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PÚBLICOS E PRIVADOS

Galo afunda
o Cruzeiro
ainda mais
na crise

O Cruzeiro está com uma 
séria dificuldade para 
ganhar jogos de futebol. 
Desde o começo de maio, 
venceu apenas um, contra 
o Atlético-MG, pela Copa do 
Brasil, em 17 disputados. 
Pelo Campeonato Brasilei-
ro, chegou a 10 sem levar os 
três pontos para casa ao ser 
derrotado, neste domingo, 
pelo Galo, por 2 a 0.
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A Fundação Nova chance (Funac) tem atualmente 33 contratos com empresas privadas e ór-
gãos públicos de Mato Grosso para a utilização de mão de obra de reeducandos em atividades 
laborais diversas. Ao todo, são 608 presos dos regimes semiaberto e fechado, entre homens e 
mulheres, trabalhando com remuneração mensal.                     Página  - 8

MATUPÁ

SEM O FEX

Vereador
morre após
queda de
parapente

União não 
deve repassar
recurso aos 
Estados

O vereador por Matupá, 
Paulo Luis Carletto, morreu do-
mingo após cair de uma altura 
de 20 metros enquanto fazia 
um voo de parapente. Segundo 
a Polícia Civil, ele sobrevoava a 
cidade quando sofreu o aciden-
te. Testemunhas disseram que 
Carletto tentou fazer uma curva 
e foi atingido por uma onda de 
ventos fortes.      Página - 7

A bancada mato-grossen-
se na Câmara dos Deputados 
vem cobrando a União para que 
o repasse seja feito o quanto 
antes, mas a tendência é que 
isso não ocorra. A deputada 
Rosa Neide (PT) não crê que 
o repasse chegue aos cofres 
mato-grossenses.
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Divulgação

SeSp-MT

Reeducandos empregados

porTal SorriSo

Cinco homens são 
baleados e dois
morrem em meia 
hora em Sorriso
Cinco pessoas foram baleadas em 
Sorriso, das quais duas morreram, em 
um intervalo de cerca de 30 minutos na 
noite de sábado, nos bairros Boa Espe-
rança, São Domingos e São José. Qua-
tro delas têm extensa ficha criminal 
por tráfico de drogas e furto.   
     Página -7

SÁBADO VIOLENTO



o gestor quer acabar com o direito adqui-
rido, após anos de lutas, da redução de 
jornada para quem possui algum parente 
de primeiro grau com deficiência e que 
deles dependam

Na velocidade da internet?
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ações vexatórias, que o usuário não 
gostaria de ser exposto, mas até que 
volte ao “normal” seus amigos e fami-
liares já estão por dentro do ocorrido. 
Fotos e vídeos já se espalharam por 
grupos de família e amigos, além de 
redes sociais e outros recursos. Tentar 

tirar esse conteúdo da 
grande rede é algo pra-
ticamente sem chan-
ces de sucesso. A in-
ternet é extremamente 
rápida, tanto para coi-
sas boas quanto para 
coisas ruins. É sempre 
importante manter boa 

postura e evitar excessos, visto que, 
atualmente, sempre vai ter alguém 
documentando e, quando você menos 
esperar, seus “micos” podem ter vira-
do o “assunto do momento” na grande 
rede.

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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Fez o certo o Supremo Tribunal Federal ao man-
ter, em julgamento unânime na quinta-feira (1º), a ta-
refa de demarcar terras indígenas sob a guarida da 
Funai. A transferência da atribuição para o Ministério 
da Agricultura, reduto de interesses ruralistas, consta-
va da reestruturação administrativa promovida pelo 
governo federal em janeiro. Em maio, contudo, ao 
analisar a medida provisória que promovia as altera-
ções na Esplanada, o Congresso devolveu a função ao 
órgão de origem.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) não se deu 
por vencido e, no mês seguinte, editou nova MP a 
fim de restabelecer sua determinação.  Dias depois, 
a iniciativa acabaria suspensa de forma liminar pelo 
ministro Luís Roberto Barroso, por ferir o artigo 62 
da Constituição —que veda ao mandatário o poder 
de reeditar, na mesma legislatura, medida provisória 
que tenha sido rejeitada pelo Congresso.

Por unanimidade, o plenário do STF referendou 
a decisão de Barroso, freando o ímpeto presidencial e 
reafirmando que a última palavra em matéria de leis 
cabe necessariamente ao Congresso. Embora o desfe-
cho seja positivo por mostrar o sistema democrático 
de freios e contrapesos em ação, seus efeitos concre-
tos tendem a ser modestos, se não nulos.

Bolsonaro, afinal, tem reiterado desde a eleição 
o intento de não homologar novos territórios para os 
povos indígenas —e isso independe de qual reparti-
ção pública vai cuidar do assunto. Na Funai há, decer-
to, uma burocracia mais familiarizada com a questão 
e disposta a dar andamento às etapas intermediá-
rias dos processos. A caneta presidencial, todavia, é 
decisiva. O problema não começou agora. O ritmo 
de demarcações vem caindo desde o governo Dilma 
Rousseff (PT), que em cinco anos autorizou 21 novas 
áreas, e despencou com Michel Temer (MDB), que 
deu aval a apenas uma. Hoje, 230 terras indígenas 
aguardam definição do poder público. Desse total, 117 
encontram-se em diferentes fases do rito demarca-
tório —74 delas necessitam apenas da homologação 
presidencial. Outros 113 casos esperam análise e pa-
recer da Funai. 

Alguns desses processos arrastam-se há décadas, 
expondo um dos grupos mais vulneráveis do país à 
violência oriunda das pressões da grilagem e do ga-
rimpo ilegal. Cumpre lembrar que a Constituição, 
em seu artigo 231, garante aos índios o direito ori-
ginário a territórios tradicionalmente ocupados. Esse 
ordenamento é que deveria pautar a política pública.

Editorial

Na Funai

Ranking dos Políticos - Facebook

tado ingresse na Justiça com a inten-
ção de anular esta lei. O desejo do gestor 
vai à contramão de tudo o que tem sido 
discutido hoje em dia. Pode acabar por 
condenar a uma vida ainda mais sofrida 
estes portadores de deficiência, que em 

muitos casos dependem de um cuidador para 
suas atividades mais básicas, como comer.

O pensamento do atual governador fere 
de forma grave um dos princípios da nossa 
Constituição Federal de 1988, não sem motivo 
conhecida como a constituição cidadã, que 
é o do respeito à dignidade humana. Quem 
possui algum familiar próximo com uma 
moléstia que de alguma forma o incapacita, 
sabe o quanto de tempo é necessário se gas-
tar nestes cuidados, ou o quão caro é delegar 
esta atividade a profissionais. Ao contrário do 
que tentam fazer parecer, boa parte do fun-
cionalismo público vive com salários insufi-
cientes para custear este tipo de tratamento.

Além do respeito à constituição e suas ga-
rantias, um dever do Estado, a lei tem melho-
rado o desempenho destes servidores. Mes-
mo com uma jornada reduzida, eles passam a 
contar com a condição de trabalharem mais 
concentrados e felizes, sabendo que estes 
dependentes, pessoas tão importantes aos 
servidores, estão bem cuidados. Além disso, 
a solidariedade acaba por criar uma empatia 
maior a estes servidores, sejam em relação à 
população, a seus colegas e ao ambiente de 
trabalho. Defensor desta medida, espero, do 
fundo do meu coração, que o Poder Judiciá-
rio esteja sensível a este problema e chancele 
uma excelente condição criada pelo Execu-
tivo, o de tratar pessoas muitas vezes “invi-
síveis” para a sociedade, em gente de carne, 
osso e sentimentos, que merece do Estado o 
melhor.

FÁBIO DE OLIVEIRA É ADVOGADO, CONTA-
DOR E MESTRE EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS

Gol contra a 
dignidade humana

EM RESPOSTA
Em vídeo editado e publicado pelo Sindi-

cato dos Agentes do Sistema Penitenciário 
(Sindspen-MT), a presidente da entidade, 
Jacira Maria da Costa rebate as acusações 
de corrupção envolvendo os agentes como 
“falácias de fanfarrões”, cita as condições 
de trabalho aos quais os servidores são ex-
postos e promete fazer um “levante” contra a 
jornalista. “O nosso sindicato vai mover uma 
ação contra a senhora por injúria e difama-
ção. E vamos também levar individualmente 
os nossos servidores a moverem essa ação”, 
afirmou.

SEM VESTÍGIO
O desembargador Gilberto Giraldelli ar-

quivou uma investigação sigilosa do Mi-
nistério Público Estadual contra utilização 
supostamente fraudulenta de verbas indeni-
zatórias por parte de deputados estaduais. A 
decisão atende um pedido do próprio MPE, 
que após mais de um ano de investigação 
não encontrou vestígio de crime. Conforme a 
decisão, o inquérito foi instaurado em 2018, a 
pedido da Procuradoria-Geral de Justiça. Du-
rante a investigação, houve, inclusive, quebra 
de sigilo bancário. Os nomes dos alvos, po-
rém, foram mantidos em sigilo.

“FALÁCIA DE FANFARRÕES”
Um vídeo feito pela jornalista e âncora 

do SBT Rachel Sheherazade, em que ela faz 
críticas ao sistema prisional brasileiro e fala 
sobre o massacre de presos no Presídio de 
Altamira/PA, incomodou os agentes peni-
tenciários em Mato Grosso que, por meio de 
sindicato, divulgou nota e vídeo afirmando 
que irá acionar a jornalista. Isso porque, no 
vídeo intitulado “Monstros contra Mons-
tros”, Rachel diz que o “Estado brasileiro é 
culpado quando deixa de intervir na crimi-
nalidade que acontece dentro dos presídios”.

A internet faz com que coisas banais, que passariam 
despercebido, se tornem “virais” sem qualquer motivo 
aparente. O mundo virtual tem características que, por 
vezes, tornam situações e comportamentos dos usu-
ários totalmente diferentes dos que teriam em outras 
formas de comunicação e interação. É sempre bom 
tomar cuidado. 

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

FÁBIO DE OLIVEIRA

Que o governador Mauro Mendes não 
possui nenhum apreço pelo funcionalismo 
público de Mato Grosso, formado por traba-
lhadores que efetivamente fazem o Estado 
avançar, não é nenhuma novidade. Mas, até 
mesmo um tratamento acima do tom deve 
ter limites. Agora, o gestor quer acabar com 
o direito adquirido, após anos de lutas, por 
servidores efetivos que não ocupam cargos 
em comissão ou função gratificada, da re-
dução de jornada para quem possui algum 
parente de primeiro grau com deficiência e 
que deles dependam.

A lei, sancionada em nível estadual em 
2018, determina uma série de requisitos 
para a concessão do benefício. Em primei-
ro lugar, a pessoa com deficiência deve ser 
cônjuge, filho ou dependente que esteja sob 
a responsabilidade direta do trabalhador. 
A aprovação desta Lei Complementar, que 
acrescentou o direito ao Estatuto dos Servi-
dores Públicos de Mato Grosso, equiparou o 
Estado a outras unidades da federação e à 
União, que já fez esta concessão ao funcio-
nalismo público.

Pensar no cuidado destas pessoas, cujo 
tratamento demanda tempo, atenção, cari-
nho e cuidados especiais é algo tão impor-
tante que já há no Senado uma proposta 
para acrescentar este direito à Consolidação 
das Leis Trabalhistas (CLT), dando a todos os 
trabalhadores da iniciativa privada o mes-
mo tratamento. Nestes casos, a redução será 
de 10% da jornada, sem necessidade de com-
pensação de horário ou prejuízo no recebi-
mento dos salários.

Este breve histórico demonstra, de for-
ma clara, o quão equivocada é a ordem do 
governador Mauro Mendes, para que o Es-
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“Alguns desses processos arrastam-se há 
décadas, expondo um dos grupos mais 
vulneráveis do país à violência oriunda 
das pressões da grilagem e do garimpo 
ilegal

“
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A internet é, sem dúvidas, a mais rá-
pida das ferramentas criadas até hoje. 
Com acesso mundial praticamente 
instantâneo, baixo custo e ao alcance 
de uma parcela cada vez maior da po-
pulação, as “barreiras” da distância e 
do tempo estão sendo deixadas no pas-
sado.

Muita gen-
te se esforça 
para tentar 
que seus con-
teúdos sejam 
vistos por 
muita gente, 
sem grande 
sucesso, enquanto outros são “vítimas” 
da “viralização” de conteúdos que não 
gostaria que se tornassem públicos.

O que muita gente acaba ignoran-
do é a velocidade da internet. Muitas 
vezes, por explosões de algum senti-
mento (bom ou ruim), descontenta-
mento, influência de álcool e outros, 
essas pessoas acabam expondo coisas 
que não deveriam ser publicadas, se 
arrependendo na sequência. Quando o 
conteúdo é apagado muita gente já viu, 
e a situação acaba se tornando alvo de 
comentários e especulações, o que po-
deria muito bem ser evitado.

Isso acontece também com situ-

Um homem de Ashland, no estado americano do Oregon, conseguiu recu-
perar no sábado quase US$ 23 mil (R$ 89,4 mil) que havia jogado por engano 
no lixo. O dinheiro foi achado em uma caixa de sapatos por funcionários de 
uma empresa de reciclagem na Califórnia. A distância entre os dois? Cerca de 
321 km. Ele jogou a quantia no lixo, mas, quando percebeu o erro, o dinheiro 
já havia sido colocado em um caminhão que seguia para o estado vizinho. A 
quantia, exatos US$ 22.940, era sua poupança.



JOSÉ MEDEIROS

JOGO DURO...
Pela 1ª vez, o governo estadual, na constante re-

lação conflituosa com servidores públicos, consegue 
esmagar a categoria. O funcionalismo atravessou a 
gestão Blairo Maggi sem greve. Já Silval enfrentou 
bastante pressão e “afrouxou” tanto a rédea que con-
cedeu progressão carreira de forma irresponsável, 
reajustes salariais em governos futuros. A gestão Ta-
ques foi marcada por tensão com os servidores, que 
também entraram em greve. Já sob o Governo Mauro 
Mendes, o rolo compressor foi devastador. Não deu 
trégua aos grevistas da Educação. Conseguiu respal-
do de órgãos fiscalizadores, como TCE e MPE, para 
não dar aumento salarial por causa do “estouro” do 
limite de gastos com folha. Cortou ponto dos grevis-
tas, o que reflete no bolso. E ainda obteve chancela do 
Judiciário, que considerou a greve abusiva. 

DOAÇÕES RECEBIDAS...
A Justiça Eleitoral em Mato Grosso tem, 

na sua base, o registro de duas doações - uma 
de R$ 1 milhão e outra de R$ 2 milhões -, que 
a Cervejaria Petrópolis fez à campanha de 
Pedro Taques (PSDB) ao Governo do Estado, 
em 2014. Conforme o TRE, outro beneficiado 
com a generosidade da cervejaria foi Adilton 
Sachetti (PRB), que, em 2014, era candidato 
a deputado federal pelo PSB. Ele recebeu R$ 
100 mil na campanha que o levou à Câmara 
Federal. Vale registrar que as doações a Ta-
ques e a Sachetti não são alvos da Operação 
Rock City – 62ª fase da Lava Jato -, deflagra-
da na quarta (31). A ação da PF visa a um es-
quema de lavagem de dinheiro envolvendo a 
cervejaria e a empreiteira Odebrecht.

VISITA EM SORRISO...
A Comissão de Saúde, Previ-

dência e Assistência Social da As-
sembleia Legislativa de Mato Gros-
so (ALMT) realizará visita técnica 
ao Hospital Regional de Sorriso na 
próxima sexta-feira (9), às 10h. Essa 
será a décima unidade de saúde vis-
toriada pela comissão, que já esteve 
em diversos municípios do interior 
de Mato Grosso. Paralelo à visita, a 
Comissão de Saúde terá reunião na 
Prefeitura Municipal de Sorriso, às 
9h, para tratar da possibilidade de 
implantação do Centro de Hemo-
diálise, a pedido dos deputados Dr. 
João (MDB) e Xuxu Dal Molin (PSC).
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Aliados merecem mais carinho e diálogo do governador

Campos cobra de Mendes mais 
atenção e diálogo aos aliados
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O ex-governador Júlio 
Campos (DEM), cobrou do 
atual governador Mauro 
Mendes, mais diálogo po-
lítico com seus aliados. Na 
visão de Campos, os primei-
ros sete meses do Governo 
Mendes esteve focado em 
resolver problemas do Esta-
do, principalmente a questão 
financeira, mas que agora é 
necessário dar mais “cari-
nho” e “atenção” à base de 
sustentação do governo.

“O governador ficou en-
volvido nessa crise econô-
mica e financeira desde que 
assumiu o governo. Ele mer-
gulhou de corpo e alma para 
tentar resolver, apagar o fogo 
do momento econômico 

e financeiro que vive Mato 
Grosso. “Acredito que agora, 
aprovada essa lei que o go-
verno precisava, está na hora 
de o governador dar uma 
atenção mais carinhosa ao 
partido, aos aliados políticos. 
Até se quisermos sobreviver 
politicamente no pleito elei-
toral do ano que vem, é ne-
cessário ter uma perspectiva 
de melhor relacionamento”, 
disse Campos em entrevista 
ao Jornal do Meio Dia da TV 
Vila Real.

Na oportunidade, Júlio 
disse que até mesmo a Casa 
Civil que é responsável pela 
articulação política do Paia-
guás não teve esse aspecto 
como prioridade nos pri-
meiros meses da gestão de 
Mendes. “O próprio secre-
tário Mauro Carvalho ficou 

MAIS ATENÇÃO | Um dos líderes do DEM, ex-governador Júlio Campos faz alerta a Mendes sobre diálogo político
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CALOTE DA UNIÃO

Bancada de MT cobra, mas FEX 
não deve ser pago pela União

COMPROMETIMENTO

Mauro Mendes quer união entre 
governadores da Amazônia Legal

PONTO FORA DA CURVA

Emanuel esbanja 
confiança e diz 
que Cuiabá está 
alheia à crise

Governo Federal ignora repasse FEX aos estados 

Prefeito de Cuiabá vê município fora da crise 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Classificado como um 
importante recurso para as 
contas estaduais, o repasse 
do Fundo Estadual de Auxí-
lio à Exportação (FEX) está 
barrado pelo Governo Fe-
deral desde o início do ano, 
mesmo sendo uma obriga-
ção da União onde os estados 
contribuem para o aqueci-
mento das exportações bra-
sileiras.

Do ano de 2018, o FEX 
destinado ao estado de Mato 
Grosso está estimado em R$ 
450 milhões e seria de fun-
damental importância na 
tentativa do governo estadu-
al em estancar a crise econô-
mica vivida. Por esse motivo 
que a bancada mato-gros-
sense na Câmara dos Depu-
tados, de forma insistente 
vem cobrando o Governo 
Federal para que o repasse 
seja feito o quanto antes, mas 
pelo visto a tendência é que 
isso não ocorra.

Essa é a expectativa da 
deputada federal Rosa Nei-
de (PT), que não crê que o 
repasse chegue tão logo aos 
cofres públicos mato-gros-
senses.

“Há uma cobrança forte 
da nossa bancada, da banca-
da de Minas, Rondônia, Pará 
- que são os Estados mais 
prejudicados pela falta de 

DA REPORTAGEM

Durante o Fórum dos 
Governadores da Amazônia 
Legal que aconteceu no es-
tado do Tocantins na semana 
passada, o governador Mau-
ro Mendes (DEM), defendeu 
que os Estados participem 
do grupo e que façam par-
cerias para que ocorra uma 
redução de custos da admi-
nistração pública tornando o 
serviço público mais eficien-
te.

“Nós acreditamos pro-
fundamente na união de es-

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Não só Mato Grosso, 
mas o Brasil como um todo 
vive uma crise econômica 
das mais profundas da histó-
ria. Mas na visão do prefeito 
de Cuiabá, a capital mato-
-grossense está à margem de 
toda essa crise.

De acordo com Ema-
nuel Pinheiro (MDB), além 
de honrar os pagamentos 
dos servidores públicos e de 
fornecedores, além disso sa-
ber driblar problemas como 
a ausência de repasses tanto 
do Estado, quanto da União.

Na semana passada, em 
tom de descontração, Ema-
nuel disse que o município 
andava muito bem, com 
muitos investidores que-
rendo emprestar dinheiro e 
ele chegou até a ironizar di-
zendo para eles “irem com 
calma”.“Em receita própria, 
para vocês terem uma ideia, 
nós arrecadamos ano pas-
sado de ISS mais ou menos 
R$ 260 milhões. Esse ano vai 
passar os R$ 300 milhões. 
Nossa receita própria está 
altamente satisfatória. E é o 
que está segurando Cuiabá, 
devido alguns problemas de 
repasse em nível estadual a 

até algumas demoras em ní-
vel federal”, disse Emanuel.

Ainda de acordo com 
o prefeito cuiabano, a capi-
tal está alheia à crise porque 
sabe fazer o dever de casa. 
“Cuiabá está à margem des-
sa crise existente no Brasil e 
no Estado. Por quê? Porque 
faz o dever de casa, porque 
preza pela responsabilidade 
fiscal. A receita própria é que 
está fazendo Cuiabá manter 
esse ritmo intenso que vocês 
são testemunhas, de obras, 
ações, projetos e entregas a 
população”, acrescentou.

ALFINETADA
O prefeito ainda apro-

veitou o momento bom mo-
mento para alfinetar o desa-
feto político, Mauro Mendes 
(DEM) ao rebater uma fala 
do governador sobre nun-
ca ter deixado a Santa Casa 
fechar nos quatro anos em 
que foi prefeito de Cuiabá e 
o fato de agora o Governo 
do Estado ter tomado o con-
trole da entidade. “Primei-
ramente, que obra que eles 
entregaram ali? Fizeram há 
200 anos essa obra, sem tirar 
o mérito. “Eu acho até graça, 
eu fico com vontade de falar, 
mas não posso falar”, dispa-
rou Emanuel.

pagamento - para que o Go-
verno pague. Pode ser esca-
lonado, mas que pague. Até 
agora não vimos nenhuma 
resposta positiva sobre esse 
pagamento”, afirmou.

Há no Congresso Na-
cional um debate para que o 
pagamento do FEX para os 
estados por parte da União 
seja obrigatório para evitar 
que os estados tenham que 

forços para encontrar solu-
ções para problemas que são 
comuns a todos nós [Estados 
da Amazônia Legal]. Hoje o 
nosso país vive um grande 
problema de eficiência na 
administração pública e em 
todos os setores. Se não nos 
debruçarmos para fazer com 
que a administração pública 
seja mais eficiente, estaremos 
corroborando para que todas 
as crises possam nos abater, 
como aconteceu em 2015 e 
2016”, destacou Mendes. No 
encontro realizado na sexta-
-feira (02), Mauro Mendes 

sobrecarregado com assun-
tos administrativos. Até ago-
ra está muito difícil o acesso 
ao primeiro-escalão. Mes-
mo assim, estou confiando 
que nessa segunda etapa seja 
mais fácil o relacionamento”, 
afirmou o ex-governador.

Campos classificou ainda 
que a falta de diálogo, até o 
momento é perdoável, mas 
que a partir de agora a pos-
tura precisa mudar.

“Por enquanto [a falta de 
diálogo político], é perdoá-
vel, em função do momento. 
Mas nesse segundo semestre 
o governador tem que se cer-
car melhor, com uma equipe 
mais política ao seu lado, e 
determinar que seus secre-
tários também abram mais o 
governo para o diálogo polí-
tico”, concluiu Júlio.

considerou ainda que as so-
luções já encontradas pelos 
Estados, em questões que 
possam ser comuns em to-
das as unidades federativas, 
devem ser compartilhadas. 

“É impensável imagi-
narmos que os problemas 
do meu Estado não sejam se-
melhantes aos problemas de 
outros Estados. Soluções que 
talvez já existam em outros 
Estados devem ser transfe-
ridas gratuitamente, criando 
uma sinergia, diminuindo 
o custo e fazendo mais com 
menos”, frisou, complemen-

tando que esse é o grande 
papel do consórcio: “fazer 
mais com menos”.

O governador ainda 
acrescentou que “todos nós 
[governadores] temos a con-
vicção que juntos seremos 
mais fortes e produziremos 
resultados concretos e obje-
tivos, que possam impactar 
em Estados mais eficientes, 
com menor custo ao bol-
so do cidadão, e que entre-
guem, ao final, resultados 
melhores. É isso que nos une 
e esse é o objetivo que nos 
coloca nesse consórcio”.

ficar “implorando” para que 
o recurso seja repassado.

“Eu acredito que o FEX 
não será pago. Deve ter uma 
regulamentação nacional 
sobre o produto de exporta-
ção do Brasil. Não na mesma 
medida que os outros pro-
dutos são taxados, porque 
nós precisamos concorrer 
no mercado do agronegócio. 
Mas algum dividendo para 

os estados produtores tem 
que ter. Nós não podemos 
produzir como produzimos 
e depois o governo ficar com 
‘pires na mão’ para pagar 
salário. As pessoas falam: o 
Estado que mais cresceu no 
Brasil foi Mato Grosso. Mas 
na hora de pagar salário, o 
governo tem que implorar, 
porque não tem receita”, dis-
se a deputada.
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TV  e Entretenimento

Luana Piovani diz que 
filhos conhecerão Anitta 
em breve: ‘Me preparando’

Alguns meses após o início de namoro de Anitta 
e Pedro Scooby, chegou a hora de a cantora conhe-
cer os filhos do surfista. Quem contou a novidade foi 
a própria mãe de Dom, 7 anos, e dos gêmeos Bem e 
Liz, 3. Em conversa com os fãs no Instagram, a atriz 
respondeu a algumas questões sobre a viagem que 
o trio vai fazer com o pai pela Califórnia. “Imagina 
a surra de stories na Califórnia com a Anitta e fa-
mília feliz. Preguiça”, disse um seguidor. “Pensei mil 
vezes e tô me preparando. A vida é mesmo assim e 
tudo tem dois lados, ‘bora’ ficar de férias e aproveitar 
o pouco tempo sem filhos”, ponderou ela. Outro fã foi 
mais direto e perguntou se os filhos conheceriam a 
nova namorada do pai, já que a viagem coincide com 
a agenda de shows de Anitta pelos Estados Unidos. 
“Vão sim”, respondeu.
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móveis
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lustrar
sapatos

Instituto 
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Fazer (?):
entreter

Roda de
bicicleta

Saudação
popular
Cartilha
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de "caco"
Capital

da Grécia

Loja de óculos e
lentes de contato

Informação nova e
útil (gír.)

A mulher perversa,
malvada
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do caju

Concede 

(?)-shirt,
modelo de
camiseta

3/bee. 4/arte. 10/amadorismo — gelatinosa. 12/escorregadio.

Marquezine! Atriz se emociona ao 
ganhar bolo de 24 anos em show

Bruna Marquezine iniciou as comemo-
rações da chegada de seus 24 anos durante 
show dos irmãos Sandy e Júnior, o segun-
do da turnê “Nossa História” realizado no 
Rio de Janeiro. Já animada para conferir a 
dupla desde o caminho, a atriz não espe-
rava que uma pequena celebração surpresa 
lhe aguardava ao deixar o Jeunesse Arena, 
na Barra da Tijuca, na madrugada deste 
domingo (04). Com um bolo superdecorado 
nas mãos, Júnior Lima puxava o coro do 
famoso “Parabéns Pra Você”, acompanhado 
por um time de artistas em sua volta, como 
Giovanna Ewbank, Bruno Gagliasso, João 
Vicente de Castro, a promoter Carol Sam-
paio e Fernanda Paes Leme, que já havia 
conferido apresentação no dia anterior. 

Atriz se emociona ao ganhar bolo deco-
rado

De mudança marcada para os Estados 
Unidos, a carioca não escondeu a emoção 
ao notar a comemoração em sua volta. O 
bolo de massa de limão com recheios de 
doce de leite, geleia de morando e ganache 
branca foi feito pela marca de bolos, bem 
casados, bolos de rolo e brownies Casal 
Garcia, que atende tanto no Rio de Janei-
ro, quanto em São Paulo, que faz parte da 
sua história desde os 15 anos da atriz. Com 
ano marcado por sua grande ligação com o 
mundo da moda, a artista apostou no estilo 
moderno e descolado para conferir o show 
de Sandy e Júnior: maxicasaco de lã ver-
melho, coturno, mochila e bermuda de ci-
clista, uma das fortes tendências levantas 
pelas celebridades internacionais.

Atriz afirma solteirice após flagra com 

modelo em LA
O ano de Bruna Marquezine não só foi 

marcado por sua ligação na moda e tam-
bém a pausa na TV. Em recente ida a Los 
Angeles, a atriz causou alvoroço nas redes 
sociais ao ser flagrada em encontro com o 
modelo argelino Younes Bendjima, ex-na-
morado de Kourtney Kardashian. Ao retor-
nar ao Brasil, a ex de Neymar garantiu que 
não está namorando e afastou os rumores 
de que o tivesse conhecido através de um 
app de relacionamento só para milioná-
rios. Em vídeos postados em seu Stories, 

a morena chegou a ironizar o burburinho. 
“Tem um aplicativo chamada ‘Raya’, de re-
lacionamento, porém para ricaços. Eu não 
só já ouvi falar, como já tive esse app há 
muito tempo atrás para ver qual que é e 
nunca encontrei ninguém. Bom, é isso. Só 
pra dizer mesmo que não estou em aplica-
tivo nenhum. Poderia? Poderia, porque não 
está fácil. Minha conta já foi desativada há 
anos, não tinha que comprovar que tinha 
um milhão na conta e, queria dizer tam-
bém, que quando estive no aplicativo nun-
ca sai com ninguém”, concluiu.



PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2019 – SISTEMA DE REGIS-

TRO DE PREÇOS
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA ME/EPP CONFORME LEI 123/2006 E 

147/2014

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interes-
sados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, MANUTEN-
ÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO E ITENS DE DEMAR-
CAÇÃO E SINALIZAÇÃO, PARA USO NOS VEICULOS DA FROTA MUNICI-
PAL E DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 21 DE AGOSTO DE 
2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administra-
ção do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. 
O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas 
de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transpa-
rência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    

Juína-MT, 02 de Agosto de 2019.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Designado
Poder Executivo

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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
 

PROCESSO 1000538-87.2019.4.01.3603 
 

CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
 

POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A.  ADV POLO ATIVO 
Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 

POLO PASSIVO REQUERIDO: CELSO ANTONIO DURIGON, REJANE MARIA DURIGON 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS. FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A 
INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e respectiva 
Secretaria, tramita a AÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA 
SUPRAMENCIONADA, de área de terras de 1.5639ha, parte de um todo maior denominado 
"Fazenda Água Clara", situada no lugar denominado Gleba Atlântica, Município de Sinop/MT, 
objeto da matrícula n. 20.357, livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem 
como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 7.512,77 (sete mil, quinhentos e doze reais e 
setenta e sete centavos). Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO 
DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio 
Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, 
com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO 
LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 
1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no 
endereço supra, e publicado na forma da lei. 
 

SINOP, 1 de março de 2019. 
 

Juiz Federal Substituto da 1ª Vara de Sinop/MT 
ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 

Assinado eletronicamente por: ANDRE PERICO RAMIRES DOS SANTOS - 07/03/2019 14:52:33 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19030117503778500000037839059 

Número do documento: 19030117503778500000037839059 
Num. 38092956 - Pág. 1 

JGC 03 e 05/08/2019 
 

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

Subseção Judiciária de Sinop-MT

PROCESSO 1001181-79.2018.4.01.3603

CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113)

POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A. ADV POLO ATIVO 
Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO
POLO PASSIVO REQUERIDO: GERSON FRAGA, LUCIMARA GONSALVES, ADEMIR 
TOMELIN, ADRIANE ZUBLER TOMELIN, TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, CLAUDINEIA 
BRIGO TOMELIN, UDO PIOTROWSKY, MARTA PIOTROWSKY, ERNO RESCHKE ADV POLO 
PASSIVO

EDITAL
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara 
Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO 
SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública do seguinte imóvel área de 
6,5365ha, parte de um todo maior de 14,52ha, localizado em Sinop/MP e objeto da matrícula n. 
25.251, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) 
expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) 
no valor de R$ 20.239,68. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, 
contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER 
IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO 
DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona na Av. Gov. Júlio
Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com 
expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas. FUNDAMENTO LEGAL: 
Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor 
Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – email: 01vara.sno.mt@trf1.jus.br.

O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na 
forma da lei.

MURILO MENDES
Juiz Federal
Ass inado

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/01/2019 17:04:54  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19011015140330200000027912536 
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Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

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 não houve vencedor do Pregão Presencial n.º 

037/2019, para “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 

Agente Redutor – Arla 32, para a frota municipal de Ipiranga do Norte”, 

pois nenhuma empresa compareceu a abertura do Certame e nem enviou 

seu envelope de Proposta de Preços, ocasionando uma Licitação 

DESERTA, o Pregão deverá ser repetido com uma nova data para sua 

abertura. Ipiranga do Norte – MT, 05 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 028/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de melhorias e 

iluminação ornamental na Rua das Margaridas, conforme planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 

compõe o projeto básico. Data de Abertura: 22 de agosto de 2019. 

Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 

s e r  o b t i d o  n o  s i t e  

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 

licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Fabrício Luiz Gonçalves

Nova Mutum - MT, 05 de agosto de 2019.

Presidente da CPL

Prefeito Municipal

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

TERMO DE RATIFICAÇÃO
Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 041/2019.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2019
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
E EQUIPAMENTOS PARA VIGILÂNCIA DA ÁREA VERDE CENTRAL E 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa para aquisição de materiais 
e equipamentos para vigilância da área verde central para garantir a 
segurança dos munícipes e visitantes do espaço público, além de garantir 
a integridade da nova estrutura disponibilizada para a população de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADA: ADILA ALVES PLACIDO 04655395133, CNPJ 
Nº 18.349.078/0001-81. VALOR GLOBAL: R$ 5.100,00 (Cinco mil e cem 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 041/2019
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE 
MOTOBOMBAS PARA OS CAMINHÕES COM TANQUE PIPA. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa para 
aquisição de motobombas para caminhões com tanque pipa, para 
atender a demanda da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos 
e Secretaria Municipal de Transportes do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADA: FALCÃO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS 
EIRELI, CNPJ Nº 07.346.954/0001-08. VALOR GLOBAL: R$ 12.580,00 
(Doze mil, quinhentos e oitenta reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin

Ari Genézio Lafin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente de 
Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de Dispensa de 
Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o parecer da 
Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente Processo de 
Dispensa n.º 042/2019.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 19 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. 079/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE TROFEUS E MEDALHAS PARA SECRETARIAS 
MUNICIPAIS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS E 
CULTURAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”.  O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto a 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone 
(66) 3545-4700.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Prefeito Municipal

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2019

Ari Genézio Lafin

TERMO DE RATIFICAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 033/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 25/2019 

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 de janeiro de 2019 torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 20/08/2019, às 08H00, para CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE TRANSPORTE 
INTERMUNICIPAL DE PASSAGEIROS (AQUISIÇÃO PASSAGENS), EM ATENDIMENTO 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 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 cidade, 
onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 05 de agosto de 2019.  

Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira 
Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 

AVISO DE LICITAÇÃO 

TOMADA DE PREÇO Nº 05/2019 

Processo Administrativo nº 45/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os interessados 
que estará realizando processo licitatório, na modalidade de Tomada de Preço 05/2019. 
Objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DA UNIDADE 
BÁSICA DE SAUDE – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA CARMEM “ESF II – 
Moisés Ferreira dos Santos”. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura 
Municipal de Santa Carmem, no dia 21 de agosto de 2019, sendo ás 08:30 hrs (horário 
local) na sala da CPL.  Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura 
Municipal de Santa Carmem, informações através do e-mail: 
licitacao@santacarmem.mt.gov.br ou tel: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213. 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, 05 de agosto de 2019. 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL 
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Atlético rindo à toa: vitória no clássico e crise no rival

Galo vence o clássico e afunda
o Cruzeiro ainda mais na crise
DA REPORTAGEM

O Cruzeiro está com 
uma séria dificuldade para 
ganhar jogos de futebol. Des-
de o começo de maio, venceu 
apenas um, contra o Atlético-
-MG, pela Copa do Brasil, em 
17 disputados. Pelo Campeo-
nato Brasileiro, chegou a 10 
sem levar os três pontos para 
casa ao ser derrotado, neste 
domingo, pelo Galo, por 2 a 
0.

O fiapo de esperança 
que mantém viva a tempo-
rada do Cruzeiro é a Copa 
do Brasil, na qual enfrenta o 
Internacional na semifinal, a 
partir desta quarta-feira (7). 
Porque a situação no Brasi-
leirão é tensa. Com apenas 10 
pontos, a Raposa dormiu na 
zona de rebaixamento, a dois 
pontos do Fluminense.

O gol poderia ter saído 
mais cedo, não fosse Fábio, 
que trabalhou bem para es-
palmar por cima do traves-
são o chute forte de Vinicius 
e depois para barrar Cazares, 
que fez boa jogada individu-
al pela esquerda. O chute de 
Chará da entrada da área foi 

mais fácil, e o ídolo cruzei-
rense apenas encaixou. No 
outro lado, Henrique soltou 
a bomba da intermediária e 
acertaria o ângulo, não fosse 
a linda defesa de Cleiton.

O gol saiu a minutos do 
intervalo. Ricardo Oliveira 
aproveitou erro do Cruzeiro 
na saída de bola e entregou 
para Vinicius, que se livrou 
de Henrique, avançou e acer-
tou um bonito chute rasteiro 
da entrada da área para mar-
car o único gol da partida.

O Atlético-MG seguiu 
sendo o time mais perigoso 
no segundo tempo, com um 
chute de fora da área de Ca-
zares assustando. 

Geuvânio acertou a tra-
ve, também à média distân-
cia. Na reta final, Sassá tam-
bém carimbou o poste, mas 
o segundo gol seria do Galo. 
Nathan, no contra-ataque, 
matou a partida.

O Atlético, ao contrário 
do Cruzeiro, está invicto des-
de aquela derrota pela Copa 
do Brasil, com cinco vitórias 
e dois empates, e entrou no 
G4, com os mesmos 24 pon-
tos do Flamengo.

BRASILEIRÃO | Raposa terminou o clássico derrotado e com apenas uma vitória nos últimos 17 jogos oficiais
Foto: Divulgação

Soteldo e Sánchez, destaques da vitória sobre o Goiás 

Felipe Melo marcou o gol de empate do Palmeiras no Dérbi

Foto: ivan Storti/SantoS FC

Foto: renato Pizzutto

COPA DO BRASIL

Recuperação de Lindoso vira 
peça-chave para substituto de D’Ale

BRASILEIRÃO

Palmeiras “sai vivo” de Itaquera e
mostra que pode recuperar confiança

1º TURNO

Sequência na 
reta final pode ser
trunfo na disputa 
pelo título

Foto: riCarDo Duarte/inter

Odair Hellmann em treino do Inter no Rio 

DA REPORTAGEM

O técnico Odair Hell-
mann deve esperar até o 
limite para contar com Ro-
drigo Lindoso para a par-
tida decisiva do Inter con-
tra o Cruzeiro, às 20h30 de 
quarta-feira, pela ida das se-
mifinais da Copa do Brasil. A 
presença ou não do volante 
será determinante para o 
treinador também definir o 
substituto de D’Alessandro, 
expulso contra o Palmeiras. 
O clima de mistério será es-
tendido até instantes antes da 
partida. Lindoso sofreu uma 
entorse no tornozelo esquer-
do, na última quarta-feira, 
durante a vitória por 2 a 0 so-
bre o Nacional pelas oitavas 
de final da Libertadores. O 
exame médico não indicou 
lesão nos ligamentos, mas o 
jogador segue tratamento em 
Porto Alegre.

“Monitoramos o Lindo-
so o tempo todo. Ele apre-
sentou uma sensível melho-
ra. Ainda temos até terça para 
ver se ele conseguirá treinar. 
Temos esperança. Dependerá 
ainda de domingo e segunda. 
Ele já melhorou, mas ainda 

DA REPORTAGEM

Por todo o cenário 
construído antes do Dérbi 
do último domingo, o Pal-
meiras saiu vivo de Itaquera 
com o empate por 1 a 1 com 
o Corinthians. Menos pelo 
resultado e mais pelo desem-
penho do time no segundo 
tempo, o Verdão mostrou 
força buscar a recuperação 
no Campeonato Brasileiro.

Depois do protesto to-
talmente fora da realidade na 
porta da Academia de Fute-
bol no sábado, com direito a 
ameaça a Felipão, o Palmei-
ras tinha tudo para ver seu 
ano ganhar mais um capítulo 
negativo. 

Talvez com consequên-
cias no futuro do clube. Prin-
cipalmente depois do gol 
marcado por Manoel, logo 
aos 12 minutos de jogo.

É verdade que o time 
de Felipão teve bom início, 
com bons avanços pelo lado 
direito. Willian e Deyver-
son obrigaram Cássio a fa-
zer duas ótimas defesas. Mas 
uma sequência de erros de 
Diogo Barbosa, na falta exa-
gerada na lateral e no erro de 
marcação em disputa com o 

DA REPORTAGEM

O torcedor do San-
tos mais empolgado – ex-
plique-se aquele que não 
está, após o massacre sobre 
o Goiás, domingo, na Vila 
Belmiro por 6 a 1 – já deve 
ter decorado os próximos 
jogos do time no Campeo-
nato Brasileiro. E deve estar 
sorrindo.

Se há um clássico con-
tra o São Paulo – animado 
com a chegada de grandes 
reforços que não estarão em 
campo no fim de semana – 
no sábado, na casa do rival, a 
sequência reserva três jogos 
contra equipes da parte bai-
xa da tabela.

Na ordem: Cruzeiro, 
no Mineirão, dia 18 de agos-
to; Fortaleza, na Vila Belmi-
ro, dia 25 de agosto; Chape-
coense, em Chapecó, dia 31 
de agosto.

Líder do torneio com 
32 pontos, uma campanha 
espetacular de 82% de apro-
veitamento, uma só derrota, 
sete vitórias consecutivas, o 
Santos terá a oportunidade 
de juntar créditos neste res-
to de agosto. 

Depois disso, terá pela 
frente Athletico-PR e Fla-
mengo nas duas últimas ro-

zagueiro corintiano, causou 
pane do lado verde.

Depois desse lance, o 
torcedor palmeirense viu 
mais do mesmo que vem 
sendo apresentado após a 
Copa América: erros de pas-
se, pouca criatividade na saí-
da de bola, marcação distante 
e Weverton como destaque.

Na segunda etapa, o 
Verdão ganhou campo de 
jogo com Gustavo Scarpa. 
Com menos erros de marca-
ção de Marcos Rocha e Diogo 
Barbosa, que foram os pon-

dadas do primeiro turno, os 
cariocas entre aqueles que 
devem disputar o título bra-
sileiro.

O calendário também 
está ao lado do Santos nes-
te momento. A equipe de 
Jorge Sampaoli só terá uma 
partida disputada em meio 
de semana na 21ª rodada, 
quando vai ao Maracanã 
numa quarta, 25 de setem-
bro, enfrentar o Fluminen-
se.

Enquanto isso, Pal-
meiras e Flamengo, os dois 
principais concorrentes do 
momento, ainda precisam 
se dividir com a disputa da 
Libertadores (nas quartas 
de final) e se preocupar com 
fortes pressões de torcedo-
res, como se viu recente-
mente.

É um cenário anima-
dor para o Santos, que se 
coloca na disputa do título 
apesar da grande diferença 
de investimento se compa-
rado aos dois rivais, o que 
se reflete em elenco mais 
curto, sempre uma preocu-
pação em torneios longos 
como o Brasileiro. Sim, o 
time é bom, o elenco ob-
viamente não é ruim, mas 
há menos opções do que na 
Gávea e na Pompéia.

precisa mais. Aguardaremos, 
mas a esperança é grande 
que jogue”, torce o vice de 
futebol Roberto Melo.

SE LINDOSO JOGAR...
Caso o volante seja libe-

rado para a partida, o Inter 
estará praticamente confir-
mado. Nesse cenário, Odair 
manteria o tripé de volantes, 
com Lindoso, Edenilson e 
Nonato. No entanto, Patrick 
seria adiantado para se apro-
ximar do ataque pelo lado 
esquerdo.

SE LINDOSO 
NÃO JOGAR...
Caso Odair não pos-

sa contar com o volante, aí 
o leque de opções aumenta. 
A primeira e mais provável 
alternativa seria o ingresso 
de Rithely como primeiro 
volante. A partir daí, as dúvi-
das aumentam. Com Rithely 
de primeiro homem, No-
nato pode reforçar o meio-
-campo, com Patrick mais 
livre na armação. Ou Odair 
pode apostar em um sistema 
mais ofensivo, na “lei do ex” 
com Rafael Sobis na vaga de 
D’Alessandro.

tos de maior problema do 
time de Felipão no Dérbi, a 
equipe palmeirense passou a 
aparecer mais no ataque.

O gol de Felipe Melo 
não foi uma jogada muito 
construída, é verdade. O cru-
zamento em cobrança de fal-
ta de Dudu só ganha impor-
tância pelo erro de Vagner 
Love. E o improvável cruza-
mento de Deyverson encon-
trou a cabeça de Felipe Melo 
para igualar o jogo.

Mas, com dois meias 
mais próximos e dois ata-

cantes perto da área, e com 
Dudu mais livre pelo meio 
de campo, o Palmeiras cres-
ceu e deu sinais de um time 
que pode recuperar espaço 
no Campeonato Brasileiro.

Se a torcida voltar a 
comprar a ideia de jogo do 
time de Felipão, o Verdão 
pode brigar com o Santos, 
hoje com quatro pontos de 
vantagem na liderança do 
torneio nacional, e disputar 
em igualdade com o Grêmio 
uma vaga na semifinal da Li-
bertadores.
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Pelo trabalho, o reeducando também recebe a remição de pena 

608 reeducandos estão empregados
em órgãos públicos e empresas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Fundação Nova chance 
(Funac), unidade vinculada 
à Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-
-MT), tem atualmente 33 
contratos com empresas 
privadas e órgãos públicos 
de Mato Grosso para a uti-
lização de mão de obra de 
reeducandos em atividades 
laborais diversas. Ao todo, 
são 608 presos dos regi-
mes semiaberto e fechado, 
entre homens e mulheres, 
trabalhando com remune-
ração mensal. Mato Grosso 
tem uma população carce-
rária de pouco mais de 12 
mil pessoas em unidades 
prisionais.

A contratação remune-
rada de reeducandos está 
prevista na Lei de Execução 
Penal, que prevê a quem 
contrata a mão de obra a 
isenção de encargos tra-
balhistas - o empregador 
fica isento de pagar encar-
gos como férias, 13º salário 
e Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS), 
além de outros impostos 
que incidem sobre folha de 
pessoal. O empresário pode 
optar por empregar até 10% 
de mão de obra de reedu-
cando no estabelecimento 
comercial. Nos órgãos pú-
blicos não há porcentagem 
a ser seguida.

Pelo trabalho, o reedu-
cando também recebe a 
remição de pena, prevista 
em lei, e a cada três dias 
trabalhados, um é descon-
tado na pena. A remição é 
homologada somente pelo 
juiz responsável pela exe-
cução penal.

REINTEGRAÇÃO SOCIAL | A contratação remunerada está prevista na Lei de Execução Penal
Foto: Divulgação

“No Estado temos vários 
exemplos e esta forma de 
trabalho tem proporciona-
do bons resultados. Nosso 
objetivo é ampliar a rede 
de oportunidades. Acredi-
to que o trabalho consegue 
inserir o reeducando no 
convívio social, e com isso, 
diminui a reincidência cri-
minal”, destaca a presidente 
da Fundação Nova Chance, 
Dinalva Oriede de Souza.

OPORTUNIDADE
DE EMPREGO
Dentre os órgãos públi-

cos que empregam mão 
de obra de presos estão as 
Secretarias de Fazenda, de 
Educação, de Segurança 
Pública, e ainda a OAB-MT, 
Defensoria Pública Estadu-
al e Prefeitura de Cuiabá.

 No interior há contratos 
com as prefeituras de Lu-
cas do Rio Verde, Cáceres, 
Rondonópolis, empresas 
Concessionária Morro da 
Mesa, Serviço de Água e Es-
goto de Lucas do Rio Verde, 
e de Cáceres, a empresa flo-
restal Companhia Vale do 
Araguaia e a empresa RE 
Blocos.

A Prefeitura de Cuiabá 
tem atualmente 117 reedu-
candos contratados, que 
atuam em serviços urba-
nos como limpeza de es-
paços públicos, jardina-
gem, poda e capinagem. Há 
custodiados do Centro de 
Ressocialização de Cuiabá, 
Penitenciária Central e Pe-
nitenciária Feminina traba-
lhando.

Cada reeducando que tra-
balha recebe um salário mí-
nimo pela atividade. Deste 
valor, no caso de quem está 
no regime fechado, tem 

uma parte entregue à famí-
lia, outra, custeia pequenas 
despesas que o reeducan-
do possa ter e uma terceira 
parte do valor vai para uma 
conta poupança, que só po-
derá ser resgatada quando a 
pessoa ganhar liberdade.

CONTRATOS
COM EMPRESAS
Um dos exemplos que é 

destaque, inclusive em ní-

vel nacional, é o emprego 
dos reeducandos em um 
complexo fabril de arte-
fatos de concreto (pavers, 
blocos, manilhas) instalado 
dentro do Centro de De-
tenção Provisória de Lucas 
do Rio Verde, que também 
faz parte dos contratos in-
termediados pela Funda-
ção. São empregados 27 re-
educandos que trabalham 
na produção de peças uti-

lizadas pela prefeitura da 
cidade em obras urbanas 
e também são revendidas 
na região. No ano passado, 
a produção foi de 160 mil 
peças de concreto.

Outro exemplo vem da 
Penitenciária de Água Boa, 
na região Araguaia. Lá, 39 
reeducandos do regime fe-
chado foram empregados 
pela Companhia Vale do 
Araguaia que atua no culti-

vo, corte e comércio da teca 
na região. 

O Projeto Araguaia sur-
giu há cinco anos, quando 
a empresa decidiu investir 
em uma ação de ressocia-
lização com presos da pe-
nitenciária regional. Isso 
permitiu a abertura de 40 
vagas, processo conduzido 
pela direção da unidade 
prisional e pela Fundação 
Nova Chance.


