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PAULISTÃO

Av. André
Maggi: um
pouco mais
iluminada

SP terá o
Corinthians
como fiel
da balança

Importante via de acesso 
para, pelo menos, 20 bairros 
da cidade, a Avenida An-
dré Maggi está recebendo a 
iluminação da ciclovia que 
existe no local. Ali, cerca de 
150 luminárias ajudarão a 
dar mais segurança e tran-
quilidade para quem passa 
pelo local.                     Página  - 7

Sob risco de ser eliminado 
precocemente no Campe-
onato Paulista, o São Paulo 
terá o arquirrival Corin-
thians como fiel da balança 
na reta final da primeira 
fase. A duas rodadas do ma-
ta-mata, o clube de Parque 
São Jorge enfrentará Oeste 
e Ituano, adversários diretos 
do Tricolor na briga por uma 
vaga nas quartas de final. 
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AssessoriA

DivulgAção

SINOP

DIAS MELHORES

Atividades
no Parque
Florestal 

Cenário
favorável:
só no 2º
semestre

O setor de Educação Am-
biental recepcionou, no Parque 
Florestal, no último sábado, 163 
crianças e adolescentes que 
integram o projeto Herói Mirim, 
desenvolvido pela iniciativa 
privada. As atividades incluíram 
trilha orientada, informações 
sobre a fauna e flora do parque, 
recreação e plantio de mudas.
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O Governo do Estado, 
apesar de todas as dificuldades 
nesses primeiros 70 dias de 
gestão, trabalha com a perspec-
tiva de que as finanças públicas 
voltem a ter uma maior estabili-
dade.                              Página - 3

AssessoriA

 AssessoriA

PJC

A Operação Terra a Vista, oriunda de inquérito policial conduzido pela Delegacia Especializa-
da do Meio Ambiente (Dema), foi deflagrada ontem para investigar organização criminosa que 
atuava na Sema, fraudando o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais. 
O prejuízo ultrapassa R$ 150 milhões. Um total de 128 mandados foram cumpridos.          Página 7

OPERAÇÃO TERRA À VISTA

Operação prende envolvidos
em fraude ambiental em MT 



“Cultura pirata”
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gente fez a migração. Não é mais, en-
tão, por falta de alternativa.

Alguns usuários passaram, então, 
a dizer que evitam a migração para 
softwares grátis por conta da com-
patibilidade, do “costume”, e afirmam 

que “comprariam” o apli-
cativo caso o valor fosse 
mais acessível.

Acontece que o valor 
da esmagadora maioria 
dos softwares caiu muito, 
sendo bastante acessível 
a aquisição de aplicati-
vos originais. E você re-
almente acha que a pira-
taria, comisso, deixou de 

existir?
Infelizmente vivemos em um País 

com a “cultura” da pirataria, do “jei-
tinho”, e isso faz com que qualquer 
opção para a utilização de aplicativos 
originais seja simplesmente “ignora-
da”.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Há muito tempo, desde a populari-
zação da tecnologia, a pirataria se faz 
presente em uma parcela mais do que 
expressiva dos computadores, espe-
cialmente em regiões menos desenvol-
vidas do globo.

No início a 
única “proteção” 
que os aplicativos 
tinham era um 
código, que deve-
ria ser inserido 
no momento da 
instalação. Sem 
internet ou gran-
des recursos anti-
pirataria, a prote-
ção funcionava mais como um “efeito 
moral” que como algo verdadeiramente 
efetivo. Era possível, então, fazer a ins-
talação com uma mesma “chave”, em 
vários dispositivos. A pirataria era algo 
extremamente simples.

A grande “justificativa” para essas 
práticas era o custo dos softwares ori-
ginais. Toda o mercado tecnológico 
mantinha preços altos, e os usuários 
tentavam “cortar custos” de qualquer 
forma.

Mas parece que a “justificativa” era 
apenas uma “justificativa” mesmo: com 
o passar dos tempos surgiram softwa-
res gratuitos com as mesmas funções 
dos concorrentes “pagos”, mas pouca 
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A Operação Lava Jato aproxima-se de seu quinto 
aniversário com poucos motivos para comemorar. Ao 
menos por enquanto, o período é de preocupação com 
o julgamento desta quarta (13) no Supremo Tribunal Fe-
deral. Acionada pela Procuradoria-Geral da República, 
a mais alta corte do país precisara dizer, de uma vez por 
todas, a quem cabe julgar crimes comuns (como cor-
rupção e lavagem de dinheiro) quando cometidos em 
conexão com delitos eleitorais (como caixa dois).

Sem uma definição explícita, o STF tem remetido 
todos esses casos para a esfera da Justiça Eleitoral —e a 
própria experiência se encarrega de atestar que essa op-
ção se traduz, passe o trocadilho, em deslavada impu-
nidade. Não por acaso, membros do Ministério Público 
Federal entendem que está em jogo o futuro do com-
bate à corrupção. Para eles, o Supremo deveria manter 
no âmbito eleitoral apenas os desvios tipicamente rela-
cionados aos pleitos.

Existem boas razões para isso. Criada em 1932, a 
Justiça Eleitoral brasileira encarrega-se de regular os 
processos de votação. Seus juízes atuam de dois a quatro 
anos nessa esfera e com frequência acumulam funções. 
Ademais, entre os julgadores há advogados e cidadãos 
não especializados. A esse ramo do Judiciário faltam, 
portanto, a expertise e a estrutura necessárias para lidar 
com investigações complexas como as conduzidas pela 
Lava Jato —e não seria demais lembrar que, no âmbito 
eleitoral da Justiça, a punição é rara mesmo em casos 
simples de candidaturas fraudulentas. Se procuradores 
associados à Lava Jato acertam em se mobilizar diante 
desse julgamento, alguns deles erraram quando defen-
deram a criação de um fundo privado anticorrupção 
alimentado com dinheiro recuperado pela operação.
Como deveria soar óbvio, tais recursos precisam voltar 
à vítima dos desvios, ou seja, a administração pública 
nacional, e não ser destinados a uma entidade abrigada 
na República de Curitiba. Ainda que, nesta terça (12), o 
Ministério Público tenha resolvido suspender a consti-
tuição do fundo bilionário, não se desfez a má impres-
são deixada por procuradores incapazes de lidar com 
críticas.

Na opinião deles, todos aqueles que apontaram 
problemas na iniciativa o fizeram movidos por desin-
formação, leviandade ou má-fé. Após cinco anos de 
existência, nada mais natural que se multipliquem os 
sinais de desgaste da Lava Jato. Atritos são inevitáveis 
numa operação que testou os limites da lei para desco-
brir até onde poderia ir com delações premiadas, con-
duções coercitivas e prisões provisórias, para ficar em 
três exemplos. A ainda recente guinada do ex-juiz fede-
ral Sergio Moro rumo ao Ministério da Justiça, que nada 
tinha de inevitável, também contribuiu para colocar em 
risco parte da credibilidade merecidamente acumulada 
pela operação. Os membros do MPF precisam entender 
que não é hora de comprar brigas e dar argumentos aos 
inimigos da Lava Jato. Estes já estão à espreita para ver 
se o STF vai ajudar a estancar a sangria.

Editorial

Lava Jato em xeque

Ranking dos Políticos - Facebook

seu vozerão. E para o bem do Erasmo o Guaíra 
foi parado pelo Jaurú e o Antônio João, vapo-
res armados a bala de fuzil e de canhão, e o 
inimigo então desistiu da sua brutal intenção.

Erasmo estava mais aliviado, sua vida po-
dia ter ali terminado, mas junto comigo chegou 
lá no Porto, assim meio reto, assim meio torto, 
e ainda um pouco mais desconfiado. Foi ele 
então logo recepcionado por um homem alto, 
bem paramentado. Chamava-se Dom Aquino, 
Presidente do Estado, que também vinha a ser 
sacerdote e letrado.

Era oito de abril e Aquino falou, dos tempos 
de menino e nos convidou. Queria que o meu 
amigo Erasmo, que vinha das terras lá da re-
aleza, pudesse em nome de Vossa Alteza falar 
nessa grande ocasião. Então o amigo já meio 
sem jeito, sentiu palpitar um ardor no seu pei-
to, olhou para Bispo e aceitou a missão.

Soaram os clarins triunfais bem ao alto, e 
viu o Erasmo que estava em um palco, Caci-
que Guerreiro ali ao seu lado, também Nhára 
Preta, Pascoal e o Soldado. Ao som do rasque-
ado, sem gritos de guerra, em vez de discurso 
e sem mais espera, Erasmo ganhou um abraço 
apertado, uma viola de cocho, um ganzá e uma 
cruz, um pau de guaraná de ralar e uma ben-
ção do Senhor Bom Jesus.

A acolhida deixou sua emoção logo à vis-
ta, Erasmo ganhou Cuiabá e os cuiabanos ga-
nharam o coração do turista! Erasmo apertou 
minha mão e falou: “A felicidade é turista, mas 
aqui ela é natal, a todos vocês o meu muito 
obrigado, estou maravilhado com a Cuiabá Di-
gital!”.

Proporcionar ao turista uma interação 
virtual com as personagens que deram iden-
tidade à cultura de Mato Grosso é um desafio 
que gerará valor. A viagem no tempo é ficção, 
mas a construção de Museus Virtuais, por que 
não? Outro Erasmo, o amigo do Rei, inspirado 
cantou palavras sabias do poeta Gonzagui-
nha: “Esse tempo vai passar, não se desespere 
não, nem pare de sonhar, vamos lá fazer o que 
será!” Vamos lá?

JEFFERSON DALTRO ESTUDA CRIATIVI-
DADE EXPONENCIAL NO INSTITUTO DE FÍSI-
CA DA UFMT

Criatividade que gera riqueza

IMAGEM DO DIA

LAVA JATO EM RISCO?
A senadora Selma Arruda se mani-

festou contra o deslocamento de com-
petência da Operação Lava Jato para 
a Justiça Eleitoral. O STF decidirá se 
crimes como caixa dois e corrupção re-
lacionados ao processo eleitoral devem 
ser julgados pela Justiça Federal ou 
pela Justiça Eleitoral. “A Justiça Eleito-
ral é feita para cuidar do processo elei-
toral. Se determinado meliante recebeu 
propina e a utilizou em caixa dois, isso 
é outro problema. O núcleo do crime 
praticado é o recebimento da propina, 
e não o uso que ele deu a ela, correto?”, 
argumenta.

CASOS DIFERENTES
Em tempo: ex-juíza, Selma Arruda 

também é acusada de caixa 2, duran-
te a campanha de 2018, mas seu caso 
difere dos investigados na Lava Jato 
principalmente porque não envolve pa-
gamento de propina em troca de pos-
síveis favorecimentos no exercício de 
mandato. No caso de Selma, a suspeita 
é de que parte dos gastos de campanha 
tenham sido ocultados da Justiça Elei-
toral. A juíza aposentada nega as acu-
sações.

MARIA DA PENHA
O deputado estadual Ulysses Moraes 

(DC) é autor de projeto de lei que veda a 
nomeação no serviço público em Mato 
Grosso de pessoas que tenham conde-
nação por agressão de mulheres, com 
base na Lei Maria da Penha. Ulysses 
apresentou o projeto em sessão plená-
ria realizada na terça (12). Iniciativas se-
melhantes já foram tomadas em outras 
partes do país. A ideia é fechar o cerco 
e tentar reduzir os alarmantes números 
de violência doméstica no país.

Dois adolescentes encapuzados mataram sete pessoas e 
feriram ao menos 17 dentro da EE Raul Brasil, em Suzano/
SP. Eles cometeram suicídio em seguida, segundo a polícia. 
Cinco dos mortos eram estudantes (quatro meninos e uma 
menina), e outros eram funcionários da escola. O ataque 
ocorreu por volta das 9h30 desta quarta.

Não aceite a pirataria como “opção” para man-
ter seus softwares preferidos instalados em seus 
dispositivos. Procure informações sobre o custo do 
aplicativo original bem como as opções gratuitas 
para uma possível substituição. Se você realmente 
quiser, vai conseguir se livrar da pirataria.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Maiara Barbosa/G1

JEFFERSON DALTRO

Proporcionar ao turista uma inte-
ração virtual com as personagens 
que deram identidade à cultura de 
MT é um desafio que gerará valor

Olhar para o futuro de Mato Grosso é de-
bater a importância do desenvolvimento 
dos seus municípios enquanto ‘Smart Cities 
ou Cidades Inteligentes’. Esse é um conceito 
consolidado globalmente sobre desenvolvi-
mento sustentável, ele movimentará só em 
soluções tecnológicas US$ 400 bilhões até 
2020, segundo a Fundação Getúlio Vargas 
(FGV), gerando emprego e renda pela econo-
mia criativa.

Para exemplificar o poder da criativida-
de que cria riquezas, convido-o a fazer uma 
viagem no tempo pelo Rio Cuiabá, local onde 
Mato Grosso começou e onde ocorreram 
acontecimentos singulares para a história e 
economia do Estado. Embarcarão conosco o 
passado, o futuro, o presente e o meu amigo 
Erasmo, o turista, que será o protagonista.

O ano é 2088, o lugar é São Gonçalo. Foi lá, 
em 1688, que Antônio Pires de Campos apor-
tou com sua canoa às margens do rio da lon-
tra brilhante, chamado Kyyaverá. Levei meu 
amigo Erasmo para comer um pacu assado 
como manda a tradição. O banquete foi na 
chalupa de Nhára Preta, que fazia linha até o 
Porto de Cuiabá, nossa próxima estação.

A grande proa do barco era toda transpa-
rente, mais parecia um telão. Mas para o ami-
go viajante, ver um rio verdejante era o que 
lhe chamava a atenção. Sua maior alegria ao 
saborear a iguaria era ver à luz do dia que por 
ali não havia sinal de poluição, o resíduo da 
cidade com toda dignidade era tratado na re-
gião.

Na curva do rio surpresa e tensão: guerrei-
ros nativos bravios diziam serem os donos da 
seção. Batiam boca sem parar até que Caci-
que Guerreiro falou: “Por aqui não podem pas-
sar!” Mas mudaram de direção ao ali chegar 
outra embarcação. Era Pascoal Moreira Ca-
bral, o fundador do Arraial, que acabou com 
a confusão.

Mas, ao surgir um vapor, Erasmo voltou ao 
temor: Salto Guaíra era a nau que veio tomar 
Cuiabá a mando do Paraguai. Erasmo ao ver 
os soldados ficou muito angustiado e soltou 

“nada mais natural que se multipliquem 
os sinais de desgaste da Lava Jato

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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AssessoriA de imprensA

Juarez Costa em visita à Nova Canaã do Norte

Secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho 

Governo promete cenário mais
favorável a partir de julho
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O Governo do Esta-
do, apesar de todas as difi-
culdades nesses primeiros 
70 dias de gestão, trabalha 
com a perspectiva de que 
as finanças públicas voltem 
a ter uma maior estabilida-
de. Esse cenário com uma 
perspectiva mais favorável 
foi apresentado pelo secre-
tário-chefe da Casa Civil, 
Mauro Carvalho em entre-
vista à TV Brasil Oeste.

“As medidas de ajustes 
tomadas no início da gestão 
foram fundamentais para 
os próximos quatro anos. 
Estou muito otimista. O 
primeiro semestre ainda é 
de dificuldades, mas a par-
tir de julho o Estado estará 
mais ajustado, equilibrado”, 
disse o secretário.

O otimismo de Car-
valho passa pela prioriza-
ção de colocar em dia os 
salários do funcionalismo 
público, fixando a folha de 
pagamento sempre no dé-
cimo dia do mês. “O foco 
é trazer a folha pagamen-
to, conforme lei determina, 
para o dia 10”, afirmou ele.

Outra meta do gover-
no, segundo o secretário, 

é quitar as dívidas com os 
fornecedores do Estado. 
Carvalho afirmou que em 
alguns casos há contratos 
com até sete meses em atra-
so.Para pelo menos neutra-
lizar esses problemas, Car-
valho fez questão de afirmar 
que o governador Mauro 
Mendes vem trabalhando 
muito para que isso ocorra. 
“O governador Mauro tem 
dedicado muitas horas por 
dia para chegar ao equilí-
brio. A partir de agosto, o 
cenário será muito diferen-
te para o servidor público, 
para nossos fornecedores e 
para o povo do Estado”, dis-
se.

Como medida palia-
tiva o chefe da Casa Civil 
garantiu que o governo es-
tadual não se arriscar na 
contratação de nenhuma 
despesa ou algum proces-
so licitatório que acabem 
por gerar ainda mais gastos 
desnecessários que podem 
colocar em risco as finanças 
públicas. 

“Não teremos nenhu-
ma despesa, nenhuma li-
citação, se o Governo não 
tiver a certeza absoluta que 
irá honrar no dia correto 
seus compromissos”, enfati-
zou Carvalho.

DIAS MELHORES | A promessa é do secretário-chefe da Casa Civil, Mauro Carvalho
Foto: CArolline de VitA/AssessoriA

Foto: mArCos CorrêA

Foto: diVulgAção

CIRANDA PELO MT

Juarez percorre cidades e ouve
demandas de várias localidades

ALERTA BOLSONARO

“Sem Nova 
Previdência, 
contas públicas
 correm risco”

Para Bolsonaro, Nova Previdência precisa ser aprovada 
para o bem do país 

Projeto de Lei de Janaína tramita na Assembleia 

DA REPORTAGEM

Eleito deputado fe-
deral nas últimas eleições, 
com 49.912 votos, o ex-pre-
feito de Sinop Juarez Costa 
(MDB) utilizou os primeiros 
dias de março, enquanto a 
Câmara estava em recesso 
de Carnaval, para percorrer 
diversas cidades do estado 
que o elegeu.

Com sua experiência 
de oito anos na gestão do 
Executivo Municipal, o ago-
ra deputado vinha afirman-
do desde o período de cam-
panha que, caso eleito, iria 
estreitar laços com os mu-
nicípios mato-grossenses, 
exatamente por conhecer 
as demandas e necessidades 
das localidades. “Os peque-
nos municípios dependem 
muito de emendas para seu 
desenvolvimento, já que a 
receita própria não é sufi-

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O grande desafio des-
se início de governo Bol-
sonaro, e talvez até mes-
mo de seus quatro anos de 
mandato, seja a votação na 
Reforma da Previdência. 
Ela é fundamental para o 
equilíbrio das contas pú-
blicas.

Por isso, o presidente 
se manifestou no dia de 
ontem para alertar o risco 
que a economia brasilei-
ra corre, caso o Congres-
so Nacional não aprove a 
reforma apresentada pelo 
Palácio do Planalto há três 
semanas.

Na visão de Bolso-
naro a não aprovação da 
proposta pode colocar 
deixar a economia em 
colapso futuramente. Em 
2018, o déficit da Previ-
dência Social chegou a R$ 
266 bilhões, sem contar a 
despesa de R$ 55 bilhões 
com o Benefício de Pres-
tação Continuada (BPC), o 
que reforça a necessidade 
de mudança.

“Ela é importante. 
Não é para o governo, é 

ciente. Me comprometi a 
contribuir destinando re-
cursos para o município e 
ajudar em projetos que vão 
melhorar a vida do povo”, 
disse Juarez. A ciranda pelo 
interior teve início em Nova 
Santa Helena, onde foi re-
cebido pela prefeita Tere-
zinha (DEM). Em Nova Ca-
naã do Norte, o emedebista 
foi recebido por lideranças 
da cidade e recebeu deles 
uma solicitação de recursos 
para pavimentação asfálti-
ca, além de uma patrulha 
mecanizada para atender o 
Distrito de Colorado, que 
faz parte do município de 
Nova Canaã. 

Também estiveram na 
rota do deputado federal as 
cidades de Terra Nova do 
Norte, Carlinda, Alta Flo-
resta, Nova Bandeirantes, 
Nova Monte Verde e Alto 
Araguaia.

para o Brasil. As contas 
chegaram numa situação 
que estão impagáveis. Se 
não fizermos a reforma da 
Previdência, o Brasil pode 
correr sério risco mais na 
frente”, disse o presidente, 
após evento no Palácio do 
Planalto.

TRAMITAÇÃO
De acordo com o tex-

to da PEC (Proposta de 
Emenda à Constituição) 
6/2019, ficam definidos a 
idade mínima e o tempo 
de contribuição para tra-
balhadores acessarem a 
aposentadoria. Também 
estão previstas regras de 
transição para quem está 
no mercado de trabalho.

O governo busca os 
votos de três quintos da 
Câmara e do Senado, nú-
mero suficiente para que 
a proposta seja aprovada e 
entre em vigor. 

Esta semana o super-
ministro da Economia, 
Paulo Guedes, divulgou 
que faltam nas contas do 
Planalto, 48 votos na Câ-
mara, local onde haverá a 
primeira votação.

NO VERMELHO
Ontem o governo di-

vulgou o balanço de suas 
contas e mostrou que de 
fato essas medidas serão 
necessárias. O mês feverei-
ro fechou com um déficit 
de R$ 118 milhões, valor 
resultante da somatória de 
tudo que foi arrecadado, o 
que foi pago e as despesas 
não pagas neste período.

No mês de feverei-
ro a arrecadação foi de R$ 
1.419.675.828 além do soma-
tório de R$ 46.808.833 que 
é o saldo da Conta Única 
em primeiro de fevereiro. 
Desse valor, o governo efe-
tuou o pagamento dos sa-
lários dos servidores ativos 
no valor de R$ 298.300.799 
e dos inativos no valor de 
R$ 224.554.975. Para as 141 
prefeituras de Mato Gros-
so, no mês de fevereiro, o 
valor repassado foi de R$ 
270.296.06.

A Educação recebeu de 
recurso referente ao Fundeb 
a quantia de R$ 136.287.298, 
além de R$ 18.838.634 tam-
bém de repasse obrigató-
rio. À Saúde, foi destinada 
a quantia de R$ 52.053.447 
e para o custeio das secreta-
rias de Estado o valor foi de 
R$ 132.275.596.    

AGRICULTORES E IDOSOS

Janaina apresenta propostas
de isenção de pedágios
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os pequenos produ-
tores rurais e os idosos 
acima de 65 anos de idade 
podem ser beneficiados 
com a isenção de paga-
mento de pedágios nas ro-
dovias estaduais de Mato 
Grosso. O beneficio está 
em dois projetos de lei, 
em tramitação na Assem-
bleia Legislativa, apresen-
tado pela deputada Janai-
na Riva (MDB).

O Projeto de Lei 
208/2019, que isenta os 
idosos do pedágio, é um 
avanço inegável ao campo 
do direito da pessoa idosa. 
Segundo a parlamentar, a 
maioria das pessoas nessa 
faixa etária vive de pro-
ventos defasados. “A pro-
posta visa cobrir lacunas 
existentes a escassez de 
políticas públicas volta-
das às pessoas dessa faixa 
etária”, afirmou a Janaina 
Riva. A gratuidade será ga-
rantida ao idoso condutor 
de veículo automotor de 

passeio de sua proprieda-
de. Mas para gozar desse 
benefício o idoso tem que 
comprovar, por meio de 
documentos oficiais apre-
sentados no ato do paga-
mento do pedágio, que o 
veículo é de sua proprie-
dade.

O benefício aos pe-
quenos produtores está no 
Projeto de Lei 190/2019. 
Para garantir a isenção, 

o produtor precisa estar 
enquadrado no segmen-
to de agricultura familiar. 
“Este segmento tem um 
papel crucial na economia 
do estado. Os produtores 
e seus familiares são res-
ponsáveis por inúmeros 
empregos no comércio e 
nos serviços prestados nas 
pequenas cidades”, desta-
cou Riva.

De acordo com a par-

lamentar, a agricultura fa-
miliar representa a imen-
sa maioria de produtores 
rurais no Brasil, princi-
palmente em Mato Gros-
so. Janaina Riva disse que 
a proposta, beneficiando 
os pequenos agricultores, 
tem o objetivo também de 
melhorar e ampliar as po-
líticas de fortalecimento 
da agricultura familiar em 
todo o estado.
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CHARGE DO DIA

Atriz global compartilha 
nude do noivo

A atriz Priscila Fantin acabou 
abrindo o jogo e em sua rede social 
falou o motivo que fez ela se apaixo-
nar pelo seu noivo, Bruno Lopes. Ela 
ousou e publicou um nude artístico 
do amado, feito por ele para o projeto 
Pele Project, e acabou fazendo uma 
revelação importante. Ela disse que 
foi nesse dia que se apaixonou pelo 
noivo: “O dia em que eu me apaixo-
nei no primeiro olhar que ele me deu 
na vida, antes de ir pro estúdio fazer 
essa foto”, escreveu ela na legenda 
da imagem. A atriz, vale dizer, vem 
publicando em seu perfil no Insta-
gram, vários cliks picantes ao lado 
de Bruno em suas redes sociais. O 
casal vale dizer, anunciou o noivado 
em dezembro do ano, um ano após 
assumirem o namoro.

Bieber cai em depressão após des-
cobrir ser estéril, diz site

Afastado do mundo artístico, Jus-
tin Bieber estaria enfrentando um 
drama na vida pessoal. O cantor, de 
25 anos, teria descoberto que é estéril 
e por causa disso caiu em depressão.

Segundo o “The Guardian”, o mú-
sico soube que não pode ter filhos 
há alguns anos. Desde então, tem se 
mostrado triste e tentado entender o 
motivo dessa situação.

Uma fonte próxima contou que o 
famoso está muito abalado. “Justin 
descobriu alguns anos atrás que era 
estéril, por isso ele começou a enfren-
tar problemas como depressão e an-
siedade, pois o sonho da vida dele era 
ter uma família”, disse.

E continuou: “Quando ele desco-
briu que não podia ter filhos, decidiu 
ficar sem sexo por anos, até se casar, 
pois acreditava que a infertilidade foi 
um castigo de Deus pelo rumo que ele 
estava seguindo, e que se não fizesse 
mais sexo, ele ganharia uma recom-
pensa de Deus, que seria ter filhos”.

Bieber se casou com a modelo 
Hailey Baldwin em setembro do ano 
passado. Em recente entrevista, o in-
térprete de “Company” confirmou que 
passou uma longa temporada sem fa-
zer sexo

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Leonardo é criticado no 
Instagram por vídeo com cachorro
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O sertanejo Leonardo publicou um vídeo nesta ter-
ça (12) que dividiu opiniões entre seus seguidores. O 
cantor aparece tentando escovar os dentes de sua ca-
chorrinha de estimação. “Vamos começar o dia sem 
bafo, meu povo”, disse. A falta de jeito é tamanha e, 
por isso, a cena acabou provocando agonia em muitos 
dos seus fãs.

“Cara, você não tem jeito pra isso. O local e a posi-
ção estão inapropriados para fazer isso sem machu-
car o animal e você tá enfiando pasta no focinho do 
cachorro! Presta atenção pelo menos. O dog tava de-
sesperado. Pode ter sido na boa vontade, mas tadinho 
do dog”, reclamou outro seguidor.  “Que tortura psico-
lógica para o animal!”, disse outro. Enquanto isso, al-
guns notaram que “pet shops fazem a mesma coisa” 
e embarcaram no argumento de que é tudo mimimi. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
019/2019 – SRP

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2018, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que RETIFICA e PRORROGA o Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO 
POR LOTE”, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE ARQUITETO(A) 
PARA ASSINAR UNICAMENTE PELA RESPONSABILIDADE TÉCNICA DAS 
REGULARIZAÇÕES FUNDIARIAS DE LOTEAMENTOS CUJAS AREAS SÃO DE 
PROPRIEDADES DO MUNICIPIO, OU QUE SERÃO DESAPROPRIADAS PARA 
REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, 
MUNICIPIO DE JUINA - ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública 
para o dia 27/03/2019 as 10:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação 
da Administração 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 
transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.   Juína-MT, 13 de março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2019. Tipo: Menor Preço Global A Comissão 
Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº 014/2019 de 08/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação na modalidade Tomada de 
Preços, no dia 05/04/2019, às 08H00, para contratação de empresa visando a 
“Pavimentação Asfáltica com Sinalização Viária e Calçamento  das Ruas: Turmalina 
e Avenida Governador José Fragelli  do Município 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 de 
segunda a sexta e/ou no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br.Novo 
Mundo, MT, 13 de março de 2019. Liria Kurten Wronski - Presidente CPL

Antonio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE 2º PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 015/2019 – 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
n.º 6413/2019, TORNA PÚBLICO, que não compareceram empresas interessadas 
no certame na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL PARA USO 
NA FROTA MUNICIPAL EM TRANSITO NA CIDADE DE CAMPO NOVO DO 
PARECIS, ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS, MUNICIPIO DE JUINA 
- ESTADO DE MATO GROSSO. Devido a importância da contratação do objeto 
pela Administração, determinou a PRORROGAÇÃO do certame, estipulando nova 
data para a entrega e abertura dos envelopes das empresas interessadas, para o 
dia 27/03/2019, às 08:00 horas. 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 transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 
3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 13 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora as empresas: DELVALLE MATERIAIS ELERICOS 
LTDA-ME:nos itens 02, 03, 08, 15, 21 e 27; ELETRO MENDONÇA COMERCIO 
DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA: nos itens 01, 09, 11, 12, 14, 16, 22 e 23; 
LEDLUZ IND. E COMERCIO LTDA-EPP: nos itens: 04, 06, 18 a 20 e 26; 3E 
TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME: nos itens 07, 10, 13, 17, 24 
e 25. 

Juina-MT, 12 de março de 2019.
Marcio Antonio da Silva

Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 08/ 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade Pregão Presencial n.º 08/2019, cujo objeto é a: Prestação de 
serviços técnicos automotivos especializados – manutenções preventivas e 
corretivas – através de serviços mecânicos, elétricos e de lanternagem, Serviços 
de Torno e Solda nos veículos e maquinários das diversas marcas e modelos, 
pertencentes à Frota do Município de Nova Guarita - MT, tudo em conformidade 
com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme Edital 
nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, neste município 
de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 27/03/2019, às 08:30 
horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no 
horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e 
encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para 
o departamento de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 13 de Março de 2019.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT
RESULTADO

Tomada de Preço 01 / 2019

Participante e Vencedor da Tomada de Preço 0 1 / 2019. 8067 Albertino Francisco 
Goncalves 25.050.861/0001-05 Total Do Vencedor R$ 38.253,530 Objeto: 
Prestacao De Servicos Especializados De Engenharia Com O Fornecimento De 
Todo O Material Necessario Para Ampliacao Do Deposito De Residuos E Sala 
Da Vigilancia Em Saude Localizados No Centro De Saude Do Municipio De Nova 
Guarita - Mt. Nova Guarita – Mt, 13 De Março De 2019. 

GRACIELA SCHUSTER
PRESIDENTE DA CPL

A Prefeitura Municipal Novo Mundo, CNPJ nº 
01.614.517/0001-33, torna público que requereu junto 
a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente, a 
Licença Previa e Licença de Instalação (LP) e (LI) para 
Recuperação de Estradas Vicinais e construção de 
Bueiro que da acesso ao P.A Arauna I zona rural de Novo 
Mundo/MT.

ALCIMAR JOSÉ GARDIN & OUTRO, CPF 427.143.030-
72, torna público que requereu junto à SEMA/MT a 
Licença de Operação (LO) para área total de 235,53 ha, 
para atividade de irrigação com sistema de aspersão 
móvel tipo pivô central na Faz. Gardin, Zona Rural de 
Vera/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

ARMANDO ARNDT, CPF 166.073.840-72, torna 
público que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as 
Licenças Prévia e de Instalação (LP e LI) para atividade 
de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo pivô 
central em 180,93 ha na Faz. Agropecuária Querência 
I, Zona Rural de Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/
RIMA.

PEIXOTO MOTORES E PECAS LTDA, CNPJ 
33.056.045/0001-37, torna público que requereu junto 
a SEMMA-Peixoto de Azevedo, as Licenças Prévia, 
Instalação e de Operação para Serviços de usinagem, 
tornearia e solda situado na Av Rotary Internacional, 800, 
Setor Industrial, Peixoto de Azevedo.

ANA PAULA FAVRETTO BUSSOLARO EIRELI, CNPJ 
28.303.722/0001-34, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença de Operação para 
Atividade Condomínio Multifamiliar ou Conjuntos 
Habitacionais, sito a Rua Projetada 01 nos Lotes n°10 
e 11 da Quadra n°08, Residencial Moriá, Sinop- MT, não 
determinado (EIA/RIMA). Eng. Vagner Pereira Reis – 
(66)99604-8004. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, 
CNPJ 37.465.309/0001-67, torna público que requereu 
à SEMA/MT e SMMA de Cotriguaçu, LICENÇA LP e PI, 
Reestruturação de Viveiro para produções de mudas de 
café, rua São Gabriel, perímetro urbano, no município de 
Cotriguaçu/MT.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, 
CNPJ 37.465.309/0001-67, torna público que requereu 
à SEMA/MT e SMMA de Cotriguaçu, LICENÇA LP e PI 
Reforma e Ampliação da Unidade de Saúde da Família 
no Distrito de Nova União, do município de Cotriguaçu/
MT.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

A PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU- MT, 
CNPJ 37.465.309/0001-67, torna público que requereu 
à SEMA/MT e SMMA de Cotriguaçu, LICENÇA LP e PI 
Construção de Quadra Poliesportiva no Distrito de Nova 
União, do município de Cotriguaçu/MT.

JAIR KLASNER
PREFEITO MUNICIPAL

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

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

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

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

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

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

leiloesjudiciais.com.br/mt  -  0800-707-9272

 200 HECTARES,
 c/ casas, pocilga e galpão 341m². 

Inicial R$ 1.522.850,00 
(PARCELÁVEL)

FAZENDA EM DIAMANTINO/MT

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2019 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 

pelo seu Presidente, ratifica a contratação direta das empresas 

DIHOL DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA, (CNPJ/MF n.º 

026.792.580/0001-90) no valor global de R$ 17.149,00 (Dezessete 

Mil e Cento e Quarenta e nove reais) e JD DE ANDRADE 

DROGARIA ME (CNPJ 018.175.769/0001-06) no valor de R$ 

39.028,80 (Trinta e Nove Mil e Vinte e Oito Reais e Oitenta 

Centavos). Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei 

Federal n.º 8.666/93, tendo como objeto o fornecimento emergencial 

de medicamentos e insumos hospitalares para atender o Hospital 

Regional de Peixoto de Azevedo. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 12 de Março de 2019. 

 

Mauricio Ferreira de Souza 

Presidente CISRVP 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700317100  018.416.381-
279002701205100  029.594.669
279002800800300  703.943.151
279857500                 03.897.070/0001
279002800569000  405.916.068
279002701384600  049.894.621-
279002701198200  024.845.701
279002701457300  935.304.121-
279002701465000  049.736.881-
279002701267000  056.583.621-
279002701351700  016.542.731
279378800001200  807.212.810-
279002800844500  851.255.557-
279002701335100  023.026.851
279002700491000  017.745.431-
279002701260300  021.478.271-
279002701260300  021.478.271-
279002701302700  989.805.301
279002700805400  016.290.241-
279002800821200  891.548.271
279002701208900  014.915.099
279002701411700  024.683.391
279002700771500  033.188.221
279002700689400  662.826.759-
279002700960700  003.279.111-
279002800660600  008.047.951-
279002800555700  004.495.781-
279002701278100  968.599.541
279002700590000  031.648.941
279002700863000  012.913.901
279002700217000  009.166.481
279002800186600  009.573.531
279002800810100  921.717.299-
279056400031400  070.861.204
279002700113700  854.937.591
279002701345600  044.420.801
279002701371700  014.552.371
279002800827500  045.058.051-
279002701305000  015.315.191-
279002800680500  053.290.391
279002701108100  501.442.001
279972200005700  004.972.411
279972200005700  004.972.411
279002800866700  054.442.461
279002800882100  043.533.299

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, 
com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após 
tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede 
desta cooperativa no prazo máximo de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar 
suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701136400  838.866.481-
279079400                  05.164.192/0001
279002800712800  059.058.524
279002701115200  058.066.709
279002701115200  058.066.709
279002701351600  039.980.631
279972200011000  023.555.831-
279002700756000  015.706.561
279002700848300  929.987.981
279002700938200  562.287.089
279002700178900  474.366.119-
279002800882700  004.787.941
279002701002600  385.514.381
279002700898600  334.025.823-
279002701171200  038.710.591
279002701329200  028.061.961-
279002800735500  937.341.071-
279002701114600  054.620.361
279002800281400  394.049.431
279002701173100  513.856.351
279002701163700  054.130.491-
279002700665200  903.491.481-
279002800661100  039.276.621-
279002700448400  856.729.471-
279002701120800  016.716.611-
279002701369100  711.265.541-
279002800784900  026.323.431-
279987300                 10.381.442/0001
279002700640900  013.880.651
279002800280100  449.940.100
279002700422100  868.004.691
279002701359600  043.388.671
279002800709200  004.415.991
279002800823600  018.974.721-
279002800276700  035.055.051
279002700808500  020.891.781
279002700929300  043.668.511
279002701400100  035.959.411-
279002701306900  041.119.911
279002700548000  026.718.251
279002701062400  014.384.851
279002701114100  030.793.546-
279002700981600  047.690.731
279002100140500  012.913.111-
279002701381700  008.045.771-



Corinthians enfrenta rivais diretos do São Paulo na reta final 
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Vaga sob risco: São Paulo terá
Corinthians como fiel da balança
DA REPORTAGEM

Sob risco de ser eli-
minado precocemente no 
Campeonato Paulista, o 
São Paulo terá o arquirri-
val Corinthians como fiel 
da balança na reta final da 
primeira fase. 

A duas rodadas do 
mata-mata, o clube de Par-
que São Jorge enfrentará 
Oeste e Ituano, adversários 
diretos do Tricolor na briga 
por uma vaga nas quartas 
de final.

A situação de momen-
to no Grupo D do Estadual 
é a seguinte: após 10 jogos, 
Ituano e São Paulo somam 
14 pontos, mas o time do 
interior lidera por ter sal-
do de gols superior (5 a 4). 
O Oeste vem em tercei-
ro com 12 pontos, cinco a 
mais que o Botafogo-SP, 
este último já eliminado.

Na próxima rodada, o 
time dirigido de forma in-
terina por Vagner Mancini 
receberá o Palmeiras, nes-
te sábado (16), às 15h30, no 
Pacaembu – o Morumbi 
ainda está indisponível em 
função dos estragos causa-
dos pelas chuvas das últi-
mas semanas.

Um dia antes, o Ituano 
visita o Bragantino, tercei-
ro colocado do Grupo C, 
no Estádio Nabi Abi Che-
did. Uma vitória do Galo 
de Itu, portanto, jogaria 
ainda mais pressão para o 
Tricolor no Choque-Rei. 
No domingo, o Oeste en-

cara o Corinthians em Ita-
quera.

Pesa a favor do São 
Paulo o fato de o Corin-
thians não ter se classifica-
do de forma antecipada ao 
empatar com o Santos no 
último domingo, na Arena. 
Ou seja, a equipe alvine-
gra não terá motivos para 
economizar esforços ou 
poupar jogadores contra o 
Oeste, diante de quem po-
derá garantir sua vaga.

Pela 12ª rodada do 
Paulistão, o Tricolor en-
frenta o São Caetano no 
Estádio Anacleto Campa-
nella, o Corinthians visita 
o Ituano no Novelli Júnior, 
e o Oeste recebe o Mirassol 
na Arena Barueri. Todos os 
jogos da última jornada da 
primeira fase serão dispu-
tados simultaneamente, às 
20h30 do próximo dia 20.

Para não ir ao ABC de-
pendendo dos três pontos, 
o São Paulo precisa vencer 
o Palmeiras no sábado e 
torcer por um tropeço (em-
pate ou derrota) do Oeste 
frente ao Corinthians no 
domingo. Caso os dois re-
sultados aconteçam, o Tri-
color irá assegurar sua clas-
sificação.

VINGANÇA?
Em 2014, num cená-

rio completamente opos-
to, o São Paulo foi o fiel 
da balança do Corinthians. 
Na penúltima rodada da 
primeira fase, o time alvi-
negro torcia por um trope-

PAULISTÃO | Tricolor dependerá de resultados do rival para garantir vaga às quartas

MATO-GROSSENSE

Cinco times lutam 
por quatro vagas 
nas quartas de final

Foto: Divulgação

Juara surpreendeu e venceu o União de virada 

DA REPORTAGEM

Faltando apenas duas 
rodadas para o fim da fase 
de grupos, cinco clubes 
ainda estão com situação 
indefinida no Campeona-
to Mato-grossense 2019. 
Ao mesmo tempo que bri-
gam por uma vaga na pró-
xima fase, Luverdense, Si-
nop, Araguaia, Dom Bosco 
e Juara ainda correm risco 
de cair para a segunda di-
visão do Estadual.

A situação mais cô-
moda é a do Luverdense, 
que, para não depender 
de combinação de resul-
tados, precisa de um pon-
to em dois jogos para ir à 
fase eliminatória. No sá-
bado (16), o LEC (10 pon-
tos, na 5ª posição) encara 
o Mixto fora de casa. Na 
última rodada, enfrenta o 
já rebaixado Operário FC.

O Sinop (9 pontos, 
na 6ª posição) pega o Ara-

guaia, em Barra do Gar-
ças, no domingo (17), e en-
cerra a fase de grupos, em 
casa, contra o Dom Bosco, 
no dia 20. O Araguaia, por 
outro lado, que está em 7º, 
com 8 pontos, enfrentará, 
além do Sinop (na próxi-
ma rodada), o Juara.

Já o Dom Bosco, que 
tem 7 pontos e está em 8º, 
enfrentará o União, em 
Rondonópolis, na próxi-
ma rodada. A equipe en-
cerrará a fase de grupos 
contra o Sinop, no Gigan-
tão. O Juara, em contra-
partida, que até a última 
rodada não havia vencido 
nenhuma partida, ganhou 
fôlego após bater o União 
por 2 a 1. O time do Nor-
tão está na vice-lanterna e 
tem 4 pontos. Na próxima 
rodada enfrenta o Operá-
rio FC, na Arena Pantanal, 
e fecha a fase de grupos 
contra o Araguaia, em 
Barra do Garças.

ço do Ituano no Morumbi 
para seguir com chances 
de classificação. Mas o Tri-
color perdeu por 1 a 0, e o 
Corinthians empatou sem 
gols com o Penapolense 
fora de casa.

A combinação de re-

Foto: Júnior Martins

Foto: sergio Barzaghi

Foto: assessoria

TÊNIS

Tenistas terão maior competição
da história da modalidade em MT

MANCHA NO ESTADUAL?

Operário FC acusa jogador de aliciar
outros atletas a manipular resultados

Inscrições abertas para o primeiro torneio de tênis de 2019

Operário FC somou 7 derrotas em 7 jogos no Estadual 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Circuito Estadual de 
Tênis de Mato Grosso terá a 
maior competição da história 
da modalidade no estado. Se-
rão 16 etapas (15 torneios e 
um Master), e o primeiro deles 
será neste mês, de 18 a 24 de 
março, chamado de 4ª Copa 
Monte Líbano Open de Tênis, 
no Clube Monte Líbano, em 
Cuiabá. E o período para efe-
tuar as inscrições está aberto 
até dia 16 de março via site da 
Federação Mato-grossense de 
Tênis (FMTT) e ou por meio de 
contato telefônico.

O Circuito terá 16 etapas 
e será sediado por sete cida-
des (Alto Araguaia, Cuiabá, 
Lucas do Rio Verde, Primavera 
do Leste, Rondonópolis, Sinop 

DA REPORTAGEM

Uma suposta manipu-
lação de resultados por par-
te dos jogadores do Operá-
rio FC foi denunciada pelo 
técnico e diretor do clube, 
Parma de Oliveira. Foi re-
gistrado um Boletim de 
Ocorrência em uma dele-
gacia de Várzea Grande em 
que o treinador e outro jo-
gador acusam o lateral-es-
querdo Diego Queiroz, que 
já deixou o clube, de aliciar 
outros atletas do time, re-
baixado à segunda divisão 
na última rodada. O atleta 
nega ter participado do es-
quema. Segundo o técnico, 
as irregularidades começa-
ram na 2ª rodada, no dia 
26 de janeiro, jogo em que 
o Operário FC sofreu uma 
derrota por 2 a 1 para o seu 
rival Operário VG. O gol da 
derrota foi marcado aos 41 
minutos do 2º tempo, em 
um lance de infelicidade do 
goleiro Gigante.

Dos cinco jogos em 
que o suspeito Diego Quei-

e Sorriso), tendo como novida-
des a primeira participação de 
Lucas e o retorno de Alto Ara-
guaia, que fez parte em anos 
anteriores (2015, 2016 e 2017), 
mas ficou de fora em 2018. O 
que marca crescimento de 
134% em quantia de cidades-
-sede e de 60% em torneios 
em comparação com 2015 
(ano marco). “Anunciamos o 
calendário 2019 com 15 eta-
pas (14 torneios e um Master), 
mas posteriormente surgiu a 
oportunidade de incluirmos 
o município de Alto Araguaia 
e isso fez ampliar para 16 eta-
pas (15 torneios e um Master). 
Teremos neste ano o maior Cir-
cuito Estadual de Tênis da his-
tória da modalidade no estado 
de Mato Grosso. Resultado que 
deixa a comunidade de tenis-
tas e a diretoria da federação e 

roz estava em campo, em 
três deles o gol da derrota 
do Operário FC foi marca-
do depois dos 30 minutos 
do 2º tempo - contra Ope-
rário VG, Araguaia e Sinop. 
Em sete jogos, o time não 
somou nenhum ponto e foi 
rebaixado com duas roda-
das de antecedência.

O Boletim de Ocor-
rência foi feito por Parma 
de Oliveira e teve o atacan-
te Renan Romário como 
testemunha. Talisca, meia-
-atacante do clube, tam-
bém confirmou que foi 
procurado por Diego, mas 
que não aceitou participar.

“O jogador Renan Ro-
mário foi convidado pelo 
senhor Diego Queiroz para 
participar de um esquema 
de venda de resultados da 
competição; que cada joga-
dor receberia um valor de 
R$ 4 mil por jogo em que 
fosse manipulado o resul-
tado”, diz parte do BO feito 
pelo técnico Parma de Oli-
veira.

OUTRO LADO
Diego Queiroz negou 

que tenha participado de 
esquema de manipulação 
de resultados. Ele salientou 
que foi um dos primeiros 
jogadores a chegar no clu-
be em janeiro e que sempre 
auxiliou o Parma de Olivei-
ra. Mas afirmou que de fato 
também recebeu a propos-
ta para manipular resulta-

dos, na última rodada con-
tra o Cuiabá.

SEM SALÁRIOS
Pela dificuldade fi-

nanceira do Operário FC, 
o clube não paga salários 
aos seus atletas. O clube 
dá oportunidade para os 
jovens jogadores, que que-
rem uma chance no futebol 
profissional.

clubes bastante contentes”, co-
menta o presidente da FMTT, 
Rivaldo Barbosa.

A Copa Monte Líbano 
Open de Tênis está com ins-
crições no valor de R$ 100 (1ª 

inscrição) e R$ 70 (2ª inscrição) 
para cada tenista nas catego-
rias de Classe e R$ 70 para as 
inscrições no infanto-juvenil 
(mesmo valor na 1ª e 2ª inscri-
ções).

sultados eliminou o time 
alvinegro então dirigido 
por Mano Menezes, que in-
sinuou corpo mole no lado 
são-paulino após o jogo em 
Penápolis. 

“Cada um sabe a cons-
ciência que coloca no tra-

vesseiro ao dormir”, disse 
o treinador, hoje no Cru-
zeiro.

Mano ainda encerrou 
com uma mensagem in-
quietante: “Os deuses do 
futebol estão lá em cima e 
sabem conduzir o compor-

tamento de cada um quan-
do a bola rolar lá na frente. 
Mas vamos esperar o que 
os deuses vão fazer”. Ele 
parecia prever: o Ituano 
acabou campeão naquela 
temporada após derrotar o 
Santos nos pênaltis.
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Operação foi desencadeada em 23 cidades 

Polícia cumpre mandados para prender
128 que desviaram mais de R$ 15 mi
DA REPORTAGEM

A Polícia Civil cum-
priu na manhã desta quar-
ta-feira (13) mandados de 
prisão assinados pela juíza 
Ana Cristina Silva Men-
des, da 7ª Vara Criminal 
de Cuiabá, contra 33 pes-
soas em pelo menos 23 
municípios do estado. Os 
mandados são referentes 
à “Operação Terra à Vis-
ta”, que investiga crimes 
cometidos no setor ma-
deireiro, de fraudes que 
ultrapassam os R$ 150 mi-
lhões.

A operação é oriun-
da de inquérito policial 
conduzido pela Delega-
cia Especializada do Meio 
Ambiente (Dema), com o 
objetivo de investigar uma 
organização criminosa 
que atuava na Secretaria 
Estadual de Meio Ambien-
te (Sema), fraudando o 
Sistema de Comercializa-
ção e Transporte de Pro-
dutos Florestais (Sisflora).

O trabalho de apu-
ração começou no ano 
de 2014, com o auxílio de 
uma auditoria realizada 
pela própria Sema, que 
descobriu um esquema 
de fraude no sistema na 
criação de créditos flores-
tais, beneficiando diversas 
empresas do ramo madei-

reiro e terceiros (com in-
serção de dados falsos no 
sistema).

Muitos créditos cir-
cularam para outras em-
presas gerando Guias Flo-
restais inidôneas, as quais 
podem ter sido usadas 
para acobertar operações 
ilegais, promovendo, em 
tese, tanto a circulação 
de produto florestal de 
origem ilícita, quanto à 
lavagem dos valores cor-
respondentes a essas mer-
cadorias ilegais (madeiras 
extraídas ilegalmente, la-
vagem de dinheiro).

Cerca de 20 pessoas 
já foram presas em Sinop 
– nem todos os nomes 
foram divulgados – e en-
caminhadas à delegacia 
municipal, onde foram 
ouvidas pela delegada Li-
liane de Souza Santos Ma-
ruta Costa.

Os mandados foram 
cumpridos em Alta Flo-
resta, Apiacás, Arenápo-
lis, Aripuanã, Castanhei-
ra, Cláudia, Cuiabá, Feliz 
Natal, Guarantã do Norte, 
Ipiranga do Norte, Itaúba, 
Juara, Marcelândia, Ma-
tupá, Nova Bandeirantes, 
Nova Monte Verde, Para-
naíta, Peixoto de Azevedo, 
Porto dos Gaúchos, Santa 
Carmem, Sinop, Sorriso e 
Várzea Grande.

OPERAÇÃO TERRA À VISTA | Ex-servidores e engenheiros são acusados de fraudes ambientais
Foto: Arquivo pessoAl

Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA

Foto: portAl sorriso

SINOP

Meio Ambiente promove atividades
a 163 jovens no Parque Florestal 

SINOP

Ciclovia iluminada na André Maggi

16 UNIDADES

Vestibular de Unemat 
oferece três mil vagas 
em 72 cursos

SORRISO

Homem assalta farmácia, 
mas é imobilizado 
por populares

Foi feito o plantio de 25 mudas de diversas espécies nativas 

Avenida liga 20 bairros e está recebendo iluminação em toda a sua extensão 

Wesley da Cruz Pereira foi levado pela PM à delegacia 

DA REPORTAGEM

O setor de Educação 
Ambiental, da Secretaria 
de Meio Ambiente de Si-
nop, recepcionou, no Par-
que Florestal, no último 
sábado (9), 163 crianças e 
adolescentes, com idade 
entre cinco e 13 anos, que 
integram o projeto Herói 
Mirim, desenvolvido pela 
iniciativa privada.

As atividades incluí-
ram trilha orientada, in-
formações sobre a fauna e 
flora do parque, recreação 
e plantio de mudas. “Enfa-
tizamos a importância da 
área do parque dentro do 
espaço urbano, fomentan-
do a consciência ambien-
tal”, afirmou a bióloga da 
secretaria, Aline Magioni. 

Ao todo, 25 mudas 
de espécies nativas foram 
plantadas no local com o 
auxílio dos visitantes. Ao 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Importante via de 
acesso para, pelo menos, 
20 bairros da cidade, a 
Avenida André Maggi está 
recebendo a iluminação 
da ciclovia que existe no 
local. 

Ali, conforme o secre-
tário de Obras e Serviços 
Urbanos, Daniel Brolese, 
cerca de 150 luminárias 
ajudarão a dar mais segu-
rança e tranquilidade para 
quem passa pelo local. Os 
investimentos realizados 
nesta ação originam-se 
dos cofres municipais.

“Temos uma via que 
é usada, principalmente, 
para o ir e vir do trabalho, 
o que muitas vezes ocorre 
em horários de luz difu-
sa ou totalmente escuro. 
Com essa via iluminada 
do cemitério até a entra-
da do Dauri Riva (bairro 
distante 6 km do centro) 
as pessoas poderão voltar 
seguras para casa”, explica 
Brolese.

Ainda na avenida, 
a Secretaria de Obras fi-
nalizou o calçamento e 
estacionamento oblíquo 

DA REPORTAGEM

A Universidade do 
Estado de Mato Grosso 
(Unemat) divulgou o edi-
tal do concurso vestibular 
2019/2, para ingresso no 
segundo semestre deste 
ano. O vestibular oferece 
3.020 vagas em 72 cur-
sos, distribuídos em 16 
municípios. As inscrições 
custam R$ 100 e deverão 
ser feitas de 18 de março 
a 12 de maio. O pedido de 
isenção pode ser realiza-
do de 18 a 20 de março.

As provas serão re-
alizadas nas cidades de 
Água Boa, Alta Floresta, 
Alto Araguaia, Barra do 
Bugres, Brasnorte, Cáce-
res, Campos de Júlio, Co-
líder, Comodoro, Cuiabá, 
Diamantino, Juara, Nova 
Mutum, Nova Xavantina, 

DA REPORTAGEM

Na última terça (12), 
um jovem foi rendido por 
populares, logo após as-
saltar uma farmácia que 
fica na perimetral Noro-
este, no bairro Bela Vista, 
em Sorriso. Testemunhas 
relataram à Polícia Mili-
tar que o suspeito chegou 
ao local, sacou uma arma 
e anunciou o assalto. Um 
cliente percebeu a ação, 

final, durante recreação 
no campo de futebol, ane-
xo ao parque, os integran-
tes do projeto puderam 
conferir na prática os be-
nefícios da atividade ao ar 
livre em locais próximos a 
áreas verdes.

“Foi mais uma forma 
de conscientizá-los sobre 
a importância da preser-
vação e dos benefícios 
gerados por meio dos es-
paços arborizados, como, 
por exemplo, para a saúde 
física”, complementa Ru-
bia Naves de Paula, técni-
ca do setor de Educação 
Ambiental. 

Ainda no sábado pela 
manhã, representantes da 
SDS recepcionaram téc-
nicos da Agência de Coo-
peração Internacional do 
Japão, que estiveram na 
cidade cumprindo agenda 
junto ao governo munici-
pal.

no trecho em frente ao 
Carandá Shopping, um 
empreendimento que re-
úne, pelo menos, 76 lojas. 
De acordo com Brolese, 
a obra significa maior se-
gurança para a população 
que vai até o local.

“Nós agregamos ao 

Pontes e Lacerda, Rondo-
nópolis, Sinop e Tangará 
da Serra.

O vestibular compre-
ende duas fases: a primei-
ra consta de quatro provas 
objetivas com questões 
sobre ciências da natureza 
e suas tecnologias, mate-
mática e suas tecnologias, 
ciências humanas e suas 
tecnologias, e linguagens, 
códigos e suas tecnolo-
gias. Já a segunda etapa 
constitui-se de prova de 
redação. As duas fases se-
rão realizadas em etapa 
única no dia 9 de junho, 
das 8 às 13h. O resulta-
do final será divulgado a 
partir do dia 26 de julho. 
O período letivo terá iní-
cio no dia 5 de agosto, e 
o curso de medicina está 
previsto para dia 7 de ou-
tubro.

saiu do estabelecimen-
to e ficou aguardando do 
lado de fora. Assim que 
o suspeito saiu do local, 
o cliente percebeu que o 
assaltante usava um simu-
lacro e o imobilizou. Com 
a ajuda de outras pessoas, 
ele o segurou até a chega-
da da PM. O suspeito foi 
identificado como Wesley 
da Cruz Pereira, 22 anos. 
Ele foi levado para a Dele-
gacia da Polícia Civil.

Confira os nomes (divulgados) da
lista dos mandados cumpridos
até o fechamento desta edição:

Cuiabá:
Theophilo Nelson Cunha
Juliana Aguiar da Silva

Várzea Grande:
Edmilson Rodrigues da Silva
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
 
Itaúba:
Edvaldo Luiz Dambros

Guarantã do Norte:
Jonas Moreira Ribeiro
Ronaldo Adriano Cardoso
 
Sinop:
César Farias
Fernando Bruno Crestani
Getúlio da Silva Pinto
Antenor Baldono dos Santos
Artêmio Afonso Pontello
Byron Robaldino Félix
Juarez Didone
Leonardo Crestani
Luiz Derli Xavier Martins
Michel Douglas de Paula Rocha
Paulo Menegazzo
Fábio Bachmann

Alta Floresta:
Ricardo Gonçalves Dias
Flávio Luiz Rosa
Paulo de Souza Peres

Nova Bandeirantes:
Jaqueline Ortega Inácio

Arenápolis:
Cláudia Regina Faganelo

Marcelândia:
Devair Alves de Souza
Nelsi de Fátima Duarte
Jussara Maria de Lima
Volnei Roberto Tirapeles
Noeli Ricci Grandini
Mariza Borin Giordano
Inacio Dapper
Adriana Gomes Alexandre
Lindomar Antunes Franco

posto avançado da Polí-
cia Militar e melhoramos 
com uma calçada ecoló-
gica e o estacionamento 
oblíquo”, aponta Brole-
se, ao ressaltar que, além 
dos pouco mais de 115 mil 
veículos registrados em 
Sinop, ainda há a grande 

população flutuante que 
busca o comércio local.

O secretário esclare-
ce, ainda, que o calçamen-
to e o estacionamento no 
canteiro central da aveni-
da foram feitos em regime 
de Parceria Público Priva-
da (PPP).
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