
Após 75 dias os servidores públicos da Educação decidiram 
por cessar a greve. Em Assembleia Geral ficou definido a sus-
pensão, com o retorno das aulas retornam no próximo dia 14, 
quarta-feira da semana que vem.     Página -3

FIM DA NOVELA

Pressionados professores recuam
e greve da Educação acaba em MT  

NESTE SEMESTRE

Saque do
FGTS: tire
as suas
dúvidas
A liberação do FGTS começa 
em setembro para saques 
com limite de até R$ 500. 
Essa liberação abrange con-
tas que ainda estão receben-
do depósito do empregador 
atual e também de empregos 
anteriores, as chamadas 
contas inativas.                Página  - 7

Mais de cinco toneladas de drogas foram apreendidas no primeiro semestre em 
Mato Grosso. As apreensões fazem parte das ações repressivas das unidades das 
forças de segurança.                        Página -8

APREENSÃO DE DROGAS: 5 TONELADAS

FLAMENGO X GRÊMIO

Popstars
J. Jesus
e Renato
Gúacho

O Maracanã vai receber 
hoje, no Flamengo x Grêmio, 
um duelo inédito de dois dos 
principais treinadores do 
futebol brasileiro atualmente: 
Jorge Jesus e Renato Portalu-
ppi. Ambos têm características 
parecidas, com muita energia à 
beira do campo, e são popstars.
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um monumento à Paz e não à guerra, de-
dicado a todos os heróis, irmãos e herma-
nos vítimas de uma mesma guerra, a ser 
lembrada para jamais ser repetida

Ainda está disponível?
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estar esperando a resposta de algo que 
parece ser mais interessante.

Quem negocia muito pela internet 
sabe bem do que eu estou falando. E não 
adianta achar que está “livre” desse tipo 
de situação: pessoas “descuidadas” com 

seus anúncios existem 
aos montes, e cedo ou 
tarde algum deles vai 
incomodar sua negocia-
ção.

Sei que é difícil, mas 
às vezes ficar esperan-
do a resposta de alguém 
pode ser a pior coisa que 
você faz. Pense no tem-
po que você tem e avalie 
outras opções de negó-

cios. Se tiver algum que lhe agrade, vá 
em frente: ficar esperando pode fazer, 
em algumas situações, com que você 
perca bons negócios e, no fim das con-
tas, a resposta com relação ao que você 
esperou acabe sendo negativa.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Não é novidade que setores das polícias ignoram 
em certas ocasiões as regras do Estado de Direito e 
cometem arbitrariedades. Embora não seja, obvia-
mente, o único país do mundo a enfrentar esse tipo 
de desvio, sabe-se que o Brasil convive com preocu-
pante histórico de excessos das forças de segurança, 
não raro voltados contra populações vulneráveis.

Mais recentemente, tem se notado a extensão 
inquietante de atitudes abusivas a situações relacio-
nadas à liberdade de expressão e manifestação políti-
ca. O caso mais rumoroso, ocorrido no domingo (4), 
foi a retirada de um torcedor de futebol da arquiban-
cada da arena do Corinthians, em Itaquera, por gri-
tar termos chulos ao presidente Jair Bolsonaro (PSL), 
presente à partida.

A alegação da PM, de que a atitude poderia gerar 
reações de partidários do presidente e causar tumul-
to, é excêntrica. Não se discute que torcedores mui-
tas vezes incentivam conflitos, mas é impensável que 
todo tipo de diatribe emitida por um indivíduo num 
estádio se converta em caso de polícia. O episódio 
revelou-se ainda mais grave pelo fato de o torcedor 
ter relatado maus tratos por parte dos agentes, que só 
o liberaram dez minutos antes do final do espetáculo.

Acertou o clube ao divulgar nota na qual “rei-
tera seu compromisso com a democracia e a defesa 
do direito constitucional de livre manifestação” —e 
lembra que presidentes da agremiação foram alvos 
de manifestações de torcedores, aceitáveis se não fo-
rem violentas. 

Um dia antes, no sábado (3), também em São 
Paulo, dois policiais militares abordaram militantes 
do PSOL, partido de oposição ao presidente Bolsona-
ro e ao governador João Doria (PSDB), num encontro 
de mulheres da sigla, na sede do Sindicato dos Pro-
fissionais em Educação no Ensino Municipal. Sem 
nenhum amparo legal, um homem e uma mulher da 
PM entraram no local e pediram documentos e no-
mes dos presentes. Ao ser contestada, a policial res-
pondeu que já possuía todas as informações sobre o 
evento —um encontro banal e legítimo de militantes. 

No dia 23 de julho, três agentes da Polícia Ro-
doviária Federal adentraram a sede do Sindicato dos 
Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas 
(Sinteam), em Manaus, para, ao que parece, intimidar 
ativistas que organizavam um protesto contra Bolso-
naro, então prestes a visitar a cidade. Tais exibições 
de truculência apontam, sobretudo, uma inadmissí-
vel politização em decisões de agentes públicos que 
deveriam zelar pela impessoalidade e pelas garantias 
constitucionais. Não há como ignorar a correlação 
entre esses desvios e a retórica beligerante e irres-
ponsável de autoridades como governadores e, claro, 
o presidente da República.

Editorial

Polícia politizada

Ranking dos Políticos - Facebook

um tratamento especial a esse lugar histó-
rico e sagrado, repouso de tantos heróis da 
guerra e de tantas vítimas inocentes que 
nada tinham a ver com ela. Um lugar que 
clama por um marco a lembrar um mo-

mento de dor e bravura, um monumento à Paz e 
não à guerra, dedicado a todos os heróis, irmãos 
e hermanos vítimas de uma mesma guerra, a 
ser lembrada para jamais ser repetida. Os ar-
quivos do antigo IPDU da Prefeitura de Cuiabá 
devem guardar ainda alguns estudos das déca-
das de 80 e 90 nesse sentido.

A proposta ganhou novo fôlego com a Copa 
do Pantanal e a  possibilidade de tantas obras 
para a cidade, bem como com a coincidência 
da abertura do grande evento marcada para o 
dia 13 de junho, mesma data em que se lembra a 
Retomada de Corumbá pelas tropas cuiabanas 
do Exército Brasileiro, episódio que culminou 
com a contaminação dos soldados com o vírus 
da varíola, ao final trazido para Cuiabá com  o 
retorno dos “vitoriosos”, origem da dramática 
história do Caecae. Reforçava-se então a pro-
posta de um Monumento à Paz, a ser inaugura-
do no mesmo dia da abertura da Copa, que por 
sua vez também passou e de novo a ideia não 
foi para frente.

Agora uma nova convergência de interes-
ses pode ser outra oportunidade de se retomar 
a justa homenagem ao nosso campo santo. O 
muro de arrimo do edifício em construção ruiu 
trazendo junto quase a igrejinha inteira. Feliz-
mente sem vítimas, tudo seguido na hora pela 
Igreja e Construtora. Ao mesmo tempo é reto-
mada a obra da rotatória da Avenida 8 de Abril 
com a Thogo Pereira, lindeira à igreja, e a pre-
feitura começa a reformar a pracinha. Sonhar 
não ofende e ainda não custa nada, nem paga 
imposto. Seria demais pensar em todo esse 
conjunto de obras convergindo em um só pro-
jeto urbanístico harmonioso e digno para o Ca-
ecae, e contemplando também o Monumento à 
Paz?

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS, AR-
QUITETO E URBANISTA, É CONSELHEIRO DO 
CAU/MT

“Caecae”, a pracinha 
e a capela

TOMARAM LADO
Com a discussão, seguidores tomaram 

lado - e em sua maioria a favor do humoris-
ta. Após a polêmica, Medeiros amenizou: “Eu 
levei uma lapada do Rafinha Bastos por fa-
lar que ele perdeu a graça. Sou fã dele, acho 
inteligente, engraçado. Rafinha sofre de um 
mal mundial todos comediantes começa-
ram a falar de política (sic)”. E ao que tudo 
indica, Rafinha não está errado, afinal, os 
políticos brasileiros têm se acostumado a se 
preocupar bem mais com redes sociais do 
que com o bem-estar do cidadão...

CARRÃO DE 100 MIL
A Procuradoria Geral do Estado (PGE) aca-

ba de contratar a Toyota do Brasil Ltda. O ob-
jetivo é a compra de um Corolla Xei, zero km. 
O carrão foi orçado em R$ 101.726. O contrato 
foi assinado entre Soraya Mota Queiroz Sal-
vador, diretora geral e ordenadora de despesa 
do FUNJUS-PGE; e por Paulo Alexandre An-
tunes Mesquita, da Toyota. Pois bem, lembre-
-se querido cidadão: esse dinheiro para aqui-
sição do sedã sai do seu bolso. O que achou 
disso?

TRETA NO TWITTER
O deputado federal José Medeiros se en-

volveu em mais uma polêmica no Twitter. O 
confronto da vez foi com o humorista Rafi-
nha Bastos. Após uma postagem do humo-
rista sobre um programa de TV que tratava 
de pessoas presas injustamente, o parlamen-
tar destilou: “Vai achar sua graça perdida, 
Rafinha. Quando olho para um comediante, 
eu quero rir não me irritar”. Em resposta ao 
congressista, Rafinha Bastos não deixou por 
menos: “Quando eu olho pra um politico, eu 
quero ver ele trabalhando e não chilique na 
internet”.

Via de regra, quando eu não esqueço, eu costumo parabe-
nizar pelas datas importantes (costumo esquecer por uma 
série de fatores, inclusive por escrever com muita antece-
dência), mas esse ano a situação é um pouco mais, digamos, 
especial para mim, pois comemoro meu primeiro dia dos 
pais. Dessa forma gostaria de parabenizar a todos nós pelo, 
agora, “nosso” dia! Que o significado dessa palavra tão im-
portante não se resuma à uma data, e que consigamos, cada 
vez mais, fazer a diferença na vida de nossos filhos!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

JOSÉ ANTÔNIO LEMOS

Escrevo Caecae tal qual grafou Joaquim 
Ferreira Moutinho testemunha da tragédia 
da varíola de 1868 em Cuiabá, e que mesmo 
sofrendo-a na própria família teve força sufi-
ciente para descrevê-la depois em livro.

Em trechos de sua narrativa comentou: “O 
anjo da morte continuava incansável a sua 
obra de destruição. A polícia mandou arrom-
bar as portas de muitas casas para proceder-
-se ao enterramento de famílias inteiras que 
eram encontradas já em estado de putrefac-
ção. O número dos mortos, crescendo extra-
ordinariamente, montou a mais de duzentos 
por dia. A atmosfera da cidade estava viciada 
de um fétido nauseabundo que a viração do 
campo não conseguia dissipar, porque vinha 
também carregada de miasmas que exalavam 
de centenas de corpos que lá se achavam es-
palhados.(...) O chefe de polícia já neste tempo 
havia dado ordens para que sepultassem os 
corpos no celebre carrascal do Caecae, onde 
se reproduziam as cenas de horror começadas 
na cidade. (...) Hoje (quando escreveu) está esse 
lugar murado e ornado de uma capelinha sob 
a invocação de Nossa Senhora do Carmo; mas 
raríssimas são as pessoas que sabem em que 
parte desse cemitério descansam os restos 
mortais de suas famílias.” Pior, no Século XXI, 
raríssimos sabem sequer do antigo cemitério, 
ou da própria guerra.

Dedicada à mesma padroeira, a humilde 
capelinha foi substituída por uma igreja de 
alvenaria, ainda que modesta, mas suficiente 
para abrigar também uma creche filantrópi-
ca. Parte do campo santo foi transformado em 
uma moderna e movimentada avenida e o res-
tante virou praça. O conjunto encontra-se em 
importante interseção viária da cidade onde 
está em construção uma nova rotatória, obra 
da Copa 2014 retomada pela atual administra-
ção estadual, e onde também se encontra as 
obras de um grande edifício residencial.

Evidente que há muito tempo Cuiabá deve 

Crédito: Reprodução/TV Globo
IMAGEM DO DIA

“Tais exibições de truculência apontam 
uma inadmissível politização em deci-
sões de agentes públicos que deveriam 
zelar pela impessoalidade e pelas garan-
tias constitucionais

“
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Anunciar na internet é algo extre-
mamente normal atualmente. Com cus-
to zero (ou muito baixo, dependendo da 
forma escolhida) é a mídia de maior al-
cance da atualidade, você pode compar-
tilhar suas publicações com pessoas de 
qualquer lugar do 
mundo sem dificul-
dades, fazendo com 
que seu anúncio 
seja facilmente vi-
sualizado.

Acontece que 
muita gente sim-
plesmente anun-
cia, e se “esquece” 
de que a venda não 
se resume à pu-
blicação. Você olha, se interessa, man-
da mensagem e a pessoa não responde. 
Liga e ninguém atende. Persiste, volta a 
ligar, tenta, manda mensagem e quando 
consegue resposta o cidadão diz que já 
vendeu.

Para piorar a situação é praticamen-
te impossível saber se a pessoa é atenta 
ou não aos seus anúncios, o que torna a 
comunicação uma verdadeira “aventura”. 
Em alguns casos a resposta só vem de-
pois que você já fechou outro negócio.

Isso atrapalha bastante. Não são raros 
os casos em que atrasamos uma nego-
ciação ou mesmo perdemos negócio por 

Operários da Prefeitura do Rio retiraram ontem (9) pela manhã os corpos 
das vítimas da queda de uma viga de um viaduto em Coelho Neto, Zona Norte 
do Rio, na noite de quinta. São elas: Adeir dos Anjos Peixoto, 62 anos, que diri-
gia um caminhão carregando contêineres; Deivid Sangi da Costa, 29, auxiliar. 
Foram praticamente 12 horas de trabalho, entre serragem da estrutura e iça-
mento de partes, até a remoção do primeiro corpo.



DIVULGAÇÃO

“ESTAMOS 
AVERIGUANDO”...
O secretário estadual de Segurança 

Pública, Alexandre Bustamante, disse não 
saber se foi efetivado um termo de cessão 
entre a sua Pasta e o Ministério Público 
Estadual (MPE) para empréstimo de duas 
placas e um hardlock da marca Wytron, 
que posteriormente teriam sido utilizados 
para a prática de escutas ilegais.Segundo 
o procurador-geral de Justiça, José Antô-
nio Borges, o termo foi assinado em 20 de 
abril de 2010 pelo então procurador-geral 
de Justiça Marcelo Ferra de Carvalho e 
pelo próprio Bustamante, que à época era 
secretário-adjunto de Assuntos Estratégi-
cos da Sejusp.

EMANUEL 
PAZ E AMOR...
Provocado a responder se quer Mauro Mendes 

como apoiador de sua reeleição que parece cada vez mais 
evidente, Emanuel Pinheiro diz que faz tudo por Cuiabá, 
repetiu que é “Emanuelzinho paz e amor” e que a união 
de governador e prefeito só faz a população ganhar. “Sou 
o homem mais feliz do mundo por ser o prefeito nos 300 
anos da cidade onde nasci. Minha gestão inspira paixões, 
minha gestão está contagiando a população e está conta-
giando os partidos. Tenho 11 partidos me pedindo pra ser 
candidato, tem mais três querendo conversar comigo pra 
me apoiar. Acho que o Mauro Mendes já está contagiado 
[pelo tal amor a Emanuel] porque ele ama Cuiabá, ele foi 
prefeito de Cuiabá, e e está vendo o que estou fazendo, 
terminei muitas coisas que não deu tempo pra ele con-
cluir, melhorei muitas coisas que ele fez”

SUGESTÃO DE 
BOLSONARO...

O presidente Jair Bolsonaro sugeriu, ironica-
mente, fazer “cocô dia sim, dia não” para o com-
bate da poluição ambiental. A resposta foi dada ao 
ser questionado sobre a viabilidade em conciliar 
crescimento econômico e preservação ambiental. 
Insinuou, ainda, com mais uma carga de ironia, que 
isso é possível de ser feito ao “comer um pouqui-
nho menos”. Os comentários foram feitos em um 
momento em que Bolsonaro respondia a questio-
namentos sobre o incentivo de defensivos agrí-
colas, e os impactos sobre isso no meio ambiente. 
O presidente respondeu que o mundo conta, hoje, 
com 7,6 bilhões de habitantes no mundo, e que 
nascem, anualmente, 70 milhões. Somente no Bra-
sil, ele afirmou que nascem 2 milhões por ano.
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Em Assembleia Geral professores decidem retornar às aulas 

Em Assembleia Geral Sintep aceita 
proposta do Governo e greve termina
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após 75 dias os servidores 
públicos da Educação de-
cidiram por cessar a greve 
no estado de Mato Grosso 
que teve início no dia 27 de 
maio. Em Assembleia Geral 
ficou definido a suspensão, 
com retorno às atividades, 
mas ainda com o “estado de 
greve”, que significa que as 
cobranças ainda continuam 
junto ao Governo, mas com 
as atividades retomadas.

Também em Assembleia 
ficou definido que às au-
las retornam no próximo 
dia 14, quarta-feira da se-
mana que vem. Ao fim da 
reunião os manifestantes 
gritaram “A luta continua”, 
com referência principal-
mente ao cumprimento 
da Lei 510/2013. A pressão 
em cima dos servidores da 
Educação aumentou após 
o Governo divulgar uma 
carta ameaçando de demis-
são os professores que não 
retornarem de forma ime-
diata para   suas atividades 
após esses 75 dias de greve. 
O documento enviado aos 
servidores foi assinado pela 
secretária de Estado de Edu-

cação (Seduc), Marioneide 
Angélica Kliemachewsk.

A carta apesar de reco-
nhecer o ato de greve como 
legítimo, utiliza da decisão 
da Justiça que classificou a 
paralisação como abusiva. 
No texto é ressaltado que 
é caso de não cumprimen-
to do retorno às atividades 
o Governo adotará as pro-
vidências administrativas 
cabíveis. “Com o descum-
primento da determina-
ção judicial proferida pela 
Exma. Sra. Desa. Maria 
Aerotides Kneip, deve essa 
Secretaria de Estado de 
Educação abrir processos 
administrativos discipli-
nares individualizados por 
abandono de cargo público 
com observância ao devido 
processo legal”, diz trecho 
do despacho da Seduc.

No texto a secretária ain-
da ressalta que não basta 
a comunicação formal de 
volta dos servidores às sa-
las de aula, apenas como 
cumprimento de horário. 
“É preciso garantir no re-
torno ou não em uma ata 
que documente a decisão 
dos profissionais da unida-
de escolar, com assinatura 
dos membros presentes, 

ACABOU | Após ameaças de demissão, professores recuam e decidem suspender greve de 75 dias
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SEM MEDO

Justiça Eleitoral dá parecer favorável 
à cassação de prefeita de Várzea Grande

DESENVOLVIMENTO

Governo quer estreitar parceria 
com o Chile para turismo em MT

CRITICOU

Mendes não concorda 
com aprovação das contas 
de Taques pelo TCE/MT

Procurador classificou decisão como “adequada e necessária” 

Governador ficou irritado com decisão do TCE - Foto: Tchélo 
Figueiredo 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após o parecer do Tri-
bunal Regional Eleitoral de 
Mato Grosso, agora a Pro-
curadoria-geral Eleitoral 
em Brasília, também apon-
tou com parecer favorável 
para a cassação da prefeita 
de Várzea Grande, Lucimar 
Campos (DEM), e de seu 
vice José Aderson Hazama 
(PRTB), por irregularidades 
identificadas durante a cam-
panha eleitoral de 2016.

Para o vice-procura-
dor-geral eleitoral, Hum-
berto Jacques de Medeiros, 
relator do caso, identificou 
em seu voto que a cassa-
ção do diploma da chapa 
vencedora é uma medi-
da “adequada, necessária e 
proporcional” visto as “ilici-
tudes apontadas nos autos”. 
As ilicitudes referidas por 
Medeiros dizem respeito 

DA REPORTAGEM

A divulgação das bele-
zas naturais e dos serviços 
de turismo de Mato Gros-
so deve ser ampliada para 
o Chile. Em visita oficial ao 
Estado na quinta-feira (8), 
o embaixador do Chile no 
Brasil, Fernando Schimidt, 
disse que gostaria de ver 
mais chilenos visitando a 
região. 

“Poucos chilenos co-
nhecem as potencialidades 
do Pantanal, por exemplo. 
Nós recebemos quase 600 
mil turistas brasileiros por 
ano e acredito que muito 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Após a decisão do Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-MT), mesmo que com 
ressalvas, aprovar as contas 
do último ano de manda-
to do ex-governador Pedro 
Taques (PSDB), o atual go-
vernador, Mauro Mendes 
(DEM), criticou a decisão 
do órgão. Segundo Mendes, 
a justificativa dada por Ta-
ques em sua autodefesa de 
que pegou o estado em um 
período de crise econômica 
e a chamada por ele “heran-
ça maldita” do governo Sil-
val Barbosa, não justificam 
o descumprimento e negli-
genciamento das leis.

“Eu não posso concor-
dar que crise seja desculpa 
para que nós possamos des-
cumprir ou negligenciar na-
quilo que é importante para 
consertar a administração 
pública nesse País”, disse o 
governador.

Para justificar sua po-
sição, o democrata fez um 
comparativo com os anos de 
2015 e 2016 quando era pre-
feito de Cuiabá, que passou 
pelas mesmas dificuldades, 
mas mesmo assim terminou 
seu mandato com as contas 
em dia.

“Eu estive na Prefeitu-
ra em 2015 e 2016, foram os 
piores anos da crise brasi-
leira. E saí da Prefeitura e a 
entreguei em dia, cumprin-
do os índices, pagando todo 

mundo em dia, com o salário 
em dia, com os fornecedores 
em dia, com todo mundo 
numa situação muito enxu-
ta, muito redonda, uma pre-
feitura bem administrada, 
assim como em outras em 
Mato Grosso”, afirmou. 

No parecer favorável 
das contas de Taques, o TCE 
ficou de encaminhar ao Pa-
lácio Paiaguás, algumas re-
comendações ao atual Go-
verno, como por exemplo, 
reduzir os custos com cargos 
comissionados e de confian-
ça em 20%, além dessas, mais 
de 40 recomendações foram 
sugeridas. Em conversa com 
os jornalistas, Mendes disse 
ainda ter recebido as notifi-
cações do TCE, e que gosta-
ria que elas só fossem enca-
minhadas ao Governo após 
o momento de crise cessar. 
“A crise continua. Então ele 
[ conselheiro Isaias] deveria 
fazer recomendação para 
depois que acabar a crise. Se 
a crise é a justificativa para 
descumprir tudo, as reco-
mendações só podem valer 
no dia que o Brasil sair da 
crise”, pontuou Mendes.

Em nota, o advogado 
de Eike Batista, Fernando 
Martins, informou que a 
prisão temporária do em-
presário foi decretada “para 
que ele fosse ouvido em sede 
policial sobre fatos suposta-
mente ocorridos em 2013”. 
Segundo ele, se trata de uma 
prisão “sem embasamento 
legal”.

aos gastos com publicida-
de da chapa, classificados 
como acima do permitido 
pela legislação eleitoral. Em 
2018, Lucimar conseguiu 
reverter a decisão da Justi-
ça Eleitoral, mas agora na 
Procuradoria-geral Eleitoral 
a decisão inicial foi retoma-
da. Na visão de Medeiros a 
decisão que havia revertido 
a decisão é “desprovida de 
sentido”. 

“No caso, a cassação do 
diploma é medida adequa-
da (legítima, pois decorre 
de um contencioso judicial 
eleitoral estruturado cons-
titucionalmente), necessária 
(para evitar, in casu, uma 
proteção deficiente das re-
gras do jogo eleitoral) e pro-
porcional (na medida em 
que a preservação da isono-
mia entre os competidores 
eleitorais – a partir do dado 
objetivo de que houve um 
excesso de gastos com pu-

pode ser feito para atrair os 
chilenos para cá também”, 
afirmou.

O governador de Mato 
Grosso, Mauro Mendes 
(DEM), ressaltou que o Esta-
do está alinhado com a visão 
global de sustentabilidade. 
“Não apenas a sustentabili-
dade dos ecossistemas, mas 
de sustentabilidade econô-
mica respeitando as legisla-
ções ambientais”, disse.

O secretário de Estado 
de Desenvolvimento Eco-
nômico, César Miranda, 
informou que há a expec-
tativa de que o processo de 
internacionalização do Ae-

garantindo assim o registro 
documental de tal evento, 
que deve ser encaminhado 
à Seduc até o dia 9/8/2019, 
afirmando o comprome-
timento da reposição dos 
dias paralisados”, diz trecho 
da carta.

VIÉS POLÍTICO
O deputado estadual e vi-

ce-líder do Governo, Romo-
aldo Júnior (MDB), apontou 
o movimento dos profes-
sores como partidário ao 
relatar que 75% da cúpula 
do Sintep/MT são filiados 
ao Partido dos Trabalhado-
res. E que o movimento de 
greve é de cunho político 
para desgastar o Governo. 
“A tese do Sintep e do PT 
é simples: eles acham que 
quanto mais conseguirem 
desgastar o Governo, serão 
favorecidos para a eleição 
de 2020 no Estado inteiro. 
Porque os professores são 
uma categoria fortíssima. A 
gente respeita demais. Mas 
eles, neste momento, estão 
sendo usados por uma mi-
noria”, disse o vice-líder.

Mas ontem, apesar da 
aparente irritação, o go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM), em conversa com os 

roporto Marechal Rondon, 
em Várzea Grande, seja re-
solvido até o final deste ano. 
“Desta forma, conseguire-
mos maior integração com 
os países da América Latina 
e poderemos fomentar ain-
da mais o turismo em Mato 
Grosso”, ressaltou.

O Brasil foi o principal 
parceiro comercial do Chile 
na América Latina em 2018. 
O intercâmbio comercial 
bilateral foi de cerca de US$ 
9,77 bilhões – crescimento 
de 15% em relação ao ano 
anterior, de acordo com da-
dos do Ministério da Eco-
nomia. Entre os principais 

produtos exportados para o 
Chile estão óleos brutos de 
petróleo, carne, automóveis 
e tratores. 

Já o Brasil importa 
principalmente derivados 
de cobre, salmão e vinhos.

“Já está tudo montado 
para que os próprios em-
presários possam aproveitar 
as oportunidades que o Bra-
sil e Mato Grosso oferecem, 
pois temos um acordo de 
livre comércio que faz ser-
mos grandes parceiros. O 
Chile investiu no Brasil algo 
em torno de US$ 35 bilhões 
no último ano”, finalizou 
Fernando Schmidt.

blicidade no percentual de 
584,74% – ostenta maior re-
levo do que a exclusão dos 

infratores do processo elei-
toral)”, escreveu o procura-
dor-geral.

jornalistas ressaltou os da-
dos passado pelo vice-líder 
do Governo, mas minimi-
zou qualquer cunho parti-
dário por parte do Sindica-
to e disse não abrir mão de 
seu posicionamento de que 
no momento não há como 
atender todas as reinvindi-

cações dos manifestantes. 
“Eu não quero entrar nesse 
julgamento, se é viés polí-
tico ou não. O sindicato é 
filiado à CUT, que tem es-
treita ligação ao PT, mas eu 
não quero fazer essa politi-
zação. Eu quero dizer como 
eu sempre disse: eu não 

mudei nenhum milímetro, 
porque eu falo a verdade. 
Pode me rodopiar, virar de 
cabeça para baixo, pressio-
nar, brigar, fazer greve, que 
eu vou dizer aquilo que é a 
verdade, a verdade absolu-
ta, não tem outra”, afirmou 
Mendes.
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TV  e Entretenimento

Adriano Imperador anuncia 
que está solteiro

É oficial: o relacionamento entre Adriano Impe-
rador e Hannah Alvarez chegou ao fim. Após ape-
nas um mês e meio juntos, o ex-jogador anunciou 
em seu Instagram que está solteiro. Bastante ativo 
no seu Instagram e sempre interagindo com seus 
fãs e seguidores, o ex-jogador é uma figura cativa na 
rede social, sempre proporcionando momentos hi-
lários. Após o curto relacionamento com a modelo, 
que chegou a viajar com o jogador para o Paraguai e 
frequentou algumas festas de família, o Imperador 
deve retomar sua rotina de saídas noturnas e marcar 
presença na noite carioca.
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Novo casal! Murilo Benício e a autora 
Manuela Dias estão namorando, diz coluna

Murilo Benício deixou o time dos sol-
teiros sete meses após confirmar o fim do 
seu casamento de sete anos com Débora 
Falabella. O ator engatou um namoro com 
Manuela Dias, autora da novela “Amor de 
Mãe”, sucessora de “A Dona do Pedaço” na 
faixa das nove. A informação é da coluna 
“Retratos da Vida”, do jornal “Extra”, nesta 
sexta-feira (9). Segundo a publicação, o re-
lacionamento vem sendo mantido de for-
ma discreta, porém os mais próximos de 
Murilo e Manuela já sabem da relação. O 
Purepeople entrou em contato com a asses-
soria da emissora, mas não obteve retorno 
até o fechamento da matéria. Nesta quinta-
-feira, eles se encontraram na inauguração 
dos novos estúdios da Globo e posaram 
com colegas para fotos. “Amor de Mãe” 
marca o retorno de Murilo às novelas após 
quase cinco anos - seu último trabalho foi 
em “Geração Brasil” (encerrada em novem-
bro de 2014) -, enquanto Manuela vai estre-
ar como autora da faixa das nove. Em seu 
currículo, a novelista tem trabalhos como 
as séries “Sandy & Junior” e “Aline”, e as no-
velas “Cordel Encantado” e “Joia Rara”, seja 
como roteirista, seja como colaborada. Em 
maio, circulou a notícia que Débora estaria 
se relacionando com o ator Gustavo Vaz. O 
próximo folhetim das nove vai reunir, entre 
outros, Taís Araújo, Vladimir Brichta (na 
pele de um ambientalista), Julio Andra-
de, Chay Suede, Malu Galli (par de Murilo 
na ficção), Adriana Esteves (que renovou 
o visual para a trama) e Nanda Costa. Isis 
Valverde retorna às novelas após dar à luz. 
Anteriormente cotada para a trama, Bruna 
Marquezine ficou de fora por decisão da Glo-
bo, que quer que ela descanse a imagem.  A 
pré-estreia do filme “Simonal”, cinebiogra-

fia do cantor morto em 2000, reuniu nessa 
semana vários famosos. Quem cruzou o 
tapete vermelho foi Luiza Valdetaro, acom-
panhada do novo namorado, o dono de uma 
marca de swimwear minimalistas Felipe 
Abad. No ano passado, a atriz se separou 
de Mariano Marcondes Ferraz, empresário 
preso em 2016 por corrupção. Ex-namorada 
de Romulo Neto, Pâmela Tomé engatou re-

lacionamento com o diretor de TV Bruno 
Martins, atualmente trabalhando no bas-
tidor de “A Dona do Pedaço”. Te amo, meu 
amor! Dia de comemorar é todo dia ao seu 
lado!”, escreveu a atriz certa vez. Por sua 
vez, o ator engatou relacionamento com a 
argentina Sonia Potocki. E André Marques 
vem compartilhando declarações de amor 
com a modelo Sofia Starling.

 



 ERICA GISLAINE NAVARRO & CIA LTDA - ME, CNPJ 
05.961.210/0001-60, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Uruguai, Chácara 03, Setor Industrial, 
Feliz Natal – MT, torna público que requereu da SEMA-MT 
(Secretaria Estadual do Meio Ambiente) A RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO para o desenvolvimento de 
atividades de Serraria com Desdobramento e Beneficia-
mento de Madeira. Não foi determinado estudos de Impac-
to Ambiental.     Feliz Natal-MT, 09/08/2019.

 JOÃO NAVARRO & CIA LTDA - ME, CNPJ 11.325.725/0001-
76, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Uruguai, Chácara 24, Setor Industrial, Feliz Natal – MT, tor-
na público que requereu da SEMA-MT (Secretaria Estadual 
do Meio Ambiente) A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPE-
RAÇÃO para o desenvolvimento de atividades de Serraria 
com Desdobramento e Beneficiamento de Madeira. Não foi 
determinado estudos de Impacto Ambiental.     Feliz Natal-
-MT, 09/08/2019.

 J.C. BEE COMERCIAL – EPP- ABASTECEDORA SÃO 
PAULO , CNPJ:01.851.641/0001-67,Localizada Na Ave-
nida Dos Migrantes, N°818, Bairro: Centro, Município De 
Nova Guarita/MT, Vem Tornar Público Que Requereu a 
SEMA-MT (Secretaria Estadual Do Meio Ambiente) A  Li-
cença Prévia (LP), Licença De Instação (LI) E Licença De 
Operação (LO).

 MADEMARI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PVC LTDA, 
CNPJ 33.722.109/0001-91, 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 – Ricardo, com potência 
instalada de 2,26 MW, com sua respectiva rede de distribui-
ção e subestação de 34,5 KV, na zona rural, do município 
de Guarantã do Norte – MT. Não foi determinado estudo 
de impacto ambiental. Engenheiro Florestal Jonatãn Iago 
Dorneles (66) 99632-6668.

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 E COTRIGUAÇU – MT  
Ordem De Início De Serviço 

Processo 050-2019 
A Prefeitura Municipal E Cotriguaçu, Estado De Mato Grosso, Inscrita No Cnpj: 
13.465.309/0001-67, Autoriza A Empresa L.M.F Bernardi , Inscrita No Cnpj: 
15.949.647/0001-31,  Localizada Na Avenida Tamburelo, Nº 33, Bairro Vila Nova, Cep: 
78.330-000, Cotriguaçu - Mt, Através Do Contrato Nº 049/2019 Celebrado Entre As Parte 
De Acordo Com A Licitação Na Modalidade Tomada De Preço 003/2019  Processo De 
Compra Nº 050/2019 Objeto: ‘‘Tomada De Preço Para Contratação De Empresa 
Especializada, Para Construção/Execução De Um Pórtico No Município De Cotriguaçu/Mt, 
Com Recursos Do Convênio – 852209/2017, Conforme Projetos, Planilhas E Memoriais 
Anexos No Presente Edital”, A Dar Início Aos Serviços De Consultoria Do Objeto Do 
Contrato Acima, Obedecendo Os Padrões Técnicos E As Exigências Descritas No Edital 
E Contrato Assinado Entre As Partes. 

Cotriguaçu, 09 De Agosto De 2019. 
Jair Klasner 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E REGIONALIZADOS PARA ME/EPP E ITENS 

AMPLA CONCORRENCIA 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para PREGÃO 
PRESENCIAL PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GENEROS 
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA, COPA E COZINHA E GÁS P13, 
ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE JUÍNA, ESTADO DE 
MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 28 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 
08:00 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, 09 de Agosto 
de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 
 PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 072/2019  
 EXCLUSIVO PARA ME/EPP 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR LOTE”, para 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE 
EXTINTORES DE INCENDIO E SERVIÇOS DE INSPEÇÃO E INSTALAÇÃO TECNICA 
DE EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO 
NO PREDIO DA RODOVIARIA, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 27 DE AGOSTO DE 2019 ÀS 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, 09 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
Notificação Extrajudicial Para Execução Do Contrato 

O Município De Nova Ubiratã, Por Seu Representante Legal, Valdenir José Dos Santos, 
Prefeito Municipal, Através Da Presente, Na Qualidade De Contratante, Da Obra De 
Construção De Cobertura De Quadra Poliesportiva Padrão Fnde, Com Área Coberta De 
772,40m², No Distrito Parque Água Limpa Município De Nova Ubiratã-Mt, Conforme 
Tomada De Preços 002/2019 E Contrato Administrativo Nº 015/2019, Notifica A Sim 
Engenharia Eireli, Inscrita No Cnpj/Mf N.º 26.884.260/0001-60 Estabelecida Na Rua 
Doutor José Alvares Maciel, Nº 151, Goiabeiras, Cuiabá Mt, Cep 78.032-176, Neste Ato 
Representada Pelo Seu Sócio/Diretor O Sr. Isaac Costa Queiroz, Nos Seguintes Termos: 
Através Da Presente, Na Qualidade De Contratante, Da Execução Da Obra Referente À 
Construção De Cobertura De Quadra Poliesportiva Padrão Fnde, Com Área Coberta De 
772,40m², A Ser Executada Sobre Quadra Existente Junto A Escola Água Limpa , 
Localizada Na Rua Das Araras, Quadra 35, Distrito Parque Água Limpa, Município De 
Nova Ubiratã –Mt, Conforme Tomada De Preços 002/2019 E Contrato Administrativo Nº 
015/2019, Onde Vossa Empresa Configura Como Contratada E Ordem De Serviço 
Emitida No Dia 17 De Maio De 2019 E Assinada Pela Empresa Contratada No Dia 22 De 
Maio De 2019 Para Dar Inicio Imediato Na Execução Da Obra . Venho, Informa-Lhe Que, 
A Execução Da Obra Até A Presente Data Não Foi Iniciada Consequentemente Não 
Correspondendo Ao Cronograma Físico/Financeiro Proposto No Processo Licitatório, 
Estando, Portanto A Obra Em Atraso. Salientamos Que A Empresa Se Encontra 
Notificada Conforme Oficio. Eng. 054/2019 No Dia 22 De Julho De 2019 Efetuada Pela 
Fiscal Da Obra/Contrato A Arquiteta E Urbanista Sra. Suzete Veronica Amaral 
Nascimento, Onde Foi Determinado Que A Empresa  De O Inicio Na Execução Da Obra 
No Prazo Máximo De 7 (Sete) Dias Onde O Prazo Se Expirou Em 01/08/201 E Até A 
Presente Data A Empresa Não Cumpriu Com A Determinação Ora Expedida. 
Ressaltamos Que A Referida Obra É Financiada Por Ações Do Fundo Nacional De 
Desenvolvimento Da Educação - Fnde Através Do Termo De Compromisso Pac2 Nº 
09645/2014 O Qual Exige A Obediência Aos Prazos Estipulados Para A Liberação Dos 
Recursos, Onde O Não Atendimento Resultaria Em Cancelamento Dos Repasses E 
Consequentemente A Perda Dos Valores Pelo Município. Cabe, Por Fim, Enfatizar Que, 
Em Não Ocorrendo O Inicio Da Execução Da Obra Dentro Do Prazo De 05 (Cinco) Dias A 
Contar Da Data De Publicação No Diário Oficial Da União E Diário Oficial Do Estado De 
Mato Grosso Desta Notificação, Seguindo Os Prazos Previstos No Cronograma 
Físico/Financeiro, O Contrato Poderá Ser Rescindido Conforme Determina A Lei 
8.666/93, Sujeitando-Se Ainda, Vossa Empresa A Todas As Penalidades Prevista No 
Contrato Bem Como Na Legislação Em Vigor, Especialmente A Lei 8.666/93, Podendo 
Ser Declarada Inidônea. Sem Mais Para O Momento, Colocamo-Nos À Disposição De 
Vossa Senhoria Para Eventuais Esclarecimentos. Nova Ubiratã-Mt, 09 De Agosto De 
2019  

Valdenir José Dos Santos 
Prefeito Municipal. 

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019

Campo Novo do Parecis, 09 de agosto de 2019.

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa TITANIUM ENGENHARIA LTDA, contra a 
decisão da Comissão Permanente de Licitações que habilitou a empresa 
WM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA-ME para o processo 
Tomada de Preços nº 006/2019, foi NEGADO PROVIMENTO.

Presidente da Comissão Permanente de Licitações

Campo Novo do Parecis, 09 de agosto de 2019.

AVISO DE PROSSEGUIMENTO

Prefeito Municipal

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019

O Presidente da Comissão de Licitações da Prefeitura Municipal de 
Campo Novo do Parecis torna público aos interessados o 
PROSSEGUIMENTO da Tomada de Preços nº 006/2019 que tem por 
objeto a contratação de empresa de engenharia para construção de uma 
Unidade Básica de Saúde, UBS porte I, no Distrito Marechal Rondon,  
Tipo de Recurso Emenda Parlamentar Federal conforme proposta nº 
14476.8590001/16-005. O Prosseguimento do certame com o 
julgamento da proposta e planilha da empresa habilitada após a fase 
recursal ocorrerá no dia 20 de agosto de 2019, às 14h00min, na sala de 
reuniões do Paço Municipal Euclides Horst.

DE JULGAMENTO DE RECURSO A

Rafael Machado

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis vem através desta 
tornar público para conhecimento dos interessados que o recurso 
interposto pela empresa SABRE INTELIGÊNCIA CONSTRUTIVA 
EIRELI, contra a decisão da Comissão Permanente de Licitações que 
inabilitou para o processo Tomada de Preços nº 006/2019, foi NEGADO 
PROVIMENTO. Campo Novo do Parecis, 09 de agosto de 2019.

Rafael Machado

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

Leandro Nery Varaschin

DE JULGAMENTO DE RECURSO A

leiloesjudiciaisrs.com.br
0800-707-9272

2.128 HECTARES, 
Faz. Brilhante.

INICIAL R$ 25.959.168,00
(PARCELÁVEL)

FAZENDA EM SAPEZAL/MT 

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

FAZENDA EM JUSCIMEIRA/MT

 3.363 HECTARES, 
 c/ armazém, 02 barracões e 03 casas

 7.762m² a.c., c/ produção de 
algodão e milheto, Faz. Ouro Verde.

INICIAL R$ 30.661.706,00
 (PARCELÁVEL)

PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

Pregoeira Municipal

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
22/08/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de empresa especializada 
para realização dos serviços de organização, elaboração e execução de 
concurso público e processo seletivo público, da Prefeitura de Ipiranga do 
norte MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, Poder Executivo – Prefeitura Municipal, aba 
PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 09 de Agosto de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços 
técnicos profissionais na área da saúde, para realização de consultas 
médicas especializadas, para atender as necessidades do Município 
no atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS. Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 23 de agosto de 2019. 
HORÁRIO: 14h00min - 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. Nova Mutum – MT, 09 de agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE: O processo refere-se 

à LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RURAL ONDE SE ENCONTRA INSTALADA 

A RAMPA DE TRANSBORDO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT QUE FOI RECEBIDA EM 

DOAÇÃO CONFORME LEI MUNICIPAL 2.948/2019. FUNDAMENTO 

LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 8.666/93. 

CONTRATADO: MARIA BERNADETE KUHN ROLDO, CPF Nº 

621.596.231-72. VALOR GLOBAL: R$ 31.200,00 (Trinta e um mil e 

duzentos reais). VIGÊNCIA: 12 meses.

Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 043/2019

Ari Genézio Lafin

Considerando as informações prestadas pela Comissão Permanente 

de Licitação, bem como pelo contido no presente Processo de 

Dispensa de Licitação, com todos seus documentos, juntamente com o 

parecer da Assessoria Jurídica, RATIFICO todos os atos do presente 

Processo de Dispensa n.º 043/2019.

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ari Genézio Lafin

Prefeito Municipal
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Renato “joga com o time” à beira do campo Jorge Jesus também é muito ativo na beira do campo 

Flamengo x Grêmio coloca frente a
frente “popstars” Jesus e Renato
DA REPORTAGEM

Grêmio, um duelo iné-
dito de dois dos principais 
treinadores do futebol brasi-
leiro atualmente: Jorge Jesus 
e Renato Portaluppi. Ambos 
têm características parecidas, 
com muita energia à beira do 
campo, e são popstars. Um 
é gaúcho, tem 56 anos, alma 
carioca e já foi “Rei do Rio”, e 
o outro, uma estrela em Por-
tugal, tem 65 anos e tenta es-
crever sua história no Rubro-
-Negro.

A tendência é de que o 
Grêmio seja formado por re-
servas, já que na quarta-feira 
seguinte a equipe enfrenta o 
Athletico-PR pela semifinal 
da Copa do Brasil. Renato, no 
entanto, tem um ponto a seu 
favor na comparação com 
Jesus: um trabalho já conso-
lidado. Com a demissão de 
Mano Menezes no Cruzei-
ro, ele passou a ser o técnico 
mais longevo da elite do fu-
tebol brasileiro.

O treinador assumiu 
o comando da equipe gaú-
cha no dia 19 de setembro 
de 2016 – 1.054 dias no to-
tal, com direito a título de 
Copa do Brasil, Libertadores 
e Recopa Sul-Americana. Já 
o português foi apresentado 
no dia 10 de junho deste ano, 
completa 61 dias de trabalho 
hoje. Ambos já viveram os 
dois lados da moeda e têm 
chance de reeditar este duelo 
na semifinal da Libertadores 

deste ano, caso passem pelas 
quartas.

ESTILO
MIDIÁTICO
Renato Portaluppi e 

Jorge Jesus montam seus ti-
mes com DNA ofensivo, pri-
vilegiando a qualidade técni-
ca, embora cobrem bastante 
a solidez defensiva. No Fla-
mengo, o português, quan-
do tem todos os jogadores à 
disposição, costuma escalar 
apenas um volante e dois ata-
cantes de ofício.

Na beira do campo, são 
um show à parte. Gritam, 
andam, pulam, gesticulam 
e dão trabalho para o quar-
to árbitro. No microfone, o 
show continua. 

Os treinadores também 
são famosos pelas boas en-
trevistas, com boas doses de 
sinceridade e frases de efeito 
- no caso de Renato, às vezes 
de óculos escuros. Um prato 
cheio para as manchetes dos 
jornais e para os memes da 
internet.

A vinda para o Brasil não 
diminuiu a importância do 
mister Jorge Jesus em Portu-
gal, onde é um popstar. Tudo 
o que o treinador faz ou fala 
pelo Flamengo é noticiado 
em seu país. No Campeona-
to Brasileiro, o Flamengo de 
Jesus está à frente do Grêmio 
de Renato. O Rubro-Negro é 
o terceiro colocado com 24 
pontos, enquanto o Tricolor 
é o 13º com 17.

DNA OFENSIVO | Técnicos se enfrentam pela primeira vez e têm algumas características parecidas
Foto: AlbAri rosA/GAzetA do PovoFoto: dieGo vArA/bP Filmes

Vitória sobre o União ABC animou um pouco o 
elenco do Luverdense Alison costuma ser titular em clássicos no Santos 

Foto: divulGAção

Foto: ivAn storti

PALMEIRAS

Três atacantes? Dois meias?
Felipão ganha alternativas

SÉRIE C

Combinação de resultados pode
praticamente rebaixar o LEC

EM CLÁSSICOS

Sampaoli mostra 
padrão defensivo:
dois zagueiros e 
Alison titular

Foto: divulGAção

Técnico tem quatro reforços para a sequência da temporada 2019 

DA REPORTAGEM

A apresentação de Luiz 
Adriano na última quinta-
-feira encerrou o ciclo de 
contratações do Palmeiras 
para a temporada de 2019. 
Mesmo que o clube ainda 
possa se desfazer de algum 
atleta, Felipão tem em mãos 
as principais peças para tra-
balhar na Libertadores e no 
Brasileirão.

Atualmente, o Verdão 
conta no grupo profissional 
com 33 jogadores: são três 
goleiros, cinco zagueiros, 
cinco laterais, 11 meio-cam-
pistas e nove atacantes. E o 
“Você Escala”, do GloboEs-
porte.com, traz a oportuni-
dade de você montar o seu 
time ideal.

Depois da Copa Amé-
rica, a diretoria palmeirense 
acertou com quatro reforços: 
Ramires, Vitor Hugo, Henri-
que Dourado e Luiz Adriano. 
Havia entendimento interno 
de uma necessidade de re-
forçar o sistema ofensivo, até 
pela possibilidade de perder 
Borja, Deyverson ou Arthur 
Cabral. Ou mais de um deles.

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Uma combinação de 
resultados pode deixar o Lu-
verdense muito próximo do 
rebaixamento à Série D do 
Campeonato Brasileiro 2020. 
Isso porque a equipe enfrenta 
em casa o Ypiranga/RS, que 
começou a rodada na 4ª posi-
ção. No outro jogo decisivo, o 
Boa Esporte/MG, rival direto 
do Verdão do Norte, recebe o 
São José/RS, outra equipe que 
está entre os quatro primeiros 
da chave 2 da Série C.

O desastre pode ficar 
perto de acontecer caso o Boa 
Esporte vença o São José e o 
Luverdense perca para o Ypi-
ranga. Desta forma, os minei-
ros abririam 6 pontos para o 
LEC, mas com número maior 
de vitórias que não poderia 
mais ser tirado. O último sus-
piro do Verdão do Norte seria 
então o Tombense/MG, que 
já jogou nesta rodada e per-

DA REPORTAGEM

O técnico Jorge Sam-
paoli costuma fazer bastan-
te mistério em seu trabalho 
desde que chegou ao Santos. 
No entanto, o treinador ar-
gentino criou um certo pa-
drão em sua equipe quando 
o assunto é clássico: entrar 
com dois zagueiros e Alison 
de titular.

Para o jogo deste sába-
do, diante do São Paulo, às 
16h, no Morumbi, se Sam-
paoli seguir com seu “modo 
clássico” ativado, a tendên-
cia é ver o Santos armado 
com uma linha de quatro 
defensores e Alison ajudan-
do a compor o sistema de-
fensivo.

A existência do “modo 
clássico” de Sampaoli é per-
cebida após uma breve aná-
lise do Santos que entra em 
campo contra rivais e o time 
que joga diante de equipes 
consideradas mais fracas. 
Dos sete clássicos oficiais 
que fez nesta temporada, 
o Santos teve dois zaguei-
ros em seis. A única vez em 
que o Peixe entrou com três 
zagueiros num clássico foi 
diante do Palmeiras, pelo 
Brasileirão, quando perdeu 
por 4 a 0. Na ocasião, o San-

tos ficou exposto ao ataque 
palmeirense e deu muitos 
espaços no meio de campo 
ao rival. Assim, o time do 
técnico Felipão conseguiu 
neutralizar o ataque santista 
e penetrar em sua defesa.

Outro ponto interes-
sante é a presença de Alison 
no time titular em clássicos. 
Mesmo sem ser titular abso-
luto no time de Sampaoli, o 
volante ficou fora de apenas 
um desses jogos, no empa-
te contra o Palmeiras, por 
0 a 0, no Paulistão. Na oca-
sião, o treinador argentino 
fez testes no time, como a 
estreia de Jean Lucas como 
titular.

No restante, a histó-
ria foi outra. Jogando no 
“modo clássico”, o Santos 
perdeu apenas uma partida, 
diante do Corinthians, por 2 
a 1, pela ida da semifinal do 
Campeonato Paulista, em 
Itaquera.

Fora dos clássicos, 
Sampaoli procura variar 
mais. Das últimas quatro 
partidas, o Santos entrou 
em campo com três zaguei-
ros nas duas fora de casa – 
contra Bahia e Botafogo – e 
jogou com dois defensores 
na Vila Belmiro – contra 
Avaí e Goiás.

No primeiro semestre, 
Felipão manteve o esquema 
4-3-3, com variação para o 
4-2-3-1. 

Nos últimos jogos, po-
rém, ele abriu a possibili-
dade de escalar o time no 
4-4-2, com dois meias e dois 
atacantes mais próximos da 
área.

Em sua primeira entre-
vista com a camisa 10 do Ver-

deu para o Juventude/RS por 
2 a 0, e ficou estacionado nos 
17 pontos.Para o Luverdense 
manter viva qualquer chance 
de permanência na terceira 
divisão nacional, precisa ven-
cer o Ypiranga e contar com 
um tropeço – uma derrota 
seria ainda melhor – do Boa 
Esporte. O LEC não sairia do 
Z2, mas empataria em pon-
tos com o Boa e ficaria a um 
do Tombense, restando mais 
duas rodadas – ou seis pontos 
– a serem disputadas.

COPA VERDE
Se serve de alento e con-

solo, a equipe venceu o jogo 
de ida das oitavas de final 
da Copa Verde, fora de casa, 
diante do União ABC/MS por 
3 a 2 na última quinta-feira. 
Com uma equipe recheada de 
reservas, o destaque foi Dou-
glas Oliveira, autor de dois 
gols de pênalti. A volta será na 
próxima quinta (15), no Está-
dio Passo das Emas.

dão, Luiz Adriano afirmou 
que pode jogar como nove e 
também exercer função mais 
pelo lado.

 Em 2019, Deyverson 
e Borja não empolgaram a 
comissão técnica, enquan-
to Arthur Cabral teve pou-
cas chances. Com passagem 
pelo clube em 2014, Henri-
que Dourado é o que mais se 
aproxima das características 

de centroavante de área.
“Eu joguei muito tempo 

como centroavante. Agora, 
nos últimos tempos de Spar-
tak, também joguei pelo lado 
para ajudar o time. Não tem 
problema para mim jogar 
pelas pontas. Trabalhando 
durante a semana, se adap-
tando, posso jogar sem pro-
blema nenhum”, afirmou o 
reforço.
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Limite dos saques anuais do FGTS

Sou obrigado a sacar os R$ 500?
DA REPORTAGEM

A liberação do Fundo de 
Garantia do Tempo de Ser-
viço (FGTS) começa em se-
tembro para saques com 
limite de até R$ 500. Essa 
liberação abrange contas que 
ainda estão recebendo de-
pósito do empregador atual 
e também de empregos an-
teriores, as chamadas contas 
inativas. Essa liberação tem 
previsão de beneficiar 96 mi-
lhões de trabalhadores.

QUEM TEM
DIREITO?
O saque com limite de R$ 

500 pode ser feito por traba-
lhadores com contas ativas e 
inativas do FGTS, indepen-
dente do saldo. Portanto, 
quem tiver menos que esse 
valor poderá também fazer a 
retirada do dinheiro. A Caixa 
estipulou um calendário de 
saques que leva em conta o 
aniversário do trabalhador. 
Existem dois cronogramas: 
um para quem tem conta 
poupança na Caixa e outro 
para quem não tem conta 
poupança.

Todos os trabalhadores, 
independente do aniversário 
deles, sendo correntistas ou 
não da Caixa, podem sacar o 
dinheiro até o dia 31 de mar-
ço de 2020.

OBRIGAÇÃO?
Ninguém é obrigado a sa-

car. Mas, para quem tiver 

conta poupança Caixa, o de-
pósito será feito automati-
camente. Esses correntistas 
que não desejarem sacar os 
valores deverão informar ao 
banco, por meio dos canais 
disponíveis, até o dia 30 de 
abril de 2020, que preferem 
manter o dinheiro no Fundo 
de Garantia.

Já os beneficiários que têm 
conta corrente na Caixa (não 
conta poupança) deverão au-
torizar o depósito do dinhei-
ro. Os demais trabalhadores 
que não têm conta na Caixa 
não são obrigados a retirar 
o dinheiro nem precisam 
comunicar o banco que não 
farão o saque.

COMO PODERÃO
SER FEITOS?
Caixas eletrônicos: é pre-

ciso apresentar CPF e senha 
do Cartão Cidadão; Caixa 
Aqui: necessário documento 
de identificação com foto e 
Cartão Cidadão com senha; 
Casas lotéricas: para saques 
em contas com saldo de até 
R$ 100, é preciso apresentar 
apenas documento de iden-
tidade original com foto e 
número do CPF. Para saques 
de outros valores (até o limi-
te de R$ 500 por conta), é 
necessário o Cartão Cidadão 
e a senha; Agências da Caixa: 
apresentação de documento 
de identidade original com 
foto e número do CPF - as 
agências abrirão duas horas 
mais cedo e aos sábados nos 

TIRA-DÚVIDAS | Saque com limite de R$ 500 pode ser feito por trabalhadores com contas ativas e inativas do FGTS
Foto: RepRodução/MinistéRio da econoMia

Foto: RepRodução

Foto: assessoRia

Foto: eMeRson sanchez

SINOP

Grupo propõe 
compra de uma parte 
da área do estádio

NOVO MUNDO

Ex-vereador morre atropelado por
caminhão enquanto consertava veículo

RONDONÓPOLIS
Motorista abandona 
carreta carregada de milho 
após bater em árvore

Representantes preferem comprar uma parte ao terreno todo 

Caminhão estava desengatado, se moveu e passou por 
cima da vítima 

Boa parte da carga ficou espalhada na pista e calçadas de casas 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Succespar Real Estate, 
que representa o grupo Pão 
de Açúcar, entrou com um 
novo pedido de avaliação da 
área do Estádio Municipal 
Massami Uriú, o Gigante do 
Norte. A empresa, que mani-
festou intenção de comprar 
o terreno, havia feito uma 
proposta inicial de R$ 26 mi-
lhões ou a construção de uma 
nova arena esportiva para o 
município. No entanto, no 
mês passado, uma perícia, 
requerida pela Prefeitura em 
uma ação para produção an-
tecipada de prova, apontou 
que o imóvel vale aproxima-
damente R$ 61 milhões.

Após a divulgação do 
laudo, assinado pelo perito 
Carlos Ferraciolli, a empresa, 
sem apresentar discordância 
dos valores apresentados, 
peticionou no processo um 

DA REPORTAGEM

O ex-vereador João 
Maria dos Santos, 60 anos, 
morreu na quinta-feira (8) 
ao ser atropelado por um 
caminhão em Novo Mundo. 
Segundo testemunhas, ele 
foi atingindo pelo caminhão 
enquanto fazia o conserto do 
veículo. Ele estava embaixo 
do caminhão, que estava de-
sengatado e acabou se mo-
vendo.

O veículo passou por 

DA REPORTAGEM

Um motorista abando-
nou uma carreta, carregada 
de milho, após bater em uma 
árvore em Rondonópolis. O 
acidente ocorreu por volta 
de 22h30 de quinta-feira (8). 
A carreta, que tem placas de 
Primavera do Leste, e foi dei-
xada na Avenida Presidente 
Médici, próximo à Vila Mili-
tar, ainda causava lentidão no 
trânsito na manhã de ontem 
(9).

Moradores da região 
disseram que o motorista 
da carreta, que ainda não foi 
identificado, teria fugido do 
local logo após perder o con-
trole de direção do veículo e 
bater na árvore. A suspeita, 
ainda segundo moradores, é 
de que ele estava embriagado. 
A carreta carregada de milho 
ficou bastante danificada. Boa 
parte da carga ficou esparra-
mada sobre a pista e calçadas 
de pelo menos duas casas.

pedido para que seja fei-
ta uma nova avaliação. Isso 
porque, desta vez, a Succes-
par manifestou interesse em 
comprar parte da área total 
de 95 mil m².

Na área 1, com 62 mil 
m², seria construída uma 
nova arena, com recursos 
da venda/permuta da área 
2, que teria 33 mil m² e seria 
destinada à implantação da 
rede de atacarejo Assai.

Na ação, a Prefeitura 
também ingressou com um 
novo pedido após a divul-
gação do laudo. O objetivo 
é saber quais critérios foram 
utilizados para que os técni-
cos do Núcleo de Desenvol-
vimento Urbano (Prodeurbs) 
possam avaliar o documen-
to. 

Por isso, a prefeitura 
pede que um novo levanta-
mento detalhe a avaliação 
das benfeitorias e os valores 
dos imóveis utilizados como 

ATIROU EM 
CACHORROS...

Suspeito de atirar em cachorros, 
um homem de 29 anos foi baleado por 
policiais militares nesta sexta-feira 
(9) em Jangada, a 82 km de Cuiabá. 
Dorvalino Silva Paes recebeu aten-
dimento médico e foi preso. A arma 
utilizada por ele foi apreendida. De 
acordo com a Polícia Militar, mora-
dores denunciaram as agressões aos 
animais. Ao checar a situação, Dor-
valino foi flagrado com uma arma. 
O suspeito foi baleado ao apontar a 
arma para os policiais. Ele recebeu os 
primeiros socorros e foi levado para o 
Pronto Socorro de Jangada.

INCÊNDIO EM 
COMUNIDADE...
Um incêndio de grandes propor-
ções atingiu a comunidade Pai An-
dré, em Várzea Grande, região me-
tropolitana de Cuiabá, ontem (9). 
Os moradores acionaram a Polícia 
Rodoviária Federal (PRF), que este-
ve no local, e o Corpo de Bombeiros, 
que nega, por meio da assessoria 
de imprensa, que tenha sido cha-
mado. Conforme um dos policiais 
rodoviários que estiveram no local, 
os moradores tentavam apagar o 
fogo com baldes de água, mas sem 
sucesso. Não há informações de 
como o fogo foi originado.

GOLPE NO INSS...
Um homem de 36 anos foi preso em flagrante ao 
tentar aplicar golpes no INSS em Água Boa. O sus-
peito utilizava muletas e estava com a perna en-
gessada para simular a lesão, quando foi flagrado 
com três documentos com nomes diferentes. A Po-
lícia Civil de Água Boa recebeu uma denúncia anô-
nima de que o suspeito usava documentos falsos 
para acessar o benefício do INSS. Em revista pesso-
al, foram encontradas três Carteiras Nacionais de 
Habilitação (CNHs) com nomes diferentes. Após a 
abordem policial, o suspeito deixou as muletas de 
lado de parou de mancar. Ele foi conduzido à Dele-
gacia de Água Boa, onde interrogado pelo delegado 
Gutemberg de Lucena confessou que produzia os 
documentos falsos, com dados de outras pessoas 
que ele pesquisava na internet.

diVuLGação

cima da vítima, que não re-
sistiu e morreu. O acidente 
será investigado pela Polícia 
Civil. 

Em nota, o prefeito de 
Novo Mundo, Toni Mafini, 
e a Câmara declararam luto. 
“Vale o exemplo de homem 
público, adjetivá-lo por seu 
carisma, responsabilidade e 
empenho em defesa dos in-
teresses de nossa gente, ho-
mem de um espírito de luta 
e de grandeza extrema”, dis-
se a prefeitura.

primeiros dias de cada ca-
lendário.

As contas do FGTS rendem 
ao menos 3% ao ano, mais TR 
(Taxa Referencial, uma taxa 
de juros calculada pelo Ban-
co Central) e um percentual 
do lucro líquido do fundo.

O governo anunciou que 
haverá a distribuição de 
100% do lucro do FGTS aos 
trabalhadores a partir deste 
ano, o que vai gerar um ren-
dimento superior à variação 
da poupança. Ou seja, R$ 12 
bilhões do lucro do FGTS 
em 2018 serão distribuídos 
aos trabalhadores já a partir 
deste mês.

PERCO DIREITO
À MULTA DE 40%?
Quem optar por retirar até 

R$ 500 não perderá o direito 
à multa de 40% sobre o valor 
total da conta vinculada nem 
à retirada integral do valor 
do FGTS em caso de demis-
são sem justa causa.

TRANSFERIR A
OUTRO BANCOS?
Sim, quem não tiver con-

ta na Caixa e quiser trans-
ferir o dinheiro para outro 
banco poderá fazer isso no 
momento em que for fazer 
o saque na agência. O tra-
balhador deve apresentar 
documento de identidade 
original com foto e número 
do CPF no local. No entanto, 
essa operação pode ter co-
brança de taxa. Já os corren-

base. O Executivo também 
requereu uma nova avalia-
ção fracionada, mas quer 
que seja considerada, no 
laudo, a “importância lo-

gística, de mercado, das vias 
de acesso que estarão dispo-
níveis para a parte 2 da área 
de interesse da proponente 
(empresa)”.

tistas da Caixa terão também 
até 30 de abril de 2020 para 
pedir a transferência do va-
lor para outra instituição fi-
nanceira.

Calendário para quem tem 
conta poupança na Caixa:

Aniversário em janeiro, feve-
reiro, março e abril: crédito em 
conta a partir de 13/09/2019;

Aniversário em maio, junho, 
julho e agosto: crédito em con-
ta a partir de 27/09/2019;

Aniversário em setembro, 

outubro, novembro e dezem-
bro: crédito em conta a partir 
de 09/10/2019;

Calendário para quem não 
tem conta poupança na Caixa:

Aniversário em janeiro: a 
partir de 18/10/2019;

Aniversário em fevereiro: a 
partir de 25/10/2019;

Aniversário em março: a par-
tir de 08/11/2019;

Aniversário em abril: a partir 
de 22/11/2019;

Aniversário em maio: a par-

tir de 06/12/2019;
Aniversário em junho: a par-

tir de 18/12/2019;
Aniversário em julho: a par-

tir de 10/01/2020;
Aniversário em agosto: a 

partir de 17/01/2020;
Aniversário em setembro: a 

partir de 24/01/2020;
Aniversário em outubro: a 

partir de 07/02/2020;
Aniversário em novembro: a 

partir de 14/02/2020;
Aniversário em dezembro: a 

partir de 06/03/2020.
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Forças Integradas de Segurança realizam 8ª edição da Operação Bairro Seguro em MT 

Apreensão de drogas ultrapassa
cinco toneladas no semestre
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Mais de cinco toneladas 
de drogas foram apreendi-
das no primeiro semestre 
em Mato Grosso. As apre-
ensões fazem parte das 
ações repressivas das uni-
dades das forças de segu-
rança: Polícia Militar, Polí-
cia Civil e Grupo Especial 
de Segurança na Fronteira 
(Gefron) nas 15 Regiões In-
tegradas de Segurança Pú-
blica (Risps), que abrange 
os 141 municípios.

A droga de maior circula-
ção no Estado é a maconha, 
que no período de janeiro 
a junho foram apreendias 
mais de 2,7 toneladas se-
guida de cocaína (1.903,43 
ton), pasta base (834,155 
ton) e crack (1.015 ton). Os 
dados são da Secretaria de 
Estado de Segurança Públi-
ca, por meio da Coordena-
doria de Análise e Estatísti-
ca Criminal (Ceac).

O comandante-geral da 
Polícia Militar em Mato 
Grosso, Jonildo José de As-
sis, atribui os resultados ao 
empenho da tropa e as ope-
rações repressivas desenca-
deadas nos municípios. O 
comandante citou a defla-
gração da “Operação 100 
dias”, no início do ano, que 
montou uma força-tarefa 
para o emprego de milita-
res nas ruas das áreas cen-
trais e periféricas de todo o 
estado.

“Este resultado é fruto do 
trabalho de nossos profis-
sionais no enfrentamento 
à criminalidade. Atuamos 
com nosso setor de inteli-
gência integrado com de-
mais unidades das forças 

FORÇAS INTEGRADAS | De janeiro a junho foram apreendidos 5.472,14 kg de drogas; maconha é que mais circulavisitantes
Foto: Lenine Martins

de segurança para garantir 
a repressão efetiva não só 
ao tráfico de drogas, mas 
também dos demais índi-
ces criminais”, argumenta.

Para o segundo semestre, 
o comandante ressalta que 
a instituição já deflagrou a 
“Operação Tempus”, que 
será realizado nos próxi-
mos três meses, agosto, 
setembro e outubro, e con-
siste no incremento de po-
liciais nas ruas.

“Vamos realizar ações si-
multâneas em todo o Es-
tado para combater os cri-
mes em várias frentes, com 
realização de abordagens, 
checagens e rondas. Nosso 
objetivo é atuar para man-
ter e melhor os índices cri-
minais”, enfatiza.

INVESTIGAÇÕES
No intuito de apontar 

os suspeitos de tráfico de 
drogas em Mato Grosso, a 
Polícia Civil, por meio da 
Delegacia de Repressão a 
Entorpecentes (DRE), tem 
deflagrado ações repres-
sivas em Cuiabá e Várzea 
Grande. Já no interior, as 
investigações são de res-
ponsabilidade da unidade 
local.

“A Polícia Civil tem prio-
rizado a investigação da 
atuação de quadrilhas no 
tráfico de drogas. Em algu-
mas ações, apreendemos 
pequena quantidade de 
drogas, mas nas investiga-
ções é possível apontar as 
lideranças e isso é muito 
importante. 

Nossas unidades, a DRE 
e a Delegacia de Fronteira 
(Defron), tem atuado com 
excelência e rigidez contra 
as organizações crimino-

sas. Iniciamos o segundo 
semestre com a previsão 
de novas ações”, enfatiza o 
delegado-geral, Mário Der-
meval.

FRONTEIRA
Somente na região de 

fronteira, as ações repres-
sivas dos profissionais do 
Grupo Especial de Segu-
rança na Fronteira (Gefron) 
resultaram na apreensão de 
mais de 2,8 toneladas de 
drogas no primeiro semes-
tre de 2019. 

Ainda no período, foram 
registradas 111 ocorrências 
com 14 armas e 916 muni-
ções apreendidas. 

O Brasil possui 983 km 
de fronteira, seca e alagada, 
com a Bolívia.

O tráfico de drogas ocorre 

na fronteira por meio flu-
vial, terrestre e aéreo. Au-
tomóveis, ônibus de linha 
regular, veículos de cargas, 
motocicletas, bicicletas e 
até mesmo pessoas, as cha-
madas “mulas”, são usadas 
para transportar as drogas.


