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Iluminare
atrai gostos
variados
A VI Iluminare já é um sucesso 
de público – e de (muita) cria-
tividade. Se o foco principal 
segue sendo as principais ten-
dências da arquitetura e inte-
riores, especialmente voltadas 
para públicos segmentadores 
e curiosos, as demais marcas 
que participam da mostra tam-
bém estão embrenhadas em 
não deixar na mão os visitan-
tes mais variados.         
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O futebol mato-grossense lamenta o quase rebaixamento do Luverdense à Série D. Com uma 
campanha pífia até o momento na Série C, com apenas uma vitória em 16 jogos, a equipe de 
Lucas do Rio Verde está na zona de rebaixamento do Grupo B e viu seus rivais diretos contra a 
queda manterem quatro pontos à frente, com mais seis a serem disputados.                                     Página -6

LEC está moralmente rebaixado

JANEIRO-JULHO

LEI OBRIGATÓRIA

Focos 
de calor 
crescem 41,5%

Mendes tem 
em Maia a 
esperança 
pelo FEX

Os números de focos de 
calor entre 1º de janeiro e 31 
de julho aumentaram 41,57% 
quando comparados com o 
mesmo período do ano passado. 
Na Amazônia Legal o aumento é 
de 41,77%, no mesmo período. 
O Brasil também apresenta uma 
elevação na quantidade de focos 
de calor, chegando a e 27,91% 
de crescimento em relação a 
2018.
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A esperança dos gover-
nadores agora está depositada 
no presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia (DEM), 
que em reunião com os governa-
dores teve o pedido para que o 
Legislativo coloque em pauta a 
votação de uma nova legislação 
para que o repasse por parte da 
União seja feito de forma obriga-
tória.                               Página - 3
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Estado segue 
como o maior
produtor de 
grãos do país
Com 67,392 milhões de toneladas, Mato 
Grosso segue como primeiro estado bra-
sileiro produtor de grãos, colocando uma 
grande frente (mais de 30 milhões de 
toneladas) em relação ao segundo colo-
cado, o Paraná, cuja produção é de 37,074 
milhões de toneladas.          Página 7



forças opressoras de outra natureza cres-
cem ameaçando os “Atlas” que por conta 
própria constroem negócios e produzem 
riquezas

Termos de uso
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você sede sua imagem, antes e depois 
da transformação, de forma vitalícia e 
sem qualquer ônus, para o desenvol-
vedor do aplicativo e seus parceiros, 
entre tantas outras coisas.

Em outras palavras: Se você ver 
sua imagem envelhe-
cida ilustrando paco-
tes de fralda geriátri-
ca pelo mundo afora, 
não pode fazer abso-
lutamente nada, pois 
“concordou” com isso. 
E nem tente vir com a 
argumentação de que 
“concordou sem ler”, 

pois os termos estavam ali, inclusive 
exigindo sua concordância integral 
para que a instalação fosse feita. Se 
você não concorda, basta não instalar. 
Se não leu... bom, nesse caso, só tenho 
a dizer que deveria ter lido.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser! 
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Com a perspectiva de aprovação nos próximos 
meses da reforma da Previdência, o Congresso deve 
dar ênfase à complexa e urgente tarefa de redesenhar 
o caótico sistema de impostos, taxas e contribuições 
do país. Trata-se de obra política ainda mais difícil 
que mudar as regras das aposentadorias.

Se naufragaram todas as tentativas de reforma 
tributária desde a Constituição de 1988, contudo, ob-
serva-se um ineditismo no cenário atual —o Execu-
tivo e as duas Casas do Legislativo pretendem levar 
adiante a empreitada, cada qual com seu projeto.

A competição, em tese, pode se revelar positiva, 
desde que se negocie um denominador comum. As 
três grandes propostas em pauta, afinal, têm o objeti-
vo de simplificar a taxação do consumo, o que pode 
e deve ser compatibilizado com uma cobrança mais 
progressiva do Imposto de Renda.

A mais tecnicamente burilada delas, elaborada 
pelo Centro de Cidadania Fiscal, conta com o apoio 
do presidente Rodrigo Maia (DEM-RJ).

O texto prevê a substituição gradual de PIS, Co-
fins e IPI, federais, ICMS, estadual, e ISS, municipal, 
por um único tributo sobre valor adicionado (IVA), 
alinhando o Brasil às melhores práticas globais. O 
projeto que tramita no Senado segue ideia semelhan-
te, com diferenças na transição e na gestão do novo 
imposto, entre outras.

Os obstáculos, nesse caso, são menos de ordem 
ideológica do que federativa —trata-se de convencer 
governadores e prefeitos a abrirem mão de sua auto-
nomia tributária e concordarem com uma nova for-
ma de divisão dos recursos.

Sendo assim, quanto mais se detalham os proje-
tos, mais divergências surgem —e o quadro de penú-
ria orçamentária as acirra. Há por fim a proposta do 
governo, ainda não formalizada, mas, ao que se sabe, 
composta por três eixos: criação de um IVA federal, 
sem incorporar tributos regionais; mudanças no Im-
posto de Renda, ainda a serem explicadas; e desone-
ração das folhas de salários, com a contrapartida de 
uma nova versão da famigerada CPMF.

No caso do IR, cogita-se reduzir as alíquotas para 
pessoas físicas e empresas. Em troca, seriam elimina-
das deduções em saúde e educação e recriada a tribu-
tação sobre a distribuição de dividendos. O desejável 
aqui é ampliar a carga incidente sobre os contribuin-
tes mais ricos; por ora não se tem certeza sobre o que 
pretende a Receita.

Diante de tantas alternativas e questões espinho-
sas, cumpre estabelecer o que se mostra essencial e 
viável politicamente. Nesse sentido, a ideia de tribu-
tar as movimentações financeiras apenas traz mais 
balbúrdia ao debate. Devem-se levar em conta expe-
riência global e entendimentos domésticos já avan-
çados. O país não pode desperdiçar a oportunidade.

Editorial

Nó tributário

Ranking dos Políticos - Facebook

nos repassam o que sobra, sempre 
muito pouco.

- Conosco é a mesma coisa – afir-
mam os donos de carros que traba-
lham para aplicativos – nossos pa-

trões não tem nenhum carro ou moto, mas 
dizem onde devemos pegar os clientes, 
onde levá-los e quanto podemos cobrar. 
Recebem o dinheiro, separam a parte que 
estipularam pra si e só muitos dias depois 
nos entregam a diferença. E assim também 
os proprietários de hotéis protestavam con-
tra as agências de viagens virtuais que co-
bram vinte por cento para fazer as reservas 
dizendo que elas não tem nem ao menos 
uma pequena pensão, mas dominam toda a 
rede hoteleira. Também os que alugam ca-
sas para temporadas reclamam do mesmo 
abuso.

- Nós também estamos entrando no mes-
mo processo – diz um médico – empresas 
desenvolveram softwares que controlam a 
demanda por consultas e procedimentos, 
vendem nossos serviços especializados e 
nos entregam só uma parte do valor.

- Carregamos a economia nas costas - 
diz o líder da reunião, que tinha lido o ro-
mance da Ain Rand: construímos hotéis, 
pousadas e casas, cuja demanda está nas 
mãos das OTAs e Airbnb; fundamos em-
presas de alimentação agora controladas 
pelo ifood; dirigimos de dia e de noite para 
a Uber que não tem um carro sequer; rala-
mos anos nas faculdades de medicina para 
sermos geridos pelo Doctor Consult.

- Falem à vontade – dizem os adeptos 
da “uberização” – o mundo é dos espertos. 
Nessa primeira reunião os “Atlas” saíram 
desanimados; por enquanto, parece que a 
esperteza que vem da nuvem está domi-
nando ingenuidade que mora na terra, en-
tretanto tal qual aconteceu na ficção da es-
critora americana a revolta pode prosperar.

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Fantasiando 
a ficção

PORTARIA 666
O deputado federal José Medeiros mani-

festou apoio à portaria recente do Governo 
Federal, que estabeleceu um rito sumário de 
deportação para estrangeiros considerados 
“perigosos” ou que tenham praticado atos 
contrários aos princípios previstos na Cons-
tituição Federal. A Portaria 666 do ministro 
da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, 
tem sido alvo de inúmeras críticas e pelo 
menos 60 entidades pedem a sua revogação. 
Medeiros é fiel escudeiro do presidente Jair 
Bolsonaro.

REDUÇÃO DE DESPESAS
Após um ano de tramitação, o projeto que 

prevê a redução de cadeiras na Câmara de 
Várzea Grande deverá finalmente ser votado 
pelos parlamentares nesta semana. A inten-
ção do autor do projeto e atual presidente do 
Legislativo, Fábio José Tardin, é diminuir 
o número de parlamentares de 21 para 17. A 
proposta tramita na casa desde junho de 2018 
e, para ser aprovada, deve passar por duas vo-
tações em plenário, recebendo ao menos 14 
votos favoráveis. O objetivo é diminuir o cus-
to de tributos para o cidadão e de despesas 
da Casa.

ESTADO DE GREVE
Os servidores da Educação da rede públi-

ca estadual, que permaneceram 75 dias de 
braços cruzados e decidiram retornar às sa-
las de aula nesta quarta (14), afirmaram que 
não descartam a possibilidade de retomar a 
paralisação, caso as conversas com o Gover-
no do Estado não avancem. A categoria vo-
tou pela suspensão do movimento paredista 
na última sexta (9), mas permanece em “es-
tado de greve”, segundo o líder do Sindicato 
dos Trabalhadores da Educação (Sintep-MT), 
Valdeir Pereira. “Os pontos a serem supera-
dos serão conversados com o governo”, afir-
mou.

A esmagadora maioria dos softwares e aplicativos dis-
poníveis conta com algum tipo de termo de uso. Aceitar 
sem ler, por “normal” que possa parecer, coloca você 
em situação de aceitação plena de qualquer coisa que 
esteja ali. E vai por mim: existem coisas bem absurdas 
em alguns desses termos. Todo o cuidado é pouco nesse 
mundão tecnológico, então, deixe a preguiça de lado e 
boa leitura!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

A Revolta de Atlas é um complexo ro-
mance da escritora e filósofa Ayn Rand 
(1905-1982) escrito em 1957 e publicado 
no Brasil em 2010. O título remete ao Titã 
da mitologia grega que foi condenado por 
Zeus a carregar eternamente os céus sobre 
os ombros por seu conluio com os gigan-
tes, inimigos do deus dos deuses. O enredo 
fala de prósperos empresários considera-
dos o motor do mundo, que começaram 
a ser boicotados e extorquidos por sindi-
calistas e políticos, defensores da posse 
coletiva dos bens. Diante das dificuldades 
criadas pouco a pouco eles foram se mu-
dando para um lugar distante, onde cons-
truíram uma nova potência econômica. Os 
que os afugentaram fingiam interesse em 
um suposto bem comum, mas na verdade 
queriam manter e aumentar os privilégios 
dominando os que produziam.

Hoje políticos e sindicalistas tem me-
nos poder sobre a empresa particular, mas 
forças opressoras de outra natureza cres-
cem ameaçando os “Atlas” que por conta 
própria constroem negócios e produzem 
riquezas. Vamos fantasiar um pouco em 
cima da ficção da filósofa Rand: no ano de 
2021, empreendedores de todos os tama-
nhos reunidos em uma cidade no centro 
da América do Sul, discutem a pressão 
crescente para transferirem parte da ren-
da a empresas que controlam suas ativi-
dades através de aplicativos de telefone 
celular. Os mais exaltados são os donos de 
restaurantes, lanchonetes, hamburguerias 
e similares: - Acabou nossa autonomia – 
dizem – o computador de nossos algozes 
mandam-nos fazer tal ou qual sanduiche 
ou prato, recebem o valor do cliente des-
contam a comissão que cobram, só então 
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“Diante de tantas alternativas e questões 
espinhosas, cumpre estabelecer o que se 
mostra essencial e viável politicamente

“
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Você conhece alguém que leia, de 
fato, os termos de uso de softwares e 
aplicativos? Você lê? Provavelmente as 
respostas para as duas perguntas fo-
ram “não”. Muita gente, inclusive, afir-
ma que “ninguém lê tanta coisa” ape-
nas para instalar 
um aplicativo. A 
questão é que não 
estamos falando 
“apenas” da ins-
talação, e sim de 
termos que regula-
mentam os direi-
tos das partes no 
uso do programa 
em questão.

Difícil? Vamos simplificar: é ali que 
diz o que você pode fazer com o progra-
ma e o que o desenvolvedor pode fazer 
com você, suas informações, seu uso e 
tudo mais. É justamente nessa hora que 
você concorda, sem ler e sem saber, em 
fornecer informações de localização 
e outras informações coletadas sobre 
sua rotina e seu comportamento, bem 
como seus dados, para o desenvolvedor, 
que pode usar tais dados como bem en-
tender.

Um caso recente foi a “febre” do uso 
do aplicativo que “envelhece” as pesso-
as. Com “cara” de “inofensivo”, o aplica-
tivo traz um termo de uso que diz que 

Uma criança, 3 anos, morreu na noite de domingo (11) após um acidente 
em Rondonópolis. Segundo a Polícia Civil, uma Hilux SW4 atingiu uma moto 
onde estava a criança e um casal. O veículo era dirigido por Lidiane Campos, 
mulher do ex-deputado federal Adilton Sachetti. De acordo com o BO, ela não 
prestou socorro, fugiu do local e abandonou o veículo.



DIVULGAÇÃO

ESTADO DE GREVE 
PERMANECE...
Os servidores da Educação da 

rede pública estadual, que perma-
neceram 75 dias de braços cruza-
dos e decidiram retornar às salas 
de aula nesta quarta-feira (14), afir-
maram que não descartam a possi-
bilidade de retomar a paralisação, 
caso as conversas com o Governo 
do Estado não avancem. A categoria 
votou pela suspensão do movimen-
to paredista na última sexta-feira 
(9), mas permanece em “estado de 
greve”, segundo o líder do Sindica-
to dos Trabalhadores da Educação 
(Sintep-MT), Valdeir Pereira. 

DIAS MELHORES NO PAIAGUÁS...
Mauro Mendes tende a viver dias melhores no Pa-

lácio Paiaguás, depois de atravessar os sete primeiros 
meses de mandato sob crise e tensão, mais pela opção 
de encarar logo as chamadas pautas-bomba. Enfrentou 
queda-de-braço com praticamente todos os segmentos, 
do funcionalismo ao empresariado. Num período recor-
de, o governador conseguiu implementar reforma admi-
nistrativa, reduzindo o número de secretarias; aprovou 
novo Fethab, o decreto de calamidade financeira, o pro-
jeto para novos empréstimos, iniciou o processo de ex-
tinção e/ou incorporação de empresas e órgãos estatais, 
ajustou a lei fiscal, as regras dos incentivos fiscais e da 
RGA dos servidores. Por causa dessas medidas austeras 
e anti-populares, o chefe do Executivo virou saco de pan-
cada. Agora, os segmentos tendem a aliviar o lombo de 
Mauro, esperando por resultados.

OSTRACISMO POLÍTICO...
Pedro Taques caiu rápido no ostracismo po-

lítico. Não é mais aplaudido em público, como na 
época em que foi procurador da República, sena-
dor, passando pela eleição de governador, em 2014, 
e até no primeiro ano de mandato. Seu governo 
avançou em algumas áreas, mas, centralizador e 
daquele que achava que seria único competente 
para resolver tudo, estrangulou o limite das des-
pesas, especialmente com folha salarial, interrom-
peu obras, enfrentou escândalos, foi denunciado, 
responde a processos, viu aliados de primeira hora 
irem para a cadeia e construiu uma rede de ini-
mizades. Hoje, colhe o que plantou. Isolado, não é 
mais percebido em público. E, dependendo do am-
biente por onde passa, enfrenta xingamento. Nem 
o PSDB o convida para reuniões.
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O milagre do FEX pode vir por Rodrigo Maia 

À espera de um milagre, Mauro Mendes 
conta com FEX para equilibrar contas
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Aproveitando a ida para 
Brasília na semana passa-
da para mais um Fórum de 
Governadores, onde buscou 
também apoio dos senado-
res para a inclusão dos es-
tados e municípios no texto 
da Reforma da Previdência 
que agora passa por votação 
no Senado, o governador 
Mauro Mendes (DEM), con-
versou também com o mi-
nistro da Economia, Paulo 
Guedes na tentativa de fazer 
com que a União repasse os 
recursos do Fundo Estadu-
al de Auxílio à Exportação 
(FEX), estimado em R$ 450 
milhões. 

“Eu já fui a Brasília várias 
vezes, em reunião com mi-
nistros, deputados, com o 
Rodrigo Maia. 

Quero agradecer a nossa 
bancada, que está ajudan-
do a garantir que esse re-
curso venha. Ano passado, 
deixou de vir quase R$ 500 
milhões. Isso fez uma falta 
danada no começo do ano”, 
disse.

O Governo Federal desde 
que tomou posse vem dan-
do sinais de que esse paga-
mento não deve ocorrer tão 

cedo, o que deixa os gover-
nadores apreensivos, afinal, 
sem os recursos do FEX em 
caixa, os governos estaduais 
ficam muito prejudicados.

“Tudo o que é possível 
fazer para brigar por este 
dinheiro, eu tenho feito. E 
tenho contado com o apoio 
da bancada. Mas não de-
pende de nós, depende do 
ministro Paulo Guedes, do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Este ano, não tem ainda 
nenhum sinal claro de que 
este dinheiro possa entrar 
no caixa. E isso tem preju-
dicado muito o Estado de 
Mato Grosso”, afirmou.

A esperança dos governa-
dores agora está depositada 
no presidente da Câmara 
dos Deputados, deputa-
do federal Rodrigo Maia 
(DEM), que em reunião 
com os governadores teve o 
pedido para que o Legislati-
vo coloque em pauta a vota-
ção de uma nova legislação 
para que o repasse por parte 
da União seja feito de forma 
obrigatória e com isso, os 
governadores não precisem 
mais implorando o paga-
mento junto ao Governo 
Federal. 

“Depende, também, de al-
gumas ações no Legislativo, 

NA TORCIDA | Mesmo com torcida, ainda não nenhuma sinalização de pagamento por parte da União
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EXPECTATIVA MENOR

Arrecadação com minirreforma será 
menor do que a estimada por Botelho

POR PARTE DO TCE

AMM quer aos municípios mesmo 
tratamento dado para Pedro Taques 

DEVE PASSAR

“Placar da Previdência” 
aponta aprovação no
 Senado com 53 votos

Arrecadação não chegará aos R$ 700 milhões 

Reforma da Previdência deve ser aprovada também pelo 
Senado

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A arrecadação prevista 
pelo presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
estimada entre R$ 700 mi-
lhões e R$ 1 bilhão com a 
aprovação da minirreforma 
que extinguiu os incentivos 
fiscais para setores produ-
tivos de Mato Grosso deve 
ficar aquém dessa projeção 
de Botelho.

Segundo o secretário 
de Estado de Fazendo, Ro-
gério Gallo, o motivo da 
queda na estimativa de ar-
recadação se deve às modi-
ficações feitas pelos parla-
mentares, durante votação 
em Plenário da ALMT. Para 
Gallo a arrecadação do Go-
verno com os impostos nem 
chegará aos R$ 700 milhões, 
valor mínimo projetado por 
Botelho.

“Ainda não temos um 
número. Estamos concluin-

DA REPORTAGEM

Depois de causar uma 
certa irritação no atual go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM), a aprovação das con-
tas do último ano de gestão 
de Pedro Taques (PSDB), foi 
a vez da Associação Mato-
-grossense dos Municípios 
(AMM), questionar a decisão 
do Tribunal de Contas do Es-
tado (TCE-MT).

O seu presidente, Neu-
rilan Fraga, disse esperar 
que o TCE adote os mesmos 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A reforma da Previdên-
cia já tem os votos necessá-
rios para ser aprovada no 
plenário do Senado Federal. 
O “Placar da Previdência”, 
elaborado pelo jornal O Es-
tado de S. Paulo, aponta 53 
votos “sim” ao texto. É mais 
que o número necessário 
para fazer uma mudança na 
Constituição, que requer o 
apoio de 49 senadores em 
dois turnos de votação.

Antes de ir a plenário, a 
proposta precisa do aval da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) da Casa. O rela-
tor, senador Tasso Jereissati 
(PSDB-CE), prometeu en-
tregar o parecer em até três 
semanas. No levantamento, 
13 senadores se declararam 
contrários à proposta. Qua-
tro se disseram indecisos 
e outros dez não quiseram 
responder. O presidente do 
Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), pode, pelo regi-
mento, se abster de votar e 
não foi incluído no placar.

A reforma da Previdên-
cia já obteve a chancela da 
Câmara dos Deputados. Nos 
dois turnos, precisava do 
apoio de 308 parlamentares, 
mas obteve margem bem 
maior: foram 379 votos no 

primeiro turno e 370 no se-
gundo. No Senado, o gover-
no também espera folga em 
relação ao placar mínimo 
exigido. Segundo apurou o 
Estado, a equipe econômica 
conta com 64 votos de um 
total de 81 senadores.

A maior parte dos se-
nadores que votam a favor 
da reforma são de partidos 
de centro como DEM, MDB, 
PSDB, PSD, PP, mas há tam-
bém um parlamentar do 
PDT que declarou voto a fa-
vor: Acir Gurgacz (RO). 

Entre os 53 senadores 
que se manifestaram favo-
ravelmente à reforma, 11 
disseram apoiar a inclusão 
de Estados e municípios nas 
novas regras previdenciárias. 
Esse ponto integrava a pro-
posta original do governo, 
mas acabou caindo diante 
da resistência de lideranças 
de centro na Câmara, que 
temiam assumir o desgaste 
político da medida no lugar 
dos governadores de seus 
Estados, que são de partidos 
de oposição ao governo Jair 
Bolsonaro. Para não atrasar 
a tramitação do texto atual, 
o Senado vem articulando a 
inclusão de Estados e muni-
cípios por meio de uma pro-
posta paralela. As lideranças 
na Câmara, porém, continu-
am resistentes a essa medida.

do um levantamento. Mas 
houve perda. Se tinha lá 
uma previsão de cobrar um 
ICMS [Imposto sobre Cir-
culação de Mercadorias e 
Serviços] de 7% sob a carne e 
passou a ser 2%, obviamente, 
isso representou uma perda 
na expectativa de arrecada-
ção. Então, de fato é bem 
menor que a estimativa ini-
cial. Não temos ainda preci-
são, mas é menor que isso 
[os valores mencionados 
por Botelho]. Não dá para 
mencionar ainda quais são 
os valores. Mas é bem me-
nor que esse valor”, disse.

Setores do comércio, 
agronegócio e indústria fo-
ram afetados pela lei que 
trouxe mudanças na política 
de incentivos fiscais, impac-
tando na forma de cobrança 
do ICMS e aumentando os 
impostos.

Mesmo com as mu-
danças feitas no Legislativo 
impactando negativamente 
nos valores de arrecadação 

critérios no julgamento das 
contas das prefeituras. A re-
clamação de Fraga está ba-
seada na argumentação de 
que por parte do órgão fisca-
lizador, já houve reprovação 
de contas municipais com 
apontamento de menor gra-
vidade das que foram indica-
das no julgamento do ex-go-
vernador na semana passada.

“Se a crise financeira 
serviu como base para jus-
tificar as irregularidades co-
metidas pelo ex-gestor es-
tadual, também servirá no 

como aprovar algumas leis 
para que se torne obrigató-
rio o pagamento do FEX. 

Vamos continuar fazendo 

julgamento das contas dos 
gestores municipais. Acha-
mos que o Tribunal deve ter 
o mesmo entendimento. 

Não estou querendo di-
zer que o TCE deveria ter re-
provado as contas do ex-go-
vernador Taques e de outros 
governadores, que tiveram 
algumas irregularidades, 
mas o que esperamos é que 
o tratamento aos municípios 
seja o mesmo utilizado nas 
contas do estado”, observou.

Uma das justificativas 
dada por Taques em sua de-

fesa foi a crise econômica 
vivida em sua gestão, mas 
o presidente da AMM disse 
que a crise afeta diretamen-
te os municípios, então am-
bos neste caso, devem ter os 
mesmos critérios de julga-
mento.

“No entanto é bom res-
saltar que no julgamento de 
contas, seja dos municípios, 
do estado e de outros po-
deres, que o tribunal use os 
mesmos parâmetros, com 
uma análise igualitária”, dis-
se o presidente da AMM.

do Governo, o secretário se 
apontou satisfeito com o re-
sultado obtido na ALMT.

“Da forma como o pro-
jeto como foi aprovado, e 
com os vetos que foram fei-
tos, temos um bom resulta-
do final. A Assembleia apri-

morou esse projeto, que foi 
muito debatido com todos 
os setores. 

E temos certeza que 
para o ano que vem teremos 
um projeto que vai alavan-
car o desenvolvimento de 
Mato Grosso”, afirmou.

esta luta para ver se conse-
guimos fazer isso”, comple-
tou Mendes.

O FEX é um recurso re-

passado pela União aos Es-
tados, como uma forma de 
compensação pelas perdas 
com a Lei Kandir - que tra-

ta da isenção do ICMS (Im-
posto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços) nos 
produtos de exportação. 
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TV  e Entretenimento

Miley Cyrus é vista 
aos beijos com mulher 
após separação

Miley Cyrus, ao que parece, já fez a fila andar 
bem rápido. Após pouquíssimos dias de ser noticia-
da sua separação, a cantora foi vista aos beijos com 
Kaitlynn Carter na Itália. Segundo a revista “People”, 
o casamento da beldade com Liam Hemsworth che-
gou ao fim de forma amigável. “Eles concordaram 
que era o melhor nesse momento”, disse a publica-
ção. Os dois haviam se casado em dezembro do ano 
passado, mas, entre algumas idas e vindas, estavam 
juntos desde 2010, quando gravaram o filme “A Úl-
tima Música”. Entretanto, os fãs da musa de “Party 
In The USA” já torcem pelo novo romance com a in-
fluenciadora digital. Miley é declaradamente panse-
xual. Para quem não sabe, o termo é usado para se 
referir a quem sente atração sexual e afetiva sobre 
as pessoas, independentemente de seu sexo ou iden-
tidade de gênero.
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Endividado, Emerson Fittipaldi aluga 
mansão avaliada em R$ 12 milhões

A situação financeira de Emerson 
Fittipaldi continua delicada, mas o 
bicampeão da Fórmula 1 conseguiu 
um alívio nas finanças. Segundo 
apuração do UOL, via Notícias da TV, 
o ex-piloto aluga a parte de baixo da 
mansão onde funciona o escritório 
de sua empresa, localizada em Pi-
nheiros, São Paulo. 

Ainda segundo o portal do UOl, o 
imóvel foi posto para venda e avalia-
do em R$ 12 milhões. A mansão, de 
dois andares e com 1,3 mil m² de área 
construída, pertence a Emerson des-
de 1990, quando o escritório que ad-
ministra os negócios se estabeleceu 
no local.

A apuração ainda verificou que 
parte do imóvel está alugado desde 
janeiro por um escritório de advoca-
cia, enquanto a parte de cima man-
tém a sede da empresa de Emerson.

O espaço chegou a receber, em 
2016, o Museu Fittipaldi, com carros 
e pertences da história do ex-piloto 
nas pistas. Contudo, a visitação ao lo-
cal segue desativada.

Localizado na avenida Rebouças, 
próxima ao Shopping Eldorado, o ter-
reno inteiro é de 1,1 mil m² e foi lista-
do para venda. Embora esteja aluga-
do e ativo, o imóvel continua à venda 
na internet.

Vale lembrar que Fittipaldi carre-
ga uma dívida bancária que já soma 
mais de R$ 23 milhões e é réu em 20 
ações na justiça por empréstimos 
não pagos. Com as correções e mul-
tas, a quantia pode ser ainda maior.



A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, monitora-
mento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 
85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente licença. 

LI/LP nº.  004/2019/SMMA  VALIDADE: 30/04/2022
Processo nº.004/2019/SMMA  Data Protocolo: 15/03/2019

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA INDUSTRIAL 
EM ALVENARIA DE AGRICULTURA FAMILIAR E DESENVOLVIMENTO CO-
MUNITARIO DE NOVA ESPERANÇA DO P.A NOVA COTRIGUAÇU-MT
DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 
LICENÇA: Conforme Parecer Técnico nº 004/2019/SMMA.

JAIR KLASNER
Prefeito Municipal

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, monitora-
mento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 
85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente licença.

LI/LP nº.  002/2019/SMMA VALIDADE: 30/04/2022
Processo nº.002/2019/SMMA Data Protocolo: 15/03/2019

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA ASSOCIA-
ÇÃO DE REFLORESAMENTO AGROINDUSTRIAL OURO VERDE DO P.A 
NOVA COTRIGUA-MT
DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 
LICENÇA:
Conforme Parecer Técnico nº 002/2019/SMMA.

JAIR KLASNER 
Prefeito Municipal

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, monitora-
mento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 
85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente licença.

LI/LP nº.  003/2019/SMMA VALIDADE: 30/04/2022
Processo nº.003/2019/SMMA Data Protocolo: 15/03/2019

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA COZINHA NA ASSO-
CIAÇÃO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS SANTA CLARA DO P.A 
NOVA COTRIGUAÇU-MT

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 
LICENÇA:
Conforme Parecer Técnico nº 003/2019/SMMA.

JAIR KLASNER
Prefeito Municipal

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, monito-
ramento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA 
nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente licenças: 
Licenças Instalação, e Licença Prévia nº 009/2019.

LP nº.  009/2019/SMMA VALIDADE: 26/07/2022
Processo nº.009/2019/SMMA  Data Protocolo: 16/07/2019

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESTOR-
TIVA COBERTA  NO DISTRITO DE NOVA UNIÃO MUNICIPIO DE COTRI-
GUAÇU-MT
Conforme Parecer Técnico nº 009/2019/SMMA.

JAIR KLASNER
Prefeito Municipal

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, 
no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu 
os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, monito-
ramento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA 
nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente licenças: 
Licenças de Instalação e Licença Prévia nº009/2019.

LI nº.  009/2019/SMMA  VALIDADE: 26/07/2022
Processo nº.009/2019/SMMA  Data Protocolo: 16/07/2019

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA POLIESTOR-
TIVA COBERTA   NO DISTRITO DE NOVA UNIÃO MUNICIPIO DE COTRI-
GUAÇU-MT
Conforme Parecer Técnico nº 009/2019/SMMA.

JAIR KLASNER 
Prefeito Municipal

Vagas de Emprego
1-Técnico em enfermagem, com COREN;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Segurança, masculino, 25 a 35 anos, 
com experiência;
4-Estoquista, com experiência;
5-Gerente de fazenda, com experiência, 
para o município de Carlinda – MT;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com 
experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informá-
tica e redes sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
10-Encarregado de pré-moldados, com 
experiência, acima de 30 anos;
11-Vendas, com experiência, conhecimento 
pacote Office e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
15-Pessoa com deficiência;
16-Representante comercial, para proteção 
veicular, com experiência;
17-Vendas interna, para linha automotiva, 
com experiência;
18-Vendas para boutique, com experiência. 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

 COMANDO DIESE L TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE-
LI, CNPJ 08.588.911/0029-94, torna público que requereu 
junto a SEMA-SINOP, as Licenças Prévia, Instalação e de 
Operação para Manutenção e reparação de veículos au-
tomotores, situado na BR 163 KM 829, Bairro Chácaras, 
Sinop-MT.

 COMANDO DIESE L TRANSPORTE E LOGISTICA - EIRE-
LI, CNPJ 08.588.911/0029-94, torna público que requereu 
junto a SEMA-MT, Outorga de Água Subterrânea, com va-
zão requerida de 19,35m³/dia para atividade de Manuten-
ção e reparação de veículos automotores, situado na BR 
163 KM 829, Bairro Chácaras, Sinop-MT.

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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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 041/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 041/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
ELÉTRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA ILUMINAÇÃO 
PÚBLICA EM VIAS E LOGRADOUROS E MATERIAL ELETRICO DESTINADO A OBRA DE 
AMPLIAÇÃO E EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DAS AVENIDAS LIONS E 
ROTARY INTERNACIONAL CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, PLANILHAS, 
PROJETOS E TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 26 de 
Agosto de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100.  
 Peixoto de Azevedo, 13 de Agosto de 2019. 

Natália Fernandes da Silva  
Pregoeiro Nomeada 

SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE COLÍDER 
- SINSPUMCOL – 

Edital de Convocação Assembleia Geral Extraordinária 
A entidade supra, inscrita no CNPJ sob nº. 32.946.055/0001-85, com Sede à Av. 
Tancredo Neves, 988, Setor Norte, Bairro Nossa Senhora da Guia, 78.500-000, 
Colíder/MT, através de seu presidente, Sr. José Maria Cardoso Filho, CPF: 
459.042.351-00, residente e domiciliado à Av. Tancredo Neves, 988, Setor Norte, 
Bairro Nossa Senhora da Guia, 78.500-000, Colíder/MT, convoca todos os 
Servidores Públicos Municipais da Prefeitura Municipal, da Câmara Municipal, das 
Autarquias Municipais e Fundações Públicas Municipais, ativos e inativos do 
município de Colíder/MT, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária a 
ser realizada no dia 03/09/2019 às 17h com qualquer número de convocados 
presentes, na Av. Tancredo Neves, 988, Setor Norte, Bairro Nossa Senhora da 
Guia, 78.500-000, Colíder/MT, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 
a) Rerratificação da fundação desta entidade e de todos os demais atos 
praticados posteriormente.  

Colíder/MT, 12 de agosto de 2.019. 
José Maria Cardoso Filho 

Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
AVISO DE RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL 24/2019 – SRP 23/2019  
PROCESSO ADMINISTRATIVO 41/2019 

A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da Pregoeira e equipe de apoio, 
nomeada através da portaria Nº 54/2019, torna público para conhecimento dos 
interessados, que na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL 24/2019 – SRP 
23/2019 destinada à REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO COMBUSTÍVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA 
PREFEITURA E SUAS SECRETARIAS. Com abertura marcada para o dia 08/08/2019 
e homologada no dia 12/08/2019, teve como vencedor a empresa: AUTO POSTO 
FALCÃO LTDA cadastrada no CNPJ nº 07.008.914/0001-48, por apresentar o valor de 
R$755.737,50 (setecentos e cinquenta e cinco mil setecentos e trinta e sete reais e 
cinquenta centavos);  

Santa Carmem, 12 de agosto de 2019. 
MAITÊ SEHNEM 

Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2019 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora as empresas: IVAN GUIA LEMOS DA SILVA & CIA LTDA-ME;  
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SHM LTDA;  PRAOBRA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP;  
ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME; ELETRO MENDONÇA COMERCIO 

DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA. Juina-MT, 12 de agosto de 2019. 
 Marcio Antonio da Silva – Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

DA FINALIDADE: Dispensa de Licitação para contratação de instituição 
de inquestionável reputação ético-profissional, sem fins lucrativos, para 
realização de concurso público para provimento de vagas. DO 
CONTRATADO: Fundação Universidade Federal de Mato Grosso, 
empresa pública, devidamente inscrita no CNPJ nº 33.004.540/0001-00, 
com sede na Av. Fernando Corrêa da Costa, S/N, Cidade Universitária, 
Cuiabá – Mato Grosso. VALOR: R$ 331.000,00 (trezentos e trinta e um mil 
Reais) para a execução dos serviços; e R$ 27,00 (vinte e sete reais) por 
candidato efetivamente inscrito, considerando o quantitativo estimado de 
10.000 (dez mil candidatos) sendo o valor total de execução do contrato 
R$ 601.000,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, trezentos e quarenta e 
três reais). DO FUNDAMENTO LEGAL: artigo 24, XIII da Lei n.° 8.666/93 
e suas alterações. Ratifico a dispensa do procedimento licitatório, em 
consonância com a justificativa apresentada e autorizada.

Leandro Nery Varaschin

Rafael Machado - Prefeito Municipal

Campo Novo do Parecis, 12 de agosto de 2019.

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - N° 007/2019

Presidente da Comissão de Licitação

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019

Ipiranga do Norte-MT, 12 de Agosto de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Pregoeira Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
27/08/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Aquisição de Combustíveis (Óleo Diesel S-10) e Agente Redutor 
– Arla 32, para a frota municipal de Ipiranga do Norte”, 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.

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
construção de fechamento frontal e rampa de acesso no CMEBI - Carlos 
Drummond de Andrade, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da 
qual foi vencedora a empresa ENGEMAKI ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
52.703.444/0001-97 no valor de R$ 270.677,65. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum - MT, 9 de Agosto de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

TOMADA DE PREÇO N° 025/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

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

REGISTRO DE PREÇO N° 041/2019
Objeto: Registro de preço para futura e eventual aquisição de emulsão 
asfáltica catiônica de rompimento lento (RL-1C) e asfalto diluído tipo cura 
média de viscosidade 30 (cm-30), para obras complementares de 
ampliação de rede de esgoto, para suprir as necessidades do SAAE – 
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Lucas do Rio Verde – MT, nos 
termos do Termo de Referência Anexo I do edital. Licitação Exclusiva 
ME/EPP. Realização: Por meio do site www.bll.org.br.  Inserção de 
propostas no sistema da BLL-LICITAÇÕES: das 10h de 15/08/2019 até 
as 18h do dia 26/08/2019, horário de Brasília - DF.  Início da sessão 
pública de disputa 27/08/2019 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,  emai l :  
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, 12 de agosto de 2019.

Pregoeira

PREGÃO ELETRÔNICO N° 031/2019

DE LUCAS DO RIO VERDE - MT

SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

Av. Pará, 219 E, Bairro Cidade Nova

Sônia Alves Duarte Bueno

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que encontra-se aberta Licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico SRP tendo como Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA 
USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE PÚBLICA DO 
MUNICIPIO DE SORRISO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S). Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 08:00 horas do dia 15/08/2019 até as 14:00 horas do dia 26/08/2019 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 27/08/2019 
as 09:00 horas (horário de Brasília). Julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br ou 
através do site www.bllcompras.org.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou 
através do telefone (66) 3545-4700 ou através do e-mail 
licitacao@sorriso.mt.gov.br.

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 078/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 078/2019, TENDO COMO OBJETO: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS PARA ATENDER A 
DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA, 
TRANSITO E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE SORRISO – MT, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE 
(S)”, CONFORME A SEGUIR, VENCEDORA: L G LOCADORA DE 
VEÍCULOS LTDA ME., CNPJ Nº 09.540.688/0001-77, ITEM DA 
VENCEDORA - 834430 R$ 4.150,00; - VALOR TOTAL R$ 149.400,00.

PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Renato “joga com o time” à beira do campo 

LEC não está matematicamente,
mas “moralmente” rebaixado
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O futebol mato-gros-
sense, como um todo, la-
menta o quase rebaixamen-
to do Luverdense à Série D 
do Campeonato Brasileiro. 
Com uma campanha pífia 
até o momento na Série C, 
com apenas uma vitória em 
16 jogos, a equipe de Lucas 
do Rio Verde está na zona de 
rebaixamento do Grupo B e 
viu seus rivais diretos contra 
a queda manterem quatro 
pontos à frente, com mais 
seis a serem disputados. Ta-
refa ingrata para escapar da 
degola. No domingo (11), o 
Luverdense recebeu no Pas-
so das Emas o Ypiranga-RS, 
pela 16ª rodada da competi-
ção. Não bastasse a baixíssi-
ma presença de público no 
estádio, a equipe não ajudou 
e saiu derrotada, com um gol 
marcado por Marco Antônio 
logo aos 3 minutos de jogo. 
Um banho de água fria desde 
o início da partida que pare-
ce ter afetado os jogadores 
dentro de campo.

A equipe treinada por 
Júnior Rocha não conseguia 
esboçar reação e tampou-
co criou chances de empa-
tar. Pelo contrário, viu os 
gaúchos abusarem dos gols 
perdidos em contra-ataques 
para matar de vez a partida. 
Ao final do jogo, silêncio dos 
jogadores e algumas poucas 
vaias da torcida, direcionadas 

a todos – desde diretoria ao 
banco de reservas.

RIVAL
VACILOU
Se o Luverdense vacila, 

o Boa Esporte, seu principal 
rival direto também gosta 
de complicar. Isso porque a 
equipe jogava em casa diante 
do São José-RS e vencia por 2 
a 0, o que garantiria sua per-
manência na terceira divisão. 
Sofreu o empate, mas com 
o tropeço ainda maior dos 
mato-grossenses, permanece 
na 8ª posição, agora com 17 
pontos, ao lado do também 
mineiro Tombense. Ambos 
têm 4 a mais que o LEC.

Faltam duas rodadas a 
serem disputadas e mais seis 
pontos em jogo. Para esca-
par da queda, o Verdão do 
Norte precisa vencer as duas 
partidas que restam (diante 
do Paysandu, em casa, nesta 
quinta-feira, e no Acre, dian-
te do já rebaixado Atlético, no 
dia 25). Para piorar, depende 
que Tombense e/ou Boa Es-
porte não façam mais do que 
um ponto em dois jogos.

Como viram, o destino 
do Luverdense pode estar 
traçado já nesta semana. Se 
empatar com o Paysandu, es-
tará não só moralmente, mas 
também matematicamen-
te rebaixado, levando junto 
para a Série D uma bonita 
história que a equipe cons-
truiu ao longo dos últimos 15 
anos.

SÉRIE C | Time sucumbiu em casa e viu diferença para os adversários diretos subir
Foto: FMF

Competição estadual vale vaga na Copa do Brasil de 2020 André e Tardelli disputam uma vaga no ataque do Grêmio

Foto: Julio tábile 

Foto: lucas uebel

ROGÉRIO X CRUZEIRO

Derrota em final, eliminações
e carrasco do goleiro Fábio

COPA FMF

Sinop FC estreia com derrota
para o Mixto jogando em casa

TARDELLI OU ANDRÉ?

Renato com 
dúvida no ataque 
para decisão contra 
o Athletico-PR

Foto: Divulgação

R. Ceni fez 7 gols diante do Cruzeiro 

DA REPORTAGEM

O Cruzeiro inicia uma 
nova era: agora sob o coman-
do de Rogério Ceni. Oficia-
lizado e com contrato até o 
fim de 2020, o ex-goleiro e 
ídolo do São Paulo tem uma 
história marcada por alegrias 
e tristezas como jogador con-
tra do Cruzeiro, onde vai re-
encontrar sua maior vítima 
de sua carreira: Fábio. E tam-
bém com um algoz, Robinho, 
que foi dos golaços diante do 
agora seu novo treinador.

Multicampeão como 
jogador, Rogério Ceni não 
ganhou apenas um título na 
carreira: a Copa do Brasil, 
competição que a Raposa é 
a maior ganhadora, com seis 
títulos. E foi diante do Cru-
zeiro que ele chegou mais 
perto e perdeu a taça. Em 
2000, com um gol de Geo-
vanni no último minuto, a 
Raposa venceu o São Paulo e 
foi campeã.

O agora treinador ainda 
teve outro desgosto com o 
time cruzeirense: foi elimi-
nado das quartas de final da 
Libertadores em 2009, quan-
do o Cruzeiro chegou até à 
decisão, mas acabou perden-
do para o Estudiantes, da Ar-
gentina. Mas deu o troco no 
ano seguinte, eliminando a 
Raposa também nas quartas 
de final da Libertadores.

No Cruzeiro, ele tam-

DA REPORTAGEM

União Rondonópolis, 
Cuiabá e Mixto estrearam 
com vitória na rodada de 
abertura da Copa FMF - Edi-
ção 2019, competição que 
vale vaga na rica Copa do Bra-
sil do ano que vem.

Na noite de domingo 
(11), o Mixto veio até o Norte 
do estado e garantiu os três 
pontos na estreia contra o Si-
nop. O Alvinegro do técnico 
Gianni Freitas abriu o placar 
com o zagueiro Guilherme. O 
Sinop empatou com Fernan-
dinho, mas o atacante Cleber-
son Tiarinha resolveu o jogo, 
fazendo o gol da vitória do 

DA REPORTAGEM

Como é usual, o técni-
co Renato Gaúcho tentará 
fazer o máximo de mistério 
possível sobre a escalação 
do Grêmio para o confron-
to contra o Athletico-PR, às 
20h30 de quarta-feira, pelo 
jogo de ida das semifinais 
da Copa do Brasil. Mas o 
time tem apenas uma dúvi-
da: quem será o homem de 
referência no ataque, André 
ou Diego Tardelli?

A ausência de Tardelli 
na delegação que viajou ao 
Rio de Janeiro e perdeu por 
3 a 1 para o Flamengo no 
sábado, pelo Campeonato 
Brasileiro, aumentou a es-
peculação de uma possível 
troca no ataque. Renato le-
vou grupo reserva para a ca-
pital carioca, com reforços 
de Everton, Bruno Cortez e 
Matheus Henrique, e deixou 
os titulares em Porto Alegre.

Tardelli permaneceu 
em solo gaúcho justamente 
para se focar no duelo con-
tra o Furacão. Após o jogo 
no Maracanã, no entanto, 
Renato disse que o atacante 
se recupera de dores mus-
culares ao ser questionado 
sobre uma possível mudan-

ça na quarta-feira.
“Vamos ver, conversar 

com o departamento médi-
co. Ele estava com uma dor 
muito forte nos tendões, 
acredito que esteja melhor. 
Importante é todo mundo 
estar à disposição. Aí penso 
na melhor formação”, des-
pistou o treinador.

Na manhã de domin-
go, enquanto os reservas 
retornaram do Rio de Janei-
ro, os titulares fizeram um 
treinamento com os portões 
fechados no CT Luiz Carva-
lho. Sem acesso da impren-
sa, não foi possível confir-
mar a presença de Tardelli 
na atividade. O mistério, ao 
menos sobre a condição do 
camisa 9, deve ser desfeito 
no treino desta segunda-
-feira. Após receber um ul-
timato da direção e revelar 
um momento depressivo, 
Tardelli teve evolução na 
produção nos últimos jogos. 
Melhorou o ataque do time 
e, sobretudo, a bola aérea, 
no empate em 3 a 3 contra 
a Chapecoense na Arena, 
quando anotou um dos gols 
gremistas na partida. Mar-
cou também no 2 a 0 sobre 
o Libertad, na Arena, pela 
Libertadores.

bém reencontra o meia Ro-
binho. O jogador ficou mar-
cado por três golaços com a 
camisa do Palmeiras dian-
te de Rogério Ceni. Um do 
meio de campo, outro chu-
tando de primeira e o tercei-
ro por cobertura.

CARRASCO DE FÁBIO

Tigre da Vargas.
Luverdense e Dom Bos-

co não jogaram por conta dos 
compromissos do Verdão do 
Norte na Série C do Brasileiro 
e na Copa Verde. 

O duelo ainda não teve 
data remarcada.

A Copa FMF Sub-21 é 
disputada por oito equipes, 
Araguaia, Cuiabá, Dom Bos-
co, Operário Ltda, Luver-
dense, Mixto, Sinop e União. 
Cada equipe pode utilizar 
por partida cinco atletas até 
23 anos, nascidos em 1996. 
A primeira fase será apenas 
com um turno, com os quatro 
primeiros colocados se classi-
ficando para a semifinal.

Goleiro do São Pau-
lo por quase toda a carreira, 
Ceni fez 131 gols como joga-
dor, sendo 62 de falta e 69 
de pênalti. Sete foram contra 
o Cruzeiro, e seis diante de 
Fábio, o goleiro que mais so-
freu gols do companheiro de 
posição. Apenas no segundo 
turno de 2005 que Fábio não 

estava na meta. Arthur foi o 
goleiro.

Rogério Ceni traz três 
membros para a comissão 
técnica. O francês Charles 
Hembert, auxiliar técnico, e 
Nilson Simões, também au-
xiliar técnico. Também vem 
Danilo Augusto, preparador 
físico.
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Levantamento da Conab indica 67,3 milhões/toneladas de grãos produzidos 

Mato Grosso segue como maior
produtor de grãos do país
DA REPORTAGEM

Com 67,392 milhões de to-
neladas, Mato Grosso segue 
como primeiro estado brasi-
leiro produtor de grãos, co-
locando uma grande frente 
(mais de 30 milhões de tone-
ladas) em relação ao segundo 
colocado, o Paraná, cuja pro-
dução é de 37,074 milhões 
de toneladas. Estes são os 
números do 11º levantamen-
to do Acompanhamento da 
Safra Brasileira de Grãos 
da Companhia Nacional de 
Abastecimento (Conab), pu-
blicado nesta semana.

Com esta performance, 
Mato Grosso responde por 
quase 28% da safra nacional 
de grãos, estimada em 241,3 
milhões de toneladas, e por 
61,15% do total previsto para a 
região Centro-Oeste, de 110,2 
milhões de toneladas. Resu-
mindo, o estado mantém a 
liderança nacional na produ-
ção de soja, milho e algodão 
(tanto em caroço quanto em 
pluma).

Com 32,454 milhões de 
toneladas estimadas, Mato 
Grosso é responsável por 
28,2% da soja brasileira, por 
31,6% do milho (31,4 milhões 
de toneladas) e por 66,2% do 
algodão em caroço (4,453 mi-
lhões de toneladas), colhidos 

no país. Com relação ao algo-
dão em pluma, sua produção 
(1,781 milhão de toneladas) 
representa 66,18% do total 
nacional.Na região Centro-
-Oeste, a diferença em rela-
ção aos seus pares, também 
é alta. Chega a responder por 
93,16% da produção de algo-
dão em caroço, 93,14% do al-
godão em pluma, 60,25% do 
milho e 61,65% da soja. No 
caso do milho, o carro-chefe 
é a segunda safra, conhecida 
como safrinha – a colheita da 
primeira safra é insignifican-
te. Segundo o último levanta-
mento da Conab, enquanto a 
primeira safra registrou 261,8 
mil toneladas, a segunda foi 
de 31,144 milhões de tonela-
das. Segundo o Instituto Ma-
to-grossense de Economia 
Agropecuária (Imea), as prin-
cipais regiões produtoras de 
milho em Mato Grosso são 
Médio Norte, com 16 mu-
nicípios, capitaneados por 
Sorriso, Nova Mutum, Nova 
Ubiratã e Lucas do Rio Verde, 
com 43,42% do total colhido 
no estado; e Sudeste, com 
32 municípios, liderados por 
Primavera do Leste, Itiquira, 
Campo Verde, Santo Antônio 
do Leste, Novo São Joaquim, 
Alto Garças e Rondonópolis, 
com 18% da produção esta-
dual.

SAFRA | Com 67,39 milhões de toneladas, supera em mais de 30 milhões de toneladas o Paraná
Foto: Divulgação
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Foto: RepRoDução
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SINOP

Prefeita reafirma 
parceria com Refeccs

SORRISO

Briga generalizada acaba com um
ferido por bala de borracha

PREOCUPANTE
Focos de calor entre 
janeiroe julho de 2019 
crescem 41,5%

Prefeita reafirmou parceria com Rede em Sinop 

Câmera de segurança registrou os restos de objetos usados 
durante briga 

Crescimento é notado quando comparado ao 
mesmo período de 2018 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita Rosana Mar-
tinelli cumpriu no sábado 
(10) agenda junto à Rede 
Feminina de Combate ao 
Câncer de Sinop (Refeccs). A 
gestora acompanhou even-
to solidário realizado pela 
entidade e com a finalidade 
de arrecadar recursos desti-
nados às obras da Rede. Na 
oportunidade, Rosana refor-
çou a parceria entre Poder 
Público Municipal - Execu-
tivo e Legislativo - e a insti-
tuição.

“Enquanto prefeita, nos 
sentimos honrada em po-
der participar do evento da 
Refeccs e reforçar, uma vez 
mais, nossa parceria. A enti-
dade realiza um trabalho sé-
rio e que serve de referência 
em todo o Estado de Mato 

DA REPORTAGEM

Na madrugada de do-
mingo (11), um homem, 28 
anos, acabou ferido ao ser 
atingido por uma bala de 
borracha disparada pela 
guarnição da Força Tática da 
Polícia Militar de Sorriso. O 
jovem foi detido por agre-
dir e desacatar a guarnição. 
O episódio foi registrado ao 
lado de uma casa noturna 
que fica na esquina da aveni-
da Natalino João Brescansin 
com a rua dos Desbravado-
res, no centro.

Em rondas pela região, 
a equipe da Força Tática se 
deparou com uma briga ge-

DA REPORTAGEM

Os números de focos de 
calor entre 1º de janeiro e 31 
de julho aumentaram 41,57% 
quando comparados com o 
mesmo período do ano pas-
sado. Os dados são do Institu-
to Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe). Na Amazônia 
Legal o aumento é de 41,77%, 
no mesmo período. O Brasil 
também apresenta uma ele-
vação na quantidade de focos 
de calor, chegando a e 27,91% 

de crescimento em relação a 
2018. Até julho, o Corpo de 
Bombeiros já atendeu 660 
incêndios em vegetação (ter-
renos urbanos e incêndios 
florestais). Em comparação 
com meses fora da tempo-
rada de incêndios florestais, 
de janeiro até abril foram 136 
incêndios em vegetação em 
todo o estado. Os atendimen-
tos a incêndios em vegetação 
de julho são quase 20 vezes 
maiores que a média dos qua-
tro primeiros meses.

Grosso. No que o município 
pode fazer para auxiliar a en-
tidade estamos executando”, 
descreveu.

Só em 2019, a Refeccs 
foi contemplada com mais 
de R$ 370 mil entre emendas 
impositivas da Câmara e re-
cursos próprios da Prefeitu-
ra, via celebração de termos 
de fomento. 

“A Prefeitura e a Câma-
ra, por meio destas parce-
rias com as entidades, auxi-
liam muitas instituições na 
execução de seus planos de 
trabalho. São entidades que 
ajudam e prestam um gran-
de serviço à sociedade com a 
realização de serviços a pú-
blicos diversos e que, sem 
este apoio pelas instituições, 
o poder público sozinho não 
conseguiria dar conta “, res-
saltou a prefeita.

Para solicitar apoio do 

ROUBO DE GADO...
Quatro pessoas envolvidas no roubo 

de 44 cabeças de gado foram presas em 
flagrante pela Polícia Civil, durante dili-
gências investigativas da Delegacia Es-
pecializada de Roubos e Furtos (Derf) de 
Cuiabá. A ação resultou ainda na recupe-
ração de todo gado roubado, que foi loca-
lizado em uma fazenda em Diamantino, a 
299 km da capital. Os suspeitos já eram 
investigados pela Derf Cuiabá pelo en-
volvimento em roubos em propriedades 
rurais. Na ocasião, dois homens armados 
renderam o caseiro da propriedade, que 
foi mantido amarrado até que os demais 
integrantes do grupo chegassem com o 
caminhão utilizado para levar o gado.

BRUTALIDADE EM SAPEZAL...
Suspeito de assassinar a própria filha, de apenas 
7 meses, no domingo (11), Dia dos Pais, em Sape-
zal, Diogo Morais Justino confessou à Polícia Ci-
vil que utilizou uma chave de fenda para cometer 
o crime. Segundo a Polícia Militar, Diogo Morais 
Justino tentou suicídio depois de cometer o cri-
me, mas foi socorrido e levado para uma unidade 
hospitalar. Depois de receber atendimento, ele foi 
levado para uma delegacia e preso em flagrante. 
De acordo com a polícia, os pais da criança são 
separados e a mãe havia autorizado que a menina 
passasse o fim de semana com o pai. O suspeito 
foi encontrado deitado com a filha morta nos bra-
ços após ligar para a mãe da criança. Interrogado, 
o suspeito disse que a mãe da menina tinha saído 
de casa há três dias e deixado a filha com ele.

NA ATIVA AOS 104 ANOS...
As dificuldades encontradas ao longo 
de sua vida a obrigaram a adiar, por 
muitos anos, o sonho de frequentar 
uma sala de aula. Mas a determinação 
e a força de vontade foram primordiais 
para que esse sonho um dia fosse re-
alizado. Aos 104 anos, dona Duzinha 
dos Reis Rosa voltou ao banco escolar 
e vivencia o sonho de ser alfabetizada 
e escrever o próprio nome. Moradora 
de Araputanga, a 371 km de Cuiabá, ela 
se matriculou em uma das turmas do 
projeto Muxirum. A aluna mais velha 
da rede estadual de ensino já consegue 
juntar as letras, lê e escreve o próprio 
nome.

Divulgação

neralizada e solicitou que os 
envolvidos parassem a con-
fusão.  Foi quando os jovens 
arremessaram garrafas de 
vidro e retrovisores de mo-
tocicletas contra a viatura e 
os policiais. Para se defender 
das agressões, os policiais 
dispararam balas de borra-
cha contra a multidão e um 
jovem acabou sendo ferido 
no braço. Segundo a polícia, 
o rapaz que estava alterado e 
sob efeito de álcool, recusou 
socorro dos Bombeiros e foi 
levado por sua família até 
um hospital particular onde 
ficou sob cuidados médicos 
na condição de detido por 
desacato.

município para a implemen-
tação de projetos e/ou outras 
ações as instituições devem 
estar, primeiramente, com 
todo dispositivo legal regis-
trado e em dia (documen-
tações, por exemplo). Além 
disso, possuírem cadastro 

nos conselhos municipais 
em cujas grandes áreas atu-
am (Educação, Saúde e As-
sistência Social). A partir do 
recebimento dos planos de 
trabalho é que a Prefeitura 
de Sinop dá início às avalia-
ções.
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Marcas do Grupo Vianorte estão expostas em caixas no formato Hot Wells 

Os pequenos também têm seu espaço para diversão 

De ‘Hot Wells’ a Espaço Kids: VI
Iluminare atrai gostos variados
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A VI Iluminare, que está 
sendo realizada até o pró-
ximo dia 18 de agosto, no 
Ghizoni Centro de Even-
tos, em Sinop, já é um 
sucesso de público – e de 
(muita) criatividade. 

Se o foco principal segue 
sendo as principais ten-
dências da arquitetura e 
interiores, especialmente 
voltadas para públicos seg-
mentadores e curiosos, as 
demais marcas que parti-
cipam da mostra também 
estão embrenhadas em 
não deixar na mão os visi-
tantes mais variados.

Um exemplo disso é o 
Grupo Vianorte, que par-
ticipa da mostra pela pri-
meira vez e trouxe a cria-
tiva, literalmente, como 
carro-chefe de sua exposi-
ção. Os veículos, das mar-
cas Jeep, Renault, Nissan, 
GM Chevrolet e Honda, 
foram expostos em boxes 
no formato de caixinha 
daqueles carrinhos Hot 
Wells. Tudo foi pensado 
para atrair os olhares de 
crianças, homens e mulhe-
res.

Robson dos Santos esta-
va admirado com a inicia-
tiva, e o filho Robson Jú-
nior, de 9 anos, ficou ainda 
mais encantado. 

“Com certeza (atrai a 
curiosidade), porque a 
feira traz o conceito de 
ser voltada para alguns 
públicos específicos, mas 
nós, que somos visitantes 
curiosos, gostamos bastan-
te de nos deparar com algo 
assim. Parabéns à iniciati-
va”, explicou Santos.

‘SENSAÇÕES’ | Feira segue até o dia 18, apresentando tendências, cultura e ‘experiências sensoriais’ aos visitantes
Foto: José RobeRto Gonçalves

Foto: José RobeRto Gonçalves

Outro espaço que cha-
ma atenção é do colunis-
ta social Daniel Coutinho. 
Desenvolvido pelo arqui-
teto Felipe Seganfredo, o 
Estúdio Angular desperta 
diversas sensações nos vi-
sitantes que passam por 
corredores feitos de espe-
lho. 

“Eu queria que as pessoas 
tivessem uma sensação di-
ferente, de algo inusitado. 
Um ambiente ‘Instagramá-
vel’. Esse ambiente foi feito 
para quem tem bons olhos. 
É um percurso no qual 
você passa pela ambienta-
ção, vem para o túnel de 
cores, um ângulo para tirar 
fotos e postar, marcando 
o Daniel Coutinho, sain-
do num palco que lembra 
bastante uma balada”, des-
taca Seganfredo.

E se os adultos são atra-
ídos em diferentes aspec-
tos, os menores não foram 
esquecidos, não! O Espaço 
Kids oferece brinquedos, 
brincadeiras e monitores 
devidamente trajados para 
animar os pequenos. “A 
Iluminare é um espaço de 
exposição e negócios. 

Nosso objetivo é oferecer 
condições para que as no-
vidades e tendências sejam 
atrativas para todos os pú-
blicos. Além disso, as visi-
tantes também se deparam 
com espaços diferentes, 
muito chamativos. 

E claro, os pais que quei-
ram trazer seus filhos, 
podem deixá-los se di-
vertindo no Espaço Kids, 
com muitas brincadeiras e 
um pessoal que vai cuidar 
bem das crianças”, destaca 
a empresária Val Araújo, 
idealizadora da Iluminare.


