
Mato Grosso 
terça-feira, 30 de julho de 2019
Ano I - Edição 101 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 33 | Mín 20

SINOP

CRUZEIRO

AL aprova 
fim dos
incentivos
fiscais
Após 11 horas de debate, a As-
sembleia Legislativa aprovou 
o Projeto de Lei Complementar 
apresentado pelo Governo do 
Estado que coloca fim aos incen-
tivos fiscais para alguns setores 
produtivos de Mato Grosso. Com 
a decisão o Governo prevê arre-
cadar R$ 1 bilhão em impostos, 
e assim, conseguir reequilíbrio 
fiscal.                                  Página   - 3 

Se a defesa do Cruzeiro mantiver o bom nível apresentado em jogos nesta Libertadores, a equi-
pe ficará bem mais perto de disputar as quartas de final da competição pelo segundo ano con-
secutivo. A Raposa, ao lado do San Lorenzo-ARG, é o time que menos sofreu gols na edição de 
2019 do torneio continental. Foram apenas dois.                                       Página -6

VERSÃO CARTÃO

SORRISO

MT: mais
de 2 mil
documentos 
de identidade

Incêndio em
quitinete
da mãe de
estuprador

Em pouco mais de um 
mês, mais de dois mil documen-
tos de identidade na versão 
cartão foram emitidos em Mato 
Grosso. O novo modelo de iden-
tificação passou a ser feito em 
junho deste ano.     
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Um incêndio de suposta 
origem criminosa atingiu uma 
quitinete de propriedade da mãe 
de Jonathan Nicolas Duarte, 20 
anos, que responderá na Justiça 
por estuprar e matar N.B.L.G., 8 
anos, em Sorriso.
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Melhor defesa: trunfo para avançar

Produtor rural bate caminhonete e
morre na véspera de aniversário
O produtor rural Fábio Carreira de Paula, o Fabinho, morreu na noite do último sábado após bater a Amarok que dirigia 
na traseira de um caminhão. Ele completaria 38 anos no domingo. O homem foi socorrido com traumatismo craniano e 
atendido no Hospital Regional, mas não resistiu.                                               Página -7



É sabido que muitos conselhos são 
ineficientes, altamente corporativos, 
corruptos e inúteis à sociedade

Quando a “culpa” é do cabo

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 30 de julho de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

em qualquer posição). Deu carga rápi-
da.

No outro dia testei com outro cabo, 
maior, que comprei para usar no escri-
tório, e tudo correu bem. Com o cabo 
original, sempre a mesma “novela”.

Ontem resolvi, após algumas ten-
tativas, jogar o cabo fora. 
Enquanto ele estivesse 
ali, “disponível”, eu aca-
baria tentando fazer com 
que ele funcionasse cor-
retamente, o que poderia, 
cedo ou tarde, me causar 
até mesmo um problema 
com a bateria.

O cabo, por mais que 
possa não parecer, pode 

dar problemas com os mais variados 
sintomas. Sempre que perceber algo 
anormal teste-o com calma. Sua subs-
tituição pode resolver muita coisa.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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O número de cargos de confiança na adminis-
tração federal brasileira ficou tristemente celebrizado 
como uma anomalia internacional. Aqui o presidente 
tem a preencher, com liberdade plena ou parcial, 24,3 
mil postos de comando e assessoria no Executivo. 
Nos EUA, o caso conhecido mais próximo, são cerca 
de nove mil. Em grande parte do mundo civilizado, 
as cifras ficam na casa das centenas.

Da anomalia criou-se o mito, muito difundido 
no debate político, de que esses empregos represen-
tam parcela expressiva do gasto público —e, por-
tanto, um atalho fácil para o ajuste orçamentário. 
Trata-se de uma leitura equivocada do problema. 
Por aberrante que seja para padrões internacionais, a 
quantidade de nomeados está diluída em uma folha 
com mais de um milhão de servidores. A maioria dos 
cargos, aliás, abriga funcionários de carreira, que re-
cebem remuneração adicional.

O dano provocado pelo excesso de postos é, isso 
sim, de ordem gerencial. A cada troca de governo, ou 
mesmo de um único ministro, mudam-se milhares 
de nomes na estrutura de tomada de decisões, não 
raro gerando paralisia.

Ademais, há de tudo nesse contingente: quadros 
mais qualificados dos ministérios ou cedidos por 
outros órgãos, profissionais recrutados na iniciativa 
privada e também apaniguados de partidos políticos 
sem nenhuma qualificação.

A justa indignação da opinião pública com o ca-
bide de empregos, que chegou ao auge na perdulária 
administração petista, levou o governo a se mexer. 
Em diferentes proporções, Luiz Inácio Lula da Silva 
(PT) e Michel Temer (MDB) estabeleceram fatias mí-
nimas dos cargos destinadas exclusivamente a servi-
dores de carreira.

O mais importante, porém, começa a ser feito 
agora. Sob Jair Bolsonaro (PSL), criaram-se crité-
rios de qualificação acadêmica e profissional para o 
preenchimento dos postos de livre nomeação, bem 
como a exigência de ficha limpa. Esses parâmetros 
acabam de ser estendidos a outras 76,1 mil funções da 
administração federal.

Por óbvio, não basta encher um decreto com 
boas normas —estas, como mostra a experiência na-
cional, podem ser dribladas ou mal empregadas. Há 
que superar uma longa tradição de aparelhamento 
partidário da máquina pública.

Um passo fundamental é avançar em transpa-
rência. Os mecanismos de consulta ao quadro de pes-
soal do Executivo perderam em clareza nos últimos 
anos. Nos demais Poderes, a situação se mostra pior.

A atração de especialistas do setor privado é de-
sejável, e mesmo indicações de caráter político são 
normais em democracias. Devem seguir, porém, li-
mites e condições compreensíveis à sociedade.

Editorial

Cerco ao cabide

Ranking dos Políticos - Facebook

veria fornecer treinamento e capacitação.
Atento ao relatório do TCU, o governo 

federal encaminhou uma PEC (proposta 
de emenda à constituição) ao senado que 

altera profundamente a forma de organização 
dos conselhos e coloca em xeque a legitimida-
de e a real necessidade de existência desses 
conselhos. A PEC, se aprovada como está de-
sobriga a obrigação de inscrição dos profissio-
nais, bem como, libera os já inscritos da obri-
gação de pagamento de anuidades. Esses dois 
itens definitivamente eliminarão mais de 80% 
dos conselhos regulamentados. Os conselhos 
que provavelmente se manterão sem essas al-
terações são aqueles que atendem as questões 
de ordem social, risco à vida, segurança e a or-
dem social e financeira. Destacam-se ai o CRM, 
a OAB e o sistema COFECI-CRECI, que deverão 
sofrer menos modificações.

Além de reduzir as amarras para o exercício 
de atividades profissionais, o objetivo do gover-
no com o projeto é estabelecer que os conselhos 
são entidades privadas, e não autarquias. Mui-
tos servidores têm recorrido à Justiça pedindo 
que esses órgãos sejam reconhecidos como en-
tidades públicas, o que significa que esses fun-
cionários teriam estabilidade e não poderiam 
ser demitidos.

Reconheço aqui que o relatório do TCU 
será de grande valia, porém, esse relatório, 
bem como, a PEC do governo federal perdem 
ou diminuem sua eficiência quando “medem 
por baixo” a todos os conselhos de profissão. É 
sabido que muitos conselhos são ineficientes, 
altamente corporativos, corruptos e inúteis à 
sociedade.

Também é sabido que alguns conselhos são 
na sua essência, muito eficientes, atuantes e 
que às vezes aparece algum ou alguns dirigen-
tes mal intencionados e que cometem atos de 
corrupção prejudicando sobre maneira outros 
dirigentes e associados que compõe esse con-
selho. Mas devemos separar muito bem o que 
é bom daquilo que é daninho e prejudicial a so-
ciedade.

CLAUDECIR CONTREIRA É EMPRESÁRIO NO 
RAMO IMOBILIÁRIO E CORRETOR DE IMÓVEIS

Conselhos de profissão e seu 
futuro incerto

“ADORNO ZERO”
O Pronto Socorro de Várzea Grande bai-

xou uma normativa proibindo os funcio-
nários de usarem qualquer tipo de adorno, 
independente da função exercida, a fim de 
combater infecções hospitalares. A campa-
nha proíbe, por exemplo, alianças e anéis, 
pulseiras, relógios, colares, brincos, broches 
e piercings expostos, gravatas e até mesmo 
crachás pendurados com cordão. Segundo o 
diretor-geral da unidade, Ney Provenzano, o 
servidor que não respeitar a norma poderá 
sofrer sanções administrativas.

“BRINCADEIRA ACABOU”
O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho, aumentou o tom, 
nesta semana, e classificou como irrespon-
sável a aprovação da lei da dobra do poder de 
compra (Lei 510/2013), que dá direito a 7,69% 
aos profissionais da Educação durante 10 
anos. Segundo ele, a medida foi aprovada sem 
uma análise criteriosa do impacto financeiro 
do benefício salarial. “A Assembleia aprovou 
vários projetos sem ter estudo técnico, um 
impacto, uma visibilidade de condição de pa-
gamento. Nada disso foi feito”, disse.

DESCONTENTE
O deputado estadual Max Russi (foto) 

criticou, nesta semana, o trabalho que vem 
sendo feito pela Controladoria Geral do Esta-
do. Em conversa com alguns parlamentares, 
nos corredores do Legislativo, ele disse que 
o órgão age como o Ministério Público Esta-
dual e o Tribunal de Contas do Estado (TCE-
-MT). “A CGE não cumpre o papel dela, quer 
ser MP e TC. E a CGE não é nenhum dos dois. 
CGE é para apontar aqui no momento. CGE é 
para orientar, te acompanhar e apontar, mas 
durante o processo. Não é deixar você fazer a 
licitação errada e depois vir apontar”.

Quando for necessário substituir o cabo do seu celular 
escolha um novo que tenha boa qualidade. Cabos de 
baixa qualidade podem causar diversos problemas, 
temporários ou permanentes, para seu aparelho e sua 
bateria. Pensando no preço do dispositivo em questão, 
economizar na compra de um cabinho passa longe de 
ser uma boa ideia.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

CLAUDECIR CONTREIRA

Para definir a situação atual dos Conselhos 
de Classe Profissional, nada melhor que o bom 
espanhol “pero que si pero que no”, isso porque 
desde meados de 2016, o Tribunal de Contas da 
União - TCU vem fazendo um levantamento e 
estudos técnicos, visando os mais de 30 con-
selhos que fiscalizam o profissional liberal. 
De acordo com o levantamento feito pelo TCU, 
esses Conselhos juntos arrecadam quase R$ 4 
bilhões, e essas cifras chamaram e tem cha-
mado a atenção desse Tribunal.

Pois bem, no último dia 17 de julho, o TCU 
concluiu esse trabalho e o ministro Weder de 
Oliveira, relator do estudo, apresentou rela-
tório final. O ministro, bem como seus pares, 
teceram duras críticas aos conselhos, que vão 
desde altos valores das anuidades e sua real 
aplicação e uso, ineficiência na fiscalização, 
destacando que apenas 9% da arrecadação re-
almente é utilizadas nas atividades fiscaliza-
tórias, sendo que, a maior parte dos recursos 
acabam sendo destinados para alimentar o 
grande número de empregados e muitos deles 
são parentes ou amigos íntimos de conselhei-
ros. Também tem ai à contratação de escri-
tórios de advocacia de “amigos”, pagamentos 
abusivos de diárias e jetons a conselheiros e 
realização de festas. Verdadeiros abusos con-
tra os profissionais inscritos, lembraram os 
ministros.

O ministro Aroldo Cedraz disse que o tra-
balho do TCU está incomodando muita gente 
mal acostumada às mazelas e mordomias que 
muitos desses conselhos proporcionam. Des-
tacou que em sua maioria os conselhos não 
punem como deveria os maus profissionais 
que lesam a sociedade. O ministro defende 
que os conselhos devem usar seus recursos 
para investir na formação e capacitação dos 
profissionais para que a sociedade tenha um 
atendimento de qualidade técnica elevada. No 
entanto lembra, que a forma como essas esco-
las e universidades que fornecem esses cursos 
estão nas mãos de dirigentes dessas classes 
profissionais comprometendo a tão necessária 
qualidade técnica. Já quem fiscaliza não de-
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“A maioria dos cargos, aliás, abriga fun-
cionários de carreira, que recebem remu-
neração adicional

“
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Bem diferente do que acontecia com 
os celulares tempos atrás, os smartpho-
nes, de tela grande e uma infinidade de 
funções, “engolem” bateria. São raros 
os casos em que você consegue utili-
zar mais do que um dia inteiro sem de-
pender de uma tomada, e muitas vezes 
precisamos delas até 
mesmo para conse-
guir chegar com o ce-
lular ligado até a noi-
te, mesmo iniciando 
o dia com carga total.

É evidente que 
cada aparelho tem 
suas características, 
autonomia de bate-
ria, consumo e velo-
cidade de carregamento. Nesse quesito, 
inclusive, alguns dispositivos contam 
com carga rápida, para tornar a vida do 
usuário um pouco melhor, prendendo-
-o menos à rede elétrica. Meu aparelho, 
um Motorola G6 Plus, inclusive, conta 
com esse sistema.

Recentemente percebi que, ao co-
nectar o dispositivo para carregar, o 
mesmo acusava que estava carregan-
do lentamente. Estranhei. Desconectei 
e conectei novamente. Mesma coisa. 
Inverti a posição do cabo (ele já utiliza 
aquele padrão que pode ser conectado 

Oito motoristas foram detidos domingo por dirigirem sob efeito de álcool 
durante blitz da Lei Seca, na MT-010 (Estrada da Guia), que dá acesso ao Dis-
trito da Guia, em Cuiabá. Ao todo, 140 testes de alcoolemia foram realizados. 
Durante a ação, 25 veículos foram removidos pelas forças de segurança, que 
participam da operação. Motorista flagrado dirigindo embriagado terá que pa-
gar multa no valor de R$ 1.915,40.



DIVULGAÇÃO

SENTIMENTO 
DE TRAIÇÃO...
Não foi bem recebida no Go-

verno do Estado a forma como os 
deputados estaduais Claudinei Lo-
pes (PSL) e Elizeu Nascimento (DC) 
votaram o projeto de incentivos 
fiscais e reforma tributária. Am-
bos votaram contra todas as me-
didas do texto e contra, inclusive, 
as emendas dos deputados. Ocorre 
que ambos, em tese, são membros 
da base governista e possuem di-
versas indicações dentro do Execu-
tivo. O núcleo duro do governador 
Mauro Mendes (DEM) analisou o 
episódio como “traição”.

EMANUEL SOUBE 
APROVEITAR...

Antes da palestra do professor Leandro Kar-
nal, sob o tema “A Escola Contemporânea e os 
Desafios da Humanização dos Conhecimentos”, o 
prefeito da Capital Emanuel Pinheiro foi surpre-
endido ontem (29), quando fazia discurso de aber-
tura do 3º Seminário Educação Básica, no Hotel 
Fazenda Mato Grosso, com cerca de 4 mil educa-
dores presentes. Eis que entram gritando no sa-
lão dezenas de professores da rede estadual, que 
estão em greve há dois meses. Nesse momento, o 
prefeito interrompeu o discurso, deu boas-vindas 
para os grevistas, afirmando que eles poderiam se 
sentar e ficar à vontade. E, de quebra, ainda abriu 
a palavra para sindicalistas se pronunciar. E aí foi 
só porrete no Governo Mauro Mendes.

DOA A 
QUEM DOER...

O procurador-geral de Justiça José An-
tônio Borges afirmou que as investigações 
contra promotores suspeitos de prática de 
grampos ilegais não sofrerão influência de 
um suposto corporativismo. “Nenhuma in-
fluência, até porque temos o Conselho Nacio-
nal do Ministério Público (CNMP) [que julga 
membros do MPE]. Aí podem dizer: ‘Ah, mas 
o CNMP também é corporativista’. Isso não é 
verdade”, disse. “Lá temos o MPF com duas 
ou três cadeiras, dois membros da OAB, um 
membro do Senado, um membro da Câmara. 
E promotores temos só dois ou três. Ou seja, 
somos minoria lá. E há punições sim”, acres-
centou o chefe do MPE.
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Foram mais de 10 horas de debate 

Em longa sessão ALMT aprova 
fim dos incentivos fiscais
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após onze horas de deba-
tApós onze horas de deba-
te a Assembleia Legislativa 
aprovou no amanhecer de 
sábado (27), o Projeto de Lei 
Complementar apresentado 
pelo Governo do Estado que 
coloca fim aos incentivos 
fiscais para alguns setores 
produtivos de Mato Grosso. 
Com a decisão o Governo 
prevê arrecadar R$ 1 bilhão 
em impostos, e assim, conse-
guir reequilíbrio fiscal. 

Para o presidente da 
ALMT, deputado Eduar-
do Botelho (DEM), a ses-
são mais longa da história 
da casa foi importante para 
corrigir algumas distorções 
de alguns setores produti-
vos que estavam recebendo 
muitos incentivos e que com 
a aprovação do PLC, agora o 
Governo passe a ter condi-
ções de pagar o aumento sa-

larial pedido por servidores.
“Uma sessão muito longa. 

Talvez a sessão mais lon-
ga deste Parlamento. Mas 
cumprimos o nosso papel. 
Analisamos esse projeto que 
vai dar um incremento de 
receita para o Estado, que 
corrigiu distorções de seto-
res que estavam recebendo 
muitos incentivos e que vai 
dar condições para que, num 
futuro bem próximo, o go-
verno possa estar pagando os 
direitos dos servidores, que 
é a RGA, os professores, e é 
isso que nós estamos traba-
lhando”, disse.

As novas medidas entram 
em vigor a partir de janeiro 
próximo e o presidente Bo-
telho acredita que já para o 
ano de 2020 a meta de arre-
cadação do Governo chegue 
no R$ 1 bilhão. “Eu acho que 
a meta é muito maior. Com 
o que está aí no projeto deve 
arrecadar algo em torno de 
R$ 700 a R$ 1 bilhão a mais”, 

VITÓRIA DO GOVERNO | Com a decisão Governo acredita dar um passo importante para a recuperação econômica
Foto: AssessoriA tCe
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MT-140

Pavimentação vai impulsionar 
economia e desenvolvimento social

DURANTE REGIME MILITAR

Bolsonaro ataca presidente da 
OAB que teve pai desaparecido 

MAIS DE 2 MESES

Botelho pede fim 
da greve, mas os 
professores não 
devem atender

Frentes de trabalho estão espalhadas ao longo de 35 km da rodovia 

Greve da educação já chega aos dois meses 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O escoamento da pro-
dução da agricultura fami-
liar e o transporte de pessoas 
devem ser favorecidos com 
o avanço da pavimentação 
de um trecho de mais de 50 
quilômetros da MT-140, en-
tre Nova Brasilândia e Pla-
nalto da Serra, na Baixada 
Cuiabana. A obra, que está 
em ritmo acelerado, integra 
os 114 contratos que tiveram 
a ordem de serviço autoriza-
da pelo governador Mauro 
Mendes em abril deste ano 
e foram retomados pela Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra-
-MT) no primeiro semestre 
de 2019. 

No total, estão previs-
tos a pavimentação de 53,16 
quilômetros da rodovia. 
Atualmente, a empresa res-
ponsável pelo contrato tem 
frentes de trabalho ao longo 
de 35 quilômetros do trajeto 
e executa serviço de desma-
tamento, drenagem e terra-
plenagem.

O secretário Marcelo de 
Oliveira afirmou que a Sinfra 
hoje está com um trecho de 
mais de 60 quilômetro de 
obras de pavimentação na 
MT-140, seguindo em dire-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Definitivamente o pre-
sidente Jair Bolsonaro adora 
entrar em polêmicas. A do 
momento é o ataque gratui-
to e sem escrúpulos ao pre-
sidente nacional da Ordem 
dos Advogados do Brasil 
(OAB), Felipe Santa Cruz.

O presidente da OAB 
teve seu pai desaparecido no 
período do Regime Militar, 
e até hoje sem rastros dele. 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em entrevista à TV 
Centro América, o presiden-
te da Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso voltou a 
pedir aos servidores da edu-
cação para que suspendam 
a greve que já passa de dois 
meses.

Apesar de compreen-
der os anseios dos profissio-
nais, Botelho fez um ape-
lo para que os professores 
voltem para as salas de aula 
urgentemente e pediu para 
que eles acreditem no proje-
to que está sendo feito para 
2020. O presidente se refere 
ao Projeto de Lei Comple-
mentar que revoga os incen-
tivos fiscais de vários setores 
produtivos, o que deve gerar 
uma arrecadação de R$ bi-
lhão para o seguinte e com 
isso, haveria a possibilidade 
de atender as reinvindica-
ções da classe, mas que neste 
momento, isso é impossível 
de ocorrer.

“A minha sugestão é: 
encerra a greve, acredita nes-
se programa que está sendo 
feito para que, no ano que 
vem, se Deus quiser, esse 
Estado terá condições de 
pagar RGA e de começar a 
pagar o que é direito deles. 
O momento é de aguardar, 

acreditar. Acho que tem que 
encerrar a greve. Não tem 
condições de pagar e a gre-
ve vai gerar mais problemas. 
Fui professor, participei de 
greve. Greve é transtorno, 
principalmente para o pro-
fessor. Chega dezembro, ja-
neiro, tem que repor aula”, 
disse Botelho.

Mas o Sintep/MT não 
aparece estar disposto a 
atender ao pedido do presi-
dente da ALMT. 

“Esse movimento dos 
trabalhadores da Educação, 
busca trazer para as autori-
dades é que o que suspende 
greve é proposta. E nesse 
sentido o Governo do estado 
de Mato Grosso continua de 
forma equivocada insistin-
do que não tem os recursos 
suficientes para atender a 
pauta educacional”, disse o 
presidente do Sintep/MT, 
Valdeir Pereira. Os grevistas 
continuam com as manifes-
tações durante toda esta se-
mana, onde vão amanhecer 
acampados todos os dias em 
frente ao Palácio Paiaguás e 
no período da tarde se di-
rigem para outras sedes de 
poderes. Amanhã (31), o ato 
ocorre no Ministério Público 
Estadual, na quinta-feira (01) 
o destino pela tarde é o Tri-
bunal de Contas do Estado e 
na sexta vão até o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso.

ção à cidade de Santa Rita do 
Trivelato, distante 354,8 Km 
de Cuiabá, o que deve im-
pulsionar ainda mais a eco-
nomia local. “Esse é o grande 
sonho de todos os produto-
res da região e esperamos 
chegar ao município em dois 
ou três anos”, destacou ele.

Segundo o presidente 
da Cooperativa Dos Produ-
tores da Agricultura Familiar 
de Planalto da Serra (Coo-
plan), Gilberto Siqueira, a 
ausência de asfalto na rodo-
via é o grande gargalo para 
a produção e a logística dos 
pequenos produtores da re-
gião. A pavimentação da via 
deve mudar essa realidade. 
“Pretendemos aumentar 

Bolsonaro disse que se Santa 
Cruz quiser saber a “verda-
de” sobre o desaparecimento 
do pai, pode procura-lo que 
vai contar para ele. “Um dia, 
se o presidente da OAB qui-
ser saber como é que o pai 
dele desapareceu no período 
militar, eu conto pra ele. Ele 
não vai querer ouvir a verda-
de”, disse. O pai de Felipe é 
Fernando Augusto de Santa 
Cruz Oliveira, ele foi preso 
pelo governo militar em 1974 
em Pernambuco e nunca 

a produção de hortifruti e 
também de abóbora cabotiã 
após a conclusão da rodovia”, 
disse ele acreditando na me-
lhoria.

De acordo com a pre-
feita de Nova Brasilândia, 
Marilza Augusta, todos estão 
confiantes no desenvolvi-
mento a partir da pavimen-
tação da MT-140. 

“As pessoas estão felizes 
com o progresso que a pa-
vimentação irá trazer, pois 
esse asfalto irá ligar 10 ci-
dades do Médio-Norte até a 
ferrovia de Rondonópolis, e 
isso encurtar o caminho em 
370 quilômetros. Além disso, 
o asfalto irá melhorar a parte 
social da região”, analisou ela 

dizendo que se a estrada es-
tiver pavimentada será mais 
fácil a movimentação de 
ambulâncias e também do 
transporte escolar.

Além da pavimenta-
ção, a Sinfra toca ao longo da 
MT-140 duas pontes. Uma 
delas de 91 metros está loca-
lizada sobre Rio Finca faca. 

A obra está em fase de 
acabamento e já foi dado 
início ao serviço de encabe-
çamento. A segunda fica no 
Rio Ribeirão dos Cavalos e 
também tem 91 metros de 
comprimento. 

Os trabalhos no local já 
atingem 95% de execução. As 
duas integram o programa 
Pró-Concreto.

disse.
Para o secretário de Estado 

de Fazenda, Rogério Gallo, a 
aprovação do PLC trata equi-
dade na concessão de bene-
fícios para os setores produ-
tivos, de forma com que eles 
passem a ser setoriais.

“Dessa forma, não haverá 
mais variação da carga tri-
butária e, por consequência, 
dos valores cobrados nas 
mercadorias. Atualmente, 
um mesmo produto possui 
valores de mercado dife-
rente por ser comercializa-
do por empresas do mesmo 
ramo que recebem benefí-
cios diferentes. A restituição 
dos benefícios possibilitará, 
ainda, a recuperação econô-
mica de Mato Grosso, com o 
aumento da arrecadação, e o 
reequilíbrio fiscal. Com isso, 
haverá concorrência justa 
entre as empresas e mais se-
gurança jurídica tanto para o 
Governo quanto para os em-
presários”, esclareceu Gallo.

mais foi visto. Os militares o 
acusaram de ser membro do 
Grupo Ação Popular contrá-
rio ao regime da época.

No livro Memórias de 
uma guerra suja”, publica-
do em 2012, o ex-delegado 
do Dops, Cláudio Guerra, 
relatou que o corpo de Fer-
nando Santa Cruz teria sido 
incinerado no forno de uma 
usina de açúcar, na cidade de 
Campos, no Rio de Janeiro. 
“Conto pra ele. Não é minha 
versão. É que a minha vivên-

cia me fez chegar nas con-
clusões naquele momento. O 
pai dele integrou a Ação Po-
pular, o grupo mais sangui-
nário e violento da guerrilha 
lá de Pernambuco e veio de-
saparecer no Rio de Janeiro”, 
disse Bolsonaro em coletiva 
de imprensa.

Em pesquisa de checa-
gem, o jornal O Estado de 
S. Paulo através do Estadão 
Verifica, confirmou que o pai 
do presidente da OAB nunca 
foi ligado à luta armada.
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TV  e Entretenimento

Ex-marido de Amy 
Winehouse pede mais 
de R$ 4 mi da fortuna 
deixada pela cantora

Depois de assumir que apresentou as drogas 
para Amy Winehouse, o ex-marido da cantora, Blake 
Fielder- Civil que manteve um relacionamento com 
ela entre 2007 e 2009, entrou com um processo na 
Justiça do Reino Unido pedindo um milhão de li-
bras, o equivalente a mais de 4 milhões e meio de 
reais da fortuna deixada pela artista.  De acordo com 
informações publicadas pelo jornal inglês The Sun, 
o processo de Fielder-Civil veio à publico apenas 
alguns dias após a morte de Winehouse completar 
oito anos, na última terça-feira, dia 23. E uma fon-
te próxima à família de Amy chegou até conversar 
com o jornal. Essa é uma pessoa que gastou muito 
do dinheiro da Amy enquanto eles estiveram juntos. 
Ele também gastou muito do dinheiro dela por causa 
das suas prisões, só trouxe dor para todos. Dar mais 
um centavo a ele seria muito. Ele não merece nada! 
Para quem não se recorda, a cantora morreu de um 
envenenamento alcoólico aos 27 anos de idade e 
não deixou nenhum testamento, fazendo com que a 
sua fortuna fosse herdada pelos seus pais. Naquela 
época, a artista tinha em dinheiro acumulado cer-
ca de quase 14 milhões de reais, mas com o passar 
dos anos, é muito provável que os ganhar em cima 
dos trabalho dela tenham valorizado de forma ainda 
mais considerável essa quantia.

CHARGE DO DIACRUZADAS
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BANCO 38

ODE
PARABRISA

MORENOPPP
ETORNEIO
TIOGANI

TALRENEGA
DEPOSITAR

CASALCR
VAIRONDAR

ISAIUAI
LCCGEMEO

CAUTELAF
PIURUM

POPULARIZA
ALMOÇARLU

O quente
impul-
siona o
balão

Alexandre
(?), ator de
"Deus Salve 
o Rei" (TV) 

Ajudar;
amparar

Vidro
dianteiro 
do carro

Metal de
moedas

(símbolo)

Colocar
(dinheiro)
em conta
bancária 

Fazer
como o
vigia

noturno

Luz que
acom-

panha o
trovão

Formação
da qua-
drilha
junina

Ponto do
tênis

obtido no
saque

"Devagar
se (?) ao

longe"
(dito) 

Lúcio
Costa,

arquiteto

Presidiu o
Brasil de
2003 a
2010

(?)-olhado:
é causado
pelo inve-
joso (Folcl.)

Plural
(abrev.)

Ivo
Pitanguy,
cirurgião
plástico

Apelido
de

"Luciana"

Duas armas de fogo
de cano longo

Árvore
ornamental

Prejuízo;
estrago

Sem
curvas

Noel Rosa
(Mús.)

Penúltima
vogal

Competição
esportiva

Sã e
salva

Sílaba de
"gamar"

Lista;
relação

Rejeita;
despreza
Nação;
pátria

De cor
trigueira

(?) e qual:
idêntico

(?)
Patinhas,
criação

de Disney

Nome da
letra "T"

Em + um
(Gram.)

Antônimo
de "impru-

dência"

Fazer a
refeição do
meio-dia 

Torna
conhecido

Atua;
pratica 

Aguarden-
te de cana

Anão

Parceria Pú-
blico-priva-
da (sigla)

Antecede
o "G"

Dígrafo de
"carro"

Expressão 
mineira
Irmão

idêntico

Afasta-se 

Marca;
modelo

Cédula
para

sorteio

4/dano. 6/apoiar — renega — rondar. 7/almoçar. 10/populariza.



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. 

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

CLAIDES LEANI DOS SANTOS, CNPJ n° 09.441.054/0003-
29 torna público que requereu junto à Secretaria Municipal 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SI-
NOP/MT, as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença 
Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e Licença de Opera-
ção (LO), para atividade: Comércio Varejista de Gás Lique-
feito de Petróleo – GLP, Classe III, localiza na Rua Antônio 
Maggi, N: 6116 – Bairro Violetas, município de SINOP-MT.

RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO: O Empreen-
dimento SOL A SOL COMERCIAL AGRICOLA S/A, CNPJ 
10.420.273/0001-49 MATRIZ, instalada na Rua João Pe-
dro Moreira de Carvalho, nº 245, Distrito Industrial, CEP 
78.557-527, Sinop/MT, torna público que requereu junto 
a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DE-
SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL - PREFEITURA DE 
SINOP, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO 
para a atividade de Comércio atacadista de defensivos 
agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo. Não foi 
determinado estudo de EIA/RIMA. 

COMERCIO DE COMB. SANTA FÉ LTDA. Torna público 
que requere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, 
Licença de Operação (LO), atividade com. varejista de 
comb. p/ veic. automotores, Rua Mamoeiros, n.º 1.829W, 
Lot. Beija Flor, Nova Mutum/MT. CNPJ:33.650.532/0001-
32. Não EIA/RIMA.

AUTO POSTO ALPHA EIRELI. Torna público que requere 
a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Alteração de 
Razão Social e CNPJ, mesma atividade e mesmo endere-
do, atividade com. varejista de comb. p/ veic. automotores, 
Av. das Itaúbas, n.º 4.442, Jd. Palmeiras, Sinop/MT. CNPJ: 
34.263.402/0001-09. Não EIA/RIMA.

AUTO POSTO BIGATÃO EIRELI. Torna público que reque-
re a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Altera-
ção de Razão Social, CNPJ e endereço, mesma atividade 
e mesmo enderedo, atividade com. varejista de comb. p/ 
veic. automotores, Av. das Acácias, n.º 1.764, Stor Comer-
cial, Sinop/MT. CNPJ: 33.770.057/0001-29. Não EIA/RIMA.

YASAI ALIMENTOS LTDA. Torna público que requere a Se-
cret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Renovação da 
Licença de Operação (LO), Licença Prévia (LP) e Licença 
de Ampliação de Área, atividade fabricação de conservas 
de frutas, Estrada Dalva, Chácara 492-B, GL> Celeste, 3 
Parte, Chácaras Sinop, Sinop/MT. CNPJ: 08.703.968/0001-
96. Não EIA/RIMA.

AUTO POSTO PENIEL LTDA. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação Li-
cença de Operação (LO), atividade com. varejista de comb. 
p/ veic. automotores, Av. Tarumás, n.º 2209, Jd. Paraíso, 
Sinop/MT. CNPJ: 09.222.507/0001-64. Não EIA/RIMA.

CECANS – CENTRO DO CANCER DE SINOP S/S. Torna 
público que requere a Secret. Municipal do Meio Ambiente 
- SINOP, Licença de Operação (LO), alteração de CNPJ 
e mesmo endereço, atividade serviços quimioterapia, Rua 
Caviúnas, n.º 2156, Setor Comercial, Sinop/MT. CNPJ: 
05.668.840/0002-21. Não EIA/RIMA.

MADEIREIRA BANG IND. E COM. DE MADEIRAS EIRELI 
- EPP (MADEIREIRA BANG) CNPJ: 29.211.758/0001-50, 
localizada Rua Coronel Eduardo Branco, S/Nº, Sol Nascen-
te 6, Quadra 39, Lote 15 ao 26, no município de São José 
do Xingu/MT, torna público que está requerendo junto a Se-
cretaria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, LO- Licença 
de Operação e Alteração de razão social, CNPJ, Inscrição 
Estadual, LI-Licença de Instalação e LP-Licença Prévia de 
Ampliação, para a atividade de Serraria com desdobra-
mento de madeira e Beneficiamento de madeira. Não foi 
determinada a elaboração de estudo de impacto ambiental. 
(PLANEF 66-3552-1146). 

R. PAULINO COMBUSTÍVEIS. Torna público que requere a 
Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Renovação Li-
cença de Operação (LO), atividade com. varejista de comb. 
p/ veic. automotores, Av. Maravilha, n.º 854, Centro, Feliz 
Natal/MT. CNPJ: 06.241.844/0001-00. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 031/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 024/2019

Tipo: Menor Preço Por Item

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por 
sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna pú-
blico aos interessados que realizará licitação no dia 16/08/2019, às 08H00, 
para AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, OXIGÊNIO INDUSTRIAL E 
ACETILENO PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS PÚ-
BLICAS DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, conforme especificações do 
Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço 
desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cida-
de, onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min de 
segunda a sexta e/ou no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. 
Novo Mundo, MT,29 de julho de 2019.

Luciana Da Silva Betarelo
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: ELIZAMA CARDOSO – CPF: 038.989.531-81 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 08/12/2013, e; firmado 
Aditivo Contratual em 30/06/2017, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 10 
da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas referente aos vencimentos 15/02/2019, 15/03/2019 e 15/04/2019. Assim sendo, 
fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 
JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para 
solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se 
Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com 
parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará 
a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia 
para notificar. SINOP/MT, 03 de Maio de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

30,31,01/08 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA  

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
O MINISTÉRIO INTERNACIONAL BATISTA DO AVIVAMENTO, com sede na Avenida 
André Maggi nº 421 Jardim Maringá II, através de sua diretoria, devidamente representada  
por seu Presidente, Apóstolo Paulo Antônio de Oliveira, convoca através deste edital, os 
membros e líderes locais, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária, que será 
realizada ás oito horas e trinta minutos, no dia 04/08/2019, na igreja sede, cidade de Sinop-
MT, com a seguinte ordem do dia. 
1- A fim de apresentar aos membros a nova secretária da Igreja  
2- Filiação de novos membros  
3- Batismo dos discípulos  
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 035/2019

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI
Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna 
público que se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 035/2019 
referente à “Registro de preços para futura e eventual Aquisição de 
Materiais Esportivos para atender as secretarias municipais de 
Ipiranga do Norte”. As seguintes Empresas: 1) GERAÇÃO 2000 
CALÇADOS, CONFECÇÕES E MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 03.449.844/0001-02, localizada 
na Rua Pernambuco, n.° 456, Bairro CPA II, na Cidade de Cuiabá – MT, 
CEP: 78.055-428, vencedora dos itens n.° 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42 
do lote n.° 001 com valor de R$ 21.039,00 (Vinte e Um Mil e Trinta e Nove 
Reais) e dos itens n.° 3, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 36, 37, 38, 39, 41 e 42 do lote n.° 002 com 
valor de R$ 9.447,00 (Nove Mil, Quatrocentos e Quarenta e Sete Reais), 
tendo o valor global de R$ 30.486,00 (Trinta Mil, Quatrocentos e Oitenta e 
Seis Reais); 2) POTÊNCIA COM. PROD. INF. EIRELI, devidamente 
inscrita no CNPJ sob n.° 17.874.189/0001-44, localizada na Avenida 
Dometildes Rocha Lima, n.° 03, Quadra 04, Bairro Jardim Mossoró, na 
Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.090-852, vencedora dos itens n.° 1, 2, 4, 
6, 11, 22, 24, 31, 32, 33 e 34 do lote n.° 001 com valor de R$ 18.406,95 
(Dezoito Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Noventa e Cinco Centavos) e 
dos itens n.°  1, 2, 4, 6, 11, 22, 24, 31, 32, 33 e 34 do lote n.° 002 com valor 
de R$ 6.525,25 (Seis Mil, Quinhentos e Vinte e Cinco Reais e Vinte e 
Cinco Centavos), tendo o valor global de R$ 24.932,20 (Vinte e Quatro Mil, 
Novecentos e Trinta e Dois Reais e Vinte Centavos). O item 40 restou-se 
frustrado. Ipiranga do Norte – MT, 29 de Julho de 2019.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE DESCREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de 
sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a 
empresa CLINICA ROSSETTI LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 02.936.295/0001-
38, com sede na Avenida Dante Martins de Oliveira, n° 564, Sala 01, Bairro Cidade Nova, CEP: 
78.520-000 na Cidade de Guarantã Do Norte-MT, neste ato representada por sócio proprietário o Sr. 
JORGE HUMBERTO ROSSETTI SALDANA, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o nº 322.632.011-
49 e Carteira de Nacional De Habilitação – CNH nº 020900003323, residente e domiciliado na Avenida 
Pioneiro José Nelson Coutinho, nº 1075, Apt. 04, Bairro Centro, CEP: 78.520-000, na cidade de 
Guarantã Do Norte-MT, a pedido, fora descredenciada do dos serviços médicos do LOTE 01 E LOTE 
02, conforme tabela a baixo, constantes referente ao PROCEDIMENTO DE INEXIGIBILIDADE Nº 
022/2019 REFERENTE AO EDITAL N° 005/2019 DA CHAMADA PÚBLICA N° 005/2018, produzindo 
desde já seus efeitos legais. 

 
LOTE: 01 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. 

01 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL 04 
02 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA 01 
03 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 08 
04 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA 02 
05 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 02 
06 ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS 09 
07 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER 05 

LOTE: 02 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. 

01 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL 06 
02 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA 01 
03 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 06 
04 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA 06 
05 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 02 
06 ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS 02 
08 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER 06 

Peixoto de Azevedo/MT, 23 de julho de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE DESCREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de 
sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a 
empresa WEBER & SANTOS LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 19.697.936/0001-
41, com sede na Rua Embare, n° 913, Sala 01, Bairro Cidade Nova, CEP: 78.520-000 na Cidade de 
Guarantã Do Norte-MT, neste ato representada por sócio proprietário o Sr. EDGAR CARDOSO DOS 
SANTOS, brasileiro, médico, inscrito no CPF sob o nº 365.994.840-34 e Carteira de Identidade nº 
4014450607 SSP/RS, residente e domiciliado na Rua Embare, n° 913, Sala 01, Bairro Cidade Nova, 
CEP: 78.520-000 na Cidade de Guarantã Do Norte-MT, a pedido, fora descredenciada do dos serviços 
médicos do LOTE 01 E LOTE 02, conforme tabela a baixo, constantes referente ao PROCEDIMENTO 
DE INEXIGIBILIDADE Nº 023/2019 REFERENTE AO EDITAL N° 005/2019 DA CHAMADA PÚBLICA 
N° 005/2018, produzindo desde já seus efeitos legais. 
LOTE: 01 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. 

01 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL 08 
02 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA 02 
03 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 10 
04 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA 02 
05 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 02 
06 ULTRASSONOGRAFIA DE VIAS URINÁRIAS 10 
07 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER 05 

LOTE: 02 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. 

01 ULTRASSONOGRAFIA ABDÔMEN TOTAL 04 
02 ULTRASSONOGRAFIA DE PRÓSTATA 01 
03 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA 06 
04 ULTRASSONOGRAFIA PÉLVICA 06 
05 ULTRASSONOGRAFIA TRANSVAGINAL 02 
06 ULTRASSONOGRAFIA OBSTÉTRICA COM DOPPLER 06 

 
Peixoto de Azevedo/MT, 29 de julho de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 012/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 
representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 292 de 02 de Janeiro de 
2019, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do 
PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019 para Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO 
com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-
GLP P13 KG e GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO-GLP 45 KG, EM ATENDIMENTO AO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT”, CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E 
SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS. 
2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA  
2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo 
inicialmente estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 08:00h do dia 15 de Agosto de 2019, na sala de 
Licitações,  Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 
do Peixoto, localizada na Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de 
Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 001/2019 poderá ser adquirido no 
endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou 
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, e também poderá ser baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do 
Pregão Presencial n° 012/2019, de 19 de junho de 2019, permanecendo válidos e 
inalterados os itens não expressamente modificados por este Instrumento. 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 19 de Junho de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial 
 

ERRATA 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 041/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste 
retificar a publicação do dia 29/07/2019 do Diário Oficial De Conta (TCE) página 30; a 
publicação do dia 26/07/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) página 15, e a publicação 
do dia 26/07/2019 do Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05, quanto 
ao Termo de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação n° 041/2019. 
ONDE SE LER: “NO VALOR GLOBAL DE R$ 2.488,02 (DOIS MIL QUATROCENTOS E 
OITENTA E OITO REAIS E DOIS CENTAVOS)”. 
LEIA-SE: “NO VALOR GLOBAL DE R$ 4.035,70 (QUATRO MIL TRINTA E CINCO REAIS 
E SETENTA CENTAVOS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 29 de julho de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL 24/2019 – SRP 23/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2019 

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do 
Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos in-
teressados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de PREGÃO PRESENCIAL 
24/2019 - SRP 23/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DESTA PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. Conforme anexo I do 
edital em conformidade com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, 
Decreto Municipal nº. 039/2009. 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
Horário de credenciamento dar-se-á das 10:00 às 10:30 horas (horário de Brasília-DF) do 
dia 08 de agosto de 2019, com abertura da sessão oficial do pregão presencial às 10:30 
horas (horário Brasília-DF). 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação 

Santa Carmem/MT, 29 de julho de 2019. 
MAITÊ SEHNEM 

Pregoeira 
 
 
 

ERRATA 
TERMO DE RETIFICAÇÃO 

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 038/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste 
retificar a publicação do dia 11/07/2019 do Diário Oficial De Conta (TCE) página 27; a 
publicação do 10/07/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) página 19, e a publicação do 
dia 10/07/2019 do Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05, quanto ao 
Termo de Ratificação - Inexigibilidade de Licitação n° 038/2019. 
ONDE SE LER: “Visando a contratação da empresa CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI 
E GAKIYA LTDA, (CNPJ/MF nº 28.642.623/0001-87), no valor global de R$30.520,00 
(TRINTA MIL, QUINHENTOS E VINTE REAIS)”. 
LEIA-SE: “Visando a contratação da empresa CENTRO DE IMAGEM BERTINETTI LTDA, 
(CNPJ/MF nº 28.642.623/0001-87), no valor global de R$ 27.230,00 (VINTE E SETE MIL, 
DUZENTOS E TRINTA REAIS)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 26 de julho de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP. 

Pregoeiros - Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE CANCELAMENTO DE ITENS

A Prefeitura Municipal de Sorriso - MT, vem por meio deste, COMUNICAR 
que por solicitação da Secretaria Municipal de Obras e Serviço Públicos, 
os itens 343 (luminária led 150w completa – com suporte e lâmpada de 
LED 150w pronta p/ instalação, temperatura de cor min 4.000k c/ 
certificado do INMETRO) e 344 (Luminária pública com lâmpadas de led 
de 0 à 150w, com regulagem, bivolt '90 – 260v' equipada com sensor 
fotoelétrico e térmico e suporte para fixação com diâmetro de 40 à 
60mm...), serão excluídos do julgamento do processo licitatório Pregão 
Presencial 074/2019, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS, 
MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E 
MANUTENÇÃO DA BR-163, CONFORME TERMO DE REFERÊRNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
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Dedé e Léo formam a dupla de zaga titular do Cruzeiro 

Melhor defesa da Libertadores
é trunfo para ir às quartas
DA REPORTAGEM

Se a defesa do Cruzeiro 
mantiver o bom nível apre-
sentado em jogos nesta Li-
bertadores, a equipe ficará 
bem mais perto de disputar 
as quartas de final da compe-
tição pelo segundo ano con-
secutivo. A Raposa, ao lado 
do San Lorenzo-ARG, é o 
time que menos sofreu gols 
na edição de 2019 do torneio 
continental. Foram apenas 
dois. O detalhe é que a equi-
pe comandada por Mano 
Menezes foi vazada em ape-
nas uma partida, justamente 
na única derrota da equipe, 
na última rodada da fase de 
grupos, quando levou 2 a 1 
do Emelec, do Equador, no 
Mineirão. Naquela altura, o 
Cruzeiro já estava classifica-
do para as oitavas de final e 
tinha garantido a primeira 
colocação do Grupo B. Bus-
cava a vitória para terminar a 
fase de grupos com a melhor 
campanha geral (que acabou 
com o Palmeiras). A equipe 
equatoriana precisava vencer 
para não depender de um 
tropeço do Deportivo Lara-
-VEN e confirmar a classifi-
cação na segunda posição da 
chave. Já o San Lorenzo, que 
também levou apenas dois 
gols, ambos na fase de gru-
pos, teve a defesa vazada em 
duas partidas, em duas der-
rotas por 1 a 0: para o Junior 

Barranquilla, na Colômbia, 
na quinta rodada; e para o 
Palmeiras, em São Paulo, na 
sexta e última rodada.

Nas oitavas de final, 
Cruzeiro e San Lorenzo não 
sofreram gol. A Raposa ar-
rancou um empate em 0 a 
0 com o River Plate-ARG, 
no Monumental de Núñez, 
em Buenos Aires. A Raposa 
esteve perto de sofrer o gol 
nos acréscimos, quando a 
arbitragem marcou um pê-
nalti de Henrique em Lucas 
Pratto. Na cobrança, Suárez 
encheu o pé e mandou por 
cima do gol de Fábio. Já o 
San Lorenzo, mesmo jogan-
do em casa, no Nuevo Ga-
sómetro, em Buenos Aires, 
não saiu de um 0 a 0 com 
o Cerro Porteño, do Para-
guai. É claro que, para avan-
çar para as quartas de final, 
não basta um empate sem 
gols com o River Plate, nesta 
terça-feira (30), às 18h15, no 
Mineirão. No entanto, o fato 
de ter uma defesa sólida até 
aqui na Libertadores faz com 
que o Cruzeiro tenha um 
trunfo para encarar o atual 
campeão da América. Vale 
lembrar que, quem vencer 
se classifica para a próxima 
fase. Um novo empate sem 
gols é o único placar que leva 
a decisão da vaga para as dis-
putas de pênaltis. Qualquer 
empate com gols classifica o 
time argentino.

CRUZEIRO | Com só 2 gols sofridos, Raposa tem, ao lado do San Lorenzo, defesa menos vazada da competição
Foto: Douglas Magno

LEC perdeu para o líder Volta Redonda 

Bruno Henrique na chegada para Palmeiras x Vasco 

Foto: anDré Moreira

Foto: Marcos ribolli

SANTOS NO BR

Jorge Sampaoli próximo de top 5 de
técnicos com mais vitórias seguidas

PALMEIRAS

Sequência ruim: time mais fechado
e mobilizado para Libertadores

SÉRIE C

LEC perde, segue 
no Z2 e flerte com 
queda aumenta

DESFALQUE

Flamengo confirma 
lesões, e Rodrigo Caio 
e Lincoln não 
enfrentam o Emelec

Foto: guilherMe Dionízio

Jorge Sampaoli já se aproxima de lista seleta no Santos 

DA REPORTAGEM

Jorge Sampaoli está 
perto de colocar seu nome 
numa seleta lista de técni-
cos do Santos na história. 
Com a vitória do Peixe con-
tra o Avaí, a sexta seguida no 
Campeonato Brasileiro, que 
rendeu a liderança do tor-
neio, o argentino se aproxi-
mou do top 5 de treinadores 
do clube com mais triunfos 
consecutivos no nacional.

Esses são os técnicos 
com mais vitórias seguidas 
pelo Santos no Brasileirão: 
Lula (1963-1964): 10 vitórias 
seguidas; Pepe (1980): 8 vitó-
rias seguidas; Chico Formiga 
(1984), Emerson Leão (2003) 
e Vanderlei Luxemburgo 
(2004): 7 vitórias seguidas; 
Chico Formiga (1983) e Sam-
paoli (2019): 6 vitórias segui-
das. 

DA REPORTAGEM

Em qualquer situação, 
revSem vencer há cinco jo-
gos na temporada, o Palmei-
ras encara o Godoy Cruz, 
nesta terça-feira (30), pelo 
jogo de volta das oitavas de 
final da Libertadores, falando 
em time mais fechado e mo-
bilizado. 

A partida de ida foi 2 a 
2, e o Palmeiras se classifica 
com vitória simples ou em-
pates em 0 a 0 ou 1 a 1.

Depois de empatar con-
tra o Vasco na arena, no sába-
do, o Verdão viu novamente 
parte da torcida protestar 
contra os resultados negati-
vos, o que já havia ocorrido 
em Fortaleza e Mendoza. 
Para Bruno Henrique, o mo-
mento pede mais do grupo 
alviverde.

“Estamos passando por 
um momento ruim mesmo. 
Defendíamos muito bem e 
atacávamos muito bem, às 
vezes a bola não entrava tam-
bém. Agora as coisas estão 
acontecendo ao contrário. 
Temos de nos se fechar. Te-
mos um jogo extremamente 
importante. Temos de mobi-
lizar 100% para voltar e fazer 
um grande jogo para conse-
guir a classificação”, avaliou 

DA REPORTAGEM

O Luverdense não 
conseguiu pontuar fora de 
casa na 14ª rodada da Série C 
do Campeonato Brasileiro 
diante do Volta Redonda, no 
Estádio Raulino de Oliveira, 
no interior do Rio de Janei-
ro. O Voltaço abriu o placar 
no início do segundo tempo 
com Luciano Naninho, aos 
8 minutos. Pouco depois, 
o técnico do Luverdense, 
Júnior Rocha, promoveu o 
atacante Léo Goteira.

Aos 30 minutos, Go-
teira fez um golaço com 
um chute de muito longe, 
surpreendendo o goleiro 

DA REPORTAGEM

Rodrigo Caio e Lincoln 
são mais dois desfalques do 
Flamengo contra o Eme-
lec, na quarta-feira. O clube 
confirmou lesões em am-
bos, após exames realizados 
nesta segunda-feira. Os dois 
se machucaram no clássico 
contra o Botafogo, no do-
mingo.

Rodrigo Caio teve con-
firmada lesão nos músculos 
adutor e posterior da coxa 
esquerda. O zagueiro sentiu 
ainda no primeiro tempo 
do clássico e foi substituí-
do. Thuler e Pablo Marí vão 
formar a dupla de zaga na 

Bruno Henrique.
“Vínhamos muito bem 

antes, e depois da parada 
demos uma caída. Temos de 

Douglas Borges. Não durou 
muito a igualdade no placar, 
o Volta Redonda fez o gol 
da vitória aos 35, com o ata-
cante Saulo Mineiro. Com 
a vitória, o time do Rio de 
Janeiro assume a liderança 
momentânea do Grupo B, 
com 23 pontos. Já o Luver-
dense, segue com 12, em 
nono colocado. Na próxi-
ma rodada, o LEC encara o 
Boa Esporte em confronto 
direto, em Varginha/MG, já 
que o time mineiro tem dois 
pontos a mais que o mato-
-grossense. 

O Volta Redonda vi-
sitará o Ypiranga, também 
fora de casa.

quarta-feira.
Lincoln lesionou o 

músculo posterior da coxa 
direita no segundo tempo 
contra o Botafogo e deixou 
o campo chorando. O jo-
vem não é titular, mas vinha 
sendo a opção de Jorge Je-
sus diante tantos problemas 
para escalar o time.

A dupla se junta a Die-
go, Vitinho, Arrascaeta e 
Everton Ribeiro no depar-
tamento médico. Os dois 
primeiros foram operados e 
não têm condições de jogo. 
O uruguaio dificilmente jo-
gará. Quem tem mais chan-
ce é o camisa 7, que pode ir 
para o sacrifício.

Sampaoli pode igualar 
a marca de Chico Formiga, 
Emerson Leão e Vanderlei 
Luxemburgo em caso de vi-
tória contra o Goiás, no do-
mingo, às 10h, novamente na 
Vila Belmiro, em jogo válido 
pela 13ª rodada do Brasilei-
rão.

Com o triunfo sobre 
o Avaí, o Santos abriu dois 
pontos de vantagem para o 
Palmeiras, agora segundo 
colocado. O argentino co-
memorou a boa fase no co-
mando do Santos. “Sempre 
tive curiosidade de vir para 
cá. 

Estar no Santos e ser lí-
der, com a possibilidade de 
estar em cima, me dá muita 
alegria pelo grupo de traba-
lho, com os que me acom-
panham, os jogadores com 
sacrifício enorme a cada se-
mana”.

ter maturidade para saber 
absorver as críticas e cobran-
ças, mas saber também que 
temos um grupo forte, que 

estamos brigando na lideran-
ça e na terça temos Liberta-
dores”, completou o capitão 
do Verdão.
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Estuprador (foto) acabou colocando a integridade física da mãe em xeque 

Incêndio atinge quitinete da mãe
de estuprador que matou criança
DA REPORTAGEM

Um incêndio de suposta 
origem criminosa atingiu 
uma quitinete de proprie-
dade da mãe de Jonathan 
Nicolas Duarte, 20 anos, que 
responderá na Justiça por es-
tuprar e matar N.B.L.G., 8, 
em Sorriso.

Vizinhos ajudaram a con-
ter as chamas para que o in-
cêndio, registrado por volta 
das 23h de domingo (28), no 
bairro São José, não se alas-
trasse para as demais casas. 
O fogo destruiu um colchão, 
um fogão e outros objetos 
que estavam no imóvel.

Um homem quebrou o te-
lhado para retirar peças de 
roupas para que as chamas 
não se alastrem tão rapida-
mente. Segundo o sargento 
BM Justo, em cerca de 10 
minutos, os bombeiros fize-
ram a contenção para o fogo 
não se expandir. Um vizinho 
informou que a parede da 

casa dele foi trincada pelas 
chamas.

A mãe de Jonathan e seus 
quatro filhos menores já não 
estão em casa, no São José, 
desde a semana passada. Isso 
porque a mulher foi comu-
nicada por uma parente de 
que foram recebidas mensa-
gens, via WhatsApp, de que 
ateariam fogo na casa dela 
ou “pegariam” alguém da 
família para se vingar do cri-
me. A mãe do acusado teme 
pela integridade física dela e 
dos seus filhos menores. Na 
última quarta-feira (24), a 
mulher foi à delegacia para 
denunciar as ameaças rece-
bidas.

AMEAÇAS
Na quarta, a mãe de Jona-

than foi à delegacia de Polí-
cia Civil para comunicar que 
foram recebidas mensagens 
de uma pessoa que amea-
çou atear fogo na casa dela 
ou “pegar” alguém da família 

CRIME ANUNCIADO | Vizinhos ajudaram para que as chamas não se alastrassem para as demais casas
Foto: Portal SorriSo

Foto: SinduSmad

Foto: Wheverton BarroS

Foto: divulgação

SISTEMA INOPERANTE

Ibama trava novamente a atividade madeira

SINOP

Corpo de produtor rural que
morreu em acidente é sepultado

RONDONÓPOLIS
Município propõe assumir
custos da base do Incra

Inoperância do sistema que emite documentos com permis-
são para transporte 

Comunicado do encerramento das atividades foi feito 
dia 24 

Amarok onde Fabinho estava ficou com a frente destruída

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Desde a última terça 
(23), o sistema federal deno-
minado SINAFLOR (Siste-
ma Nacional de Controle da 
Origem dos Produtos Flo-
restais) sob competência do 
Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (Iba-
ma), responsável pelo trans-
porte e comercialização da 
madeira, através do Docu-
mento de Origem Florestal 
(DOF), licença obrigatória 
para o controle de origem, 
transporte e armazenamen-
to de produto e subprodutos 
florestais, encontra-se ino-
perante, impedindo as in-
dústrias madeireiras de tra-
balhar e comercializar seus 
respectivos produtos. Os im-
pactos negativos são gigan-
tescos, pois paralisam toda a 
empresa, gerando prejuízos 
financeiros incalculáveis.

O problema do sistema 
é recorrente, o setor de base 
florestal através do Sindicato 

DA REPORTAGEM

O produtor rural Fábio 
Carreira de Paula, conhecido 
como Fabinho, morreu na 
noite do último sábado (27) 
em decorrência de um aci-
dente na BR-163, no períme-
tro urbano de Sinop, no tre-
cho entre o batalhão da PM e 
o trevo de acesso a Cláudia. 
Ele completaria 38 anos no 
domingo e dirigia uma cami-
nhonete VW Amarok, preta, 
sentido centro de Sinop, que 
se envolveu na colisão com 
uma carreta Volvo.

Fabinho foi socorrido 
em estado grave pela equipe 
de resgate da concessionária 
Rota do Oeste, com trauma-
tismo craniano, e atendido 
no Hospital Regional, mas 
não resistiu. A polícia come-
ça a apurar as causas do aci-
dente. A principal hipótese é 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com a notícia do fecha-
mento da base avançada do 
Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (In-
cra) em Rondonópolis, o pre-
feito Zé Carlos do Pátio e o 
secretário da Agricultura Ge-
nilton Nogueira se reuniram 
com o presidente da Câmara, 
um grupo de vereadores e 
moradores de comunidades 
rurais que eram atendidas 
pela agência local.

Para dar celeridade na 
busca pela reativação da base, 
uma comitiva está em Cuia-

bá nesta terça-feira (30) para 
uma audiência na sede do 
Incra, com a participação da 
bancada federal, e em segui-
da vão se reunir com deputa-
dos estaduais na Assembleia 
Legislativa. Mesmo surpreso 
com a atitude do Governo 
Federal, Pátio garantiu o cus-
teio total da base avançada 
em Rondonópolis caso o go-
verno reabra a unidade. Com 
o fechamento, cerca de 5,8 
mil famílias que moram em 
assentamentos de 11 muni-
cípios ficaram sem o atendi-
mento mais próximo de casa 
e agora vão ter que ir a Cuiabá 
para buscar os serviços.

das Indústrias Madeireiras 
do Norte do Estado do Mato 
Grosso (Sindusmad), já pon-
tuou diversas vezes que o sis-
tema de comunicação entre 
os órgãos competentes, esta-
dual e federal, é falho e an-
tiquado. Deve-se unificar os 
sistemas em um só, para que 
a classe não seja prejudicada, 
ou, o Ibama deve apresen-
tar outros mecanismos de 
alternativa para escoamento 
dos produtos quando o sis-
tema apresentar erros, pois 
o único lesado é o empresá-
rio madeireiro, porque o go-
verno federal e estadual não 
deixam de arrecadar, apenas 
prorrogam o seu recebi-
mento, já o empresário cor-
re o risco eminente de não 
conseguir cumprir os seus 
compromissos, pois sem sis-
tema não há comercializa-
ção, consequentemente não 
há faturamento, porém as 
parcelas dos financiamen-
tos de maquinários, salários 
quinzenais dos funcionários 
e contratos a serem cumpri-
dos não são prorrogáveis.

que a Volvo FH estava saindo 
do pátio de um posto e en-
trando na rodovia federal. A 
colisão foi no último vagão 
da carreta. A Amarok ficou 
com parte da frente e late-
ral esquerda danificados. O 
air bag foi ativado. Não foi 
confirmado se o carreteiro 
foi preso. Fabinho estava em 
uma fazenda, próxima da 
cidade, e voltava para casa 
quando houve o acidente. 
Ele era casado e sua esposa 
está grávida do segundo filho 
(que deve nascer esta sema-
na).

Sua família é pioneira 
no município, onde reside 
há mais de 40 anos. Fabinho 
é sobrinho de um dos prin-
cipais pioneiros, Osvaldo 
de Paula, e cunhado do ve-
reador Dilmair Callegaro. O 
corpo foi sepultado ontem 
(29) pela manhã.

JOVEM MORRE 
AFOGADO...
Um jovem de 22 anos morreu afoga-

do ao tentar atravessar o Rio Araguaia, no 
município de Pontal do Araguaia, a 518 km 
de Cuiabá, segundo o Corpo de Bombeiros. 
A vítima – identificada como David Julio 
Batista –, se banhava no rio com amigos, no 
domingo (28). O corpo dele foi encontrado 
na segunda-feira (29). De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, David atravessava da mar-
gem de Mato Grosso para o lado de Goiás, 
quando começou a se afogar e desapareceu 
nas águas. Um amigo que o acompanhava 
tentou ajudar, mas sem sucesso. Outras ba-
nhistas tentaram socorrer a vítima e tam-
bém não conseguiram.

EMBRIAGUEZ 
AO VOLANTE...
Oito motoristas foram flagrados por 
dirigirem sob efeito de álcool du-
rante blitz da Lei Seca, na MT-010 
que dá acesso ao Distrito da Guia, 
em Cuiabá. Ao todo, 140 testes de al-
coolemia foram realizados. Os mo-
toristas devem responder adminis-
trativamente pela infração. Durante 
a ação, 25 veículos foram removidos 
pelas forças de segurança, que par-
ticipam da operação. Participaram 
da blitz a Delegacia Especializa-
da de Trânsito (Deletran), Polícia 
Militar, Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), Detran e Semob.

SANTA CASA 
REABERTA...
Após 140 dias com as portas fechadas, a 
Santa Casa de Cuiabá retoma o atendi-
mento ao público nesta segunda-feira (29). 
Agora, o nome da instituição passa a ser 
Hospital Estadual Santa Casa. Isso porque 
o governo assumiu a administração da 
unidade. A reabertura do hospital foi divi-
dida em duas fases. Nesta primeira serão 
retomados os serviços de oncologia. Ou 
seja, os pacientes que já faziam tratamen-
to contra o câncer na Santa Casa, voltam 
a ser atendidas no local. Os atendimentos 
infantis que também já eram feitos na uni-
dade estão inseridos na primeira etapa, 
bem como os serviços de nefrologia.

divulgação

Em contato direto com 
a sede do Ibama em Brasí-
lia, a única resposta que ob-
tivemos, é de que o sistema 
apresentou falhas operacio-

nais e estão trabalhando para 
corrigi-los, e pedem para 
aguardarmos, sem apresen-
tar um prazo de restabeleci-
mento.

para se vingar do crime.
Um parente disse que fa-

miliares do acusado expres-
sam profundo sentimento 
de pesar em relação à morte 
da pequena e não exime o 
desejo por justiça. “Sim, ele 
tem que pagar. Mas o motivo 
do meu contato é que a fa-
mília do Jonathan sofre uma 
possível ameaça à sua inte-
gridade física e patrimonial 
pelo o que ele cometeu, fato 
esse que será investigado, o 
que não me parece justo uma 
vez que [a mãe dele] é uma 
mulher honesta, trabalhado-
ra, cristã e que com certeza 
não criou seu filho para que 
se tornasse o que se tornou 
e cometer o crime bárbaro 
que cometeu”.

Segundo o parente, a mãe 
de Jonathan é solteira, traba-
lhadora e sempre lutou para 
sustentar seus filhos. “Não 
seria justo que por causa do 
erro de outra pessoa ela te-
nha que abandonar seu lar, 

seu emprego, sua vida, como 
se fosse ela uma criminosa. 
Em nome de toda família 
dela, quero dizer que quere-

mos justiça, sim. Mas, quem 
deve arcar com as consequ-
ências não são os familiares 
do suspeito, e sim ele. Eu 

peço para que não culpem a 
família porque nós também 
estamos sofrendo pela famí-
lia da criança”.
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Novas identidades permitem a inclusão do nome social

Mais de 2 mil na versão cartão
foram emitidos em MT desde junho

DA REPORTAGEM

Em pouco mais de um 
mês, mais de dois mil do-
cumentos de identidade na 
versão cartão foram emi-
tidos em Mato Grosso. O 
novo modelo de identifi-
cação passou a ser feito em 
junho deste ano.

Na modalidade cédula, 
que é a versão antiga do do-

DOCUMENTO DE IDENTIDADE | Na versão cédula, foram impressos 67 mil desde maio
Foto: Politec/Divulgação

cumento, foram emitidas 
67 mil vias desde maio. 

A novidade neste modelo 
é a inclusão dos números 
do CPF, do título de eleitor 
e da carteira de trabalho 
(CTPS). Assim, o cidadão 
pode transportar apenas 
um documento.

Tanto a nova versão 
do modela convencional 
quanto o cartão trazem 

elementos que garantem 
maior segurança. 

“As cores e o alto revelo 
nas novas versões do do-
cumento tendem a evitar a 
falsificação”, disse o diretor 
da Perícia Oficial e Identifi-
cação Técnica (Politec), Ail-
ton Silva Machado.

Os novos documentos 
também permitem o uso do 
nome social, especialmen-

te para garantir os direitos 
dos integrantes de grupos 
LGBT. Para ter acesso, mu-
lheres e homens trans e 
travestis devem procurar 
os postos de atendimento 
da Politec, preencher um 
requerimento e informar 
o nome pelo qual quer ser 
chamado.

“Lembro que no nome 
social, a mudança ocorre 

apenas no primeiro nome, 
os sobrenomes permane-
cem os contidos na certidão 
de nascimento”, esclareceu 
Machado. 

Ainda segundo a Politec, 
77% das carteiras de iden-
tidade emitidas no estado 
são isentas de pagamento.

Idosos acima de 65 anos e 
pessoas entre 60 e 64 anos, 
vítimas de furto ou roubo, 

têm direito à gratuidade. 
Além deles, são isentos, os 
recém alfabetizados, me-
nores de 18 anos que solici-
tam a segunda via e pessoas 
inscritas nos programas so-
ciais do governo federal.

Para os demais cidadãos, 
o custo da carteira de iden-
tidade é R$ 99,53. O prazo a 
retirada do documento é de 
15 a 30 dias.


