
O Hospital e Pronto-Socorro Municipal de Barra do Garças é uma das três instituições que fazem a interrupção da gestação em Mato Grosso. En-
tretanto, somente o Hospital Universitário Julio Müller, em Cuiabá, e a Santa Casa de Rondonópolis afirmaram estarem preparados para realizar o 
aborto legal – procedimento tratado como tabu.                                               Página -7
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No estado, somente dois hospitais
oferecem serviço de aborto legal
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FLAMENGO

Antônio
Maria e
Fernanda
Brum

A prefeita Rosana Marti-
nelli confirmou o período 
de realização do Celebra 
Sinop 2019. Será entre os 
dias 12 e 15 de setembro, no 
Centro de Eventos Dante de 
Oliveira. No dia 12, ocorre 
o show nacional do Padre 
Antônio Maria. O outro 
show nacional será no en-
cerramento, no dia 15, com 
a cantora Fernanda Brum.     
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Gabriel é a referência. E se o Flamengo precisa de gols para reverter a eliminatória de oitavas 
de final da Libertadores, diante do Emelec, inspiração não falta dentro de casa.
               Página -6

DESABAFO

“VOCÊ NO AZUL”

Xuxu fica
“pistola”
em sessão

Descontos
de até 90%
das dívidas
com banco

As sessões extraordiná-
rias da AL ficam disponíveis no 
Facebook. Entretanto, não será 
possível ver o momento em que 
o deputado Xuxu Dalmolin, no 
sábado às 5h30, deu uma bron-
ca nos colegas por conta das 
derrotas em votações de emen-
das que considerava importante 
para os pequenos produtores 
rurais, chegando a dizer palavras 
de baixo calão.             Página - 2

Rondonópolis recebe uma 
campanha para limpar o nome 
dos cidadãos que possuem 
dívidas com a Caixa Econômica 
Federal. Por meio da campanha 
“Você no Azul”, a instituição 
financeira vai negociar com os 
devedores e oferecer facilidade 
de pagamento com descontos 
de até 90%.  
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GABRIEL É
ESPERANÇA

Divulgação



FGTS dá lucro a quem o administra, mas 
pouco rende para o trabalhador, pois a 
remuneração é 3% ao ano

Ficando sem carga?
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mas.
Horários em que o aparelho preci-

se estar desligado, como período de 
aulas ou mesmo atividades profissio-
nais, quando houver restrição ao uso 
do aparelho, também podem ser utili-
zados com essa finalidade, sem atra-

palhar o usuário.
Vez ou outra você vai 

se ver com pouca carga 
e longe de um carrega-
dor, isso é fato. Ficar sem 
carga com frequência já é 
algo que não condiz com 
nossa realidade. Ainda 
assim, infelizmente, al-
gumas pessoas ainda 
mantêm esse perfil, e de 

vez em quando estão com seus apa-
relhos inativos por falta de energia. 
Coisa do passado, não é mesmo?

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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As últimas décadas de crescente integração de 
mercados globais têm sido justamente celebradas 
pelo inequívoco progresso tecnológico e material 
que beneficiou quase toda a humanidade. Alguns, no 
entanto, ficam para trás, e uns beneficiam-se mais 
que outros. Dito de outra maneira, cresce a desigual-
dade social. E as consequências de tal fenômeno, por 
muito tempo subestimadas, se fazem notar no cená-
rio político de países ricos e emergentes.

Um contingente inédito de pessoas deixou a 
pobreza extrema, tecnicamente definida pela tarefa 
de sobreviver com menos de US$ 1,90 (R$ 7) por dia. 
Segundo o Banco Mundial, superaram essa condição 
mais de um bilhão de indivíduos ao longo de anos de 
bonança iniciados em 1990.

Para os 10% da população do planeta que perma-
necem na miséria, contudo, o horizonte é turvo. Des-
de a crise econômica de 2009, a ascensão desacelera. 
Mais veloz é a concentração de dinheiro nas mãos do 
0,001% mais rico do planeta, cuja renda saltou 235% 
em 40 anos.

A série Desigualdade Global busca traduzir tais 
cifras em rostos, nomes e fatos observados em quatro 
continentes. Nota-se, em particular no Ocidente, que 
entre centenas de milhões que abandonaram o fos-
so da pirâmide e dezenas de milhares cuja fortuna se 
multiplicou, as classes médias perderam participação 
na renda global.

O fenômeno não se deu de forma homogênea. 
Estudo de 2018 encabeçado pelo economista francês 
Thomas Piketty mostra, entretanto, que nenhuma re-
gião o evitou. Mesmo na China, regime socialista que 
nos anos 1970 introduziu o capitalismo de controle 
estatal, o coeficiente Gini, medida da desigualdade 
em um país, saltou 0,15 ponto desde 1990 e chegou 
a 0,50 (sendo 0 a igualdade plena e 1 o extremo da 
concentração).

Na Europa, onde o Estado de bem-estar social 
está enraizado, a desigualdade é mais discreta do que 
em economias emergentes como as de Brasil, Índia e 
Oriente Médio —ou do que nos Estados Unidos, onde 
proteções sociais são tíbias. Ainda assim, ela se faz 
sentir. Tal compressão da classe média abasteceu um 
sentimento antiglobalização naqueles que assistiram 
a renda e emprego submergirem.

Ele se faz ouvir nas ruas e nas urnas com a emer-
gência de um discurso populista que promete solu-
ções fáceis —e equivocadas. Líderes que se utilizam 
dessa retórica espúria emergem em países distintos 
com loas a xenofobia, protecionismo, nacionalismo, 
militarismo e, não raro, obscurantismo. Ameaçam, 
assim, conquistas civilizatórias, em vez de enfrentar 
de fato as falhas da globalização.

Editorial

Desigualdade global

Ranking dos Políticos - Facebook

E todo esse enfrentamento, seria 
considerado igual ao governo Temer, 
mais um “voo da galinha”, pois iria, 

demonstrar um crescimento momentâ-
neo para buscar um panorama positivo 
também neste governo, com o cresci-
mento real para o fechamento do ano 
com índice positivo acima de 1%, mas 
seria fictício para o decorrer dos três úl-
timos anos do governo Bolsonaro, porque 
esse remédio econômico vai acabar, isto 
é, já existe um descompasso nas contas 
do FGTS, pois os saques já ultrapassam as 
entradas, em função do desemprego e da 
informalidade, que tem afetado a arreca-
dação, pois estas veem dos depósitos fei-
tos pelos empregadores com base na fo-
lha de pagamento que varias de 8% a 11,2% 
dos salários dos funcionários.

Com essas possíveis liberações, quem 
mais gritaram foram os empreiteiros, 
pois passaram a prever que com essa 
liberação de 30 bilhões, o programa de 
construção em habitação, saneamento, 
infraestrutura, esses programas seriam 
afetados, pois o financiamento vem do 
FGTS, e seria uma quebradeira geral das 
empresas de construção civil principal-
mente, e que colocaria no mercado 500 
mil desempregados a mais. Vendo o lado 
do trabalhador, o FGTS rendeu acima da 
inflação apenas duas vezes em dez anos.

O FGTS dá lucro a quem o administra, 
mas pouco rende para o trabalhador, pois 
a remuneração é 3% ao ano, e retirando a 
inflação, todo ano fecha no prejuízo para 
quem realmente é o dono do dinheiro.

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIALIS-
TA EM ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, RH 
E RELAÇÕES POLÍTICAS E SOCIAIS

A liberação do FGTS e 
as suas consequências

“TRAIÇÃO”
Não foi bem recebida no Governo do Es-

tado a forma como os deputados estaduais 
Claudinei Lopes e Elizeu Nascimento vota-
ram o projeto de incentivos fiscais e refor-
ma tributária. Ambos votaram contra todas 
as medidas do texto e contra, inclusive, as 
emendas dos deputados. Ocorre que ambos, 
em tese, são membros da base governista e 
possuem diversas indicações dentro do Exe-
cutivo. O núcleo duro de Mauro Mendes ana-
lisou o episódio como “traição”.

SEM LICITAÇÃO
A Secretaria de Estado de Segurança Pú-

blica contratou a empresa Helibras S/A para 
a manutenção preventiva e corretiva, além de 
reposição de peças, dos helicópteros perten-
centes ao Estado de Mato Grosso. O contrato, 
com inexigibilidade de licitação, foi assinado 
no valor anual de R$ 2.699.208.

DESABAFO DE XUXU
Quem quiser ver a sessão extraordinária 

realizada pela AL na madrugada de sába-
do pode acessar o Facebook do parlamento 
e ir aos vídeos, onde ficam armazenadas as 
transmissões ao vivo. Está quase tudo lá. O 
internauta só não terá a oportunidade de ver 
a bronca que o deputado Xuxu Dalmolin deu 
nos colegas lá por volta de 5h30 da manhã. 
Diante de derrotas em votações de emendas 
que considerava importante para os peque-
nos produtores rurais, o deputado chegou a 
dizer palavras de baixo calão e foi repreendi-
do. Xuxu por fim pediu desculpas.

Se o seu aparelho estiver com a bateria “viciada” é pro-
vável que você seja surpreendido por comportamentos 
incomuns, como o desligamento do dispositivo mesmo 
quando o indicador ainda mostrar que existe carga su-
ficiente para manter seu funcionamento. Nesses casos, 
infelizmente, apenas a substituição da bateria pode 
resolver o problema.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

WILSON FUAH

O FGTS foi concebido a partir de 1966, 
para garantir uma espécie de fundo para 
trabalhador, ao ser demitido sem justa 
causa, teria uma reserva para o período 
de desemprego, e em 1988 foi incluído 
na Constituição, como garantias funda-
mentais. É, uma poupança forçada e mal 
remunerada, pois tem a rentabilidade de 
3% ao ano, e que ao descontar a inflação 
tem o resultado negativo.

A origem desse Fundo vem através 
do valor mensal de 8% a 11,2 do salário 
do trabalhador pagos pelo empregador, 
e que são depositados em conta corrente 
específica, sendo administrada pela Cai-
xa Econômica Federal.

O trabalhador pouco sabe sobre ad-
ministração desse Fundo, sabe que ele 
está lá na CEF, e só.  Mas, quem muito in-
teressa são as empreiteiras, porque parte 
de recursos são destinados ao financia-
mento para construção, assim distribuí-
do, tendo como base no exercício de 2018: 
habitação R$ 55 bilhões; saneamento R$ 
2,8 bilhões; infraestrutura R$ 0,5 bilhões 
e outros R$ 4,6 bilhões.

Em 2017, para alimentar o mercado 
financeiro, o Governo Temer descobriu o 
“voo da galinha”, foi retirado das contas 
inativas R$ 44 bilhões, o que representou 
um percentual de 88% dos valores possí-
veis para saques. O Governo Bolsonaro, 
inicialmente vislumbrou a possibilidade 
de liberação de R$ 30 bilhões em 2019 e 
R$ 12 bilhões em 2020, o que representa-
ria uma injeção no mercado de 0,3%, que 
supostamente elevaria o PIB previsto 
para 1,1% neste ano.

Crédito: STRINGER/REUTERS
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“Tal compressão da classe média abaste-
ceu um sentimento antiglobalização na-
queles que assistiram a renda e emprego 
submergirem

“
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Quando os smartphones começa-
ram a se popularizar, com suas diver-
sas funcionalidades, era comum ser 
pego de “surpresa” com o fim da carga, 
que durava absurdamente menos do 
que estávamos acostumados em outros 
celulares. O tempo passou, a tecnologia 
evoluiu, os carrega-
dores ficaram mais 
eficientes, menores, 
as baterias ganharam 
capacidades maiores 
e, atualmente, ter o 
aparelho desligado 
por falta de energia é 
quase um “relaxo”.

Planejamento é 
uma das palavras de 
ordem. Se você vai estar um determina-
do tempo em um único local, como seu 
ambiente de trabalho, pode aproveitar 
para carregar sua bateria (a do celular, 
claro). Para tanto é fundamental ter 
consigo seu carregador, o que, sejamos 
sinceros, é bem simples, pelo tamanho 
do mesmo.

Recarregar o aparelho durante a 
noite também é uma ótima ideia. Em 
casos onde a carga é suficiente para a 
rotina de um dia inteiro, manter o apa-
relho conectado no carregador durante 
a noite pode resolver todos os proble-

Uma rebelião com cinco horas de duração deixou 57 mortos na segunda-
-feira no Centro de Recuperação Regional de Altamira, Sudoeste do Pará. O 
massacre é o maior ocorrido em um mesmo presídio desde o do Carandiru, em 
1992, quando 111 detentos foram assassinados, e o quinto com alta letalidade 
registrado no sistema prisional do país desde janeiro de 2017 — em 2,5 anos, o 
saldo é de 227 vítimas fatais.



DIVULGAÇÃO

ÉDER MORAES CARTOLA...
O ex-secretário de Fazenda de Mato 

Grosso, Éder Moraes Dias, na gestão do 
ex-governador Silval Barbosa assumiu o 
comando do Operário Futebol Clube. Ele 
decidiu que mudará o nome do clube para 
Flamengo-MT numa tentativa de ganhar 
torcedores diante da força do homônimo 
carioca. Mixtense, Éder explica que a deci-
são de assumir a gestão do “Operário Gené-
rico” é uma atividade privada. Ele adianta 
que buscará investidores para transformar 
o clube rubro-negro num dos maiores do 
Estado. Eder Moraes esteve envolvido em 
irregularidades da implantação da Copa 
do Mundo em Mato Grosso. Indo, inclusive 
para um período na cadeia.

SAIA JUSTA...
A sessão realizada na madrugada do último sá-

bado (27) na Assembleia Legislativa, e que marcou a 
aprovação do projeto que revisa os incentivos fiscais 
em Mato Grosso, teve um momento, no mínimo, emba-
raçoso para Ulysses Moraes (DC). Em dado momento 
da discussão, Dilmar Dal Bosco (DEM) perguntou ao co-
lega qual a alíquota do ICMS cobrado no Estado. “Não 
entendi a pergunta. Hoje muda, hoje ele tá na entra-
da...”, disse Ulysses. “Quero saber qual a alíquota exata 
de ICMS”, insistiu Dilmar. Na sequência, Ulysses apare-
ce revirando algumas folhas do projeto e diz: “A alíquo-
ta exata? Não entendi. O senhor pode ser mais claro?”. 
Foi então que o deputado Lúdio Cabral (PT), aparente-
mente incrédulo diante do desconhecimento do cole-
ga, emendou: “Ulysses do céu, pelo amor de Deus. Você 
é um deputado tão jovem... Está claro na lei”.

RECADO AO GOVERNO...
O deputado Dilmar Dal’Bosco 

(DEM), ainda líder do Governo na As-
sembleia, mandou uma espécie de reca-
do ao Executivo ao publicar um vídeo da 
deputada Janaina Riva (MDB) exaltando 
o trabalho conduzido por ele durante 
a tramitação do projeto de lei Comple-
mentar 53/2019, que traz mudanças na 
política de incentivos fiscais e no méto-
do de cobrança do ICMS em Mato Gros-
so. Isso porque o Governo teria ficado 
descontente com as concessões feitas 
pelo parlamentar a setores econômicos 
atingidos com o projeto. Para Janaina, 
se Dilmar não tivesse costurado os acor-
dos, a medida não teria sido aprovada.
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Toffoli dá esperanças para Mendes na busca do empréstimo

Governo conquista importante 
vitória na busca por empréstimo
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O Governo de Mato Gros-
so conquistou uma impor-
tante vitória na busca pela 
liberação do empréstimo 
junto ao Banco Mundial. 
Depois da Advocacia-geral 
da União ter negado que a 
União fosse avalista do go-
verno mato-grossense, a 
procuradoria Geral do Esta-
do (PGE) entrou com uma 
ação no Supremo Tribunal 
Federal (STF) para a decisão 
fosse revertida.

E na tarde de segunda-
-feira (29), o STF através do 
presidente, ministro Dias 
Toffoli acabou por acatar o 
pedido da PGE e escalou o 
ministro Edson Fachin para 
ser o relator da ação. “Con-
cedo a tutela provisória de 
urgência para determinar à 
União que preste a garantia 
do contrato em questão, até 
ulterior análise do eminen-

te ministro relator do feito”, 
destacou no despacho o pre-
sidente do STF.

Na semana passada, Toffoli 
esteve em Mato Grosso e foi 
muito badalado pelo gover-
nador Mauro Mendes e toda 
a sua base de sustentação na 
Assembleia Legislativa. 

Uma das garantias exigidas 
pelo Bando Mundial para a 
concessão do empréstimo é 
a União ser avalista do gover-
no estadual, mas o Tesouro 
Nacional argumentou haver 
uma dívida do Governo de 
Mato Grosso com a União 
referente a um parcelamen-
to proveniente de um forne-
cimento de água ao municí-
pio de Pedra Preta, ocorrido 
em 2001 via Sanemat.

“Conseguimos suspen-
der mais esse impasse que a 
União colocou, pois, uma das 
garantias do Banco Mundial 
é a União ser a garantidora 
do empréstimo. Mato Grosso 
está conseguindo demostrar 

VISITA AJUDOU | Visita de Toffoli rendeu bons frutos para ao governador que reverte situação no STF
Foto: tchélo Figueiredo - SecoM/Mt

Foto: JoSé MedeiroS

Foto: elza Fiuza/agência BraSil

RÉPLICA

Paulo Taques rebate acusações 
de procurador-geral de Justiça

AGORA VAI?

Em reunião com deputados Mendes 
sinaliza possibilidade de acordo 

PARALISAÇÃO

Correios entram em 
greve nesta quarta 
em todo o país

“Se eu criei, o MPE pariu, amamentou e aparelhou os grampos?” 

Reajuste salarial proposto é de 0,8%, valor considerado 
irrisório

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois do procurador-
-geral de Justiça de Mato 
Grosso, José Antônio Borges, 
isentar o Ministério Públi-
co Estadual, como entida-
de, estar intrinsicamente 
ligado ao esquema de escu-
tas ilegais, conhecido como 
“grampolândia pantaneira”, 
e dizer que a Grampolândia 
é cria do ex-secretário-chefe 
da Casa Civil, Paulo Taques, 
o primo do ex-governador 
Pedro Taques retrucou o 
procurador-geral.

Ele disse que com base 
no que foi apresentado nos 
depoimentos recentes, o 
procurador-geral deveria ter 
a coração de afastar imedia-
tamente os supostos promo-
tores envolvidos.

“Se a afirmação, de que 
a tal ‘Grampolândia’ é ‘cria’ 
minha estiver amparada no 
que disseram os militares, 
a quem Vossa Senhoria já 
afirmou ‘estarem desespe-
rados para manter o cargo’, 
então, com base nesses mes-
mos ‘atos de desespero’ seria 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em reunião com um 
grupo de parlamentares 
ocorrido na tarde de segun-
da-feira (29), pela primei-
ra vez o governador Mauro 
Mendes (DEM), sinalizou 
com a possibilidade de aten-
der as solicitações dos servi-
dores público da Educação 
que pedem um reajuste de 
7,69%, como também a Revi-
são Geral Anual (RGA).

Quem confirmou a in-
formação foi o deputado 
Valdir Barranco (PT), que re-
lacionou a mudança de atitu-
de de Mendes com a aprova-

DA REPORTAGEM

Os trabalhadores dos 
Correios anunciaram que 
entrarão em greve a partir da 
noite de hoje (31). Segundo a 
Federação Nacional dos Tra-
balhadores em Empresas de 
Correios e Telégrafos e Si-
milares (Fentect), a categoria 
realiza na manhã desta terça-
-feira (30), a última reunião 
prevista no calendário de 
negociação com os Correios, 
em Brasília. De acordo com 
Fischer Moreira, secretário 
de imprensa da Fentect a ca-
tegoria protesta contra o bai-
xo “reajuste salarial e contra 
a retirada de direitos históri-
cos da categoria”.

Uma das alterações 
propostas pela empresa é a 
exclusão de pais como de-
pendentes no plano de saúde 
dos funcionários e aumento 
na coparticipação do plano, 
que hoje está por volta de 
30%.

O reajuste salarial pro-
posto é de 0,8%, valor con-
siderado irrisório pela fede-
ração. A greve foi anunciada 
ao presidente dos Correios, 
Floriano Peixoto, na última 
segunda (29). Apesar do in-
dicativo de paralisação, os 
trabalhadores não descartam 
novas negociações. “Ainda 
que tenha uma data marcada 

para greve, o comando conti-
nua à disposição de negociar. 
Entendemos o momento da 
empresa, mas é necessário 
também ver o lado do traba-
lhador”, afirma Moreira.

Os Correios estão em 
meio a uma possibilidade de 
privatização, defendida pelo 
presidente Jair Bolsonaro.

Os planos do governo, 
por enquanto, são de inves-
tir esforços na reforma da 
Previdência enquanto as pri-
vatizações ficariam para um 
segundo momento.

Fischer Moreira alega 
que a base aliada do gover-
no no Congresso Nacional, 
como a deputada Joice Has-
selmann (PSL-SP), divulga 
informações sobre a empre-
sa que “faltam com a verda-
de”. 

“Não necessariamente 
a privatização vai trazer pre-
ços mais acessíveis, inclusive 
para regiões periféricas, e a 
precarização de serviços vai 
ser ampliada. A gente sabe 
que existe esse fantasma da 
privatização e combate essa 
perspectiva”, diz. Os Correios 
afirmaram que “continuam 
em negociação com repre-
sentações dos empregados”, 
com mediação do Tribunal 
Superior do Trabalho, e que 
“não é oportuno tratar de 
greve neste momento”.

correto afirmar que quem a 
pariu, amamentou, ensinou 
a andar, educou e aparelhou 
foi o MP-MT?”, ironizou 
Paulo Taques.

Paulo Taques ainda dis-
se que Borges está se ape-
gando apenas em falas dos 
réus, sem até o momento 
com apresentação de provas 
para criticá-lo, e sugeriu que 
o procurador-geral de Justi-
ça de Mato Grosso “revisite” 
o Código de Processo Penal e 
a Constituição. “O douto PGJ 
deve revisitar o Código de 
Processo Penal e a Constitui-
ção, assim verá que: (i) con-
tra mim e os membros do 
MP-MT mencionados nos 
interrogatórios o que houve 
foi exclusivamente a fala dos 
militares, o que não confi-
gura prova, e sim indícios e/
ou meios de alcançar provas, 
o que ocorrerá, ou não, nas 
investigações; e (ii) no Brasil 
o cidadão só é considerado 
culpado com o trânsito em 
julgado de sentença penal 
condenatória. Enquanto isso 
não ocorrer somos inocen-
tes. Eu e eles”, provocou Ta-
ques.

ção no sábado pela manhã da 
Lei Complementar que re-
voga os incentivos fiscais aos 
setores produtivos do estado.

“O governador estava 
bem-humorado. Disse que 
tirou o final de semana para 
pensar em uma saída para 
essa greve e que ninguém 
é insensível a ponto de ver 
famílias passando necessi-
dades, profissionais sem sa-
lários e o ano letivo sendo 
prejudicado. Isso nos deixa 
bastante otimistas. O gover-
nador disse claramente que 
o Estado tem agora outro 
cenário, a partir da revisão 
dos incentivos fiscais e que 
está aguardando um estudo 

que está buscando a regulari-
zação das finanças públicas”, 
ressaltou o procurador-geral 
adjunto, Luiz Otávio Trovo.

O EMPRÉSTIMO
Além de melhorar o flu-

xo de caixa da atual gestão 
no que tange o pagamento 
de servidores e fornecedo-
res, a medida visa também 
à realização de novos inves-
timentos e ações de susten-
tabilidade fiscal e agricultura 
sustentável, conservação flo-
restal e mitigação das mu-
danças climáticas. O prazo 
de pagamento do emprésti-
mo será em 20 anos, com ju-
ros de 3,5%, ao ano. A expec-
tativa do Governo é de que a 
tratativa do empréstimo seja 
concluída até setembro des-
te ano, data em que vence a 
próxima parcela da dívida 
com o Bank of America. O 
Governo espera também ter 
parecer favorável no Senado 
Federal.

técnico da Secretaria de Fa-
zenda (SEFAZ) para só de-
pois voltar a falar da greve. 
Embora não tenha feito pro-
messas, esperamos uma saí-
da digna para o fim da para-
lisação e o retorno às aulas”, 
afirma o deputado. 

ASSOPRA E MORDE
Apesar do otimismo do 

deputado petista, Mendes 
posteriormente à reunião 
com os parlamentares prati-
camente descartou a possibi-
lidade de atender as reinvin-
dicações em 2019 e que caso 
ocorra, os pedidos só devem 
ser atendidos no ano que 
vem. “O que disse ontem na 

reunião com alguns deputa-
dos é que foi aprovada a lei 
dos incentivos e estamos es-
tudando o impacto que essa 
lei terá no ano de 2020. Até 
para elaborar a LOA [Lei Or-
çamentária Anual] do próxi-
mo ano. Melhorando a arre-
cadação, consequentemente, 
poderemos no próximo ano 
atingir o limite de 49% de 
gastos com folha salarial, im-
posto pela Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Atingindo, eu 
sempre disse ao Sintep, aos 
professores, servidores: não 
tem problema nenhum, po-
deremos cumprir a lei 510, a 
RGA. Mas, primeiro, temos 
que cumprir a LRF”, disse.
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TV  e EntretenimentoCleo revela usar o ‘Tinder dos Famosos’, 
explica por que não quer se casar

Já sabemos que Cleo Pires não é de es-
conder o que sente, né? E ela realmente não 
deixou nada de lado durante uma conversa 
para o canal da Giovanna Ewbank no You-
Tube. Cleo falou sobre seus antigos rela-
cionamentos, revelou por que não quer se 
casar e admitiu que usa o famoso “Tinder 
para ricaços e celebridades”.

Para Gioh, a atriz explicou o motivo de 
usar o aplicativo, chamado ‘Raya’. “Eu gosto 
muito da coisa platônica. Então, às vezes, 
eu fico conversando com a pessoa por mui-
to tempo. Sexo, pra mim, começa na cabe-
ça. É meio clichezão, mas é verdade. Esse 
aplicativo funciona muito pra mim nesse 
quesito”, confessou ela. A filha de Glória Pi-
res e Fábio Jr. também comentou que não 
entende por que é vista como um “símbolo 
sexual”. “Eu sou muito bobona, eu faço vá-
rias caras escrotas, só que eu gosto de fazer 
carão em fotos, mas não sei exatamente…”, 
refletiu ela, acrescentando que não se inco-
moda com a associação. “Eu gosto [de ter 
essa característica]. Eu adoro coisas sensu-
ais, mas acho que as pessoas ficam muito 
apegadas nisso e tudo bem.” Solteira, Cleo 
ainda afirmou que quer ser mãe, mas não 
se imagina casada. “Já [pensei que iria ca-
sar]. Filho eu tenho [vontade], mas vai ser 
sozinha”, declarou após ponderar os prós e 
contras de ter um marido. “Pra mim, o que 
vale a pena é você poder contar com uma 
pessoa, do tipo, ‘você é meu parceiro do cri-
me’. Essa é a ideia que eu tenho na minha 
cabeça. É a que se realiza? Não. E aí todo o 
resto pra mim é contra. A mesma pessoa 
todo dia acho chato, ter que dar satisfação 
é chato”, refletiu.

Apesar disso, a cantora já teve dois rela-

Com dívida na Justiça, 
Pepê e Neném organizam 
festa luxuosa

Pepê e Neném celebrarão os 30 anos de carreira 
em grande estilo. Mesmo com uma enorme dívida 
na Justiça, a dupla está preparando uma festa de 
abalar estruturas em um luxuosíssimo buffet de São 
Paulo. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal 
“O Dia”, a comemoração tem um orçamento de R$ 150 
mil – quase cinco vezes o que elas devem à ex-em-
presária, Angélica Capalete. Recentemente, as fa-
mosas tiveram as contas bancárias bloqueadas por 
não terem pago R$ 31,7 mil de indenização à profis-
sional. Elas haviam sido processadas por quebra de 
contrato, perderam e até hoje não quitaram o valor. 
Mas, ao que parece, a situação não tem preocupado 
nenhuma das duas, que também realizarão uma sé-
rie de shows. “Este momento está sendo muito espe-
cial para nós. Será nossa primeira turnê depois de 
alguns anos fazendo apenas pequenos shows”, disse 
Neném. “Não paramos de cantar, sempre fazemos 
nossos shows, mas essa nova empreitada promete 
muitas novidades para a nossa carreira. Além disso, 
estarei no teatro e ainda no Carnaval. Estou apren-
dendo a sambar mais feminino e com mais leveza”, 
completou Pepê. O evento está marcado para o dia 
13 de agosto e será apresentado por Sonia Abrão e 
Thiago Rocha.
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cionamentos sérios. Com João Vicente de 
Castro, durante quatro anos, e com Rômu-
lo Arantes Neto, entre 2013 e 2016. “Com o 
João era união estável. Com o Rômulo não 
teve nada disso. [Mas] a gente se considera-
va casado, acho eu”, comparou. Foi na épo-
ca em que estava com João que Cleo posou 
sensualmente para a revista Playboy. Na 
entrevista, ela contou que, apesar dele ter 
entendido, não foi fácil para o marido ver 
o resultado publicamente. “A gente era 
muito novo. Infelizmente, não é fácil ainda 
pra um homem estar junto de uma mulher 
como eu. O homem tem que ficar ouvindo 
piadinha que ele não sabe lidar, porque ho-
mem não foi criado nem pela sociedade, 
nem pelo consciente coletivo, nem pelos 
pais, pra ser uma pessoa que vai entender 
que vai ter uma parceira do lado. E não uma 

funcionária. Acho que todo homem é meio 
assim ainda”, lamentou ela. 

“Mas dentro de tudo isso, João era ma-
ravilhoso. A gente é muito amigo”, decla-
rou. Recentemente, o ator saiu em defesa 
da ex após ataques contra sua aparência. 
“Eu tenho orgulho dela. Eu tenho orgulho 
porque ela é autêntica, porque ela é linda, 
porque ela luta pelos seus desejos, porque 
ela tem defeitos, porque ela é honesta, por-
que ela trabalha pra ser quem ela quer ser, 
porque ela tem quatro filhos caninos comi-
go, porque ela tá nesse mundo doido que a 
gente tá sobrevivendo como todos nós. Eu 
tenho orgulho dela porque ela não deita pra 
crítica pobre e machista. Não que ela preci-
se do meu orgulho pra nada. Mas eu tenho 
orgulho pra c*ralho dela”, ele escreveu no 
Instagram.



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

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

BERNADETE NOVELLO SOUZA, CPF nº 967.061.711-15, 
torna público que requereu junto à Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente de Nova Mutum SAMA/NM, as 
Licenças Prévia e de Instalação, para atividade “Condomí-
nio Vertical Plurifamiliar (apartamentos)”, localizado na Rua 
dos Jatobás, Bairro Bela Vista, Nova Mutum – MT.

POSTO JAIBA EIRELI, CNPJ n° 22.844.519/0001-99, torna 
público que requereu junto à Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT). A Alteração da 
Razão Social e CNPJ referente a Renovação da Licença 
de Operação (LO), para a atividade: Comércio Varejista 
de Combustíveis e Lubrificantes p/ Veículos Automotores, 
localizado na Rodovia MT 320, Km 88 – Zona Rural, muni-
cípio de Marcelândia -MT.

ROBERSON ATILIO BERGAMIN & CIA LTDA – EPP, CNPJ 
09.450.799/0002-73, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Licença de Operação (LO) para ati-
vidades de Comércio atacadista de mercadorias em geral, 
com predominância de insumos agropecuários, localizada 
na Rua Luiz Dumont Villares, S/N, QD08 - LT16, Industrial 
Leonel Bedin, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

KAIZER E CIA LTDA ME, CNPJ 11663.836/0001-92, tor-
na público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT a 
renovação da Licença de Operação (LO), para funciona-
mento do empreendimento que tem como atividade prin-
cipal de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, Avenida dos André Maggi n. 4511 Bairro 
Vitória Régia no Município de Sinop/MT. Não houve a exi-
gência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios 
Ambientais – (66) 999850609.

W3 NETWORK EIRELI, CNPJ n° 05.230.079/0001-60, com 
sede no endereço na Avenida LUDOVICO DA RIVA NETO, 
n° 2870, Sala 02, Bairro Centro, Alta Floresta – MT, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT, Licença Prévia 
- LP, para a atividade de Construção de rede telefônica, 
intermunicipal, trecho Sinop, Itaúba e Santa Helena, com 
as coordenadas iniciais: X: 668.787,07 e Y: 8.706.963,87 
e com as com as coordenadas finais: X: 698.121,07 e Y: 
8.800.135,28. Não foi determinado EIA/RIMA. MKC ENGE-
NHARIA 65 3549-2560.

SAFRAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BIOCOMBUSTÍ-
VEIS LTDA, CNPJ nº 25.242.466/0001-24, torna público 
que requereu junto à SEMA - Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente, Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) 
para ampliação e Renovação da Licença de Operação 
(LO), para atividade de Fabricação de Álcool, localizada no 
município de Sorriso-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

DEIVID DE SOUZA PEREIRA -VISAO COMUNICACAO 
VISUAL, CNPJ: 22.251.761/0001-59 torna público que re-
quereu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia- LP, Licença de 
Instalação_LI e Licença de Operação – LO da Atividade 
Impressão de material para uso publicitário localizada no 
município de Sinop - MT. Não EIA/RIMA.
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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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO  

 VENDA DE IMÓVEIS CONCORRÊNCIA N.º 003/2019 
O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo do 
Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 6.412/2019, devidamente 
autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA PÚBLICO, para conhecimento 
de quantos possam se interessar, que não houve interessados na data de abertura 
inicialmente designada, assim informa que PRORROGA a abertura da Concorrência 
Pública Nº 003/2019, na qual venderá, pela maior oferta, o imóvel localizado no NA AREA 
URBANA – LOCALIZAÇÃO - AREA COMUNITARIA, MÓDULO PIONEIRO, NUCLEO 
URBANO DE JUINA, PROJETO JUINA – 1º FASE E PROJETO DE 
COMPLEMENTAÇÃO COMERCIAL, CENTRO, DO PATRIMÔNIO PÚBLICO MUNICIPAL 
DE JUÍNA - ESTADO DE MATO GROSSO, do Patrimônio Público Municipal, relacionados 
e discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 003/2019. O Edital da 
Concorrência n.º 003/2019, do qual é parte integrante o presente Aviso de Licitação, 
estará a disposição dos interessados, do dia 30/07/2019 a 30/08/2019, das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS 
E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município de 
Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), estando a sessão pública para 
abertura de propostas designada para o dia 02/09/2019, às 08:00 horas (Horário Local). 
Maiores informações sobre os imóveis colocados a venda poderão ser obtidas no 
DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, 
Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT). 
Juína-MT, 30 de julho de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 

Fabrício Luiz Gonçalves

CONCORRÊNCIA N° 005/2019

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público, que após decorrido o prazo 

para interposição de recursos, inerentes ao certame licitatório em 

questão, a comissão permanente de licitação, prosseguirá com os 

trabalhos da fase julgando das propostas de preços no dia 01.08.2019 às 

14:00 horas. Nova Mutum - MT, 30 de julho de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, retificação do aviso do referido procedimento licitatório 
devidamente publicado no Diário Oficial de Contas TCE MT, Ano 8, nº 
1683, Página 91, Divulgação 26/07/19 e Publicação 29/07/19 e Jornal 
Diário do Estado, Classificados, 26/07/19, Onde-se-lê: que realizará às 
08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 09 DE AGOSTO DE 
2019. Leia-se: que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019,  na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 077/2019, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO 
DE MATERIAIS PARA REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – PSF 
CENTRAL, COM RECURSOS ORIUNDOS DE AÇÕES DO MINISTÉRIO 
PÚBLICO DE SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S).  O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE EDITAL DE CHAMAMENTO N° 001/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Considerando que a Prefeitura Municipal de Sorriso-MT promoverá 
licitação na modalidade "Concorrência Pública", do tipo “técnica e preço”, 
objetivando a contratação de Agência de Publicidade e Propaganda para 
prestação de serviços de  publicidade e propaganda, faz-se saber, 
através da sua Comissão Permanente de Licitação, que estão abertas as 
inscrições de profissionais formados em Comunicação Social, 
Jornalismo, Publicidade, Propaganda ou Marketing, ou que atuem em 
umas dessas áreas, para integrar a Subcomissão Técnica, com intuito de 
constituir a subcomissão técnica para julgamento da Concorrência 
Pública nº. 002/2019, para contratação de agência de publicidade e 
propaganda, nos termos da lei federal nº. 12.232/2010. Para efetivar a 
inscrição, os interessados deverão comparecer, pessoalmente, de 
02/08/2019 à 19/08/2019, das 07:00h às 13:00 horas, na Prefeitura 
Municipal de Sorriso, no Departamento de Licitação, munidos dos 
documentos exigidos no presente Edital de Chamamento nº 001/2019, 
que estará à disposição no site da Prefeitura Municipal 
www.sorriso.mt.gov.br. A relação dos profissionais inscritos, bem como a 
data da sessão pública para sorteio dos nomes, será publicada, 
oportunamente, no Diário Oficial do Estado do Mato Grosso, conforme 
estabelece o artigo 10, § 4º, da Lei Federal nº 12.232/2010.

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Sorriso – MT, 30 de Julho de 2019.
Miraldo Gomes de Souza

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 077/2019, objetivado o “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA 
REVITALIZAÇÃO DA UNIDADE DE SAÚDE – PSF CENTRAL, COM 
RECURSOS ORIUNDOS DE AÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE 
SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”, devidamente publicado 
no Diário Oficial de Contas TCE MT, Ano 8, nº 1683, Página 91, 
Divulgação 26/07/19 e Publicação 29/07/19 e Jornal Diário do Estado, 
Classificados, 26/07/19. Onde-se-lê: O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. Leia-se: O julgamento da 
referida licitação será através do MENOR PREÇO POR LOTE. Onde-se-
lê: que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 
09 DE AGOSTO DE 2019. Leia-se: que realizará às 08:30 horas (Horário 
Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 13 DE AGOSTO DE 2019. O Edital 
poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Gabriel comemora com Arrascaeta um de seus 20 gols no ano, diante do Goiás 

Gabriel é esperança contra o Emelec
DA REPORTAGEM

Gabriel é a referên-
cia, mas não é o único. E se 
o Flamengo precisa de gols 
para reverter a eliminatória 
de oitavas de final da Liber-
tadores, diante do Emelec, 
quarta-feira, no Maracanã, 
inspiração não falta dentro 
de casa. Para onde se olha, o 
Rubro-Negro tem goleado-
res: base, feminino, profissio-
nal. Ao ponto de colecionar 
as artilharias de Brasileirões 
em curso no momento.

Dono do melhor ata-
que da Série A, com 25 gols 
marcados, o Flamengo tem 
Gabriel como artilheiro, com 
sete. Com um a menos, Vitor 
Gabriel, que também está in-
tegrado ao profissional, é o 
dono do posto no Brasileirão 
Sub-20, liderado pelo Ru-
bro-Negro, enquanto Lázaro 
foi às redes 11 vezes enca-
beçando a lista do Sub-17. 
Como se não bastasse, Maria 
Peck, de somente 15 anos, é a 
goleadora máxima do Cam-
peonato Brasileiro Sub-18 
para mulheres, comemoran-
do dez vezes em seis jogos na 
primeira fase.

O retrospecto passa a 
ser ainda mais impressio-
nante se levarmos em conta 
que Rodrigo Muniz termi-
nou a Copa do Brasil Sub-20 
como artilheiro, oito gols em 
sete jogos, e Bruno Henrique 
ficou com o posto no Cario-
ca, também vazando as redes 
adversárias em oito ocasiões. 
Ufa! É gol de sobra para um 
clube que tem sofrido defen-
sivamente e precisar com-

pensar a carência nas ações 
de ataque. Ícone deste grupo 
de artilheiros, Gabigol atin-
giu na vitória sobre o Bota-
fogo uma marca expressiva. 
Pela quarta vez em sete anos 
de carreira, superou a mar-
ca de 20 gols (conquista que 
chama ainda mais a atenção 
se considerado que os anos 
de 2016 e 2017 foram de ra-
ras oportunidades na Eu-
ropa). Com visão europeia, 
Jorge Jesus celebrou a boa 
fase de seu principal atacan-
te e lembrou que reconhece 
seu valor não é de hoje. “Não 
é por acaso que o convidei a 
ir para o Sporting. Ele optou 
pelo Benfica e foi ruim para 
ele, que não jogou (risos). Co-
migo ia jogar sempre. É um 
jogador de muito potencial, 
que acredita muito nele”.

O sucesso de Gabigol 
serve de inspiração para os 
jovens. Artilheiro do Sub-20, 
Vitor Gabriel se divide entre 
a base e o profissional, e mui-
to provavelmente terá opor-
tunidade no jogo de domin-
go, contra o Bahia, na Fonte 
Nova. Com o titular suspenso 
pelo terceiro amarelo e Lin-
coln lesionado, o jovem de 19 
anos surge como opção para 
função. Com gols de sobra 
em todos os ambientes pos-
síveis, o Flamengo se inspira 
para dar a volta por cima na 
Libertadores. Com a derrota 
por 2 a 0 em Guayaquil, será 
necessário vencer por três 
gols de diferença para avan-
çar diretamente às quartas de 
final. Exemplo não falta para 
ser seguido nesta quarta-feira 
(31), às 20h30, no Maracanã.

FLAMENGO | Atacante terá que ser preciso diante dos equatorianos nas oitavas da Libertadores
Foto: André durão

Tiago Nunes espera nova catimba argentina, mas acredita em 
partida aberta 

Emanuelly treina desde os seis anos de idade 

Foto: divulgAção

Foto: AssessoriA

ESQUECE A VANTAGEM

Patrick alerta antes de decisão
com Nacional: “Nada decidido”

SORRISO

Atleta de MT participa de
competição nacional de Judô

ATHLETICO

Técnico espera Boca 
Juniors mais ofensivo 
em Bombonera

REFORÇO

Palmeiras acerta com 
atacante Luiz Adriano

Foto: eduArdo deconto

Patrick diz para Inter esquecer vantagem 

DA REPORTAGEM

O Inter precisa ape-
nas de um empate contra o 
Nacional nesta quarta (31), 
às 18h15, no Beira-Rio, para 
avançar às quartas de final da 
Libertadores. Mas a vanta-
gem construída com a vitória 
por 1 a 0 no jogo de ida das 
oitavas, no Parque Central, 
passa longe dos pensamen-
tos de Patrick em sua prepa-
ração para o duelo decisivo.

Aniversariante do dia, 
o Pantera Negra concedeu 
entrevista após o treino fe-
chado desta segunda-feira 
no Beira-Rio. O volante fez 
um alerta à equipe para en-
trar em campo com a postu-
ra habitual nos jogos em casa 
e “jogar para vencer”.

“Tem que entrar con-
centrado no jogo. Tirar da 
cabeça que a gente tem a 
vantagem do empate. Isso 
pode ser prejudicial para a 
gente. A gente tem que fazer 
nosso jogo e com certeza vai 
jogar para vencer. A equipe 
do Nacional tem a caracte-
rística de marcação aguerri-
da. A gente tem que igualar 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A sorrisense Emanuelly 
Pereira é a aposta de Mato 
Grosso no Campeonato Bra-
sileiro de Judô Sub 18. Manu 
irá competir no Rio de Ja-
neiro entre os dias 1º a 4 de 
agosto na categoria 63 kg. O 
evento irá reunir os melhores 
atletas do país. Além do Sub 
18, também será realizado o 
Campeonato Sub 15.

Conforme o professor 
e treinador de judô Fábio 
Nogueira, Manu é pratican-
te da modalidade desde os 
seis anos de idade. “Ela ini-
ciou bem novinha, com seis 
aninhos e sempre foi muito 
aplicada. Hoje ela é a atleta 
número um no ranking es-
tadual no Sub 18. Em 2019, a 
Manu não perdeu nenhuma 
luta”, pontua o treinador.

Nogueira destaca que 
ela viaja para o Rio de Janei-
ro com chances de subir ao 
pódio. “A Manu vem treinan-

DA REPORTAGEM

O Athletico enfrenta 
o Boca Juniors, na Argenti-
na, nesta quarta, às 20h30, 
na Bombonera, pelo jogo 
de volta das oitavas de final 
da Libertadores. O técnico 
Tiago Nunes, mesmo com 
seu time em desvantagem, 
acredita que o adversário 
terá obrigação de jogar no 
campo de ataque dentro de 
casa e que a expectativa é 
de uma partida mais aberta, 
diferente do primeiro con-
fronto.

Na ida, o Furacão per-
deu por 1 a 0 na Arena da 
Baixada e não teve um bom 
desempenho. O time bra-
sileiro sofreu com a boa 
marcação argentina, além 
de admitir que faltou agres-
sividade ofensiva para abrir 
espaços. A postura defensiva 
xeneize, de acordo com o 
treinador rubro-negro, não 
se repetirá em Buenos Aires 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras acertou 
rapidamente a contratação 
de mais um centroavan-
te para reforçar o elenco. 
Trata-se de Luiz Adriano, 
do Spartak Moscou, que 
fez três jogos e um gol na 
temporada recém-iniciada 
na Rússia. A conversa entre 
Palmeiras e Luiz Adriano 
avançou nos últimos dias e 
foi fechada por um contra-
to de quatro anos, válido até 
2023. O Verdão vai adquirir 
50% dos direitos econômi-
cos – os outros 50% ainda 
ficam com o Spartak. O Pal-
meiras diz que o atacante 
abriu mão de um valor que 
tinha a receber dos russos 

do muito. Está muito bem 
preparada”, salienta. A atleta 
é aluna da Escolinha Muni-
cipal de Judô e da Academia 

e a tendência é que de haja 
lacunas a serem exploradas. 
Em Curitiba, o Boca veio 
com três volantes (Capaldo, 
Marcondes e Nández), dois 
meias (Mac Allister e Zárate) 
e um atacante (Ábila) para 
Curitiba.

“Provavelmente vão 
colocar um atacante de velo-
cidade, com jogadores para 
tentar ganhar. Isso vai abrir 
espaços e, naturalmente, te-
remos mais chances de ter 
qualidade de jogo para ata-
car”, afirmou o técnico.

Tiago Nunes, que re-
clamou que o time argen-
tino não veio jogar futebol 
na semana passada, aposta 
que o ambiente tradicional 
em Bombonera fará com 
que a partida seja de muita 
paciência dentro das quatro 
linhas. O treinador acredita 
que a famosa catimba será 
repetida e que o Athletico 
precisa ser corajoso para 
sair com a classificação.

e, por isso, não vai desem-
bolsar pela transferência. 
Dessa forma, o clube terá 
seu quinto centroavante no 
elenco: Borja, Deyverson 
e Arthur Cabral já estão no 
grupo, enquanto Henrique 
Dourado treina, mas ain-
da não foi anunciado. No 
entanto, ao menos um dos 
que estão no atual elenco 
pode sair: Borja é candidato 
porque o Palmeiras teria de 
pagar mais US$ 3 milhões 
ao Atlético Nacional, da Co-
lômbia, clube de origem do 
centroavante, se não vendê-
-lo até 17 de agosto. Arthur 
Cabral também não tem 
permanência garantida e já 
entrou na mira de outros 
clubes, como o Grêmio.

essa disputa. E fazer o que 
vem fazendo de melhor no 
Beira-Rio. Lutar, mostrar 
intensidade e buscar o gol”, 
afirma o volante.

Em sua análise, Patri-
ck diz que não espera um 
adversário que se “atire” ao 

Sorrisense de Judô Cerejeira.
Além da atleta, o trei-

nador também viaja para a 
capital carioca. Nogueira é 

árbitro da Confederação Na-
cional de Judô e irá arbitrar 
ambos os eventos – o Sub 15 
e o Sub 18.

ataque desde o início para 
buscar o gol. O Pantera Ne-
gra acredita que o Nacional 
entrará com a mesma pos-
tura do duelo de ida: com 
intensidade na marcação e 
mais recuado para explorar 
contra-ataques.

Autor do gol na vitória 
sobre o Palmeiras na Copa 
do Brasil e um dos destaques 
da equipe no Uruguai, Patri-
ck vibra com o protagonismo 
em momentos decisivos. E 
atrela a boa fase ao gosto por 
atuar em mata-matas.
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Aborto só é autorizado em MT em duas unidades de saúde 

Dois hospitais 
oferecem 
serviço de 
aborto legal

DA REPORTAGEM

Gazeta Digital

“É o que? Aqui a gente não 
faz esse procedimento não, 
tenho certeza”, afirmou a 
recepcionista do Hospital e 
Pronto-Socorro Municipal 
de Barra do Garças, ao ser 
questionada, por telefone, 
sobre a realização do abor-
to legal.

De acordo com a Secre-
taria de Estado de Saúde 
(SES), a unidade de saúde 
é uma das três instituições 
que fazem a interrupção da 
gestação em Mato Grosso. 
Apesar do procedimento 

ser assegurado em caso de 
estupro, risco de vida à ges-
tante e anencefalia fetal, o 
aborto, mesmo legal, é tra-
tado como tabu.

Falta de informação e 
medo transparecem nas 
vozes das atendentes, como 
se estivessem sendo conde-
nadas pela autoria de um 
crime. “Essa informação 
eu não posso te passar”, ou 
“Oferece o quê? Preciso dar 
uma olhada aqui”, respon-
deram as profissionais de 
diferentes hospitais.

A pesquisa feita por te-
lefone contraria os dados 
da Secretaria. Da lista re-

SOB RISCO | Procedimento é asse-
gurado em caso de estupro, risco de 
vida à gestante e anencefalia fetal

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: ascom

Foto: assessoria

RONDONÓPOLIS

“Você no Azul”: descontos de até
90% no valor da dívida com banco

SINOP

“De Olho no Futuro” pretende
entregar 90 óculos às crianças 

EDUCAÇÃO

L.R.Verde pode ter 
faculdade com cursos 
na área da saúde

Contas com atraso de mais de 360 dias podem ser 
renegociadas 

Instituição está em fase final de regulamentação no MEC 

Falta de atenção e notas baixas podem ser sinal de problemas na visão 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Rondonópolis recebe 
uma campanha para limpar 
o nome dos cidadãos que 
possuem dívidas com a Cai-
xa Econômica Federal (CEF). 
Por meio da campanha 
“Você no Azul”, a instituição 
financeira vai negociar com 
os devedores e oferecer fa-
cilidade de pagamento com 
descontos de até 90%.

O prefeito Zé Carlos do 
Pátio esteve com o gerente 
geral da agência da CEF em 
Rondonópolis e assegurou 
apoio para que a campanha 
acontecesse. “É muito im-
portante que o devedor quite 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As secretarias de Educa-
ção e de Saúde de Sinop, em 
parceria com o Hospital Dois 
Pinheiros, a UFMT e a Casa 
da Amizade, participam, no 
próximo dia 6 de agosto, da 
entrega de 90 óculos para 
crianças contempladas pela 
quarta edição do mutirão of-
talmológico do projeto “De 
Olho no Futuro”.

A entrega acontecerá na 
Câmara, a partir das 7h30. 
Durante a edição do projeto, 
que aconteceu em junho do 
ano passado, foram oferta-
dos atendimento oftalmo-
lógico e exames às crianças 
com idades entre seis e sete 
anos de escolas municipais 
e estaduais. Os alunos que 
passaram por essa triagem e 
tiveram identificada a neces-
sidade de usar óculos. Dos 
90 contemplados, 72 são, ex-
clusivamente, da rede muni-
cipal. 

“Após o primeiro aten-
dimento pelos alunos da 
UFMT e depois, pelos pro-
fissionais do Hospital Dois 
Pinheiros, buscamos parce-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Lucas do Rio Verde deve 
ganhar em breve mais uma 
opção para ensino superior. 
Uma reunião com o prefeito 
Luiz Binotti foi realizada na 
semana passada para tratar 
sobre a implantação de uma 
nova faculdade.

Conforme as tratativas, 
a proposta da instituição é 
de uma faculdade moderna 
e inovadora, com metodo-

logia mais prática e ser mais 
voltada para a área de saúde, 
inclusive com a pretensão 
de iniciar as atividades com 
os cursos de enfermagem e 
odontologia. De acordo com 
os representantes, a faculda-
de já está em fase final de re-
gulamentação do Ministério 
da Educação (MEC).

A faculdade é da ini-
ciativa privada e conta com 
a parceria da Galeria Mafini, 
onde a instituição deve ser 
implantada.

sua dívida, com isso ele pode 
continuar comprando no 
nosso comércio, fortalecen-
do a economia da cidade”, 
comentou.

Podem participar da 
campanha clientes da CEF 
que têm dívidas de CDC, 
encerramento de conta, che-
que especial, Construcard, 
cartão de crédito, crédito 
rotativo entre outras com 
mais de um ano. Além do 
caminhão, as pessoas podem 
procurar as duas agências da 
CEF para fazer a negociação. 
O caminhão-agência da CEF 
está estacionado na Praça 
Brasil atendendo das 9h às 
17h e deve permanecer até 
sexta-feira (2).

rias para confecção dos ócu-
los com a Casa da Amizade 
de Sinop. Durante o proje-
to, ano passado, nossa ideia 
era entregar 80 óculos, mas 
conseguimos aumentar esse 
número e contemplar mais 

DRONE ABATIDO...
Agentes penitenciários 

apreenderam um drone que so-
brevoava a Penitenciária Central 
do Estado (PCE), em Cuiabá. De 
acordo com o Sindspen-MT, sin-
dicato que representa a categoria, 
o aparelho tentava levar produtos 
ilícitos para a unidade. Ninguém 
foi preso na ocorrência. Segundo 
o sindicato, os agentes atiraram 
na direção do aparelho para der-
rubá-lo. Após os tiros, o drone di-
minuiu a altura e foi apreendido. 
O aparelho carregava celulares, 
baterias, peças e um touch. Todo o 
material foi entregue à polícia.

LEILÃO MILIONÁRIO...
Duas fazendas de Luiz Carlos da Rocha, o 
Cabeça Branca, considerado um dos maio-
res traficantes da América do Sul, vão a lei-
lão nesta terça-feira (30). Cabeça Branca foi 
preso em Sorriso, em julho de 2017. Segun-
do a assessoria responsável pelo leilão, a 
Justiça Federal autorizou a alienação judi-
cial através do site de um leiloeiro público. 
As duas propriedades ficam em Marcelân-
dia. Uma delas, denominada como Fazenda 
Estrelinha possui 596,4595 hectares entre 
área aberta utilizada para a produção de 
grãos e mata nativa. O local contém como 
benfeitorias: dois barracões, duas casas de 
alvenaria e quatro casas de madeira. Ela 
está avaliada em R$ 7.517.400,00.

CELULAR INVADIDO...
O diretor do Instituto Municipal de Previdência dos Servi-
dores de Rondonópolis (Impro), a 218 km de Cuiabá, Roberto 
Carlos Correa de Carvalho, teve o celular invadido por um 
hacker. Na noite de segunda-feira (29), o invasor achou o 
contato de Roberto em um anúncio de venda de imóvel na 
internet. Ele então entrou em contato com o diretor do Im-
pro pelo WhatsApp e se apresentou como um corretor de 
imóveis de Campo Grande (MS). Depois de falar sobre o 
anúncio da venda, o falso vendedor enviou um link que se-
ria o endereço de um grupo de corretores de Campo Grande 
e Cuiabá. Roberto clicou no link e, todas as mensagens do 
celular desapareceram. Depois disso, ele começou a receber 
ligações de pessoas conhecidas preocupadas, dizendo que 
estavam recebendo mensagens do número dele pedindo 
ajuda em dinheiro. O hacker usou o número dele para pedir 
até R$ 1,5 mil. Ninguém transferiu nenhum dinheiro.

tvca/reproDução

passada pela SES, apenas o 
Hospital Universitário Julio 
Müller, em Cuiabá, e a San-
ta Casa de Rondonópolis 
afirmaram estarem prepa-
rados para realizar o aborto 
legal.

Para isso, conforme des-
creve a legislação, não é 
preciso apresentar um bo-
letim de ocorrência ou de-
cisão judicial. Na teoria, em 
casos de estupro, apenas a 
palavra da vítima e a ava-
liação do médico são sufi-
cientes. Em casos de anen-
cefalia ou risco de vida à 
gestante, é preciso de um 
laudo de dois médicos es-
pecialistas que assegurem 
as condições.

“A mulher passa pela por-
taria para fazer o aborto, 
passa pela acolhida da assis-
tência social, abre o proto-
colo médico e aí o médico 
decide se vai fazer ou não. 
A médica marca um ultras-
som e em mais ou menos 
uma semana marca para 
conversar com a comissão 
para ver se vai autorizar o 
procedimento”, explicou 
uma funcionária do Julio 
Müller.

Na Santa Casa de Rondo-
nópolis a avaliação é simi-
lar. Mesmo tendo o laudo 
de outros médicos, a mu-
lher também precisa passar 
por uma triagem e crivo 
do profissional da unida-
de. Apesar disso, o médico 

pode se recusar a realizar 
o procedimento, conforme 
estabelece o Código de Éti-
ca de Medicina, em casos 
que não coloquem em risco 

a saúde da mulher e em que 
haja outro profissional para 
realizar o aborto.

Em municípios em que 
não existem unidades de 

saúde habilitadas para o 
serviço, pacientes devem 
ser encaminhadas ao servi-
ço de referência recomen-
dado.

crianças”, avalia a prefeita 
Rosana Martinelli.

O projeto atende, es-
pecialmente, alunos dos 
primeiros anos, pois é nessa 
idade que os problemas de 
visão começam a afetar o 

desenvolvimento escolar e o 
aprendizado de modo geral. 
Muitas vezes, a criança não 
tem discernimento suficien-
te para manifestar a deficiên-
cia e o atraso no diagnóstico, 
pode causar maiores danos.
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Padre Antônio Maria estará no dia 12 de setembro se apresentando em Sinop 

Celebra Sinop 2019 terá padre
Antônio Maria e Fernanda Brum
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Marti-
nelli confirmou o período 
de realização do Celebra Si-
nop 2019. 

Será entre os dias 12 e 15 
de setembro, no Centro de 
Eventos Dante de Oliveira, 
agregando cultura, festival 
de música, Festa das Na-
ções, feira de artesanato, 
dois shows nacionais, noite 
cultural, competição nacio-
nal de motocross freestyle, 
entre outros, marcando as 
festividades de comemora-
ção dos 40 anos de eman-
cipação política e os 45 de 
fundação de Sinop.

A chefe do Poder Execu-
tivo elencou as atividades 
que serão realizadas. Con-
forme Rosana, no dia 12, à 
noite, já ocorre o show na-
cional do Padre Antônio 
Maria. O outro show nacio-
nal será no encerramento 
do Celebra, no dia 15, com a 
cantora Fernanda Brum, fe-
chando, também, a Marcha 
para Jesus.

Na edição 2019 do Cele-
bra Sinop, a expectativa é 
que mais de 30 mil pessoas 
passem pelo local do even-
to, superando a movimen-
tação registrada em 2018. 

O número de entidades 
trabalhando diretamente 
na praça gastronômica da 
Festa das Nações é recorde: 
serão 14. Em 2018, foram 10 
e, em 2017, sete.

Conforme o diretor de 
Cultura, Daniel Coutinho, 
em se tratando do eixo cul-
tural, só o Musicanto distri-
buirá mais de R$ 27 mil em 
prêmios nas cinco catego-
rias em disputa. “O Cele-

CULTURA | Atrações foram confirmadas para evento que será realizado de 12 a 15 de setembro
Foto: Divulgação

bra é um evento criado na 
gestão da prefeita Rosana 
Martinelli e que veio com 
intuito de resgatar, no pri-
meiro momento, a Festa 
das Nações. Ele foi pegando 
uma grandiosidade ao pon-
to de receber dois shows na-
cionais.

A prefeita determina que 
busquemos atender a re-
ligiosidade da cidade, tra-
zendo a igreja para dentro 
do evento. Abre e encerra o 
evento com muita religiosi-
dade”, considerou o diretor. 

ESPORTE
O Celebra Sinop também 

contará, como parte de sua 
programação, no dia 15 de 
setembro, o Campeonato 
Nacional de Freestyle no 
Dante de Oliveira. 

“Normalmente, o público 
está acostumado com show, 
mas, esse ano, teremos uma 
competição. Será um suces-
so para a população e para 
quem estiver participando”, 
disse o organizador do cam-
peonato, Victor Medina.

ANIVERSÁRIO
Embora o Celebra Sinop 

inicie no dia 12 de setem-
bro, as atividades alusivas 
ao aniversário iniciam ain-
da no dia 1º. 

Durante todo o mês ha-
verá uma agenda formada 
por diferentes atividades 
realizadas no município e 
que contempla, por exem-
plo, inaugurações de obras, 
competições esportivas e 
demais. 

“Estamos fazendo um tra-
balho árduo na organização 
dos eventos esportivos”, fri-
sou o gerente de Esportes, 
Célio Garcia.


