
O ex-governador Pedro Taques (PSDB), aguarda ansiosamente o chamado da Justiça para depor sobre o caso dos grampos ilegais que foram opera-
dos por membros da polícia militar durante sua gestão. E agora que não está mais no cargo vai se defender.                                         Página -3

GRAMPOLÂNDIA

VI ILUMINARE

Pedro Taques aguarda chamado
e diz estar “louco para falar”

COPA DO BRASIL

Oferecendo
oportunidade
de negócios
e novidades
Começa nesta sexta-feira a 6ª 
edição da Iluminare, a maior 
mostra de arquitetura e interio-
res do Norte de Mato Grosso. O 
evento segue até o próximo dia 
18 de agosto, realizado no Ghizo-
ni Centro de Eventos, em Sinop.
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Marcelo Lomba manda o chutão para a frente, a bola percorre os céus do Mineirão no apagar 
das luzes do segundo tempo, e os reservas do Inter já deixam o banco, antes mesmo do apito 
final. A comemoração é instintiva, após ter sido amadurecida em 90 minutos de um jogo “quase 
perfeito” na vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro.                  Página -6

MULHERES/SORRISO

RIO XINGU

Mais de mil
solicitaram
medida
protetiva

Licitação
emergencial:
reparação
de balsa

Cinco mulheres foram 
mortas este ano, em Sorriso, 
vítimas de violência doméstica. 
E, segundo dados do Tribunal de 
Justiça (TJ-MT), mais de mil mu-
lheres têm medidas protetivas 
autorizadas no município.
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A balsa “Estradeiro I” e o 
rebocador “Estradeiro II”, utili-
zados no transporte sobre o Rio 
Xingu, em São José do Xingu, 
foram retirados de operação 
por tempo indeterminado por 
não apresentarem condições 
seguras de trafegabilidade. A 
suspensão do funcionamento 
deve-se à falta de manutenção 
regular da estrutura por parte 
da comunidade da etnia Kayapó, 
que opera o modal.
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Definitivamente ninguém mais aceita 
ordens. Liderar passa cada dia mais a ser 
capacidade inspiradora, no máximo, coor-
denadora

Escolhendo a nova bateria
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ces de não ter autonomia nem próxima 
da original e, em alguns casos (raros, 
mas existentes) o equipamento pode 
não funcionar corretamente com a ba-
teria escolhida. Já passei por essa si-
tuação duas ou três vezes e sei bem o 

quão desagradável é 
tentar melhorar uma 
situação e o dispositivo 
simplesmente parar de 
funcionar corretamen-
te, até que uma nova ba-
teria seja instalada.

Em alguns casos a 
melhor opção está na 
compra de uma bateria 

original usada, proveniente de algum 
dispositivo desmontado originário de 
sinistro ou dano, onde a manutenção 
se torna inviável e o mesmo é utilizado 
para a retirada de peças. A procedência, 
evidentemente, faz toda a diferença.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!
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Foi relativamente bem recebido o programa 
Médicos pelo Brasil, concebido pelo governo Jair 
Bolsonaro (PSL) para substituir o Mais Médicos, mar-
ca de Dilma Rousseff (PT). A nova iniciativa pretende 
levar 18 mil profissionais a postos de difícil preenchi-
mento, a maioria deles no Norte e no Nordeste.

O Médicos pelo Brasil apresenta virtudes, de 
fato. A primeira delas é não ter a pretensão de rein-
ventar a roda: propõe-se implantação gradual, à me-
dida que se encerrem os contratos do Mais Médicos. 
Os candidatos serão selecionados por meio de prova 
objetiva e terão sua progressão na carreira vinculada 
a indicadores de desempenho. Depois de passarem 
no teste de admissão, ficarão dois anos em estágio 
probatório, durante o qual devem fazer uma especia-
lização e apresentar trabalho de conclusão.

A partir daí, a cada três anos o médico terá a 
oportunidade de avançar na carreira, conforme ava-
liação por critérios como número de atendimentos, 
qualidade do pré-natal e acompanhamento de pa-
cientes com doenças crônicas. Também haverá bônus 
para quem se dispuser a trabalhar em áreas em que as 
condições são mais difíceis. Os salários variarão entre 
R$ 12 mil, no estágio, e R$ 31 mil.

A razão real para a repercussão favorável no 
meio, porém, é que a proposta apresentada pelo mi-
nistro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se aproxi-
ma da tão falada carreira de médico de Estado, pleito 
recorrente da categoria. Ainda assim, há diferenças 
importantes.

Para início de conversa, a contratação se dará 
pela CLT, não pelo regime dos servidores públicos. 
Aparentemente, não estão previstas nem a estabili-
dade no emprego nem a inamovibilidade —o que, 
ressalte-se, faz todo o sentido.

Embora atraente no papel, o programa preci-
sará passar pelo teste da realidade. O Mais Médicos 
só conseguiu fixar cubanos em áreas críticas, como 
aldeias indígenas ou cidades muito remotas, porque 
o profissional não tinha alternativa. No Médicos pelo 
Brasil, ele está habilitado a disputar qualquer empre-
go, público ou privado. 

Não menos complicada se mostra a questão dos 
recursos. Tomando-se o vencimento prometido aos 
que conseguirem efetivar-se, de R$ 21 mil mensais, 
teremos, com a ocupação de todas as vagas, um gasto 
anual de quase R$ 5 bilhões apenas com salários —
sem contar benefícios trabalhistas e outras contrata-
ções, como as de enfermeiros.

A maior parte da despesa, diga-se, ficará para ad-
ministrações futuras. A viabilidade do programa de-
penderá, assim, do complexo processo de ajuste do 
Orçamento.

Editorial

Médicos nos rincões

Ranking dos Políticos - Facebook

vinculada a partidos políticos. São 
organizações verticais de comando. 
Ora, se na base a sociedade funciona 
em rede, como alguém pode comandar 

uma rede complexa e diversificada?
Numa sociedade cada vez mais comple-

xa e pouco disposta a obedecer ordens, fica 
muito difícil imaginar o seu funcionamen-
to espontâneo. É indispensável que haja 
pessoas capazes de inspirar a rede pelo 
senso coletivo e não mais pelo desejo indi-
vidual. Parece mesmo utópico. Mas vamos 
às famílias, onde todos temos uma relação 
cotidiana. Em recente palestra ao Partido 
Novo, em Cuiabá, perguntei aos presentes, 
todos muito jovens: como conversar com os 
jovens e com as crianças que estão chegan-
do a respeito de política. “Impossível”, dis-
seram todos. Concordei. Tenho netos. São 
independentes e espontâneos.

Pior: os próximos dirigentes já são adul-
tos na faixa dos 30 anos. Estão entrando na 
vida profissional. Com seus smartphones 
são poderosos formadores e influenciado-
res de opinião nas suas redes sociais onde 
habitam. É a única linguagem que enten-
dem. Definitivamente ninguém mais aceita 
ordens. Liderar passa cada dia mais a ser 
capacidade inspiradora, no máximo, coor-
denadora. Talvez, por isso, o imenso des-
gaste da política, dos políticos, das institui-
ções públicas e privadas.

Afinal, quem fala a linguagem das re-
des sociais senão as pessoas que as com-
põem? Aliás, as mulheres são muito boas 
nesse campo das redes. Muito mais do que 
os homens, que precisam do comando pra 
chefiar!

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA EM 
MATO GROSSO

Procura-se 
líderes

IMBRÓGLIO
O Complexo Hospitalar Cuiabá pode so-

frer intervenção judicial. O pedido de tutela 
de urgência cautelar incidental foi protoco-
lado na 7ª Vara Cível de Cuiabá pelos sócios, 
os médicos Arilson Costa de Arruda e Fares 
Hamed Abouzeid Fares. A ação dos ex-dire-
tores do Hospital Jardim Cuiabá que integra 
as empresas do Grupo Societário representa 
um novo ataque na disputa entre os sócios e 
gestores. Em abril/2018, o Complexo Hospi-
talar assumiu contrato de arrendamento do 
Hospital Jardim Cuiabá e a responsabilida-
de pela gestão do negócio.

OS MOTIVOS
Empréstimos e financiamento bancários, 

sem autorização assemblear prévia, crescen-
te consequente endividamento da empresa, 
violação de direito dos sócios por recusa na 
exibição de documentos, manipulação de 
resultados com ausência de atualização e 
ocultação de dívidas estão entre as justifica-
tivas apontadas em documento. “Diante de 
um conflito entre dois direitos fundamentais, 
surge a necessidade de sua harmonização, 
consistente na tutela provisória”, justifica 
ainda os requentes.

DE VOLTA ÀS REDES
O ex-governador Pedro Taques voltou a 

usar as redes sociais após meses completa-
mente afastado. No Facebook, postou vídeo 
da sessão do TCE que julgou suas contas e 
recomendou a aprovação pela Assembleia. 
“Fizemos o que foi possível naquele momen-
to histórico. Na defesa, falo um pouco sobre 
a Lei de Responsabilidade Fiscal, nomeação 
de homens e mulheres para a segurança e 
educação e outros pontos que foram objeto 
de recomendação”, diz Taques em sua publi-
cação. Ele foi pessoalmente ao TCE defender 
sua gestão. Nenhum ex-governador antes 
dele havia feito isso.

Escolher uma nova bateria para seus dispositivos pode 
ser um grande problema, ter auto custo e não dar a au-
tonomia original para o equipamento. Isso faz com que 
muita gente prefira vender o dispositivo antes de ter esse 
tipo de problema, evitando ter que se preocupar com tal 
troca. Sinceramente, uma ideia interessante, desde que 
haja honestidade por parte do vendedor ao informar o 
estado real do item que está sendo negociado.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ONOFRE RIBEIRO

Na semana que passou numa conversa 
informal entre pessoas muito bem infor-
madas, surgiu e foi comentado o tema: fal-
tam líderes em Mato Grosso. Aquilo ficou 
na minha cabeça o fim de semana inteiro. 
Juntei e juntei informações até decidir-me 
por escrever este artigo.

Voltamos um pouco na História. Em 
Mato Grosso já houve grandes líderes indi-
viduais que inspiraram a formação de gru-
pos políticos. Vou citar apenas dois mais 
recentes: Júlio Campos e Dante de Olivei-
ra. Tiveram muito poder pessoal, político 
e mando sobre grupos políticos. Foram 
transformadores também, por esse papel 
inspirador. A queixa de que hoje faltam 
líderes procede. Se considerarmos o per-
fil individual como nos dois citados. Bom 
lembrar que o conceito antigo de líder é de 
que ele nascia pronto. Depois veio que ele 
é fruto das emergências. Depois, que ele 
deve ser capaz de interagir em grupo. O 
conceito mais atual e que deverá predomi-
nar por muito tempo é o de que o líder deve 
ter capacidade de coordenar em rede. Uma 
espécie de inspirador espiritual numa so-
ciedade em que os jovens já não se guiam 
por outros motivos que não sejam a causa. 
Sem causas não se motivam.

Nesse caso, faltam líderes mesmo. O 
perfil ainda existente é de chefes. Chefes 
são coisas do passado. É quem dá ordens. 
Numa sociedade que está funcionando em 
rede, ninguém pode ser o líder permanen-
te. A liderança ocupa espaços. Ninguém 
mais pode ser líder o tempo todo. Na políti-
ca isso fica mais complexo porque ela está 
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“No Médicos pelo Brasil, ele está habilita-
do a disputar qualquer emprego, público 
ou privado

“
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Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Uma quantidade extremamente ex-
pressiva de dispositivos, atualmente, 
depende de bateria para funcionar. Te-
lefones, notebooks e muitos outros são 
apenas poucos exemplos de tudo o que 
necessita de energia mesmo estando 
distante da rede 
elétrica. Quando 
a batera começa a 
dar problema pode 
começar uma ver-
dadeira “aventura” 
em busca de sua 
substituta.

Os obstáculos 
começam no preço: 
baterias originais são extremamente ca-
ras, o que pode “assustar” o usuário: em 
alguns casos o valor pode chegar a per-
centuais expressivos do valor de merca-
do do item inteiro, o que faz com que a 
compra não se justifique. Em alguns ca-
sos a busca por uma bateria original pode 
ser frustrante, sem que o usuário consiga 
encontrar disponível no mercado.

Baterias paralelas são uma verdadei-
ra “loteria”. Não são raros os casos em 
que o único parâmetro para saber se um 
dispositivo é melhor ou pior é o preço, e 
isso nem sempre dá informações verda-
deiramente confiáveis. Se você comprar 
uma bateria de má qualidade tem chan-

Donald Neely, 43 anos, o homem negro que foi preso com uma corda e leva-
do por policiais a cavalo pelas ruas de Galveston (EUA), sofre de esquizofrenia, 
transtorno bipolar e dorme nas ruas, informações compartilhadas por seus 
familiares, que defendem ainda que os policiais provavelmente estavam cien-
tes da condição dele. Fotos da ação dos policiais foram compartilhadas nas re-
des sociais e causaram revolta nos EUA. O caso ocorreu no sábado e, segundo 
a polícia, Neely foi preso por invasão de propriedade privada.



DIVULGAÇÃO

GILMAR: “LAVA-JATO 
CRIMINOSA”...
Um dos maiores inimigos e críticos 

da Operação Lava Jato, o ministro mato-
-grossense do STF Gilmar Mendes endu-
receu o discurso contra procuradores da 
força-tarefa. Em entrevista nesta semana, 
ele comentou novos áudios vazados pelo 
site Intercept Brasil, que mostram, in-
clusive, supostas manobras dos procura-
dores para investigá-lo. “É linguagem de 
criminoso. É uma organização para com-
bater o crime, mas é uma linguagem de 
criminoso, eles podem integrar qualquer 
organização criminosa. ‘Estamos fazendo 
algo ilegal, mas ninguém vai saber’”, afir-
mou o ministro.

MEDEIROS X RAFINHA...
O deputado federal José Medeiros (Pode) se 

envolveu em mais uma polêmica no Twitter na noi-
te de quarta-feira (7). O confronto da vez foi com o 
humorista Rafinha Bastos. Após uma postagem do 
humorista sobre um programa de TV que tratava de 
pessoas presas injustamente, o parlamentar desti-
lou: “Vai achar sua graça perdida, Rafinha. Quando 
olho para um comediante, eu quero rir não me ir-
ritar”. Em resposta ao congressista, Rafinha Bastos 
não deixou por menos: “Quando eu olho pra um po-
litico, eu quero ver ele trabalhando e não chilique 
na internet”. Após a polêmica, Medeiros amenizou: 
“Eu levei uma lapada do Rafinha Bastos por falar 
que ele perdeu a graça. Sou fã dele, acho inteligente, 
engraçado. Rafinha sofre de um mal mundial todos 
comediantes começaram a falar de política (sic)”.

XUXU PEGOU AR...
O deputado estadual Xuxu Dal Molin 

(PSC), um dos porta-vozes do agronegócio na 
Assembleia, gravou vídeo para rebater o pro-
grama Zorra, da Rede Globo, que no último sá-
bado (3) criticou o suposto uso excessivo de 
agrotóxicos com a paródia “Sítio do Picapau 
com Sequela”. Para o parlamentar, a emisso-
ra promoveu fake news e desinformação para 
atacar o setor que produz alimentos, gera em-
pregos e arrecadação para o país. Segundo 
Xuxu, não é correto falar agrotóxicos e sim de-
fensivos agrícolas. Além disso, esclarece que 
dos 290 registros recém liberados pelo Gover-
no Federal, apenas sete moléculas são novas, 
ou seja, 283 rótulos são apenas genéricos como 
remédios já popularizados entre os brasileiros.
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Governador diz estar arrumando a casa 

Mendes enaltece redução de gastos 
e faz critica a discurso contrário
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), decidiu 
usar a semana para reafir-
mar a política de redução 
de gastos na máquina pú-
blica no primeiro semestre 
de seu mandato.

“Gastávamos, por exem-
plo, R$ 11 milhões, com in-
ternet na Educação. Hoje, 
pagamos R$ 3 milhões. De 
passagem área, o Governo 
anterior gastou mais de R$ 
1 milhão. Eu gastei pouco 
mais de R$ 100 mil, porque 
não estou indo para Brasília 
de jatinho, estou indo em 
voo de carreira.

Então, são várias formas 
de economicidade que es-
tamos tomando que está 
gerando esta melhoria do 
caixa. 

Quem fala que o Governo 
não está economizando, é 
porque está fazendo discur-
so. Tem que arrumar um 
tempinho e ir sentar conos-
co e vamos mostrar dezenas 
de ações que tomamos para 
reduzir o custo do Gover-
no”, apontou o governador.

Mendes afirmou ainda 
estar em dia com a atenção 

básica de saúde e se com-
prometeu a saldar os com-
promissos com os prefeitos, 
deixados pela administra-
ção anterior, até o ano que 
vem.

“Este ano, estamos em 
dia. Na atenção básica, pa-
gamos todos os meses. E 
aquele atrasado do ano pas-
sado, em alguns programas, 
conseguimos atualizar. 

Eu fiz um compromisso 
com os prefeitos que até 
o ano que vem vou saldar 
100% a dívida que foi deixa-
da pelo Governo anterior”, 
afirmou.

O governador afirmou 
também que, em razão dos 
pagamentos de serviços te-
rem voltado a estar em dia, 
as licitações do Poder Exe-
cutivo voltaram a ter grande 
disputa. Só em abril, mais 
de 100 obras foram retoma-
das em todo o estado.

“As licitações do Governo, 
por exemplo, já começaram 
a ter briga, porque as pes-
soas já perceberam que o 
Governo está pagando em 
dia, começando a recuperar 
sua condição. Eu disse cla-
ramente ao secretário [de 
Infraestrutura] Marcelo de 
Oliveira de que começou 

CORTES NECESSÁRIOS | Governador afirma estar em dia com as contas e que já há briga por licitações do Governo
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SEM MEDO

Pedro Taques vai para ofensiva e diz 
estar “louco para falar” dos grampos

ESTÍMULO

Governo quer reforçar aplicação 
de lei sobre contratação de reeducandos

SEGREDO DE MIDAS

Eike Batista é 
preso novamente 
pela Polícia 
Federal no Rio

Ex-governador aguarda ser chamado para depor 

Operação Segredo de Midas é desdobramento da Lava Jato

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O ex-governador Pe-
dro Taques (PSDB), aguarda 
ansiosamente o chamado 
da Justiça para depor sobre 
o caso dos grampos ilegais 
que foram operados por 
membros da polícia militar 
durante sua gestão.

Taques, que em depoi-
mentos do ex-comandante 
da PM, coronel Zaqueu 
Borbosa, e do ex-chefe da 
Casa Civil, o também coro-
nel Evandro Lesco e do cabo 
Gerson Correa, apontaram, 
tanto Taque, quanto Paulo 
Taques, primo do ex-go-
vernador como os mento-
res e mandantes das escutas 
que ficou conhecido como 
“Grampolândia Pantaneira”, 
diz estar “louco para falar” 
sobre o caso, tão logo seja 
convocado pelo Ministério 

DA REPORTAGEM

Em vigência des-
de janeiro de 2013, a Lei 
9.879/2013, que obriga pes-
soas jurídicas que contrata-
rem com o Estado a admitir 
reeducandos e egressos do 
Sistema Penitenciário para 
execução de obras ou servi-
ços, é ignorada por muitas 
empresas. Contudo, o Grupo 
de Monitoramento e Fisca-
lização (GMF) do Sistema 
Penitenciário, coordenado 
pelo Tribunal de Justiça de 
Mato Grosso e acompanha-
do pela Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (SESP), 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Agentes da Polícia Fe-
deral cumpriram ontem (8) 
mandado de prisão do em-
presário Eike Batista. A ação 
é parte da Operação Segredo 
de Midas, deflagrada como 
desdobramento da Lava Jato 
no Rio de Janeiro. O pedido 
de prisão foi expedido pelo 
juiz Marcelo Bretas, da 7ª 
Vara Federal.

Condenado a 30 anos 
por corrupção ativa e lava-
gem de dinheiro, o empre-
sário foi preso em janeiro 
de 2017. Três meses depois, 
o Supremo Tribunal Federal 
(STF) determinou que Eike 
cumprisse a pena em casa.

Na operação, a Polícia 
Federal também cumpre 
mandado de prisão contra 
outra pessoa ligada a Eike, 
além de quatro mandados de 
busca e apreensão. Segun-
do a PF, o objetivo é buscar 
provas sobre manipulação 
de capitais e lavagem de di-
nheiro.

A pedido do MPF, a 
Justiça Federal decretou ain-
da bloqueio de 1,6 bilhão de 
reais de Eike e de seus dois 
filhos, sendo 800 milhões 

de reais por danos morais 
e 800 milhões de reais por 
danos materiais, informou 
a Procuradoria da Repú-
blica no Rio de Janeiro em 
comunicado. Segundo os 
procuradores, investigações 
realizadas a partir de outras 
fases da operação Lava Jato 
no Rio revelaram que Eike 
utilizou as mesmas contas 
usadas para o pagamento de 
propinas ao ex-governador 
Sérgio Cabral –pelas quais 
já foi condenado a 30 anos 
de prisão– para manipular 
ações de empresas envolvi-
das em contextos empresa-
riais com ele nos mercados 
de capitais do Brasil e do 
exterior. “Entre 2010 e 2013, 
foram manipulados os mer-
cados de ações e bonds de 
diversas empresas: Ventana 
Gold Corp, utilizada como 
falso pretexto para encobrir 
o repasse ilícito de recursos 
a Cabral, Galway Resources 
Ltd, MMX, MPX e OGX. Em 
outros casos, foram usadas 
informações privilegiadas, 
como em negociações relati-
vas ao Burger King e à CCX. 
No total, foram movimenta-
dos mais de 800 milhões de 
reais”, disse o MPF em co-
municado.

Público Estadual. Disse ain-
da que não se manifestou 
sobre o caso enquanto era 
governador para manter a 
liturgia do cargo, mas que 
agora que não está mais na 
função vai exercer o seu di-
reito de se defender.

“Eu estou louco para 
falar. Já peticionei em to-
dos os lugares para que eu 
possa prestar depoimento. 
Como governador, eu tinha 
e mantive a liturgia do car-
go, mas agora eu não sou 
mais governador. Eu, como 
todo cidadão, tenho o direi-
to constitucional de exercer 
a minha defesa conforme 
determina a própria Consti-
tuição”, declarou Taques.

Ao ser questionado 
pela imprensa, na saída do 
Tribunal de Contas do Es-
tado, quando fazia sua au-
todefesa no julgamento das 
contas de seu último ano 

quer mudar essa realidade 
e já solicitou ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) que 
passe a fiscalizar e exigir o 
cumprimento da cota. 

Conforme a lei, as 
empresas contratadas por 
quaisquer órgãos ou insti-
tuições integrantes dos Po-
deres do Estado, incluindo 
entidades da Administração 
Indireta, Ministério Público 
e Tribunal de Contas, para 
a execução de obras ou ser-
viços, precedidos ou não de 
licitação, deverão preencher, 
ao menos, 5% dos cargos 
criados na respectiva obra ou 
serviço com presos ou egres-

a obra, não pode parar. Se 
não tem dinheiro para co-
meçar a obra, não começa. 
Mas se começou, é porque 

sos. As pessoas jurídicas com 
até cinco postos de trabalho, 
a admissão é facultativa, de 
seis a 19 funcionários, uma 
vaga é para presos ou egres-
sos e com 20 vagas ou mais, 
o percentual é de 5%.  

O desembargador Or-
lando Perri, que coordena o 
GMF, ressaltou que é um en-
gano pensar que a criminali-
dade será combatida apenas 
com a repressão e o aprisio-
namento das pessoas. 

“As estatísticas mos-
tram que quando nós não 
cuidamos do sistema prisio-
nal, 80% dos egressos voltam 
a cometer crimes, então cui-

dar do sistema prisional é 
cuidar da segurança pública. 
Esses presos precisam de tra-
balho e já reuni com o gover-
nador e com o presidente do 
TCE para cobrar a aplicação 
dessa lei e dar emprego a es-
sas pessoas, para elas volta-
rem melhor à nossa socieda-
de”, afirmou.

Perri destacou que 
mortes de presos dentro uni-
dades de outros Estados não 
ocorreram em Mato Grosso 
porque a Secretaria de Esta-
do de Segurança Pública e o 
Judiciário conseguem sepa-
rar os grupos criminosos por 
unidades prisionais.

de mandato, se já fora in-
timado para prestar escla-
recimentos sobre o caso, 
disse que ainda aguarda ser 
chamado pela Polícia Civil 
ou pelo Ministério Público 
Estadual.

Os delatores revelaram 
ainda que os primos Taques 
deram dinheiro para a cons-

trução da central telefônica 
clandestina que serviria para 
coletar informações através 
de espionagem de jornalis-
tas, adversários políticos, 
advogados e servidores pú-
blicos durante a campanha 
eleitoral e que o esquema 
teria continuado mesmo o 
Pedro Taques eleito.

fez um planejamento, fez as 
contas. Este ano, tenho cer-
teza, vamos entregar obras 
que estavam paradas há 

cinco ou seis anos. 
Mas não existe varinha de 

condão. É trabalho honesto. 
E é com essa turma que tra-

balho que estamos dando 
um jeito, arrumando a casa 
e consertando Mato Gros-
so”, completou.
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TV  e Entretenimento

Cissa Guimarães é vista 
aos beijos com “homem 
misterioso” no Rio

A atriz e apresentadora Cissa Guimarães, da TV 
Globo, apareceu com um namorado misterioso na 
noite de terça-feira (6) no Rio de Janeiro. Eles foram 
flagrados aos beijos na Gávea, bairro da zona sul da 
cidade, segundo o colunista Leo Dias, do UOL. O co-
lunista entrou em contato com a assessoria da atriz 
para saber mais informações sobre o homem que 
a acompanhava, mas não teve nenhuma resposta. 
Em 2016, Cissa namorou o ator Diogo Almeida, 28 
anos mais novo que ela. Ela também já foi casada 
três vezes: com Paulo César Pereio, pai de seus dois 
primeiros filhos; com Raul Mascarenhas e com João 
Batista Figueira de Melo.
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NASEIPE

FIRMETREM
NONAUDP
HCSNPRO

SAARAANEL
BETONEIRA

CLAROSUOR

Local de
trabalho

do coveiro
(pl.)

Móvel
próprio
para es-
critórios

Ferramen-
ta para
rebocar
paredes

Filho, 
em inglês

Mem de
(?), figura
histórica

Renato
Russo,
cantor 

Perse-
guido;

acossado

Conteúdo
da carti-
lha de al-

fabetização

Adriana Es-
teves, a Ste-
la da série 
"Assédio"

Diversi-
dade; 

multiplici-
dade

Santo (?),
cidade

natal de
Caetano

Calçado
grosseiro
de ma-
deira

Encher de
bolhas
(a pele)

Conjun-
ção que
indica

condição

Pronome
usado
pelo

gaúcho

Veículo
que per-
corre as
ferrovias

Laço em
que o

escoteiro
é perito

Gordura
na cintura

(pop.)

Maior
deserto 

do mundo

Acessório
que

enfeita
o dedo

Líquido
eliminado
na sauna

Fácil de
entender

Litro
(símbolo)

Máquina usada na
construção civil

Interjeição
telefônica
Doutora
(abrev.)

Bainha
(de roupa)

Impru-
dente

A favor de
Normatiza
os planos
de saúde

Antiga 
embarca-
ção à vela
Acreditar 

Siderúrgi-
ca do RJ
Borda de
chapéu

Antônimo 
de "doença"

Cultiva
(a terra) 

Ente;
criatura
Letra do
infinitivo

Por (?) de:
às ocultas

"Correio" usado
através da internet

Na parte
superior

1, em
romanos

Sódio
(símbolo)

Sólido;
seguro

Conjunção
aditiva

Árvore or-
namental

3/son. 5/acima — e-mail — firme. 6/acuado. 9/betoneira.

Matrix voltará aos cinemas para 
comemorar 20 anos de lançamento

Parece até que foi ontem, 
mas já fazem exatos 20 anos 
desde que as irmãs Wachowski 
revolucionaram nossa forma 
de consumo das obras de fic-
ção científica nos cinemas e, 
de quebra, ainda causaram um 
alvorço dentro da indústria de 
efeitos visuais. Lançado em 
1999, Matrix, estrelando Keanu 
Reeves no papel de Neo — “O 
Escolhido” —, está prestes a 
voltar para nos impressionar 
mais uma vez.

Sem nenhum lançamento 
oficial da franquia nas telonas 
desde Animatrix, de 2003, ago-
ra o primeiro longa da aclama-
da trilogia voltará para os cine-
mas estadunidenses por uma 
semana. O filme ficará dispo-
nível nas redes AMC Theaters 
e Dolby Cinema, em 135 salas 
espalhadas pelo país, entre 31 
de agosto e 5 de setembro.

Ainda não há informações 
sobre o relançamento em ou-
tros países, como o Brasil, por 
exemplo, mas tudo deve de-
pender da rentabilidade da 
reexibição atual. Vale lembrar 
que, recentemente, surgiram 
alguns rumores de que a War-
ner estaria trabalhando em 
uma nova produção do univer-
so Matrix envolvendo o astro 
Michael B. Jordan para o papel 
principal. 



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700764700  012297831
279002701058500  014818401
279002701411500  023717591
279002701458000  036942691
279002701521900  048124641

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:

 IPE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS EIRELI, 
localizada na ROD  MT 208 S/N KM 148 Lote Rural Nº 
184/01-A no município de Alta Floresta - MT, CNPJ n°: 
17.092.443/0001-52 e IE n°: 13.469.876-2, torna público 
que requereu à Secretaria Estadual do Meio Ambiente-SE-
MA o pedido de Renovação da Licença de Operação(LO), 
para atividade de SERRARIA COM DESDOBRO DE MA-
DEIRA. Não determinado EIA/RIMA.

 TERMOLINE AR CONDICIONADO LTDA, CNPJ n° 
33.736.161/0001-05, torna público que requereu junto à 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de SINOP/MT, as Licenças Ambientais – Mo-
dalidade: Licença Prévia (LP); Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO), para atividade: Manutenção e 
reparação e armazenamento de resíduos de aparelho elé-
tricos e eletrônico ( Ar condicionado), localizada na Avenida 
das Tarumás, N: 115 – Bairro Setor Industrial sul município 
de SINOP-MT.

 S. DE J. VALENTE - ME, CNPJ 34.424.764/0001-26, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Li-
cença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividades de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores / Serviços 
de manutenção e reparação elétrica de veículos automoto-
res / Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores / Serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de acessórios para veículos automotores, localizada 
na AV. Blumenau, N 621, JD Amazônia, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

 N S COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA, CNPJ 
28.136.085/0001-59 público que requereu a Secretaria 
do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso SEMA/MT a 
Licenciamento ambiental – LP, LI e LO para funcionamen-
to do empreendimento que tem como atividade principal 
Transporte rodoviário de produtos perigosos, localizado 
Avenida Rotary Internacional, nº 09, Lote 04 Quadra 01, 
Bairro Setor Industrial, Cidade de Peixoto do Azevedo/MT. 
BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – fone 
(65) 993102092 (66) 999850609.

 NÁDIA REGINA DOERNER LOPES, CPF 858.096.751-
15, torna público que requer junto a Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – SEMA/MT, a Licença Prévia – LP, de 
Instalação – LI e de Operação – LO da Central Geradora 
Hidrelétrica – ALVORADA, com potência instalada de 300 
kVA, com sua respectiva rede de distribuição, na zona ru-
ral, do município de Sinop – MT. Não foi determinado es-
tudo de impacto ambiental. Engenheiro Florestal Jonatãn 
Iago Dorneles – 66 99632 6668.

 PEDIDO DE LICENÇAS (LP e LI ).
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, CNPJ nº 
03.238.631/0001-31, torna público que requereu junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINE-
RAÇÃO E TURISMO, as Licenças Prévia e de Instalação 
(LP – LI), referente a CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA 
DA SAÚDE, NA AVENIDA CENTRAL, NO DISTRITO DE 
UNIÃO DO NORTE, no município de Peixoto de Azevedo 
– MT.

 PEDIDO DE LICENÇAS (LP e LI )
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, CNPJ nº 
03.238.631/0001-31, torna público que requereu junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINE-
RAÇÃO E TURISMO, as Licenças Prévia e de Instalação 
(LP – LI), referente a RECUPERAÇÃO DE ESTRADA VI-
CINAL COM EXTENSÃO DE 9,81 KM, LOCALIZADO NA 
LINHA 8, PA CACHIMBO II, zona rural do município de 
Peixoto de Azevedo/MT.

 JGM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADERIAS LTDA, 
inscrita sob CNPJ nº 017.767.374/0001-30, localizada Rua 
Guido Venancio, s/nº, Bairro Recanto dos Pássaros, no 
município de Itaúba / MT, torna público que requer junto a 
SEMA/MT, a Renovação Licença de Operação (LO), para a 
atividade de serraria com desdobro de madeira e beneficia-
mento. Não EIA/RIMA.

 ITAPEJARA MADEIRAS EIRELI, inscrita sob CNPJ nº 
24.686.248/0001-16, localizada Rua Carlos Chagas, s/nº, 
Bairro Setor Industrial, no município de Cláudia / MT, torna 
público que requer junto a SEMA/MT, a Renovação Licença 
de Operação (LO), para a atividade de serraria com desdo-
bro de madeira e beneficiamento. Não EIA/RIMA.

 INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS QUALIMAD 
LTDA, inscrita sob CNPJ nº 09.356.000/0001-01, localizada 
Rua Uruguai, s/nº, Bairro Setor Industrial, no município de 
Feliz Natal / MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, 
a Renovação Licença de Operação (LO), para a atividade 
de serraria com desdobro de madeira. Não EIA/RIMA.

 PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI – CNPJ: 
07.693.574/0001-31, localizado na AV. PORTO ALEGRE, 
N° 2164 – Bairro: CENTRO do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SEMA/MT, as Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, com 
ramo de Atividade: Comércio varejista de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) – CLASSE IV; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

 PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI – CNPJ: 
07.693.574/0003-01, localizado na RUA HORACIO LAFER. 
N° 1033 – Bairro: DIST. INDUSTRIAL LEONEL BEDIN, do 
Município de Sorriso-MT, torna público que requereu a 
junto a SEMA/MT, a Licença Licença de Operação, com 
ramo de Atividade: Comércio varejista de gás liquefeito de 
petróleo (GLP) – CLASSE V; - não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos. 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

 PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI – CNPJ: 
07.693.574/0003-01, localizado na RUA HORACIO LA-
FER. N° 1033 – Bairro: DIST. INDUSTRIAL LEONEL 
BEDIN, do Município de Sorriso-MT, torna público que re-
quereu a junto a SEMA/MT, a Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) – 
CLASSE V; - não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos. Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

 PEDIDO DE LICENÇAS (LP, LI e LO).
A Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo, CNPJ nº 
03.238.631/0001-31, torna público que requereu junto a 
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, MINE-
RAÇÃO E TURISMO, as Licenças Prévia, de Instalação e 
Operação (LP, LI e LO), referente a AMPLIAÇÃO E RE-
FORMA DA UNIDADE BASICA DE SUADE  PSF PORTE 
I - IRMÃ ADÉLIS , rua Amazonas esquina com a rua Para-
guai s/n, bairro mãe de deus, no município de Peixoto de 
Azevedo – MT.

 COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ sob nº 
03.488.210/0001-69 torna público que requereu junto a 
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT à 
Licença de Instalação (LI) para o loteamento urbano CON-
DOMÍNIO HORIZONTAL FECHADO PLATINI URBAN 
PARK com área de 33,208339 hectares, no município de 
Sinop - MT, coordenadas geográficas Lat.: 11° 52’ 56,35 S 
Long.: 55° 32’ 03,27” W.

 NF INDUSTRIA E COMERCIO DE CAVACOS LTDA, 
Cnpj:34.196.868/0001-20,Localizada Na Rua Pernambuco 
N°06 Bairro:Setor Industrial, Municipio De Tabaporã/Mt, 
Vem Tornar Público Que Requereu A Sema-Mt (Secreta-
ria Estadual Do Meio Ambiente) A  Liçença De Operação 
(Lo), Licença Prévia (Lp) E Licença De Instação (Li). Nao 
Eia-Rima.

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Si-
nop) oferece as seguintes vagas de emprego 
para esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com ex-
periência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com en-
sino médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com expe-
riência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino 
médio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com 
superior completo;
01 vaga para analista financeiro, com supe-
rior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com expe-
riência e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com 
ensino superior em contábeis ou adminis-
tração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursan-
do superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dis-
ponibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com ex-
periência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em ven-
das;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com 
ensino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com ex-
periência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças 
de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com su-
perior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com refe-
rências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na 
função;
03 vagas para auxiliar de produção indus-
trial, com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiên-
cia;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com ex-
periência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio 
e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com dispo-
nibilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo 
ser o primeiro emprego. Vaga exclusiva para 
PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro empre-
go;
03 vagas para empregadas domésticas, com 
referências;
01 vaga para encarregado comercial, com su-
perior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/ma-
rketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com ex-
periência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com expe-
riência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com expe-
riência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com 
experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de ca-
minhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agríco-
las, com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com expe-
riência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de coman-
dos elétricos, com ensino médio completo e 
CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão bascu-
lante, com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, 
com experiência;
02 vagas para motorista entregador, com en-
sino médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclu-
siva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino 
médio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bor-
dar, com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com expe-
riência;
01 vaga para operador de secador, com expe-
riência;
02 vagas para operador de telemarketing, 
com experiência;
01 vaga para operador de tombador, com ex-
periência;
04 vagas para operador de utilidades (caldei-
ra) com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 
35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com ex-
periência;
01 vaga para pintor de automotivos/máqui-
nas pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com en-
sino médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com 
ensino médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). 
É preciso ter ensino médio completo e dispo-
nibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com 
curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com expe-
riência;
12 vagas para vendedor externo, com experi-
ência;
02 vagas para vendedor interno, com expe-
riência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponi-
bilizadas para o dia, podendo não estar mais 
disponível para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 
- Jardim Botânico – em frente à igreja Todos 
os Santos e atende pelos telefones (66) 3511-
1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: MARIA APARECIDA DA PAULA – CPF: 780.433.959-34 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Ernani de Lacerda Athyde, nº 115, apto 1302, Gleba Fazenda Palhano 
em Londrina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.537.508/0001-72, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo 
o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de 
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 21/12/2009, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 18 
da QUADRA 02 do JARDIM PEQUENA LONDRES em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 10/08/2018, 10/09/2018, 10/10/2018, 
10/11/2018, 10/12/2018, 10/01/2019, 10/02/2019, 10/03/2019, 10/04/2019, 10/05/2019 e 
10/06/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia  

para notificar. SINOP/MT, 17 DE JUNHO DE 2019. 
_____________________________________________________ 

PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIO EIRELI 
Antônio Roberto de Oliveira CPF: 161.647.419.04 

08,09,10/08/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 090.2019

Nova Mutum – MT, 08 de agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de serviços de instalação e manutenção de 

aparelhos de ar condicionado para atender as Secretarias Municipais, 

Tipo: Menor preço por lote - Data de Abertura: 21 de agosto de 2019. 

HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 

Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail:  

licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.

Pregoeiro

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 24 de Julho 2019, com início às 08:00, 
tendo como objeto registro de preços para futura e eventual aquisição de 
parque infantil colorido com colunas em alumínio para instalação em 
praças públicas. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 832950, 832951, 
OWL TOYS BRINQUEDOS PARQUES E PRESENTES EIRELI - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 27.855.598/0001-57 no valor de R$ 
331.330,95. Nova Mutum – MT, 8 de Agosto de 2019.

Eduardo Henrique Correia Miiller

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE LICITAÇÃO

Nova Mutum - MT, 08 de agosto de 2019.

Objeto: contratação de empresa para construção de reforço estrutural 

para torres metálicas e execução de iluminação do Estádio Municipal 

Valdir Doilho Wons, conforme planilha orçamentária, cronograma físico 

financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico. Data de 

Abertura: 26 de agosto de 2019. Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço 

(g loba l ) .  Ed i ta l  e  anexos:  Poderá ser  obt ido  no s i te  

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Presidente da CPL

TOMADA DE PREÇOS N° 030/2019

Pregoeira

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

PREGÃO ELETRÔNICO N° 030/2019

Sônia Alves Duarte Bueno

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de estações 
elevatórias de esgoto compactas, para obras complementares de 
ampliação de rede de esgoto, para suprir as necessidades desta 
Autarquia SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio 
Verde – MT, nos termos do Termo de Referência Anexo I do edital. Motivo: 
alteração do Termo de Referência, permanecendo inalteradas todas as 
demais condições do edital original. Realização: Por meio do site 
www.bll.org.br.  Inserção de propostas no sistema da BLL-LICITAÇÕES: 
das 10h de 09/08/2019 até as 18h do dia 22/08/2019, horário de Brasília - 
DF.  Início da sessão pública de disputa 23/08/2019 às 10h horário de 
Brasília - DF, por meio do site www.bll.org.br, na sede do SAAE de Lucas 
do Rio Verde – MT.  Edital Completo: SAAE – Fone: (65) 3549-7715/7708, 
email: sonia.duarte@saaelrv.com.br e nos sites www.bll.org.br e 
http://www.saaelrvmt.com.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
Federal nº 10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal n° 8.666/93 
(com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98), Decreto Federal n° 
5.450/05. Lucas do Rio Verde - MT, 08 de agosto de 2019.

E-mail: sonia.duarte@saaelrv.com.br

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019, 
TENDO COMO OBJETO: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA CONFECÇÃO DE 
DOCUMENTAÇÃO ORTODÔNTICA/ORTOPÉDICA ODONTOLÓGICA E RADIOGRAFIA PANORÂMICA, 
VOLTADOS A ATENDER AO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS – CEO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”, CONFORME A SEGUIR, 
VENCEDORA: LIA MARA BALDO BARICHELLO EIRELI ME, CNPJ Nº 26.127.215/0001-61, ITENS DA 
VENCEDORA - 802320 R$ 85,00; 834083 R$ 145,00  - VALOR TOTAL R$ 44.750,00.

Marisete M. Barbieri - Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 076/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2019. 
TENDO COMO OBJETO. “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS 
ELÉTRICOS, MATERIAIS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, MANUTENÇÃO PREDIAL E MANUTENÇÃO DA BR-
163, CONFORME TERMO DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”, 
CONFORME A SEGUIR, CAGK COMERCIO DE MATERIAS ELETRICOS LTDA-ME, CNPJ Nº 
23.232.816/0001-46, ITENS DA VENCEDORA – 2877 R$ 24,00; 7031 R$ 5,90; 8132 R$ 16,99; 8924 R$ 8,10; 
9355 R$ 5,90; 13009 R$ 5,35; 15294 R$ 0,07; 60443 R$ 0,03; 66483 R$ 13,29; 66525 R$ 277,00; 66563 R$ 6,99; 
74010 R$ 1,38; 75734 R$ 3,74; 75737 R$ 3,54; 75738 R$ 2,85; 75769 R$ 11,90; 75819 R$ 3,14; 75840 R$ 249,00; 
75912 R$ 2,05; 75917 R$ 5,50; 75927 R$ 85,00; 75938 R$ 47,05; 104425 R$ 0,35; 104428 R$ 5,49; 104433 R$ 
1,09; 104435 R$ 1,79; 104506 R$ 179,00; 104526 R$ 10,95; 104527 R$ 9,90; 104528 R$ 15,00; 104529 R$ 23,30; 
104530 R$ 3,70; 104531 R$ 45,00; 104532 R$ 3,00; 104533 R$ 0,54; 104534 R$ 1,30; 104535 R$ 1,15; 104536 
R$ 1,85; 104537 R$ 2,80; 104538 R$ 0,42; 104539 R$ 2,00; 104540 R$ 1,70; 104547 R$ 3,59; 104624 R$ 489,00; 
800974 R$ 168,00; 800994 R$ 1,74; 800995 R$ 1,40; 800997 R$ 2,99; 800998 R$ 3,90; 801001 R$ 27,80; 801003 
R$ 32,90; 801005 R$ 66,60; 801006 R$ 113,30; 801007 R$ 1,35; 801008 R$ 1,94; 801009 R$ 8,30; 801015 R$ 
43,00; 801018 R$ 1,06; 801029 R$ 111,90; 801032 R$ 369,00; 801034 R$ 0,44; 801035 R$ 0,56; 801036 R$ 0,76; 
801038 R$ 0,98; 801039 R$ 2,00; 801040 R$ 3,00; 801041 R$ 4,00; 801042 R$ 5,40; 801048 R$ 6,90; 801051 R$ 
0,50; 801052 R$ 0,79; 801053 R$ 0,99; 801054 R$ 1,20; 801055 R$ 1,85; 801056 R$ 3,00; 801057 R$ 4,90; 
801073 R$ 10,60; 801074 R$ 15,00; 801079 R$ 2,50; 801080 R$ 2,50; 801081 R$ 3,75; 801082 R$ 5,10; 801083 
R$ 5,00; 801084 R$ 3,90; 801085 R$ 2,60; 801087 R$ 33,50; 801088 R$ 12,60; 801089 R$ 2,55; 801090 R$ 3,75; 
801091 R$ 5,30; 801093 R$ 3,75; 801094 R$ 2,60; 801095 R$ 1,07; 801096 R$ 2,00; 801097 R$ 1,38; 801098 R$ 
4,50; 801099 R$ 2,56; 801100 R$ 2,15; 801102 R$ 2,00; 801103 R$ 0,80; 801110 R$ 17,90; 801111 R$ 17,90; 
801112 R$ 17,90; 801113 R$ 17,90; 801114 R$ 17,90; 801115 R$ 17,90; 801116 R$ 17,90; 801123 R$ 30,80; 
801124 R$ 30,80; 801125 R$ 80,70; 801134 R$ 169,00; 801135 R$ 549,00; 801136 R$ 548,00; 801137 R$ 549,00; 
801138 R$ 890,00; 801139 R$ 890,00; 801144 R$ 0,49; 801165 R$ 43,00; 801166 R$ 79,00; 801173 R$ 8,15; 
801176 R$ 7,65; 801179 R$ 36,40; 801186 R$ 2,15; 801187 R$ 3,70; 801189 R$ 2,32; 801191 R$ 4,15; 801194 R$ 
2,89; 801195 R$ 4,00; 801201 R$ 3,79; 801205 R$ 3,89; 801208 R$ 4,99; 801209 R$ 18,50; 801221 R$ 4,69; 
801241 R$ 49,80; 801242 R$ 53,00; 801243 R$ 119,00; 801244 R$ 137,00; 801247 R$ 2,39; 801248 R$ 19,30; 
801270 R$ 26,80; 801278 R$ 21,15; 801280 R$ 80,50; 801287 R$ 83,00; 801281 R$ 2,80; 801292 R$ 2,90; 
801293 R$ 2,05; 801295 R$ 0,32; 801296 R$ 0,37; 801297 R$ 0,53; 801298 R$ 0,73; 801303 R$ 3,10; 801308 R$ 
129,90; 801311 R$ 289,00; 801312 R$ 14,80; 801313 R$ 1,88; 801314 R$ 1,88; 801315 R$ 1,88; 801316 R$ 1,88; 
801317 R$ 1,88; 801318 R$ 1,88; 801319 R$ 2,70; 801320 R$ 2,70; 801321 R$ 2,70; 801331 R$ 494,00; 801332 
R$ 276,00; 801334 R$ 235,00; 801335 R$ 18,30; 801336 R$ 23,00; 801337 R$ 93,90; 801338 R$ 13,90; 801339 
R$ 20,00; 801340 R$ 89,00; 801341 R$ 26,30; 802283 R$ 5,10; 816816 R$ 53,70; 816826 R$ 45,80; 816829 R$ 
208,00; 816830 R$ 44,30; 816834 R$ 32,87; 816837 R$ 29,41; 816840 R$ 44,00; 816841 R$ 2.290,00; 824132 
R$ 1.399,00; 824181 R$ 183,00; 824214 R$ 51,59; 824223 R$ 23.285,00; 824826 R$ 34,80; 834123 R$ 1,23; 
834124 R$ 0,64; 834125 R$ 0,70; 834126 R$ 1,04; 834127 R$ 2,45; 834129 R$ 69,80; 834130 R$ 69,80; 834133 
R$ 20,30; 834134 R$ 12,99; 834135 R$ 8,75; 834136 R$ 6,20; 834137 R$ 2,40; 834143 R$ 54,33; 834160 R$ 
1.573,00; 834169 R$ 0,24; 834170 R$ 0,50; 834171 R$ 0,37; VALOR TOTAL R$ 521.939,00; CONSTRUPOSTE 
CONST. DE REDES IND. DE POSTES LTDA EPP., CNPJ Nº 02.953.710/0001-61, ITENS DA VENCEDORA - 
6182 R$ 19,40; 10465 R$ 49,90; 10983 R$ 4,20; 22220 R$ 4,00; 22221 R$ 16,50; 66531 R$ 0,03; 66532 R$ 0,05; 
66533 R$ 0,06; 66549 R$ 790,00; 67239 R$ 250,00; 74024 R$ 31,00; 75783 R$ 27,40; 75839 R$ 170,00; 75852 
R$ 22,49; 75865 R$ 14,80; 75903 R$ 7,10; 76007 R$ 16,90; 76010 R$ 8,95; 96024 R$ 9,80; 104421 R$ 2,70; 
104426 R$ 0,44; 104429 R$ 5,10; 104434 R$ 16,95; 104485 R$ 75,00; 104525 R$ 5,20; 104541 R$ 0,85; 104597 
R$ 245,00; 104598 R$ 262,00; 104599 R$ 439,00; 104603 R$ 615,00; 104619 R$ 150,00; 107528 R$ 0,12; 
800975 R$ 39,85; 800976 R$ 36,00; 800978 R$ 0,36; 800987 R$ 0,56; 800988 R$ 0,63; 800991 R$ 1,36; 800996 
R$ 2,15; 800999 R$ 10,20; 801000 R$ 12,90; 801002 R$ 24,00; 801019 R$ 13,08; 801043 R$ 1,80; 801044 R$ 
1,50; 801045 R$ 2,10; 801046 R$ 2,80; 801047 R$ 3,60; 801049 R$ 0,30; 801050 R$ 0,30; 801061 R$ 11,68; 
801062 R$ 3,86; 801068 R$ 0,67; 801069 R$ 0,53; 801070 R$ 0,42; 801071 R$ 7,70; 801072 R$ 8,77; 801075 R$ 
18,50; 801076 R$ 17,50; 801078 R$ 4,50; 801104 R$ 5,50; 801105 R$ 5,50; 801106 R$ 5,50; 801107 R$ 5,50; 
801108 R$ 5,50; 801109 R$ 5,50; 801117 R$ 29,00; 801118 R$ 29,00; 801119 R$ 29,00; 801120 R$ 29,00; 801121 
R$ 29,00; 801122 R$ 29,00; 801126 R$ 6,30; 801127 R$ 6,30; 801128 R$ 5,24; 801129 R$ 7,55; 801130 R$ 7,55; 
801131 R$ 19,90; 801132 R$ 29,40; 801140 R$ 2.200,00; 801141 R$ 92,00; 801147 R$ 37,00; 801148 R$ 49,00; 
801149 R$ 410,00; 801150 R$ 167,00; 801169 R$ 8,47; 801170 R$ 59,50; 801171 R$ 99,50; 801172 R$ 0,75; 
801174 R$ 13,00; 801175 R$ 4,10; 801177 R$ 12,40; 801178 R$ 29,50; 801183 R$ 1,60; 801185 R$ 1,36; 801188 
R$ 5,59; 801190 R$ 3,39; 801196 R$ 6,39; 801197 R$ 8,98; 801200 R$ 3,12; 801216 R$ 3,48; 801217 R$ 6,14; 
801236 R$ 699,00; 801237 R$ 899,00; 801238 R$ 1.199,00; 801285 R$ 115,00; 801288 R$ 190,00; 8012890 R$ 
264,18; 8012899 R$ 1,02; 801300 R$ 1,31; 801301 R$ 1,80; 801302 R$ 2,66; 801304 R$ 5,30; 801305 R$ 218,00; 
801306 R$ 235,00; 801307 R$ 11,00; 801309 R$ 270,00; 801324 R$ 7,10; 801325 R$ 122,00; 801326 R$ 77,00; 
801333 R$ 123,00; 801342 R$ 22,20; 801343 R$ 15,60; 801344 R$ 22,400; 801348 R$ 100,00; 801350 R$ 0,10; 
801352 R$ 0,02; 801353 R$ 0,05; 801355 R$ 0,02; 801356 R$ 0,02; 801362 R$ 8,45; 801757 R$ 9,85; 801759 R$ 
9,50; 801810 R$ 98,00; 816525 R$ 53,67; 816817 R$ 53,70; 816818 R$ 60,00; 816820 R$ 68,50; 816821 R$ 
77,40; 816823 R$ 124,65; 816824 R$ 29,90; 816827 R$ 82,00; 816828 R$ 109,50; 816831 R$ 86,90; 816833 R$ 
12,15; 816835 R$ 32,80; 816836 R$ 18,75; 816838 R$ 49,90; 816839 R$ 110,50; 816844 R$ 7.960,00; 816845 R$ 
10.250,00; 816846 R$ 11.900,00; 816847 R$ 12.700,00; 816848 R$ 12.700,00; 816850 R$ 23.100,00; 824167 R$ 
85,63; 824168 R$ 4,29; 824182 R$ 9,85; 824186 R$ 14,40; 824187 R$ 7,88; 824188 R$ 4,96; 824189 R$ 5,10; 
824192 R$ 0,03; 824206 R$ 650,00; 824207 R$ 795,00; 824208 R$ 77,40; 824210 R$ 35,10; 824212 R$ 279,00; 
824224 R$ 36,00; 824225 R$ 10,26; 824226 R$ 22,71; 824827 R$ 7,72; 824830 R$ 7,95; 834131 R$ 45,78; 
834132 R$ 25,07; 834159 R$ 438,84; 834162 R$ 19,35; 834163 R$ 0,11; 834165 R$ 0,03; 834166 R$ 2,57; 
834167 R$ 8,10; 834168 R$ 3,06; 834172 R$ 0,17; 834174 R$ 0,32; 834174 R$ 0,32; 834175 R$ 1,23; 834176 R$ 
2,21; 834177 R$ 6,94; VALOR TOTAL R$ 699.875,72; COXIPO MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA, CNPJ Nº 
26.579.029/0001-63, ITENS DA VENCEDORA - 801345 R$ 5,08; e 801346 R$ 7,45; VALOR TOTAL R$ 1.879,50; 
ELETRICA LUZ COM. DE MAT. ELETRICOS LTDA-ME. CNPJ N.º 00.226.324/0001-42, ITENS DA 
VENCEDORA - 11248 R$ 60,00; 75836 R$ 63,92; 75942 R$ 36,45; 75955 R$ 255,60; 104630 R$ 26,99; 801026 
R$ 152,55; 801033 R$ 593,00; 801063 R$ 1,49; 801064 R$ 1,49; 801065 R$ 1,49; 801066 R$ 1,49; 801067 R$ 
1,49; 801086 R$ 3,78; 801092 R$ 5,06; 801193 R$ 11,70; 801198 R$ 15,00; 801212 R$ 4,49; 801245 R$ 9,90; 
801261 R$ 25,60; 801262 R$ 25,60; 801263 R$ 25,60; 801276 R$ 1,10; 801281 R$ 119,70; 801310 R$ 221,40; 
801323 R$ 9,99; 816819 R$ 68,65; 816822 R$ 77,49; VALOR TOTAL R$ 87.612,91; e IVAN GUIA LEMOS DA 
SILVA & CIA LTDA ME, CNPJ Nº 12.995.729/0001-24, ITENS DA VENCEDORA - 21796 R$ 789,00; 24348 R$ 
0,70; 59609 R$ 590,00; 75739 R$ 4,80; 104409 R$ 5,25; 104423 R$ 10,88; 104649 R$ 0,26; 104682 R$ 65,25; 
800977 R$ 25,11; 800985 R$ 5,24; 800986 R$ 6,76; 801004 R$ 46,80; 801011 R$ 3,06; 801012 R$ 6,86; 801013 
R$ 7,16; 801014 R$ 14,22; 801016 R$ 73,80; 801017 R$ 1,37; 801020 R$ 20,70; 801021 R$ 1,70; 801022 R$ 
3,22; 801023 R$ 3,16; 801024 R$ 17,42; 801025 R$ 71,95; 801026 R$ 59,31; 801027 R$ 82,80; 801030 R$ 
165,00; 801031 R$ 207,30; 801037 R$ 9,00; 801145 R$ 0,40; 801146 R$ 0,45; 801152 R$ 3,99; 801153 R$ 6,24; 
801154 R$ 1,55; 801155 R$ 2,68; 801156 R$ 3,20; 801157 R$ 3,20; 801158 R$ 1,09; 801159 R$ 1,65; 801182 R$ 
3,45; 801184 R$ 0,35; 801199 R$ 22,70; 801202 R$ 5,99; 801204 R$ 3,51; 801206 R$ 3,82; 801210 R$ 45,90; 
801211 R$ 1,89; 801279 R$ 25,40; 801282 R$ 286,20; 801284 R$ 179,00; 801286 R$ 120,00; 801289 R$ 378,00; 
801294 R$ 9,90; 801349 R$ 0,06; 801351 R$ 0,10; 812395 R$ 10,47; 834128 R$ 119,00; 834144 R$ 1.190,00; 
834164 R$ 0,06; VALOR TOTAL R$ 99.172,35 - VALOR TOTAL GERAL 1.410.479,46.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 034/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019 Tipo: Menor Preço 
Por Item. A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira, designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 26/08/2019, às 08H00, REGISTRO DE PREÇOS 
PARA EVENTUAL E FUTURA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS PESADAS DO TIPO 
ESCAVADEIRA HIDRAULICA E TRATOR ESTEIRA COM OPERADOR, em atendimento 
a Secretaria Municipal de Transporte e Obras 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 a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT,08 de agosto de 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 
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Edenilson fez o gol do triunfo colorado 

Inter embalado e perto da
decisão da Copa do Brasil
DA REPORTAGEM

Marcelo Lomba manda 
o chutão para a frente, a bola 
percorre os céus do Mineirão 
no apagar das luzes do se-
gundo tempo, e os reservas 
do Inter já deixam o banco, 
antes mesmo do apito final. 
A comemoração é instintiva, 
após ter sido amadurecida 
em 90 minutos de um jogo 
“quase perfeito” na vitória 
por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, 
quarta-feira, pela ida da se-
mifinal da Copa do Brasil.

O resultado deixa a 
equipe a um passo da vaga na 
grande final. Basta um em-
pate no Beira-Rio no duelo 
da volta, em 4 de setembro, 
às 20h30. Mas a atuação em 
solo mineiro serve ainda 
como (mais uma) credencial 
ao trabalho de Odair Hell-
mann na busca pelo primeiro 
título pelo Inter.

Em pleno Mineirão, a 
equipe deu uma amostra de 
maturidade ao cumprir à ris-
ca a estratégia traçada pelo 
treinador para a partida de-
cisiva. Como já havia feito 
em duas classificações ante-
riores: sobre o Palmeiras, nas 
quartas da Copa do Brasil, e 
sobre o Nacional, nas oitavas 
da Libertadores.

Sem D’Alessandro, sus-
penso, Odair optou por Rafa-
el Sobis aberto pela esquerda 
para conter os avanços de 
Orejuela. O retorno de Ro-
drigo Lindoso após entorse 
no tornozelo esquerdo per-
mitiu a manutenção do 4-1-
4-1 já tradicional sob o seu 

comando.
A partir daí, o Inter fez 

exatamente o jogo propos-
to pelo treinador. A equipe 
soube suportar a imposição 
inicial de um Cruzeiro que 
teve 70% de posse de bola nos 
primeiros 15 minutos sem 
correr riscos. A equipe defen-
deu com todos os atletas no 
campo de defesa e formou 
uma barreira intransponível 
em frente à área de Marcelo 
Lomba.

Passada a pressão ini-
cial, o Inter se manteve com-
pactado no sistema defensivo 
e conseguiu ficar mais com a 
bola, mesmo tendo dificul-
dades na transição ao ataque. 
Em mais de uma oportuni-
dade, Edenílson ou Patri-
ck correram sozinhos até o 
campo ofensivo. O primeiro 
tempo foi sonolento, mas os 
gaúchos criaram a melhor 
chance, com Uendel em jo-
gada na linha de fundo.

“Um jogo assim você 
precisa ser perfeito tatica-
mente para colher algo. Fo-
mos merecedores. Todos se 
empenharam. Quando chega 
a fases assim, você precisa sa-
ber sofrer” (Rafael Sobis).

O segundo tempo ini-
ciou com dinâmica seme-
lhante. O Cruzeiro tentou ter 
postura mais agressiva, mas 
parou no sistema defensi-
vo colorado. Lindoso atuou 
quase como um terceiro za-
gueiro próximo a Rodrigo 
Moledo e Víctor Cuesta. Pela 
direita, Bruno fechou a porta 
e freou Pedro Rocha, a arma 
mais incisiva do Cruzeiro. 

“QUASE PERFEITO” | Colorado vence o Cruzeiro por 1 a 0 em pleno Mineirão e fica a um empate no Beira-Rio
Foto: Douglas Magno/BP FilMes

Luiz Adriano teve o seu nome registrado no BID Daniel Alves e Raí em Paris 

Foto: Cesar greCo

Foto: arquivo Pessoal

CRUZEIRO

Aprendizado, conquistas e pedido de
desculpa: Dedé se despede de Mano

PALMEIRAS

Luiz Adriano pode fazer sua
estreia já contra o Bahia

DE QUESTIONADO A OVACIONADO

Chegada de Daniel 
Alves alivia pressão 
sobre Raí no São PauloFoto: Divulgação

Nas redes sociais, zagueiro exalta trabalho realizado com o treinador 

DA REPORTAGEM

O zagueiro Dedé foi 
às redes sociais se despedir 
de Mano Menezes, que dei-
xou o cargo de treinador do 
Cruzeiro após a derrota por 
1 a 0 para o Internacional, 
no Mineirão, pela partida de 
ida das semifinais da Copa 
do Brasil. Foi mais que uma 
despedida. Foi também um 
agradecimento e um pedido 
de desculpas.

“Obrigado Professor 
por todo esse tempo juntos, 3 
anos de muito aprendizado, 
trabalho, tristezas mas muito 
mais ALEGRIAS, 4 conquista 
juntos com 2 Bi-Campeona-
tos, você será lembrado pra 
sempre por nós e espero um 
dia ter novamente essa opor-
tunidade de trabalhar conti-
go! Que Deus abençoe muito 
sua trajetória, desculpa pelos 
meus erros (que foram ten-
tado acertar) e Toda Sorte do 
mundo pra você porque você 
merece! (sic)”, escreveu Dedé.

Mano Menezes esta-
va no comando do Cruzeiro 
desde julho de 2016. Apesar 
das conquistas do Campeo-

DA REPORTAGEM

O nome de Luiz Adria-
no foi registrado no Boletim 
Informativo Diário (BID) da 
CBF. O atacante era o único 
dos reforços que ainda não 
havia sido regularizado. Des-
ta forma, ele já pode fazer a 
sua estreia com a camisa do 
Palmeiras.

Com contrato por qua-
tro anos com o Verdão, Luiz 
Adriano chega para reforçar 
o ataque da equipe coman-
dada por Luiz Felipe Scolari. 
Com Borja ainda se recupe-
rando do entorse no tornoze-
lo, e Deyverson na incerteza 
da titularidade, o novo refor-
ço pode fazer a sua primeira 

DA REPORTAGEM

Em um dos momentos 
da apresentação de Daniel 
Alves, na última terça-feira, 
parte dos quase 45 mil tor-
cedores que estiveram no 
Morumbi gritaram o nome 
de Raí. O diretor de fute-
bol do São Paulo foi um dos 
principais responsáveis pela 
contratação do capitão da 
seleção brasileira.

As palmas e o grito de 
“Raí” foram uma demons-
tração de que o diretor e 
ídolo são-paulino retomou 
parte de seu prestígio no 
clube. Antes de ser o arti-
culador da negociação, o 
ex-jogador sofreu duras crí-
ticas da torcida e pedidos 
de afastamento de conse-
lheiros. O momento mais 
delicado dessa relação con-
turbada foi quando Raí apa-
receu no torneio de Roland 
Garros, no final de maio. Ele 
se ausentou do clube em 
meio à disputa do clássico 
contra o Corinthians, pelo 
Brasileirão, e foi questiona-
do.

Torcedores e conse-
lheiros viram a atitude do 
dirigente como um des-
compromisso com o clube. 
Nem mesmo as explicações 
do São Paulo, alegando que 
a viagem do diretor estava 

programada desde janeiro 
por conta de um evento da 
Fundação Gol de Letra e de 
reuniões com presidentes 
de clubes da França, acal-
maram os ânimos.

O caso desgastou a re-
lação de Raí internamente. 
Ele foi a público prestar es-
clarecimentos e foi alvo de 
pressão de grupos de con-
selheiros. Sabendo disso, 
o presidente do São Paulo, 
Leco, sinalizou que não ha-
veria trocas imediatas nos 
cargos.

Para piorar, logo após 
o clássico, o São Paulo foi 
eliminado da Copa do Brasil 
em duelo contra o Bahia. A 
queda em mais um torneio 
resultou em um protesto em 
frente ao CT da Barra Fun-
da. Centenas de torcedores 
foram ao local no dia 1º de 
junho, e um dos principais 
alvos foi Raí, além de Leco 
e jogadores, como Nenê, 
Hudson, Jucilei e Reinaldo. 
A pressão sobre Raí era an-
tiga, sobretudo por conta 
da eliminação precoce na 
Libertadores. Em fevereiro, 
por exemplo, conselheiros 
da oposição pediram a saída 
do diretor de futebol em um 
documento entregue a Leco. 
A situação, por sua vez, de-
fendeu Raí e o apoiou junto 
ao presidente.

nato Mineiro (2018 e 2019) 
e da Copa do Brasil (2017 e 
2018), não resistiu ao mal 
momento vivido pelo time, 
que venceu apenas um dos 
últimos 18 jogos e não balan-

partida pelo clube já neste 
domingo, contra o Bahia.

Luiz Adriano fez o seu 
primeiro treino junto com o 
grupo na última terça-feira, 
com direito a gol de letra 
na atividade de finalizações. 
Nesta quarta-feira, foi a vez 
da segunda participação jun-
to ao elenco palmeirense.

O atacante não precisou 
de um trabalho específico 
para se recondicionar fisica-
mente. Isso porque ele já es-
tava em atividade pelo Spar-
tak Moscou, seu ex-clube. 

Luiz Adriano já havia 
entrado em campo na atual 
temporada em três oportuni-
dades, no Campeonato Rus-
so.

çou as redes nos últimos oito.
Foram 235 jogos do 

Cruzeiro na “era Mano Me-
nezes”, contando as duas pas-
sagens (a primeira em 2015 
e a segunda desde julho de 

2016), sendo que em 16 opor-
tunidades o auxiliar Sidnei 
Lobo comandou o time à 
beira do gramado, fosse por 
suspensão ou por licença 
médica de Mano.

A única defesa de Marce-
lo Lomba veio em chute de 
Henrique, de fora da área.

A intensidade habitu-
al dos incansáveis Patrick e 
Edenílson garantia escapes 
eventuais, e a bola longa em 
Guerrero ajudava a “respi-

rar” na defesa. A entrada de 
Wellington Silva pela direita 
no lugar de Nico López foi 
o ponto de virada par o In-
ter encaixar contra-ataques e 
criar chances para virar “me-
recedor” da vitória.

O gol não tardou a sair. 

Guerrero cobrou falta quase 
perfeita, mas parou em Fá-
bio. No rebote, Edenílson ir-
rompeu para completar para 
as redes.

Em desvantagem no 
placar, o Cruzeiro bem que 
tentou levar perigo, mas 

teve seus esforços controla-
dos pela defesa colorada, em 
uma noite de cruzamentos 
em excesso e pouca criati-
vidade. Prova disso é que o 
único lance de perigo após o 
gol veio em chute de Pedro 
Rocha, para fora.
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Estrutura é gerida pelos índios por se localizar em área de reserva 

Sinfra fará licitação emergencial
para reparar balsa do Rio Xingu
DA REPORTAGEM

A balsa “Estradeiro I” e o 
rebocador “Estradeiro II”, 
utilizados no transporte so-
bre o Rio Xingu, em São José 
do Xingu, foram retirados de 
operação por tempo inde-
terminado por não apresen-
tarem condições seguras de 
trafegabilidade. A suspensão 
do funcionamento deve-se à 
falta de manutenção regular 
da estrutura por parte da co-
munidade da etnia Kayapó, 
que opera o modal.

Para dar uma solução à si-
tuação e regularizar a traves-
seia de carros, carretas e ca-
minhões no prolongamento 
da MT-322, sobre o rio, a Se-
cretaria de Estado de Infra-
estrutura e Logística (Sinfra) 
deu início a um levantamen-
to das condições do modal 
para realização de uma lici-
tação emergencial visando o 
reparo da balsa.

A decisão de interdição 
acontece dois meses após 
a realização de reunião, na 
sede da Sinfra, com cerca de 
20 lideranças indígenas da 

etnia Kayapó, que se com-
prometeram a manter a ope-
ração do equipamento com 
horários regulares, preços 
fixos e em condições de se-
gurança.

O encontrou contou com 
a presença de representantes 
da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai) e atendeu a uma 
solicitação do Ministério Pú-
blico Federal (MPF) e da Ma-
rinha.

Porém, em inspeção no 
início de agosto, a Mari-
nha do Brasil, por meio da 
Agência Fluvial de São Félix 
do Araguaia, detectou que a 
balsa e o rebocador continu-
avam sem “condições segu-
ras para navegação e a sal-
vaguarda da vida humana”, 
o que acarretou a decisão de 
parar o transporte.

A embarcação operada pe-
los kayapó, apesar de ser do 
Governo do Estado, está lo-
calizada a 42 km de São José 
do Xingú na reserva indíge-
na “Capot Jarina”, dentro do 
Parque Nacional do Xingu, 
no prolongamento da MT-
322, que é responsabilida-

LOGÍSTICA | O objetivo é garantir condições de segurança do modal no rio
Foto: Divulgação 

Foto: PM/Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Poliana Mazzo

SORRISO

Cinco mulheres foram mortas e mais
de mil solicitaram medida protetiva

RIO CUIABÁ

Incêndio destrói 3,1 mil hectares
de área de proteção de cabeceiras

SINOP

Incêndio destrói 
estoque de madeira

Duzentos casos de violência doméstica estão em investigação 

Segundo os Bombeiros, fogo começou no sábado e foi 
extinto na terça 

Incêndio atingiu madeireira na tarde de quarta em Sinop 

DA REPORTAGEM

Cinco mulheres foram 
mortas este ano, em Sorriso, 
vítimas de violência domés-
tica. E, segundo dados do 
Tribunal de Justiça (TJ-MT), 
mais de mil mulheres têm 
medidas protetivas autoriza-
das no município.

De acordo com a Polícia 
Civil, de janeiro a julho, 27 
suspeitos foram presos por 
agredir mulheres. Cerca de 
cinco denúncias de agressão 
são registradas por dia. Além 
disso, diariamente, são regis-
trados, aproximadamente, 
seis pedidos de medidas pro-
tetivas. 

Atualmente, há cerca de 
200 casos de violência do-
mésticas sendo investigados.

Segundo o delegado 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um incêndio florestal 
atingiu a Área de Proteção 
Ambiental das Cabeceiras do 
Rio Cuiabá e destruiu mais 
de 3,1 mil hectares. Segun-
do o Corpo de Bombeiros, o 
fogo começou no sábado (3) 
e foi extinto na terça (6).

De acordo com o Cor-
po de Bombeiros, a operação 
exigiu a atuação de 16 bom-
beiros, sendo 11 militares 
por terra, mais a aeronave e 
apoio no solo para abasteci-
mento de água e combustí-
vel. A operação de combate 
aéreo utilizou mais de 30 
mil litros de extintor.

O combate contou com 
o Batalhão de Emergências 
Ambientais (BEA) e o Grupo 
Aviação Bombeiro Militar 
(GavBM). O Grupo de Avia-
ção Bombeiro Militar ainda 
deve permanecer na região 
para realizar voos de moni-

DA REPORTAGEM

Um incêndio atingiu 
uma madeireira na tarde de 
quarta-feira (7) em Sinop. 
Segundo o Corpo de Bom-
beiros, as chamas altas, junto 
com a fumaça e o vento for-
te, dificultaram o trabalho de 
combate.

Cerca de 50 m³ de ma-
deira foram destruídos pelo 
fogo. O trabalho dos milita-
res evitou que mais madeira 

e também o barracão fossem 
atingidos. Foram usados cin-
co mil litros de água no com-
bate às chamas. O prejuízo 
ainda não foi contabilizado 
pelo proprietário. 

Ainda segundo os bom-
beiros, algumas pessoas colo-
cavam lixo às margens da rua, 
perto da madeira. A suspeita é 
de que alguém tenha coloca-
do fogo no lixo e as chamas 
se alastraram até a área da 
serraria.

Nilson Farias, os números de 
denúncias aumentaram após 
a criação do Núcleo da Mu-
lher, em maio de 2018. Ain-
da segundo ele, somente em 
junho deste ano, foram auto-
rizadas 42 medidas proteti-
vas. Todas as mulheres com 
medidas protetivas recebem 
acompanhamento psicológi-
co. E, quando necessário, são 
encaminhadas para uma casa 
de amparo.

O delegado afirma que 
o número de casos tem au-
mento porque, uma vez am-
parada, a mulher tem mais 
coragem de denunciar o 
agressor. 

A delegacia fez uma 
parceria com o poder judici-
ário para monitorar os casos 
em que as vítimas se reconci-
liam com os maridos. O ob-

TIRO PELA 
CULATRA...

Um ladrão envolvido no assalto a 
uma empresa em Sinop, acabou sendo 
atingido por tiro na virilha e parte da 
coxa. Ele está hospitalizado e seu estado 
de saúde não foi informado. O assaltante 
estava com o revólver na cintura quan-
do houve o disparo, que teria ocorrido no 
Jardim Ibirapuera. Sentindo fortes do-
res, ele foi até o batalhão dos bombeiros, 
pediu socorro e contou a versão que um 
homem atirou nele. A polícia foi comu-
nicada e passou a acompanhar o caso. O 
baleado acabou confessando que estava 
envolvido no assalto a empresa, poucas 
horas antes.

SUSPEITA 
DE ABUSO...
Mulher de 29 anos está sendo acusada de abusar sexu-
almente da filha, uma menina de 11 anos. A Polícia Civil 
de Alta Floresta foi comunicada por meio do Conselho 
Tutelar e agora investiga o fato. De acordo com as in-
formações, a avó paterna, que detém a guarda da crian-
ça, foi quem procurou o Conselho Tutelar para fazer a 
denúncia. A vítima estava de férias na casa da mãe, 
em uma chácara na região norte. A menina contou que 
durante esse período, foi agredida várias vezes e que, 
dias após a agressão, a mãe passou a fazer carícias em 
sua genitália. Outro fato narrado pela menor é de que a 
mãe tentou, de forma forçada, introduzir um absorvente 
interno, causando dores e desconforto. Disse ainda que 
passou a gritar diante do ato. Assustado, o marido da 
mulher foi até o quarto e a suspeita teria saído do local.

MÃE E BEBÊ COM 
QUEIMADURAS...
Uma mulher e o bebê dela, de 10 
meses, ficaram feridos depois que 
uma casa pegou fogo em Pontes e 
Lacerda. Segundo o Corpo de Bom-
beiros, as vítimas foram levadas 
para uma unidade de saúde, onde 
receberam atendimento. As cau-
sas do incêndio ainda devem ser 
apuradas. Além de mãe e filho, um 
adolescente também teve ferimen-
tos.Todas as vítimas, de acordo com 
os bombeiros, foram encontradas 
sentadas na calçada na frente da 
residência.O atual estado de saúde 
das vítimas não foi informado.

Divulgação

toramento e rescaldo.Ainda 
conforme os bombeiros, o 
apoio dos moradores locais 
foi fundamental para o su-
cesso da operação, no supor-
te para a base e também no 
combate terrestre onde hou-
ve a atuação em conjunto.

A ÁREA
A Área de Proteção Am-

biental Cabeceiras do Rio 
Cuiabá é uma unidade de 
conservação do tipo uso sus-
tentável e foi criada em 1999, 
abrangendo uma região de 
473 mil hectares entre Ro-
sário Oeste, Nobres, Nova 
Brasilândia e Santa Rita 
do Trivelato.O objetivo da 
unidade é preservação dos 
recursos hídricos, em parti-
cular o sistema hidrográfico 
dos Rios Alto Cuiabá, Teles 
Pires e Juruena e das paisa-
gens e elementos cênicos 
formados pelas Serras Azul, 
do Morro Selado, Santa Rita 
e do Cuiabá.

de do governo estadual. “O 
que queremos é que a balsa 
opere dentro das normas de 
segurança, que haja boias, 
coletes salva-vidas para os 
usuários, como determina a 
Marinha, com preços e ho-
rários fixados”, destacou o 
secretário adjunto de Con-
cessões e Logística da Sinfra, 
Huggo Waterson.

Segundo o adjunto, desde a 
sua aquisição a balsa é admi-
nistrada pelas aldeias indíge-
nas locais, porque apesar de 
ser patrimônio e jurisdição 
do Estado de Mato Grosso, a 
travessia acontece dentro de 
área de reserva.

“Há menos de três anos, 
a Sinfra realizou a reforma 
completa da estrutura de na-
vegação, porém atualmente 
equipamento já está reple-
to de avarias e corre risco 
de afundar pela ausência de 
manutenção por parte dos 
indígenas. Chamamos as li-
deranças, conversamos e eles 
se comprometeram a resol-
ver a questão, mas ainda não 
tomaram as providências”, 
disse.

jetivo é evitar outra agressão 
ou mesmo a morte da mu-
lher.

“Não temos como criar 
uma delegacia especifica-

mente para isso, no entanto, 
o núcleo de atendimento à 
mulher tem dado resultado. 
E o atendimento é especiali-
zado”, declarou o delegado.
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A 6ª edição da Iluminare será realizada de 9 a 18 de agosto, no Ghizoni 

VI Iluminare começa hoje oferecendo
oportunidade de negócios e novidades
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Começa nesta sexta-feira 
(9) a sexta edição da Ilu-
minare, a maior mostra de 
arquitetura e interiores do 
Norte de Mato Grosso. O 
evento segue até o próximo 
dia 18 de agosto, realizado 
no Ghizoni Centro de Even-
tos, em Sinop. A expectativa 
da empresária Val Araújo, 
idealizadora da feira, é a 
melhor possível.

“Esse ano trouxemos o 
tema ‘Sensações’. A mostra 
quer provocar sensações nos 
visitantes, muito além dos 
cinco sentidos. Essas sensa-
ções passam pela felicidade, 
alegria, diversão nos diver-
sos ambientes montados”, 
explica Val.

Como a empresária ante-
cipou, a Iluminare deste ano 
cresceu consideravelmente. 
Os tradicionais espaços de-
corados seguem presentes, 
mas o objetivo principal está 
em gerar oportunidades de 
negócios. Após quatro anos 
sendo realizada em Sinop, 
a mostra foi a Sorriso ano 
passado. Agora, em 2019, a 
Capital do Nortão recebe 
novamente a mostra em um 
espaço bastante amplo. De 
acordo com Val, serão 9.187 
m² para a feira.

“Neste espaço estarão am-
bientes decorados, com em-
presas e arquitetos de Sinop 
e região. Profissionais da 
arquitetura e empresários 
de Cuiabá estarão presen-
tes prestigiando a mostra e 
também aproveitando para 
negociar diretamente com 
as empresas aqui presentes”, 
destaca. O crescimento da 
Iluminare demonstra que 

‘SENSAÇÕES’ | Feira segue até o dia 18, apresentando tendências, cultura e ‘experiências sensoriais’ aos visitantes
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esta não se trata mais ape-
nas de uma mostra de ar-
quitetura e interiores, e sim 
uma feira para movimentar 
a economia local em diver-
sos aspectos. “Os empresá-
rios veem como uma opor-
tunidade de negócios, tanto 
quem expõe quanto quem 
visita. Haverá um auditório, 
onde serão realizadas pales-
tras e workshops. A família 
toda é beneficiada também, 
porque vamos oferecer atra-
ções culturais diversas e es-
paço gastronômico. Além 
disso, as crianças terão um 
espaço kids”, completa a em-
presária.

CAPELA
SENTIRE
Durante a mostra, os visi-

tantes também terão a opor-
tunidade de conhecer um 
espaço de espiritualidade e 
sustentabilidade. A Capela 
Sentire apresentará elemen-
tos inusitados na arquitetura 
e na arte em uma relação 
com o espaço sagrado. Estes 
locais, no decorrer da histó-
ria da humanidade, sempre 
foram criados para auxiliar 
o homem no seu encontro 
com Deus e na busca pela 
sua essência. A Capela esta-
rá integrada também com 
a natureza, que é desde os 
primórdios dos tempos, o 
primeiro espaço sagrado 
dos povos, onde ritos e ceri-
monias eram realizadas em 
meio as florestas, nas mon-
tanhas, sobre pedras trans-
formadas em altares e sob o 
céu e seus astros. O espaço 
foi criado pela artista plás-
tica Mari Bueno, juntamen-
te com os arquitetos Paula 
Bussolaro e Ronaldo Barbo-
za.


