividades de ensino, pesquisa e extensão. 
Pretende-se com isso profissionalizar a gestão, que o 
governo considera —com razão— ineficiente.

Não é difícil imaginar as resistências que pro-
postas do gênero despertam nas universidades, onde 
o corporativismo e a politização se notam em doses 
exageradas. O MEC, ademais, cometeu erros de ori-
gem ao adotar um discurso revanchista ao tratar do 
setor. Provavelmente com o intuito de reduzir o atri-
to político em torno do novo programa, a pasta dei-
xou de lado a necessária discussão sobre o início de 
cobrança de mensalidades de estudantes mais abo-
nados. Trata-se de um equívoco. O tema já mereceu 
estudos e projetos, aqui e no exterior, com diferentes 
opções de implementação que deveriam ser exami-
nadas. Felizmente há pela frente o período de consul-
ta pública e o escrutínio pelo Legislativo, oportuni-
dade para um já tardio debate em torno da educação 
superior no Brasil.

Editorial

Debata-se

Ranking dos Políticos - Facebook

sentados textos do livro que ainda hoje 
é considerado sagrado por mais de um 
bilhão de pessoas no mundo. Estes são 
os Mulçumanos, espalhados por todo o 
mundo.

Mil e quatrocentos anos antes de Mao-
mé – o fundador do islamismo - uma judia, 
que mesmo casada permanecia virgem, 
teria sido inseminada por uma divindade, 
vindo a dar à luz um filho que era Homem 
e Deus. Este Homem/Deus foi perseguido, 
humilhado e por fim morto pelos que não 
creram nele. Por fim ressuscitou e voltou a 
morar no céu junto com seu pai. No mun-
do são mais de dois bilhões de pessoas que 
acreditam nesse relato.

O judaísmo, nosso primeiro exemplo, 
tem 800 milhões de seguidores, entretanto 
seis bilhões e duzentos milhões de pessoas 
(população da terra menos os judeus) des-
creem da preferência divina por esse povo.  
A doutrina dos Mórmons – segundo caso - 
é aceita por 20 milhões de almas, todavia 
6,98 bilhões a acham inconcebível. O Isla-
mismo – citado em seguida - fascina 1,4 bi-
lhão de seguidores, mas outros 5,6 bilhões 
de pessoas a rejeitam. O último, o cristia-
nismo, congrega 2,2 bilhões de crentes e é 
rejeitada por 4,8 bilhões de não cristãos.

Qual lhe parece a narrativa mais veros-
símil? A do povo escolhido por Deus; a do 
místico americano que recebeu as pran-
chas de ouro; o texto ditado pelo Arcanjo 
Gabriel ou a concepção da virgem da Gali-
leia?

Todos os seguidores desses quatro rela-
tos estão totalmente convencidos que o seu 
é o verdadeiro e que os outros três são fura-
dos. Os ateus vão além: não acreditam em 
nenhum dos quatro.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Narrativas religiosas

INCENTIVOS & ICMS
Sete deputados estaduais pediram vis-

ta e adiaram pela última vez a votação do 
projeto de lei complementar que visa reins-
tituir os incentivos fiscais, alterar o método 
de cobrança de ICMS e aumentar imposto 
de setores econômicos de Mato Grosso. Lú-
dio Cabral, Max Russi, Janaina Riva, Dilmar 
Dal’Bosco, Wilson Santos, Ulysses Moraes 
Claudinei Lopes iriam devolver a matéria 
ainda ontem (26). A partir daí, o presidente 
Eduardo Botelho irá realizar até três ses-
sões, entre sexta e domingo, para concluir a 
votação.

CASO DE POLÍCIA
Um deputado estadual da base governista 

confidenciou que a tramitação do Projeto de 
Lei que redefine os incentivos fiscais acabou 
virando “balcão de negócios”. Segundo ele, na 
calada da noite de quarta, houve uma verda-
deira negociata entre setores e alguns depu-
tados, na própria AL. “Alteraram o projeto que 
já havia sido aprovado nas comissões. Inclu-
sive sumiram com várias páginas. A suspei-
ta é que tenha parlamentares vendendo voto 
para alterar o projeto e beneficiar setores. 
Isso é caso de polícia; vai virar um escândalo 
nacional”, disse.

PLANO ADIADO
Pode ser apenas coincidência. Mas na noi-

te de quinta, quando veículos de comunicação 
já tinham acesso ao boletim de ocorrência em 
que o secretário de Planejamento e Gestão, 
Basílio Bezerra (foto), é acusado de ameaçar a 
ex-esposa, a Pasta anunciou o cancelamento 
de um evento na sexta (26). O evento em ques-
tão era uma audiência pública sobre o Plano 
Plurianual 2020/23, que estabeleceria metas 
para os próximos anos no Estado. Oficialmen-
te, a audiência foi cancelada em razão de pro-
blemas na estrutura do salão Clóves Vettora-
to, que fica no Paiaguás.

Sempre que for fazer algum tipo de contrato de telefonia, 
TV, internet ou qualquer outra coisa do gênero verifique, 
antes da assinatura, as cláusulas que digam respeito aos 
seus direitos e suas obrigações, bem como as multas refe-
rentes ao cancelamento antecipado. Se estiver de acordo 
e realmente fizer o plano exija sua via do contrato, confe-
rindo, imediatamente, se tudo está conforme combinado. 
Reclamar na hora é uma das poucas chances que você 
tem de rever qualquer coisa que fuja da normalidade.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

O Iluminismo que começou França nos 
anos 1600 pregava, em outras coisas, o im-
pério da razão contrariando as “verdades 
reveladas” das religiões, principalmente 
as monoteístas. Não seria absurdo na épo-
ca prever o declínio, senão o fim, das cren-
ças no mundo civilizado em um ou dois 
séculos.

Passados 400 anos, o mundo continua 
cultuando seus deuses e santos com muita 
devoção. A mais antiga das religiões mo-
noteístas, o judaísmo, que atribui sua ori-
gem a uma aliança com Jeová, considera 
o povo judeu o escolhido e se dizem des-
cendentes dos patriarcas que tiveram con-
tato direto com Deus. São uns 800 milhões 
no mundo, principalmente em Israel e nos 
Estados Unidos. 

Bem menos que esses - cerca de 20 
milhões - estão convencidos de que há 
mais ou menos 200 anos, nos Estados Uni-
dos, nas proximidades de Nova York, um 
jovem foi escolhido para uma missão di-
vina. Surpreendido por uma luz intensa, 
enquanto meditava, perdeu a consciência 
e arrebatado por ela se viu em uma mon-
tanha, onde foi apresentado a diversas 
placas de ouro que estavam ali enterradas. 
Essas placas continham uma escrita mis-
teriosa em língua desconhecida.  Encarre-
gado da tradução, dedicou-se ao serviço, 
resultando no livro sagrado dos ”Santos 
dos últimos dias”. São os Mórmons.

No ano 600 de nossa era, no oriente mé-
dio, mais precisamente na cidade de Meca 
na Arábia Saudita, um homem teria sido 
arrebatado por uma estranha aparição. 
Nela o Arcanjo Gabriel o incumbia de con-
verter os patrícios ao monoteísmo. Pelo 
Anjo, durante vários anos, foram-lhe apre-
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“Incentiva-se que as universidades bus-
quem patrocínios, receitas de aluguéis 
e parcerias para diversificar fontes de 
verbas

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Quando se fala em fidelidade, 
especialmente no que diz respeito 
a empresas de telefonia, pensa-se, 
logo, em uma multa absurdamente 
alta para cancelar o plano antes do 
prazo. Muita gente, porém, não faz 
a mínima ideia do valor a ser pago 
caso desista da continuidade do ser-
viço antes do prazo pactuado. Essa 
preocupação você deve ter, inclusi-
ve, antes de assinar o serviço. O que 
muitas empresas fazem hoje em dia 
é colocar, no contrato, um valor ab-
surdamente maior do que o que está 
sendo oferecido, informando a redu-
ção como “desconto por fidelidade”. 
Quanto maior esse suposto desconto, 
maior a multa que será cobrada. Essa 
“manobra” é utilizada para manter o 
cliente “acorrentado” ao serviço, mes-
mo insatisfeito, por conta do prejuízo 
financeiro que uma ruptura de con-
trato causa. É fato que, em uma época 
onde a portabilidade é extremamente 
simples, as operadoras buscariam to-
das as formas possíveis de restringir 
a liberdade do consumidor.Via de re-
gra as multas são proporcionais, mas 
são absurdas. Essa linha, com DDD 65, 
que não estou utilizando, por exem-
plo, não estaria mais ativa se o valor 

Edgar Alves de Sousa, 18 anos, é um dos 3 assassinados na madrugada 
de sexta em Sinop. Todos os crimes aconteceram em menos de meia hora. A 
Polícia Civil investiga os crimes e não há nenhuma presa até o momento. Nos 
três casos a polícia não encontrou testemunhas. Também não há informações 
sobre a motivação dos assassinatos. Os três estavam em bicicletas.



DIVULGAÇÃO

DINASTIA 
CAMPOS...
Não será por falta de nomes 

que o DEM deixará de disputar 
a sucessão da prefeita Lucimar 
Campos (DEM), em Várzea Grande, 
em 2020. O empresário Júlio Cam-
pos Neto, filho do ex-governador 
Júlio Campos, se colocou à dispo-
sição do partido. Em sua página, 
no Facebook, Júlio Neto escreveu: 
“Estou à disposição do partido e 
do povo de VG”. Ele já foi testado 
nas urnas: em 2014, disputou uma 
vaga na Assembleia Legislativa e 
obteve 10.600 votos, ficando na 7ª 
suplência.

TROCA DE 
LIDERANÇAS?...

No contexto da votação do projeto que altera 
a política de incentivos fiscais, o Palácio Paiaguás 
está decepcionado com alguns aliados. Como o pró-
prio líder do Governo na Assembleia, o deputado 
Dilmar Dal’Bosco (DEM). A suspeita é de que Dilmar 
integra a lista dos deputados que, pressionados por 
grupos econômicos insatisfeitos com a decisão do 
Governo, fizeram alterações no substitutivo do pro-
jeto, que está em votação no Legislativo. Pela ótica 
do Paiaguás, o líder do Governo teria se aliado a al-
guns grupos que resistem às mudanças propostas 
pelo governador Mauro Mendes (DEM), mas querem 
manter a “boca livre” dos incentivos fiscais em Mato 
Grosso. Com isso, há a possibilidade substituição na 
liderança do governo na ALMT.

OBRIGADO 
MALUF...

O alerta feito pelo Tribunal de Contas 
do Estado, sobre o estouro nos gastos com 
folha de pagamento no primeiro quadrimes-
tre, é mais um argumento para o governador 
Mauro Mendes (DEM) não atender as deman-
das dos professores grevistas. Parados desde 
maio, os profissionais da Educação querem o 
pagamento de 7,69% de aumento nos salários 
previsto em lei, além da Revisão Geral Anual.
Mendes afirma que não pode conceder o au-
mento por conta da incapacidade no caixa. 
No alerta, o conselheiro Guilherme Maluf ve-
tou reajustes, aumentos salariais, adequação 
de remuneração, provimento de cargo público 
e até mesmo contratação de hora extra.
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No mesmo dia TCE alerta Governo e ALMT 

TCE alerta tanto Executivo quanto
Legislativo por gastos com pessoal
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

No final da tarde de quin-
ta-feira (26), o Tribunal de 
Contas do Estado emitiu co-
municado, tanto para o Go-
verno do Estado quanto para 
a Assembleia Legislativa, de 
que ambos os poderes ultra-
passaram o limite de gastos 
com pessoal. Os dados foram 
constatados pelo Relatório 
de Gestão Fiscal, referente 
ao primeiro quadrimestre de 
2019.

O alerta do TCE foi comu-
nicado ao governador Mau-
ro Mendes (DEM) e ao pre-
sidente da ALMT, deputado 
Eduardo Botelho (DEM). No 
caso do Executivo, as despe-
sas com pessoal no primeiro 
quadrimestre do ano che-
garam em 57%13, de acordo 
com a metodologia emprega 
pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. O limite permitido 
pela Lei de Responsabilidade 
Fiscal é de no máximo 49% 
da Receita Corrente Líquida.

O responsável pelas contas 
do Governo e por emitir o 
alerta foi o conselheiro Gui-
lherme Maluf, ex-deputado 
estadual. 

Maluf em seu relatório 
fez várias determinações ao 
governador Mauro Mendes, 
entre elas estão o veto de re-
ajustes, aumentos salariais, 
adequação de remuneração 
e até mesmo a contratação 
de hora extra. 

“Fazer determinações às 
Secretarias de Estado com-
petentes para que adotem e 
cumpram a LRF, tendo em 
vista o excesso dos limites 
das despesas com pessoal e 
encargos sociais do Poder 
Executivo”, orientou o con-
selheiro Maluf.

ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA
No mesmo dia o TCE atra-

vés do conselheiro Isaias Lo-
pes da Cunha, também emi-
tiu alerta ao presidente da 
ALMT, deputado Eduardo 
Botelho (DEM), por também 

CHAMOU A ATENÇÃO | Ambos os poderes ultrapassaram o limite de gastos com folha de pagamento de acordo com a LRF
Foto: AssessoriA tCe

Foto: MArCos oliveirA/AgênCiA senAdo

Foto: MPe

AINDA ACREDITA

Mesmo com nova derrota no TRE/MT
Selma se mostra confiante no TSE

FIM DA MAMATA?

Parentes de Bolsonaro usam helicóptero 
da FAB para ir ao casamento de Eduardo

INVESTIGAÇÃO

Ministério Público 
abre inquérito sobre 
Verba Indenizatória 
na ALMT 

Sema acredita em absolvição no TSE 

Eventuais irregularidades são apontas pelo MPE 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após ter perdido mais 
uma vez por decisão unâni-
me em julgamento de cas-
sação no Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso, a 
senadora Selma Arruda ava-
liou como positivo alguns 
pontos do julgamento de 
quinta-feira (25).

Mesmo com a manu-
tenção da cassação, o pleno 
do TRE aceitou o acolhi-
mento parcial dos embargos 
de declaração feitos pela de-
fesa da senadora.

Trata-se da retira dos 
autos do processo a prova 
de utilização de um cheque 
falso no valor de R$ 29,9 mil 
durante a pré-campanha 
eleitoral que a colocou com 
a senadora mais votada do 
Estado, conseguindo assim, 
uma das vagas ao Senado Fe-
deral. “Isso foi uma vitória 
para nós, porque, pelo me-
nos, o TRE considerou que a 
posição do [desembargador 
Pedro] Sakamoto foi absur-
da quando imputou a mim 
o crime de caixa dois com o 
uso de um cheque falso”, dis-
se a senadora.

O Pleno do TRE aco-
lheu o recurso da defesa, no 
caso do cheque falso, mas 

DA REPORTAGEM

Familiares do presiden-
te Jair Bolsonaro usaram um 
helicóptero da Força Aérea 
Brasileira (FAB) para ir ao 
casamento de Eduardo Bol-
sonaro, em 25 de maio deste 
ano, no Rio. Um vídeo, di-
vulgado nas redes sociais de 
Osvaldo Campos, sobrinho 
do presidente, mostra o tra-
jeto feito por ele e outros pa-
rentes até uma casa de festas 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Atos de improbidade 
administrativa estão sen-
do investigados pelos pelo 
Ministério Público Estadu-
al (MPE), com objetivo de 
constatar possível danos le-
sivos ao patrimônio público.

O foco do MPE está 
em cima das Verbas Indeni-
zatórias que supostamente 
estejam sendo pagas de for-
ma indevida aos deputados 
estaduais e servidores da As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso.

O procurador Célio Fú-
rio, considera ser necessário 
uma complementação das 
informações para que obten-
ção de fatos e objeto da apu-
ração. 

“Considerando o que 
consta no SIMP 000382-
023/2019, relacionado a 
eventual irregularidade no 
recebimento de verbas inde-
nizatórias por servidores da 
AL/MT. Considerando que 
existem nos autos elementos 
iniciais que justificam a ins-
tauração de inquérito civil 

para apurar fato autorizador 
da defesa e tutela dos inte-
resses ou direitos a cargo do 
Ministério Público. Resolve 
instaurar inquérito civil para 
apurar eventuais atos de im-
probidade administrativa, de 
danos ao erário ou promo-
ver a declaração de nulidade 
ou anulação de atos lesivos 
ao patrimônio público ou a 
moralidade administrativa, 
em face de atos da Assem-
bleia Legislativa do Estado 
de Mato Grosso”, consta na 
portaria do MPE.

O prazo estipulado para 
atender as solicitações do 
Ministério Público termina 
no dia hoje (27). Atualmente 
cada deputado estadual rece-
be R$ 65 mil mensais de Ver-
ba Indenizatória, além deles, 
são beneficiados com o re-
curso, o consultor técnico-
-jurídico da Mesa Diretora, 
consultor técnico-legislativo, 
controlador interno, pro-
curador-geral, consultores 
coordenadores dos núcleos 
de comissões, chefes de ga-
binete e gestores de gabinete 
com valores de até R$ 12 mil 
por mês.

manteve ainda a decisão de 
cassação por crimes de abu-
so de poder econômico e 
prática de caixa 2.

Agora a senadora vai 
apelar ao Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), instância 

no bairro de Santa Teresa, no 
Centro do Rio.

O trajeto feito por eles, 
de carro, duraria pouco mais 
de meia hora, segundo di-
vulgou o Jornal Hoje, da TV 
Globo. Apesar disso, ainda 
conforme a emissora, a as-
sessoria do Planalto infor-
mou que não há ilegalidade 
na situação e a justificativa 
para o uso do equipamento é 
que os parentes do presiden-
te passariam por uma locali-

máxima da Justiça Eleitoral 
para que possa se manter o 
cargo. O julgamento deve 
ocorrer apenas em 2020 e 
até lá ela continua com seu 
mandato.

“Apesar de respeitar a 

decisão do TRE, tenho abso-
luta confiança de que as par-
tes ainda remanescentes da 
decisão em desacordo com 
a verdade serão reformadas 
nas instâncias superiores”, 
destacou.

ter ultrapassado os gatos de 
despesas com pessoal no 
primeiro quadrimestre de 
2019. O Legislativo estadual 
atingiu 93,78% do limite per-
mitido pela Lei de Respon-
sabilidade Fiscal. Segundo 
informação do Relatório de 
Gestão Fiscal – referente ao 
1º quadrimestre de 2019, a 
despesa com pessoal da AL/
MT no período de referência 
de maio/2018 a abril/2019 
ficou em 1,66% da Receita 
Corrente Líquida do Estado, 
superando o limite de alerta, 
de 1,59%. Agora cabe ao pre-
sidente da Casa, segundo de-
terminação do TCE, adotar 
medidas para que que as ir-
regularidades apontas sejam 
sanadas.

O Termo de Alerta faz par-
te do acompanhamento si-
multâneo que o Tribunal de 
Contas de Mato Grosso, por 
meio da Secretaria de Con-
trole Externo de Adminis-
tração Estadual, realiza nas 
contas dos Poderes e órgãos 
autônomos de Mato Grosso. 

dade perigosa do Rio.
A cerimônia, para cerca 

de 150 convidados, marcou a 
união entre o deputado Edu-
ardo Bolsonaro (PSL-SP) e a 
psicóloga Heloisa Wolf. “E aí, 
senhores, estamos bonitos? 
Vamos passear de helicóp-
tero. 

Saiu a caravana do Vale 
do Ribeira, direto para o Rio 
de Janeiro. Vamo, caravana. 
Marchando!”, brinca Osval-
do, num dos trechos de uma 

gravação ao vivo e que ficou 
registrada no Facebook. 

Em outra parte, já em 
solo, o sobrinho do presi-
dente aparece conversando 
com o deputado federal Hé-
lio Negão (PSL-RJ), um dos 
homens mais próximos do 
presidente. 

Após a repercussão, o 
vídeo foi apagado por Os-
valdo. No entanto, diversos 
perfis acabaram editando e 
republicando a gravação.
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Ana Maria Braga é criticada após 
piada envolvendo cariocas

TV  e Entretenimento

A apresentadora Ana Ma-
ria Braga causou polêmica 
nas redes sociais ao fazer 
uma piada envolvendo cario-
cas durante o Mais Você exi-
bido na manhã desta quinta-
-feira, 25.

Ao mostrar o vídeo de um 
macaco que foi flagrado ‘rou-
bando’ comida, a apresentado-
ra comentou: “O macaquinho 
esfomeado entrou no aparta-
mento de uma senhora e fez a 
limpa em uma comida. As câ-
meras de segurança captaram 
toda a ação do meliante”.

Louro José brincou com a 
situação: “Não pode confiar 
nem nos macacos, olha a si-
tuação!”

“Nem nos macacos! Ma-
caco carioca, então… [Risos]”, 
emendou Ana Maria. Na sequ-
ência, tentou se corrigir: “Des-
culpa… Meu Deus do céu… Ai 
ai…”. O fato chamou atenção 
nas redes sociais, com diver-
sos internautas criticando a 
apresentadora. “Ana Maria 
Braga, lamentável seu comen-
tário sobre o carioca!”, escre-
veu uma.

Outros criticaram o fato 
de Ana Maria assimilar o ato 
negativo ao povo nascido no 
Rio de Janeiro. Alguns, por 
sua vez, deram risada junto à 
apresentadora.

Youtuber de 6 anos 
compra mansão na 
Coreia do Sul por 
R$ 30 milhões

Enquanto muitos ainda sonham com a 
casa própria, uma youtuber sul-coreana de 
apenas 6 anos comprou uma mansão em Seul 
por um valor equivalente a R$ 30 milhões.

Boram tem duas contas no YouTube: uma 
para análise de brinquedos, com 13,6 milhões 
de inscritos, e outra com temáticas diversas, 
com 17,6 milhões.

O casarão de cinco andares fica na área de 
Gangnam e foi adquirida em nome da Boram 
Family, empresa criada para administrar a 
carreira e os bens da menina. É mole?
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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

WILLER FERNANDO BASTOS 03137951186, CNPJ n° 
33.633.312/0001-91 torna público que requereu a Comis-
são Municipal de Agricultura, Pecuária, Assuntos Fundiá-
rios e Meio Ambiente de Colíder - MT, a Licença Ambiental 
da empresa denominada POLPAS LORETTI, localizada na 
ROD MT 320 KM 17– ZONA RURAL– Colíder.

MARCEL HENRIQUE BERTOCCO CPF nº 282.771.178-
84, torna público que requereu junto à Secretaria de Meio 
Ambiente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICEN-
ÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade de: Residencial Multifamiliar, o empreendimento 
está localizado na Rua Caxias do Sul, Quadra 20 Lote 12, 
Jardim Terra Rica II – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/
RIMA.

ADF FILTROS E LUBRIFICANTES LTDA - ME, CNPJ 
05.256.934/0001-02, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) para atividade de Comércio varejista de lubrifican-
tes / Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos 
e pneumáticos, exceto válvulas, localizada na Rua dos An-
túrios, N 1976, Distrito Boa Esperança, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

VICCO INCORPORADORA LTDA CNPJ nº 
32.720.086/0001-13, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LI-
CENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a 
atividade de: Residencial Multifamiliar, o empreendimento 
está localizado na Rua projetada 18 esquina com Avenida 
projetada 01 - Quadra 29 Lote 01, Belvedere Residencial – 
Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

MOCELLIN AGROCOMÉRCIO DE INSUMOS LTDA – 
CNPJ: 18.253.000/0001-69, torna público que requereu 
junto a Coordenadoria de Meio Ambiente – CMA da Secre-
taria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Am-
biente de Campo – SEMDEC de Campo Novo do Parecis 
a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença 
de Operação (LO) para atividade de “Comércio atacadista 
de defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos 
do solo” referente a uma edificação situada na Av. Sílvio 
Santos, Lote 08A, Quadra 47, Jardim Olenka, município de 
Campo Novo do Parecis/MT. Responsável Técnico: ENG. 
SANITARISTA -AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEI-
REDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.
com

JP INCORPORADORA E CONSTRUTORA SA, CNPJ 
32.337.591/0001-83, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia 
e Licença de Instalação, para atividade de Condomínio 
Horizontal, na Rua 03, Quadra 12, Lote 19, Menino Jesus 
II, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

TV CENTRO NORTE LTDA, CADASTRADA CNPJ 
33.972.709/0001-08, Com Sede A R Das Primaveras 5071 
CEP 78.550-234, Apt A, Bairro/Distrito: Setor Comercial, 
Município De Sinop/MT. TORNA PÚBLICO QUE REQUE-
REU A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL A LICENÇA AMBIENTAL 
– MODALIDADE: Licença Prévia; Licença De Instalação 
E Licença De Operação, Para Atividade Atividades De 
Televisão Aberta, Estúdios Cinematográficos, Produção 
De Filmes Para Publicidade, Atividades De Produção Ci-
nematográfica, De Vídeos E De Programas De Televisão E 
Atividades De Rádio.

MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA, 
CNPJ 33.722.109/0001-91, torna público que requer junto 
a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Licença Prévia – LP, de Instalação – LI e de Operação – LO 
da Central Geradora Hidrelétrica – Rio Mestre Falcão, com 
potência instalada de 800 kVa, com sua respectiva linha 
de distribuição e subestação, na zona rural, do município 
de Porto dos Gaúchos – MT. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. Engenheiro Florestal Jonatãn Iago 
Dorneles (66) 99632-6668.

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
20/08/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de 
um Barracão para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 
871670/2018 firmado entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o 
MAPA”, conforme especificações constante no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de 
licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do 
Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura 
ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.

Presidente da CPL
Marcelo Jardel Bresolin

Ipiranga do Norte-MT, 26 de Julho de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 029/2019 
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2019 Tipo: Menor Preço 
Por Item A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – 
MT, no exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que a licitação, para Registro de Preços para Aquisição de 
Medicamentos, Material para Exames Laboratoriais e Material Hospitalar em Geral para 
Atendimento à Farmácia Básica, Ao Laboratório Municipal e o Atendimento Ambulatorial 
do Município de Novo Mundo – MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A 
data atual do presente Pregão será 14 de agosto de 2019. Recebimento das Propostas: Á 
Partir do dia 30/07/2019. Do encerramento das Propostas: Dia 14/08/2019 às 09:00 horas. 
(Horário de Brasília - DF) Data de Abertura das Propostas: Dia 14/08/2019, às 09:30 
horas. (Horário de Brasília - DF) Início da Sessão de Disputa de Preços: Dia 14/08/2019, 
às 10:00 horas. (Horário de Brasília - DF) A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min, no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br e no site: www.bllcompras.org.br. Novo 
Mundo, MT, 26 de julho de 2019. Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ- MT  
Aviso de Revogação 

Concorrência Pública 001/2019. 
O Municipio de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso, neste ato através do Prefeito 
Municipal, vem por meio deste informar que o Processo de Licitação na Modalidade 
Concorrência Pública 001/2019, com abertura prevista para a data de 29 de Julho de 2019 
as 08h00min, que tem objeto “Aquisição de Área de Terra, conforme Autorização da Lei 
Municipal nº 827/2018, para fins de construção/edificação de casas populares”, foi 
revogado, por razões de interesse público. Maiores informações pode ser obtida junto ao 
Departamento de Licitações ou via telefone (66) 3579 1192.  

Nova Ubiratã/MT, 26 de julho de 2019. 
VALDENIR JOSÉ DOS SANTOS.  

Prefeito Municipal 
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Gremistas comemoram vitória com um a menos sobre o Libertad 

Únicos a vencer, Grêmio e Inter
salvam a pátria nos jogos de ida
DA REPORTAGEM

O Brasil conseguiu co-
locar seis representantes nas 
oitavas de final da Liberta-
dores. De todos classificados 
para a competição, apenas 
o Atlético-MG não avançou. 
Mas a superioridade tupini-
quim não correspondeu nos 
jogos de ida do mata-mata 
nesta semana. Somente Grê-
mio e Inter levam a vanta-
gem da vitória ao segundo 
confronto contra seus adver-
sários.

Ao contrário do que 
dita a história, a dupla Gre-
-Nal não se encontra em 
uma gangorra. O momen-
to de ambos os clubes é tão 
bom que, se o Colorado ven-
ce num dia, na noite seguin-
te o Tricolor também ganha.

O Inter triunfou sobre 
o Nacional na última quarta-
-feira, no Uruguai, com gol 
de Guerrero no último final. 
O Grêmio também contou 
com seu camisa 9 na quinta. 
Diego Tardelli abriu o placar, 
e o zagueiro David Braz fe-
chou o 2 a 0 sobre o Liber-
tad, na Arena.

“Ficou nítido o quanto 
o grupo sabe jogar esse tipo 
de competição. A gente sabe 
que Libertadores é guerra. É 
importante levar essa van-
tagem para o jogo de volta, 
ainda mais lá no Paraguai. 

A equipe deles é qualificada, 
ficou na nossa frente na fase 
de grupos. Mas se jogarmos 
como jogamos hoje (quinta), 
encaminhamos bem a clas-
sificação”, analisou o tricolor 
Everton.

“Soubemos como con-
ter eles, controlar o jogo e, 
no fim, tive a chance do gol. 
O mais importante era ga-
nhar. Sabemos que temos 
que jogar da mesma forma 
em casa, botar mais inten-
sidade ainda. Continuamos 
no caminho certo. Não po-
demos nos desconcentrar”, 
assegurou o colorado Paolo 
Guerrero.

Por outro lado, os ou-
tros quatro clubes brasileiros 
não conseguiram vencer. O 
Palmeiras e o Cruzeiro ao 
menos conquistaram empa-
tes fora de casa, contra Go-
doy Cruz e River Plate, res-
pectivamente. Ambos têm a 
vantagem da vitória mínima 
no segundo jogo, em seus 
domínios. O time paulista, 
inclusive, pode até empatar 
por 0 a 0 e 1 a 1 que garante 
a vaga.

Já o Flamengo precisará 
de toda força do Maracanã 
para fazer três gols de dife-
rença sobre o Emelec, que 
venceu por 2 a 0 no Equador. 
Quem também está em con-
dição desfavorável é o Ath-
letico-PR, que perdeu por 1 

LIBERTADORES | Dupla Gre-Nal larga com vantagem do empate no segundo jogo para avançar às quartas de final
Foto: Lucas uebeL

Gustavo Henrique com o técnico Jorge Sampaoli no Santos 

Arrascaeta tem lesão muscular 

Foto: Ivan stortI

Foto: FotoFc

PALMEIRAS X VASCO

Felipão e Luxemburgo se
enfrentam pela 30ª vez

SOB PRESSÃO

Flamengo junta os cacos para
evitar nova queda precoce

INCERTEZA DE RENOVAÇÃO

Gustavo Henrique 
completa 200 jogos 
pelo SantosFoto: DIvuLgação

Treinadores se reencontram às 16h deste sábado, na arena 

DA REPORTAGEM

O duelo entre Palmei-
ras e Vasco, às 16h deste sá-
bado (27), na arena palmei-
rense, colocará Luiz Felipe 
Scolari e Vanderlei Luxem-
burgo frente a frente pela 
30ª vez. Nas contas de sua 
assessoria de imprensa pes-
soal, Felipão, atualmente no 
comando do Palmeiras, leva 
vantagem sobre Luxembur-
go: são 11 vitórias, 12 empates 
e seis derrotas. A assessoria 
do técnico do Vasco não tem 
o retrospecto.

A primeira partida foi 
um empate por 1 a 1, no an-
tigo estádio Olímpico, em 18 
de setembro de 1993, quan-
do Felipão dirigia o Grêmio, 
e Luxemburgo comandava 
o Palmeiras. Já o último en-
contro ocorreu em 7 de de-

DA REPORTAGEM

Em qualquer situação, 
reverter a vantagem do Eme-
lec na Libertadores já seria 
uma tarefa ingrata. O atu-
al cenário, no entanto, faz a 
missão do Flamengo ainda 
mais ardilosa. Os problemas 
se acumulam, e Jorge Jesus 
tenta juntar os cacos para o 
jogo mais importante do ano 
até aqui. No clube, ninguém 
esconde que a Libertadores 
é a prioridade de 2019. Há 
nove anos o time não passa 
das oitavas no torneio.

O ambiente otimista, 
devido a contratações bada-
ladas e os bons resultados do 
primeiro semestre, rapida-
mente foi tomado pelo clima 
de apreensão. Em 10 dias, 
a maré virou e o Flamengo 
vive dias agitados. É o mo-
mento mais conturbado no 
ano.

Libertadores em ris-
co, eliminação na Copa do 
Brasil, série de desfalques 
importantes e protestos da 
torcida... a pressão é enorme, 
e o Flamengo não quer ficar 
mais uma vez pelo caminho. 
Em caso de eliminação na 
próxima quarta, restaria ape-
nas o Brasileiro para o res-
tante do ano.

O elenco é badalado, so-
bram opções ofensivas, mas 

DA REPORTAGEM

Ao entrar em campo 
contra o Avaí, neste domin-
go, às 15h, na Vila Belmiro, o 
zagueiro Gustavo Henrique 
chegará à marca de 200 jo-
gos com a camisa do Santos. 
Revelado pelo Peixe, Gusta-
vo Henrique é um dos pou-
cos Meninos da Vila consi-
derados titulares do técnico 
Jorge Sampaoli – Lucas Ve-
ríssimo, seu companheiro 
de zaga, é o outro, mas está 
suspenso.

Gustavo Henrique é 
um dos pilares da defesa do 
Santos, em alta no Campe-
onato Brasileiro, e tem to-
tal confiança de Sampaoli. 
O defensor de 1,96 metro 
é uma das peças “intocá-
veis” do técnico na tempo-
rada: dos 38 jogos do Peixe 
no ano, o zagueiro esteve 
em campo em 32, sendo 31 
como titular.

Sua trajetória no San-
tos começou ainda na base, 
onde se destacou e foi pro-
movido ao elenco profissio-
nal em 2013, após a disputa 
da Copinha. De lá para cá, 
são dois títulos conquista-
dos (Paulistões de 2015 e 
2016). No ano seguinte à 
promoção, Gustavo Henri-
que sofreu uma grave lesão 
no joelho ainda em feve-
reiro e perdeu o restante da 
temporada. Voltou a atu-
ar em alto nível em 2015 e 
2016, quando formou uma 
das melhores duplas de zaga 
com Luiz Felipe, mas nova-
mente foi parar no departa-

a bruxa está solta. Em uma 
semana, o Flamengo perdeu 
praticamente todos os meias 
do elenco. Arrascaeta, Ever-
ton Ribeiro, Diego e Vitinho 
sofreram lesões considerá-
veis. Os dois últimos, inclu-
sive, foram operados e serão 
desfalques por um bom tem-
po. Até mesmo Bruno Henri-
que não está 100%. O atacan-
te ainda convive com dores 
no tornozelo, mas não será 
problema.

O Flamengo montou 
força-tarefa, corre para re-
cuperar os lesionados, mas 
dificilmente Arrascaeta e 
Everton Ribeiro estão à dis-
posição de Jorge Jesus na 
próxima quarta. Interna-
mente o aproveitamento da 
dupla é tratado com pessi-
mismo.

Quem tem mais chance 
de jogar é o camisa 7. Éver-
ton faz tratamento intensivo 
e será reavaliado diariamen-
te para saber se terá condição 
de jogo. Como não há risco 
de agravamento da lesão em 
caso de entrar em campo, se 
iniciar a semana conseguin-
do pisar normalmente, vai 
para o sacrifício

SOB PRESSÃO
A lua de mel com a 

torcida também é passado. 
A eliminação na Copa do 

mento médico.
O ano de 2017 foi um 

dos mais difíceis para o za-
gueiro. Ele se recuperou 
da lesão sofrida em 2016 e 
voltou a ficar à disposição 
apenas na metade do ano. 
Jogou duas partidas, se ma-
chucou novamente, passou 
por nova cirurgia e ficou 
fora do restante da tempo-
rada. Daí em diante, Gus-
tavo Henrique espantou o 
drama vivido por lesões e se 
consolidou no Santos.

Desde o segundo se-
mestre de 2018 o zagueiro 
é titular absoluto da equipe 
e um dos líderes do elenco. 
No último domingo, inclu-
sive, Gustavo foi capitão do 
Peixe na vitória por 1 a 0 
contra o Botafogo (Victor 
Ferraz, o dono da braçadei-
ra, começou no banco).

O Santos tem dificul-
dade para avançar nas con-
versas pela renovação do 
zagueiro Gustavo Henrique, 
que tem contrato com o 
Santos até o dia 31 de janei-
ro de 2020. A partir do fim 
deste mês (seis antes de o 
vínculo terminar), ele pode 
assinar um pré-acordo com 
qualquer equipe e deixar o 
Peixe de graça em fevereiro.

Nas vezes em que fa-
lou sobre as conversas para 
renovar com o Santos, Gus-
tavo Henrique deixou claro 
que, no Brasil, a prioridade 
é o Peixe, mas que ainda não 
havia sido procurado pela 
diretoria. O São Paulo é um 
dos clubes que monitoram a 
situação.

zembro de 2014, um novo 
empate por 1 a 1, na arena do 
Grêmio. Felipão era coman-
dante do Grêmio novamen-
te, e Luxemburgo dirigia o 
Flamengo.

Foi à frente desses mes-
mos times, mas muitos anos 
antes, em 1995, o duelo mais 
tenso. No jogo de ida da se-
mifinal da Copa do Brasil, no 
Maracanã, Luxemburgo acu-
sou Felipão de ter lhe agredi-
do com um soco. O gaúcho 
(que seria vice-campeão) 
negou, dizendo ter dado um 
empurrão com as duas mãos.

Eles fizeram as pazes 
e muitos outros confrontos 
mais tarde. Neste sábado, o 
Palmeiras defende a lide-
rança do Campeonato Bra-
sileiro, enquanto o Vasco, 15º 
colocado, tenta ganhar posi-
ções.

Brasil na semana passada 
para o Athletico-PR acirrou 
os ânimos, e a delegação do 
Flamengo foi surpreendida 
com protesto no sábado, no 
aeroporto, antes do embar-
que para São Paulo, onde 
empatou com o Corinthians. 
Exaltados, alguns torcedores 
intimidaram os atletas. Diego 
foi o alvo principal.

A derrota no Equador 
só piorou o cenário, e a dele-
gação do Flamengo deixou o 

aeroporto pela pista na volta 
ao Rio de Janeiro. Alguns tor-
cedores aguardavam o time 
no saguão.

A relação estremecida 
não podia acontecer em um 
momento pior. Mais do que 
nunca, com tantos desfalques 
e problemas, o Flamengo vai 
precisar de seu torcedor. E 
assim deve acontecer. A pre-
visão é de casa cheia e mais 
de 50 mil ingressos já foram 
vendidos.

a 0 para o Boca Juniors, em 
Curitiba, e precisará ganhar 
por dois ou mais gols de di-
ferença na Argentina.

O Inter começa o con-
fronto contra o Nacional, 
no Beira-Rio, na próxima 

quarta-feira, às 18h15, clas-
sificado. Avança se vencer 
ou empatar. Caso perca por 
1 a 0, ainda tem a chance de 
se classificar nas penalida-
des. Derrota por dois gols de 
diferença ou por um gol a 

partir de 2 a 1 é favorável ao 
time uruguaio.

Já o Grêmio pode até 
perder por um gol de dife-
rença que garante vaga às 
quartas de final da Liber-
tadores. Derrota por 2 a 0 

leva o jogo para os pênaltis, 
e qualquer revés por dois 
gols de diferença a partir de 
3 a 1 também lhe é favorável. 
O jogo de volta contra o Li-
bertad acontece na quinta, às 
20h30, no Paraguai.
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Sinop registrou 3 assassinatos em menos de 30 minutos

Três homens são mortos em bairros
diferentes em menos de meia hora
DA REPORTAGEM

Três homens foram as-
sassinados em bairros dife-
rentes em menos de uma 
hora na madrugada desta 
sexta-feira (26) em Sinop. De 
acordo com a Polícia Militar, 
os crimes ocorreram entre 
a meia-noite e 1h, em três 
bairros distintos na cidade. 
A Polícia Civil investiga os 
crimes – tenta identificar se 
há relação entre eles – e, até 
o fechamento desta edição, 
nenhuma pessoa havia sido 
presa.

Nos três casos a polícia 
não encontrou testemunhas. 
Também não há informa-
ções sobre a motivação dos 
assassinatos. Por coincidên-
cia – ou não –, os três esta-
vam em bicicletas.

CRIMES
Segundo a PM, o primeiro 

crime ocorreu às 0h30, no 
bairro Vila Mariana. A vítima 
foi identificada como Edgar 

Alves de Sousa, 18 anos. Ele 
estava ferido com dois tiros 
nas costas e um no braço, e 
foi encontrado caído em um 
cruzamento no bairro. Não 
havia testemunhas do crime 
e a vítima já estava morta. O 
corpo dele estava ao lado da 
bicicleta.

O segundo assassinato 
ocorreu 10 minutos depois, 
no bairro Jaraguá do Sul. Um 
homem (identidade não re-
velada), 25 anos, também foi 
morto. Ele estava em um ter-
reno baldio, também morto 
ao lado de uma bicicleta. A 
vítima tinha uma marca de 
tiro na cabeça. Assim como 
no primeiro caso, nenhuma 
pessoa testemunhou o cri-
me. O terceiro assassinato 
aconteceu a 1h, no Bairro 
Roma. A vítima foi identifi-
cada como Thiago de Olivei-
ra Silva. Conforme a Polícia 
Civil, o rapaz estava caído ao 
lado de uma bicicleta. A po-
lícia não informou como de 
que forma a vítima foi mor-

SINOP | As três vítimas andavam de bicicleta quando foram mortas em locais diferentes Foto: Divulgação

Foto: internet

Foto: assessoria

Foto: José roberto gonçalves

SINOP

Associação de Tiros de Sinop doa
30 cadeiras de rodas ao Rotary

ENERGIA SOLAR

MT é o 5º do país em geração solar distribuída

CÁCERES
Missão Calebe desenvolve 
ação para melhorias de 
escolas municipais

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

Projeto estimula os jovens a dedicar um tempo de suas 
férias para evangelizar 

Informações são do ranking atualizado da Absolar

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A Associação de Tiros 
de Sinop entregou ao Rotary 
Clube 30 cadeiras de rodas, 
sendo 10 de banho. 

O clube desenvolve 
ações em prol de entidades 
assistenciais. Segundo di-
retor social do ATS, Silvio 
Romeu de Paula Machado, 
já estão na quarta ação so-
cial. “A intenção é levar uma 
imagem positiva do clube”, 
explica.

Para o presidente 
2019/20 do Rotary Clube de 
Sinop, André Luis Rossoni, a 
doação representa uma ajuda 
fundamental para atender as 
necessidades de demanda. “É 
extremamente importante. 
Anualmente precisamos em 
média de 100 a 150 cadeiras 
para suprir a demanda do 
projeto. E só conseguimos 
com as parcerias com enti-
dades como a ATS e a par-
ticipação da sociedade nos 
eventos”, declarou.

“É uma satisfação e uma 
alegria enorme receber essa 

DA REPORTAGEM

Os investimentos em 
energia solar, em Mato 
Grosso, têm crescido signi-
ficativamente. Hoje, o estado 
ocupa o 5º lugar no ranking 
entre os com maior potência 
instalada em geração solar 
distribuída, e Cuiabá está em 
sétimo lugar entre os muni-
cípios no país. As informa-
ções são do ranking atualiza-
do da Associação Brasileira 
de Energia Solar Fotovoltai-
ca (Absolar).

De acordo com o ba-
lanço da Absolar, o Estado 
acumula cerca de 47,8 mega-
watts (MW) de potência ins-
talada, o equivalente a quase 
5,8% do que é produzido na 
geração solar distribuída no 
país. Cuiabá acumula reúne 
de 7,7 MW o que correspon-
de a 0,9% da geração solar.

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Educa-
ção de Cáceres firmou uma 
parceria com o Grupo de 
Desbravadores da Igreja Ad-
ventista do Sétimo Dia. A 
proposta visa proporcionar 
melhorias na Infraestrutura 
de diversas escolas do muni-
cípio, em julho, no período 
de férias escolares.

Com o título “Missão 
Calebe: Suas Férias no Topo”, 
os jovens adventistas de Cáce-
res estão realizando trabalhos 
missionários e comunitários, 
tais como: limpeza de pátio, 

pinturas, pequenos reparos e 
acabamentos. 

A Secretária Luzinete 
Jesus de Oliveira Tolomeu vi-
sitou a Escola Municipal Ra-
quel Ramão, instituição que 
recebe pequenos reparos e 
pinturas, através da parceria. 
Ela acompanhou os trabalhos 
e se disse maravilhada com 
a forma que os missionários 
estão realizando a pintura na 
escola. 

“Realmente estamos 
realizando uma grande par-
ceria, a prefeitura entra com 
o material e os jovens com a 
mão de obra”, observou.

doação que tanto ajudará 
no nosso projeto do Banco 
Ortopédico. Agradecemos 
e parabenizamos a ATS por 
esse lindo gesto e esperamos 

No país, com a quinta 
energia elétrica mais cara do 
mundo, os mato-grossenses 
querem encontrar uma ma-
neira de consumir energia 
sem ter que arcar com uma 
conta de luz muito alta no fi-
nal de cada mês. Os sistemas 
de energia solar fotovoltaica 
para geração elétrica sur-
giram como uma opção ao 
consumidor e permitem 
uma redução de até 95% na 
fatura.

De acordo com o em-
presário do segmento de 
energia solar, CEO da Ener-
zee, Alexandre Sperafico, o 
aquecimento da demanda 
é comprovado pelo próprio 
mercado local, em função da 
percepção do público de que 
a energia fotovoltaica, além 
de sustentável, também tem 
se consolidado viável econo-
micamente.

MACACO-PREGO 
RESGATADO...
Preso em uma gaiola, sem água, nem ali-

mentação e no sol, essa foi a situação encontrada 
por fiscais da Prefeitura de Sorriso, ao fazerem o 
resgate de um macaco-prego, na tarde de ontem 
(26). Um vídeo gravado pelo Núcleo Integrado 
da Fiscalização (NIF) mostra o macaco fazendo 
movimentos repetitivos. Segundo o coordenador 
do NIF, Reinaldo Nunes, esse tipo de comporta-
mento demonstra o nível de estresse sofrido pelo 
animal. O macaco estava sendo criado por uma 
mulher, em uma propriedade, na região indus-
trial do município. Ela disse à polícia que o ani-
mal teria sido encontrado por um colega dela, em 
uma região de mata. Segundo ele, o bicho estava 
ao lado da mãe que havia sido morta.

APREENSÃO DE 
ANABOLIZANTES...
Uma operação apreendeu anabolizantes 
e outros produtos proibidos pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
em Jaciara, a 142 km de Cuiabá. Uma pes-
soa, que comercializada os produtos em 
uma academia, foi presa. A operação e foi 
divulgada ontem (26). Três mandados de 
busca e apreensão foram cumpridos na 
operação. A ação resultou na apreensão 
de anabolizantes e produtos proibidos, 
além de outras substâncias entorpecen-
tes. O suspeito, de 27 anos, era investi-
gado pelo crime de tráfico de drogas, foi 
preso em flagrante pelo crime de previsto 
no artigo 273 do Código Penal.

FECHAMENTO 
DO INCRA...
Representantes de assentamentos de várias cida-
des da região fizeram um protesto contra o fecha-
mento da sede do Incra em Rondonópolis, a 218 
km de Cuiabá, na ontem (26). A superintendência 
do Incra no estado disse que a unidade foi fecha-
da para equilibrar as contas, já que um decreto do 
governo federal solicitou redução nos custos dos 
servidores comissionados do órgão. Ainda segun-
do a superintendência, a unidade será transferida 
para Colíder. Das 13 unidades do Incra em Mato 
Grosso, apenas a de Rondonópolis foi fechada, 
unidade que atendia aproximadamente 6 mil fa-
mílias de 11 municípios. Agora, essas pessoas te-
rão que se deslocar para Cuiabá para ter acesso 
aos serviços do Incra.

Divulgação

continuar com a parceria em 
novos projetos de serviços 
humanitários”, destacou.

O ATS localizado na 
Estrada Elizabete é um local 

amplo, arborizado e fami-
liar, tem como objetivo prin-
cipal ser um local seguro, 
moderno e competitivo para 
a prática de tiro esportivo.

ta, apenas disse que ocorreu 
uma ‘morte violenta’. Os três 
corpos foram encaminhados 
ao Instituto Médico Legal 
(IML) de Sinop.

Ao site Só Notícias, o perito 
criminal Leandro Valendorf 
explicou a sequências de as-
sassinatos. “O primeiro foi 
no Vila Santana. Em segui-
da, fomos informados que 
haveria mais duas vítimas. 
Um outro também vítima 
de disparo de arma de fogo. 
E uma terceira vítima, tam-
bém jovem, que não possuía 
documentos. Nos três locais 
em que estivemos não se 
localizou estojo ou cápsula, 
descartando nesse primeiro 
momento o uso de possibili-
dade de emprego de pistola. 
Logo, fica a possibilidade de 
emprego de revólver. O se-
gundo (Thiago) teve um tiro 
no rosto e acabou com um 
único disparo produzindo a 
morte, e o terceiro possuía 
vários disparos na região to-
rácica”, disse.

“Prova disso é que es-
tamos em operação desde 
outubro de 2018 quando ini-
ciamos com apenas quatro 
funcionários e hoje possuí-
mos 40 colaboradores. Ainda 
contamos com duas usinas 
de energia solar em pleno 
funcionamento, outras duas 
em construção e mais quatro 
em fase de projeto”, afirma.

Ainda segundo mape-
amento da Absolar, Mato 
Grosso possui atualmente 
cerca 3,7 mil sistemas de ge-
ração distribuída renovável 
de pequeno porte em te-
lhados e pequenos terrenos, 
com mais de R$ 525 milhões 
de investimentos acumula-
dos e mais de 2 mil empre-
gos gerados.
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UFMT deve entregar em agosto projeto da obra do HUJM 

Governo e UFMT revisam projeto de
novo hospital para abrir licitação
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) deverá entregar, no 
dia 15 de agosto, o projeto da obra do 
Hospital Universitário Júlio Muller ao 
Governo do Estado. A obra, que teve 
início há sete anos, passa por uma nova 
análise de toda a parte estrutura e das 
planilhas orçamentárias.

“A responsabilidade do projeto da-
quela obra é da universidade. Todos 
sabem dos problemas na licitação e 
nos projetos. A universidade está re-
fazendo esses projetos e organizando 
planilhas orçamentárias”, explicou o 
governador Mauro Mendes.

O governador explicou que após 
uma reunião ocorrida nesta semana 
com a reitora da UFMT, Myrian Serra, 
ficou estabelecido que o projeto será 
remetido para a Secretaria de Infraes-
trutura e Logística (Sinfra).

Assim que o projeto chegar à Sinfra, 
a secretaria terá 10 dias para reanalisar 
e depois encaminhar o projeto já rees-
truturado para uma nova licitação. “O 
que pretendemos é evitar que novos 
erros sejam cometidos”, destacou.

A obra do hospital teve início em 
2012 e estava prevista a construção de 
um hospital de referência para a Copa 
do Mundo de 2014. No projeto inicial, 
a previsão era que a unidade iria ter 
250 leitos, centro cirúrgico, 23 vagas 
de UTI (Unidade de Terapia Intensi-
va) adulto, 16 pediátricas e 20 neona-
tal. Porém, passado todo este tempo, 
apenas 9% do projeto foi executado. O 
custo inicial da obra foi orçado em R$ 
116,5 milhões. O valor foi dividido en-
tre o governo federal e o estadual.

Em 2014, por atraso na obra, o go-
verno rescindiu o contrato. Desde en-
tão, nenhuma providência foi tomada, 
a não ser a instauração de um proce-
dimento administrativo para averiguar 
se a empresa responsável pela obra, 
Consórcio Normandia, Phoenix e Ede-
me, tinha culpa ou não pelo atraso.

OBRA DA COPA... | Obra foi iniciada em 2012, mas apenas 9% do projeto inicial foi executado
Foto: MPF


