
Jairo Narciso da Silva, que confessou ter matado sua ex-esposa, Luzinete Leal Mili-
tão, há 25 anos, deve responder só pelo crime de ocultação de cadáver em liberdade. 
O crime de homicídio prescreveu devido ao tempo. O crime foi registrado em outubro 
de 1994 e a ossada da mulher foi localizada no início do mês.     Página -7

SINOP

Idoso que matou ex-esposa há
25 anos tem crime prescrito

USA DEMAIS?

Autorização
para 
desmatar sem 
reflorestar
Uma manobra de deputados 
pode permitir o aumento da 
tolerância do desmatamento 
sem obrigação de reflorestar. 
O projeto que tratava sobre 
isso já foi rejeitado pelo ple-
nário. Mas agora a proposta 
foi incluída em outro projeto, 
em forma de substitutivo 
integral.                 Página  - 3

Você utiliza muito a internet? Fica nervoso quando o pacote de dados acaba ou não 
consegue olhar as redes sociais? Prefere o mundo virtual em vez de interação so-
cial?                           Página - 8

DEPENDÊNCIA DA INTERNET ATUALMENTE

REENCONTRO
Guerrero
em melhor
fase no
Brasil

Paolo Guerrero pisa-
rá o gramado do Maracanã 
nesta quarta-feira e seus olhos 
percorrerão as arquibancadas 
tomadas por flamenguistas, 
como tanto o fez com a camisa 
9 às costas. Mas nada de 
“Acabou o caô” ou do carinho 
que recebeu nos tempos de 
Flamengo.

 Página - 6
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No caso do agente público, ele atua 
contrariamente ao interesse coletivo, 
desviando-se da finalidade públicaEsperando o fim da conversa
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normal nesse tipo de comunicação, 
exceto, claro, em casos profissionais.

Quando a comunicação está no âm-
bito pessoal é bem comum que você 
ou seu contato tenham que atender 
alguém pessoalmente ou chamada de 

voz, que a vez na fila tenha 
chegado, que o sono tenha 
tirado a pessoa de atividade 
e por aí vai. Norma, extre-
mamente normal, e não faz 
o menor sentido se “ofen-
der” com isso.

Vejo a comunicação ele-
trônica como algo “leve”, 
quase “complementar”. Se 
o assunto for sério, urgen-
te ou de importância maior 

use outros recursos, como a chamada 
de voz ou menos a conversa pessoal-
mente. É muito mais eficiente, evita 
mal-entendido e as chances de você 
ficar “no vácuo” são absurdamente me-
nores.

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 vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser! 
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No sábado (17), o Partido Social Liberal (PSL) dei 
início a uma campanha nacional de filiação. A meta é 
chegar a 500 mil alistados até outubro e a um milhão 
até as eleições municipais de 2020. Hoje, são cerca 
271 mil os filiados à sigla que acolheu Jair Bolsonaro, 
egresso do PSC, em janeiro de 2018.

Com a grande onda direitista do bolsonarismo, 
a legenda, até então sem relevância, atraiu uma le-
gião de candidatos para a corrida eleitoral. De uma 
hora para outra, elegeu três governadores e a segun-
da maior bancada da Câmara Federal, atrás apenas da 
petista. 

As circunstâncias que levaram ao meteórico in-
chaço explicam uma das características marcantes do 
novo PSL —seu caráter de aglomerado inorgânico de 
grupos e personalidades que se acotovelam, não raro 
de maneira caótica, em busca de influência, controle 
de postos e recursos partidários.

A sigla, que na última eleição viu-se às voltas 
com denúncias de candidaturas de fachada, receberá 
vultosa verba de fundos públicos para os pleitos mu-
nicipais.

Contribui para as refregas internas a relativa he-
terogeneidade da militância. Como mostrou levanta-
mento feito por esta Folha, cerca de 14% dos filiados já 
pertenceram a outros partidos e, em contraste com o 
antipetismo e as bandeiras direitistas, 4% atuaram em 
agremiações identificadas com a esquerda, como PT, 
PDT, PSB, PSOL, PC do B, PCB, PSTU e PCO. 

Nesse contexto, um dos principais alvos da dis-
puta interna, que ganhou destaque com a recente ex-
pulsão do deputado Alexandre Frota (SP), é o contro-
le do partido em São Paulo e a consequente definição 
do candidato à prefeitura da maior cidade do país. 
Atualmente o diretório paulista é comandado por 
Eduardo Bolsonaro, que poderá deixar o posto caso 
o Senado aprove sua indicação para a embaixada em 
Washington —nessa hipótese o deputado estadual Gil 
Diniz, atual vice-presidente, assumiria formalmente.

No jogo antecipado para a definição das candi-
daturas, Frota, que não pode ser acusado de esquer-
dista, já havia declarado simpatia às pretensões da de-
putada Joice Hasselmann, que enfrenta a oposição do 
senador Major Olímpio.

Em que pese o peso político recém-adquirido, o 
PSL está longe de ser um partido de massas —é o 15º 
em número de membros, muito atrás de PMDB (2,4 
milhões), e PT (1,6 milhão), os maiores. Pode vir a se 
transformar na mais expressiva e sólida agremiação 
de direita do país, a depender, claro, da evolução do 
projeto político de seu grande cacique, Jair Bolsona-
ro.

Editorial

O partido da direita

Ranking dos Políticos - Facebook

e impune ex-Senador (Jucá), “é preciso es-
tancar a sangria”. Começou o estancamento: 

calando a boca dos juízes, MP e policiais, que, pelo 
texto aprovado, terão enorme receio de investigar 
ou denunciar os “mal feitos”. Denúncia mesmo, só 
para os crimes em “flagrante delito” (com a mão na 
massa”). Um retrocesso judicial e processual sem 
tamanho, uma lentidão (portanto, impunidade e 
prescrição) nos feitos. Voltamos aos bons tempos 
dos Jucás, Sarneys, Renans e Collors. Ou seja, uma 
forma de dominação tradicional em que o gover-
nante organiza o poder político de forma análoga 
ao seu poder doméstico. Como diz Faoro “ Um Es-
tado mais forte do que a sociedade, em que o poder 
centrípeto do rei, no período colonial, e do impera-
dor, ao longo do século XIX, ou do Executivo, no pe-
ríodo republicano, criou forte aparelho burocrático 
alicerçado no sentimento de fidelidade pessoal”.

Esse feijão com arroz foi o pano de fundo da 
nova lei. Mas, o objetivo mesmo, foi calar a Lava 
Jato e a atuação dos agentes públicos. Atira-se 
no camundongo para atingir o elefante. A Câma-
ra disse que a lei é para todos, não somente para 
MP, Juízes e policiais. O artigo 5º da lei 4.898/65 
diz “Considera-se autoridade, para os efeitos desta 
lei, quem exerce cargo, emprego ou função pública, 
de natureza civil, ou militar, ainda que transitoria-
mente e sem remuneração.”. Assim, pode ser con-
siderada autoridade qualquer funcionário público. 
É esperar pra ver. O bem jurídico tutelado pela lei 
de abuso de autoridade são os direitos e garantias 
fundamentais, são aqueles garantidos pela Carta 
Magna, seja a liberdade de culto, o direito de ir e 
vir, compreende toda a garantia de que o cidadão 
possa gozar e desfrutar, sem ser perturbado ou 
ameaçado.

Não fala em corrupção e “imunidades” (a ja-
buticaba brasileira) ou privilégios de cargos. A lei 
aprova, por exemplo, diz que constitui crime de 
abuso de autoridade de juízes e membros do MP, 
por exemplo: atuar com “evidente” motivação polí-
tico-partidária; proferir julgamento quando impe-
dido por lei; receber pagamento pela sua atuação 
em processos, uso de algemas, denúncia não “fun-
damentada”, etc. cascas de banana no caminho da 
justiça. Um policial, meu vizinho, dá o resumo da 
ópera: “Doutor, a partir de agora eu vou prender só 
ladrão de galinha. Não quero perder o emprego”. 
Esse é o sentimento geral com a nova lei. 

AUREMARCIO CARVALHO É ADVOGADO EM 
CUIABÁ

Os eternos donos do poder

SERVIDORES
O STF retoma nesta quarta (21) o julga-

mento de um dispositivo da Lei de Respon-
sabilidade Fiscal que permite a estados e 
municípios em crise reduzir a jornada de 
trabalho e o salário dos servidores. Segun-
do o jornal O Estado de S.Paulo, o tema deve 
dividir o plenário e a votação tende a ser 
apertada. Caso a possibilidade seja permiti-
da, governadores de estados em crise teriam 
um instrumento para reduzir as despesas 
com pessoal.

“PROTAGONISTA”
O presidente do DEM em Cuiabá, Alberto 

Machado, o “Beto Dois a Um”, afirmou que o 
partido lançará um candidato à Prefeitura da 
Capital nas eleições. “Nós teremos um nome. 
O DEM é um dos grandes partidos do estado, 
tem a principal liderança que é o governador 
Mauro Mendes e tem grandes possibilidades 
de ser o protagonista das eleições 2020”, dis-
se. A sigla já mira nomes como o do ex-depu-
tado federal Fabio Garcia e do apresentador e 
ex-prefeito de Cuiabá, Roberto França, convi-
dado para ingressar na legenda.

TEMPORADA
Mato Grosso voltou a figurar nos desta-

ques do noticiário nacional na segunda (19), 
dessa vez como o estado que enfrenta a pior 
temporada de queimadas dos últimos sete 
anos. Conforme reportagem veiculada pelo 
Jornal Nacional, falta dinheiro para comba-
ter os incêndios e, dos 141 municípios, ape-
nas 22 têm unidades do Corpo de Bombei-
ros, que precisam escolher as ocorrências 
mais graves para poder atuar. A situação é 
de “alerta ambiental” e o clima quente e seco 
favorece o surgimento de queimadas.

Se você estiver conversando com alguém por meio de 
comunicador instantâneo, seu contato “sumir” e o assunto 
for importante, não fique mandando mensagens repetidas 
no comunicador tentando chamar a atenção, simples-
mente use o telefone e faça uma chamada de voz. Você 
vai entender o que aconteceu, poder expor sua urgência e 
resolver o problema de forma muito mais rápida.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

AUREMÁRCIO 
CARVALHO

Raymundo Faoro é autor de Os Donos do Po-
der: Formação do patronato político brasilei-
ro-(1958), obra que aponta o período colonial bra-
sileiro como a origem da corrupção e burocracia 
no país colonizado por Portugal, então um Estado 
absolutista, onde analisou a formação do patrona-
to político e o patrimonialismo do Estado brasilei-
ro, levando em consideração as características da 
colonização portuguesa.

Como Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil- OAB (1977-1979), lutou pela redemocratiza-
ção do País, defendeu o fim dos Atos Institucio-
nais do regime militar e participou ativamente 
no governo João Figueiredo, na campanha pela 
anistia ampla, geral e irrestrita. De acordo com o 
autor, toda a estrutura patrimonialista foi trazida 
para cá.

Nesta obra clássica, Faoro destaca a proprie-
dade individual como sendo concedida pelo Es-
tado, caracterizando uma “sobrepropriedade” da 
coroa sobre seus súditos e também este Estado 
sendo regido por um soberano e seus funcioná-
rios. O autor assim nega a existência de um re-
gime propriamente feudal nas origens do Estado 
brasileiro. Essa mentalidade de uma elite, classe 
especial, que atua como proprietária do bem pú-
blico, como pessoal e para servir seus parentes, 
amigos e correligionários, impregnou nossa cul-
tura política, desde a colonização- capitanias he-
reditárias, vice-reinados, apropriação dos cargos 
públicos e, principalmente, a impunidade e a cor-
rupção, o famoso e centenário “toma lá, dá cá”, que 
assistimos todos os dias.

As dinastias políticas de pais e filhos se re-
vezando no poder (os Campos, os Bolsonaros, os 
Riva, e outros), os eternos caciques, enfim. A in-
dicação de filhos, esposas, políticos fracassados 
nas urnas, ex-governadores para os Tribunais de 
Contas, e agora, até embaixadas, não surpreende 
quem acompanha a vida política nacional. Ou 
seja, tais políticos não conseguem diferenciar o 
público do privado, tudo está aí para servi-lo e à 
sua família (“o filet mington” pro meu filho). Agora, 
a Câmara Federal acaba de dar mais um exemplo 
dessa confusão mental: aprovando - por votação 
simbólica, isto é, sem identifica os votantes - e em 
causa própria, o projeto do Abuso de Autoridade.

Em causa própria porque um terço dos parla-
mentares - Câmara Federal e Senado - estão no 
lamaçal da Lava Jato e, como disse um famoso 
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“o PSL pode vir a se transformar na mais 
expressiva e sólida agremiação de direi-
ta do país

“
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Hoje em dia uma boa parte de nos-
sas conversas acaba sendo por meios 
eletrônicos. Em uma evolução quase im-
provável à época, saímos de caríssimos 
e quase inacessíveis computadores, com 
limitadíssimos recursos de conectivi-
dade, para uma 
época em que 
falar no What-
sApp é uma 
realidade pra 
boa parte das 
pessoas com 
convívio com 
a tecnologia. 
Conversas com 
amigos, assun-
tos profissio-
nais, cotações de preços, negócios, cri-
me (infelizmente), praticamente tudo é 
tratado por meio de comunicadores ins-
tantâneos, levados com a pessoa onde 
quer que ela esteja, na praticidade do 
telefone.

Acontece que, muitas vezes, o usuá-
rio não está tendo a conversa eletrônica 
como sua única atividade. Mesclamos 
essa comunicação com todos os nossos 
afazeres, e isso acaba fazendo com que, 
cedo ou tarde, deixemos de responder 
alguém ou acabemos por ficar sem res-
posta. Isso, ao contrário do que muita 
gente pensa, acaba sendo plenamente 

O sequestrador de um ônibus na Ponte Rio-Niterói foi baleado e morto por 
um atirador de elite do Batalhão de Operações Especiais (Bope). Todos os 37 
reféns foram liberados sem ferimentos, segundo informações da Polícia Mi-
litar. Os tiros foram disparados às 9h04 (de Brasília) desta terça (20), cerca de 
três horas e meia após o início do sequestro. O homem desceu do coletivo e 
jogou um casaco para os policiais. Quando ia subir a escada, foi atingido.



DIVULGAÇÃO

AGORA MESTRE
Mesmo afastado da ativa por imposi-

ção do Supremo, em meio a um processo 
controverso baseado em denúncias sem 
prova, o conselheiro do TCE-MT, José Car-
los Novelli, segue se aperfeiçoando e am-
pliando conhecimentos. Acaba de receber 
diploma do curso de Mestrado Profissional 
em Administração Pública, pela Escola de 
Direito e Administração do IDP, de Brasí-
lia. Novelli diz receber a titulação de mes-
tre “com muita humildade”, lembra que foi 
uma conquista árdua e destaca que, em 
tempos contemporâneos, nas duas vezes 
em que presidiu o Tribunal, ajudou o ór-
gão a ser reconhecido como referência em 
Controle Externo no Brasil.

ROMPIMENTO
O tucanato voou das asas do prefei-

to Zé do Pátio em Rondonópolis. Disposto 
a construir projeto próprio, o PSDB rompeu 
com a administração e entregou os cargos 
que vinham sendo ocupados por filiados. A 
bancada de três vereadores: Rodrigo da Za-
elli, ex-presidente da Câmara que pretende 
concorrer à sucessão municipal, Jailton do 
Pesque Pague e subtenente Guinâncio pas-
sam a fazer oposição. A decisão tem apoio 
do ex-governador Rogério Salles, que acom-
panhou os vereadores numa reunião com 
o prefeito para anunciar o distanciamento. 
Um dos que deve entregar o cargo é Cláudia 
Lugli, chefe do instituto de Pesquisa e Plane-
jamento Urbano de Rondonópolis (IPPUR).

DIREITOS SUSPENSOS
A juíza Janaina Rebucci Deza-

netti suspendeu os direitos políticos 
da ex-prefeita de Alta Floresta, Maria 
Izaura Dias Alfonso, pelo prazo de 
três anos. A magistrada reconheceu 
irregularidade na legalização de um 
canal de televisão para retransmis-
são de conteúdo adventista, sem 
autorização da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel). A ação 
contra a ex-gestora foi proposta pelo 
Ministério Público Estadual (MPE), 
que apontou atos de improbidade ad-
ministrativa na promulgação da lei 
municipal que firmou a parceria en-
tre a prefeitura e a igreja adventista.
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Lúdio questionou o teor do projeto que altera o Plano de Suprimento Sustentável 

Autorização para desmatar sem
reflorestar volta a plenário
DA REPORTAGEM

RD News

Uma manobra de deputa-
dos pode permitir o aumen-
to da tolerância do desma-
tamento sem obrigação de 
reflorestar. O projeto que 
tratava sobre isso já foi re-
jeitado pelo plenário. Mas 
agora a proposta foi incluída 
em outro projeto, em forma 
de substitutivo integral, na 
quarta passada (14).

A proposta inicial havia 
sido encaminhada pelo go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM) em 7 de maio. Ela 
pedia que fosse alterado o 
artigo 47 da Lei Comple-
mentar nº 233/2005 para 
compatibilizar a legislação 
estadual com o Novo Código 
Florestal, aprovado em 2012, 
em relação ao Plano de Su-
primento Sustentável (PSS). 
O plano diz respeito ao re-
florestamento a que ficam 
obrigados consumidores 
que utilizam matéria-prima 
florestal, como madeira em 

tora, lenha e carvão.
O Código Florestal estabe-

leceu o PSS, mas não definiu 
os volumes de consumo para 
que tenha início a obrigação 
de reflorestar, deixando para 
cada unidade da federação a 
função de legislar para defi-
nir o limite.

O projeto original do go-
verno aumentava de 12 mil 
m³ para 50 mil m³ o limite 
de consumo de madeira em 
tora por ano para que a em-
presa ou pessoa física ficasse 
obrigada a reflorestar no Es-
tado. Essa proposta foi rejei-
tada no plenário na sessão 
de terça (13), depois que o 
deputado Lúdio Cabral (PT) 
pediu vistas.

O substitutivo do novo 
projeto, com o trecho do 
texto praticamente idênti-
co, foi apresentado um dia 
depois. A única mudança na 
nova proposta é que o limi-
te suba para 45,5 mil m³, ao 
invés dos 50 mil m³ iniciais.

O aumento do limite foi 
incluído no substitutivo de 

VETADA | Proposta vetada volta à plenária como substitutivo de um outro projeto
Foto: Divulgação
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GRAMPOS ILEGAIS

Juiz vê possível coação de 
ex-secretário a delegado

EMBATE NOS TRIBUNAIS

Ex-ministro vê como certo queda
de Selma Arruda e posse de Fávaro

BARBUDO GARANTE

Desavença com 
Bezerra não impede
aliança do PSL com 
MDB em 2020

Barbudo não vê desavença como empecilho para aliançaSelma deve cair em definitivo ainda este ano, diz ex-ministro

Jarbas teria ameaçado delegado Flávio Stringueta em estacionamento de supermercado 

DA REPORTAGEM

O processo que investi-
ga a suposta coação feita pelo 
ex-secretário de Segurança 
Pública de Mato Grosso Ro-
gers Jarbas ao delegado que à 
época conduzia a ação sobre 
interceptações telefônicas 
ilegais, Flávio Stringueta, à 
7ª Vara Criminal de Cuiabá. 
Rogers é réu no processo que 
ficou conhecido nacional-
mente como “grampolândia 
pantaneira”. A decisão é do 
juiz João Bosco Soares da 
Silva, da 10ª Vara Criminal 
de Cuiabá, que declinou da 
competência sobre processo 
que investiga suposta amea-
ça contra Stringueta ocorri-
da no estacionamento de um 
supermercado de Cuiabá.

“No tocante aos fatos 
ocorridos, constata-se a pre-
sença de indícios suficientes 
a caracterizar a prática do 
crime de coação ao curso 
do processo, cujo inquérito 
primitivo tramita perante o 
Superior Tribunal de Justiça 
em razão da avocação do fei-
to que apura a denominada 

DA REPORTAGEM

O ex-ministro da Jus-
tiça do Governo Dilma, José 
Eduardo Cardozo, advogado 
de Carlos Fávaro, terceiro co-
locado nas urnas ao Senado, 
está convicto de que neste 
ano Selma Arruda cai em de-
finitivo. 

E, nesse caso, Fávaro as-
sumiria a vaga de senador de 
imediato até ser proclamada 
uma nova eleição.

Juíza aposentada, Selma 
foi cassada por unanimida-
de pelo Pleno do TRE desde 
abril por abuso de poder eco-

DA REPORTAGEM

Presidente do PSL em 
Mato Grosso, o deputado 
federal Nelson Barbudo não 
descartou uma aliança com 
o MDB, sigla comandada 
pelo também deputado fe-
deral Carlos Bezerra, com 
quem tem desavenças, nas 
eleições municipais de 2020. 
De acordo com Barbudo, a 
possibilidade da composição 
é remota, mas pode aconte-
cer, caso seja de interesse da 
maioria de seu partido.

“Possibilidade tem. 
Ela pode ser até remota em 
função de minas desavenças 
com o deputado Carlos Be-
zerra, mas a política é igual 
ao céu, cada vez que olha-
mos as nuvens estão de um 
jeito. Então pode haver pos-
sibilidade, mesmo que re-
mota, porque vai que de re-
pente a Executiva do partido 
ache que é a melhor opção. 
Eu não sou ditador e obede-
ço a maioria da executiva do 

partido”, disse o deputado.
O PSL, segundo Bar-

budo, está trabalhando para 
lançar candidatos à prefei-
to nas principais cidades 
de Mato Grosso, incluindo 
Cuiabá, que hoje é coman-
dada por Emanuel Pinheiro 
(MDB), que apesar de ainda 
não confirmar, é o pré-can-
didato do partido a reeleição.

Em entrevistas recen-
tes, o próprio prefeito afir-
mou que tem recebido vi-
sitas e elogios deputado do 
PSL, pela forma como vem 
administrando a capital. “O 
deputado Nelson Barbudo 
esteve comigo elogiando 
nossa gestão. Ele disse que 
da satisfação como deputado 
ver como Cuiabá está”, disse 
o Pinheiro. 

Desde que foi eleito 
como o candidato a depu-
tado federal mais votado do 
Estado, Barbudo tem troca-
do farpas com Bezerra pela 
imprensa.

‘grampolândia pantaneira’, 
onde um dos investigados é 
a pessoa de Rogers. Chega-
-se a esta conclusão (de que a 
tipificação adequada é de co-
ação ao curso do processo) a 
partir das informações colhi-

nômico e caixa dois. E nestes 
quatro meses, em que se sus-
tenta na cadeira de senadora, 
ela ingressou com medidas 
protelatórias no próprio TRE 
e com recursos no TSE.

Advogado renomado, 
bastante influente e com 
bom trânsito nos Ministé-
rios, Cardoso tem dado essa 
garantia com operadores do 
direito com os quais vem 
conversando. Reforça a tese 
de que as provas contra Sel-
ma são contundentes. E mui-
tos já passaram a achar possí-
vel a cassação se concretizar 
neste ano.

projeto que também trata da 
Política Florestal do Estado. 
Antes da alteração, porém, o 
projeto não trazia qualquer 
menção ao PSS ou aos limi-
tes de desmatamento antes 
da necessidade fazer o re-
florestamento em razão do 
plano.

Altera ainda o artigo 65, 
para proibir o corte e a co-
mercialização da castanheira 
e a seringueira e das demais 
espécies de corte em áreas 
nativas, primitivas e rege-
neradas. Outra proibição 
diz respeito ao corte do pe-
quizeiro em áreas fora dos 
limites da Amazônia, exceto 
aqueles que foram planta-
dos.

Nos casos das proibições, 
se órgão ambiental atestar 
a inexistência de alternativa 
técnica e de local para im-
plantação do empreendi-
mento que vá gerar o corte 
dessas espécies, o projeto 
prevê medidas de compen-
sação que assegurem a con-
servação das mesmas.

das no curso da investigação, 
a revelar que a investida do 
ex-secretário Rogers em ten-
tar conversar com o Flávio 
Stringueta teve como plano 
de fundo o fato deste último 
ter atuado diretamente no 

caso dos ‘grampos clandes-
tinos’ (na modalidade barri-
ga de aluguel), ocorridos no 
berço do Poder Executivo 
deste Estado”, diz trecho do 
parecer no Ministério Públi-
co Estadual (MPE).
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TV  e Entretenimento

Jornalista da Globo é flagrada 
rebolando loucamente durante 
telejornal ao vivo

A jornalista Maria Beltrão foi flagrada rebolando 
ao vivo ao fundo do ‘Edição das 16’ dessa segunda 
(19). Maria estava por trás de um vidro dançando 
animada enquanto Leila Sterenberg apresentava o 
telejornal.

No Twitter, a dança de Beltrão deu o que falar: “ó 
eu que vi a Maria Beltrão se requebrando na redação 
enquanto era apresentado a edição das 16 da Globo 
News?”, questionou um internauta.

“O Edição 16 no ar e a Maria Beltrão dançando”, 
comentou outro.
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Faustão interrompe programa para criticar 
trilha sonora de ‘Dança dos Famosos’

Fausto Silva ficou irritado no início do 
tão esperado quadro ‘Dança dos Famosos’, 
que estreou neste domingo, 18. Quando a 
atração começou, o apresentador recla-
mou sobre a trilha sonora.

 “Estão de sacanagem. Não é possível! 
Na abertura da dança, a estreia do qua-
dro. E essa música foi feita para a tia de 
alguém, algum parente?”, perguntou a 
Beto Silva, que é diretor do programa.

Ao chegar a sala de produção, ain-
da com o programa ao vivo, Faustão pe-
diu para repetir a trilha sonora e fingiu 
que estava dormindo quando a música 
começou a tocar. “Isso não é música de 
suspense. É suspensório”, desabafou. O 
apresentador tentou encontrar o respon-
sável pelo programa para reclamar. Sem 
sucesso, concluiu: “Aqui na Globo é um 
problema. Você quer dar a injeção e não 
encontra a bunda”. 

No Twitter, os internautas não perdo-
aram a impulsividade de Faustão e re-
percutiram.  Faustão também anunciou 
os nomes dos participantes do quadro. 
No time feminino, Luíza Tome, que fará 
parceria com Marcos Lobo, Dandara Ma-
riana com Daniel Norton, Regiane Alves 
com Reginaldo Sama, Luísa Sonza com 
Léo Santos, Fernanda Abreu com Igor 
Maximiliano, e Giovanna Lancellotti com 
Daniel Navarro. 

No grupo masculino, Jonathan Aze-
vedo fará parceria com Tatiana Scarletti, 
Matheus Abreu com Larissa Nalis, Luis 
Lobianco com Franciele Pimenta, Bruno 
Montaleone com Jaqueline Ciocci, Junior 
Cigano com a professora Ana Guedes, e 
Kaysar Dadour com a bailarina Maiara 
Araújo.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
Aviso de Anulação  

Tomada de Preço Nº 05/2019 
Processo Administrativo nº 45/2019 

A comissão permanente de licitação da prefeitura municipal de santa carmem torna 
público, para conhecimento dos interessados, a anulação da licitação tomada de preços 
nº 05/2019, cujo objeto é a contratação de empresa para a construção da unidade básica 
de saude – fundo municipal de saude de santa carmem “esf ii – moisés ferreira dos 
santos”. justificativa: anulação em razão readequação da planilha, nos termos do art. 49 
da lei federal 8666/93. santa carmem, 20 de agosto de 2019. 

Maitê Sehnem 
Presidente CPL 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO RESULTADO DE LICITAÇÃO DESERTA Nº 31/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 1.217, de 19 de Agosto de 2019, torna público e para 
conhecimento de quem interessar possa, que a licitação Pregão Presencial 31/2019, tipo 
menor preço por item, tendo como objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SISTEMA DE 
INFORMAÇÃO EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA (SVS) CONFORME PORTARIA Nº 
083/2018/GBSES E TERMO DE REFERÊNCIA”. Com data de abertura ocorrida no dia 
20/08/2019 às 08h, foi considerado “DESERTO”,  
Peixoto de Azevedo, 20 de Agosto de 2019. 

NATÁLIA FERNANDES DA SILVA 
Pregoeiro Designada 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
Aviso de Licitação 

Chamada Pública 04/2019 
Processo Administrativo 50/2019 

A Prefeitura Municipal de Santa Carmem, torna público, especialmente aos proprietários 
de áreas particulares situadas no perímetro urbano no município de Santa Carmem, que 
está aberto o período de solicitações iniciais de estudos e análise de viabilidade aos que 
tenham interesse em proceder a Produção de Unidades Habitacionais mediante a 
Implantação, Parcelamento ou Reparcelamento de áreas como loteamento de Interesse 
Público (ZEIS), na modalidade Chamada Pública nº 04/2019.  A sessão pública será 
realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, no dia 08 de outubro de 
2019, com abertura as 09:00 horas (horário local), na sala da CPL. O edital e demais 
documentos estarão à disposição dos interessados, a partir do dia 21 de agosto de 2019, 
maiores informações poderão ser obtidas de segunda a sexta-feira das 07h00min às 
13h00min na sede da Prefeitura ou através do telef. (66) 3562-1115/1509 ou e-mail 
licitacao@santacarmem.mt.gov.br. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato 
superveniente que impeça a realização desta licitação na data acima mencionada, o 
evento será automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação. 
Santa Carmem, 21 de agosto de 2019. 

MAITÊ SEHNEM 
Presidente CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 0752019 

SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
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 FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
PASSAGENS TERRESTRE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
estando a sessão pública para o dia 04 DE SETEMBRO 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, 20 de Agosto de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 
AVISO DE ABERTURA DA TOMADA DE PREÇO N° 006/2019 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA GLOBAL 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato Grosso, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar-se no dia 11/09/2019 às 08:00 horas (HORARIO 
LOCAL), licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO, INCENDIO E SPDA, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA RURAL ALVARES DE AZEVEDO, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, MUNICIPIO DE JUÍNA – 
ESTADO DE MATO GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 e 8.883/94. Maiores 
informações e cópia completa do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 13:00 horas, 
de segunda a sexta-feira, na Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de Licitação 
em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou baixado do site www.juina.mt.gov.br 
agenda de licitações.  Juína-MT, 20 de Agosto de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo 
 JUÍNA-MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 048/2018 – DATA 16/08/19 – OBJETO: 
ADITAR A CLAUSULA OITAVA – DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO E VIGÊNCIA DO 
CONTRATO, ITENS 8.1 E 8.2 – CONTRATADO: MARIA MILAGRE DE ARRUDA 
CANAVARROS EIRELI ME - CNPJ: 13.731.238/0001-39 – PRAZO DE EXECUÇÃO: 360 
DIAS – VIGENCIA: 10/02/2020. 

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala 
e cozinha conjugada, 
02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço 
e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro 
Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 
800,00 (oitocentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 
01 sala e 01 suíte. Endereço: 
Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 950,00 
(novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

CASA 40M² 
EM SINOP/MT

300M² A.T.,
R. Guarulhos,

Jd. Viena.
Inicial

R$ 65.000,00
(PARCELÁVEL)

NOME FUNÇÃO VÍNCULO FUNCIONAL 
OU CONTATUAL COM A 

PREFEITURA DE 
SORRISO 

ADRIANO CARNEIRO CARVALHO Jornalista Mantém 
AMÁLIA DOS SANTOS FERNANDES Jornalista Mantém 
BIANCA CRISTINA MORAES GOMES ARRUDA DE MELO Jornalista Mantém 
CLAUDEMIR RIBEIRO DE SOUZA Jornalista Não Mantém 
CLAUDIA CANDIDO LAZAROTTO Jornalista Mantém 
GIOGLIOLLA PIETRO DREUS Publicitária Não Mantém 
LIVIA MARIA KRIUKAS Jornalista Não Mantém 
MICHEL FERREIRA DE SOUZA Jornalista Não Mantém 
NADIA ROBERTA MASTELLA Jornalista Mantém 
WIASMYNE RODRIGUES DE OLIVEIRA BORTOLOZO Jornalista Não Mantém 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO 
AVISO DE RESULTADO  

PREGÃO PRESENCIAL N° 073/2019 
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 
073/2019. TENDO COMO OBJETO. “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, 
REPAROS, CONSERTO, TROCA DE PEÇAS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MóVEIS DE ESCRITóRIO 
DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊRNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES.” CONFORME A SEGUIR, CALMINATTI & CIA LTDA EPP, CNPJ Nº 
24.975.245/0001-00, ITENS VENCEDORA - 821433 R$ 183,25 - 821434 R$ 132,20 - 821435 R$ 128,05 - 
821436 R$ 61,90 - 821437 R$ 37,39 - 821438 R$ 36,30 - 821439 R$ 18,20 - 821440 R$ 15,90 - 821442 R$ 
84,00 - 821443 R$ 63,95 - 821444 R$ 54,35 - 821445 R$ 90,40 - 821446 R$ 80,90 - 821447 R$ 0,20 - 821448 
R$ 0,20 - 821449 R$ 4,40 - 821450 R$ 93,30 - 821451 R$ 5,30 - 821452 R$ 192,00 - 821453 R$ 273,00 - 
821455 R$ 84,30 - 821456 R$ 282,90 - 821457 R$ 89,40 - 821458 R$ 74,45 - 821460 R$ 57,45 - 821461 R$ 
5,45 - 821462 R$ 4,60 - 821463 R$ 25,65 - 821464 R$ 20,90 - 821465 R$ 22,30 - 821466 R$ 80,00 - 821467 
R$ 2,05 - 821468 R$ 11,80 - 821469 R$ 14,30, VALOR TOTAL 112.673,10 - VALOR TOTAL GERAL 
112.673,10. 

Miraldo Gomes de Souza 
Pregoeiro 

 
RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA COMPOR 

A SUBCOMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019 

O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, através da COMISSÃO PERNAMENTE DE LICITAÇÃO, torna público a 
RELAÇÃO DE INSCRITOS PARA COMPOR A COMISSÃO TÉCNICA DE JULGAMENTO DA 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE, REFERENTE AOS OS SERVIÇOS DE 
CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS PROGRAMAS E AÇÕES DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, NOS 
TERMOS PREVISTOS NA LEI FEDERAL Nº 12.232, DE 29 DE ABRIL DE 2010”, conforme relação: 

A CPL com base na Lei Federal nº 12.232/2010, convoca os interessados para acompanhar o sorteio dos 
membros que farão parte da subcomissão de julgamento do procedimento de CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
002/2019, a realizar-se-á no dia 26/08/2019, às 08:00 horas (Horário Oficial de Mato Grosso), na Sala de 
Licitações da Prefeitura de Sorriso, localizada na Av. Porto Alegre, 2525, Centro, Sorriso – MT. 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. 

MIRALDO GOMES DE SOUZA 
Presidente da C.P.L 

 
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2019 
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados a RETIFICAÇÃO do AVISO 
DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, devidamente publicado no Diário Oficial de Contas TCE 
MT, Ano 8, nº 1701, Página 108, Divulgação 16/08/19 e Publicação 17/08/19 e Jornal Diário do Estado, 
Classificados, 16/08/19, ONDE-SE-LÊ: Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITóRIO, PAPELARIA, MATERIAIS DE EXPEDI ENTE E 
MATERIAIS PARA ARTESANATO, DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SCERETARIAS MUNICIPAIS; LEIA-SE Objeto: REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ARTIGOS E UTENSILIOS DE ESCRITóRIO, PAPELARIA, 
MATERIAIS DE EXPEDIENTE, MATERIAIS PARA ARTESANATO e CONES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA 
DESTINADOS A EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SCERETARIAS MUNICIPAIS. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 20/08/2019 até as 14:00 horas do dia 02/09/2019 (horário 
de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 03/09/2019 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. 

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri 
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019 
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que 
encontra-se aberto procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO tendo como objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS 
MUSICAIS E ACESSóRIOS PARA ATENDER OS ALUNOS QUE COMPÕEM AS OFICINAS OFERECIDAS 
PELO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES.  Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 23/08/2019 até as 14:00 horas do dia 09/09/2019 (horário 
de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 10/09/2019 as 10:00 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. 

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri 
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019 
O MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, TORNA PÚBLICO PARA O CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, que 
encontra-se aberto procedimento licitatório na MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO tendo como objeto: 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE IMPLEMENTOS ROLL ON ROLL 
OFF, TANQUE PIPA, TRATOR DE PNEUS, TRITURADOR DE PALHA, TRITURAD OR DE GALHOS E 
DISTRIBUIDOR DE ADUBO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES.  Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 08:00 horas do dia 23/08/2019 até as 08:00 horas do dia 
09/09/2019 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 09/09/2019 as 10:00 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. 

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri 
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 081/2019 
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 05 DE SETEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 081/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DESCARTÁVEIS, EMBALAGENS, PRODUTOS DE 
HIGIENE PESSOAL, MATERIAIS DE UTILIDADE DOMÉSTICA, COPA, COZINHA, LIMPEZA, UTENSÍLIOS E 
OUTROS MATERIAIS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES”.  O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento 
de Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário 
normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700. 

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri 
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT 
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Guerrero reencontra velhos conhecidos: Flamengo e Maracanã lotado 

Guerrero volta ao Maracanã
em melhor fase no Brasil
DA REPORTAGEM

Paolo Guerrero pisará o 
gramado do Maracanã nesta 
quarta-feira (21), às 20h30, 
e seus olhos percorrerão as 
arquibancadas tomadas por 
flamenguistas, como tanto o 
fez com a camisa 9 às costas. 
Mas nada de “Acabou o caô” 
ou do carinho que recebeu 
nos tempos de Flamengo. 
De volta ao estádio como ri-
val, o peruano tem a missão 
de comandar o Inter com os 
gols já habituais em busca de 
vantagem no duelo de ida 
das quartas de final da Liber-
tadores. O artilheiro colora-
do em 2019 será o principal 
responsável por tentar es-
tragar a festa de uma torcida 
que o recepcionou de braços 
abertos em 2015. Guerrero 
enfrentará o Flamengo no 
Maracanã pela primeira vez. 
E o fará respaldado por nú-
meros e protagonismo bem 
mais expressivos do que os 
apresentados com a camisa 
rubro-negra.

Aos 35 anos, Guerrero 
vive a seu momento mais 
“matador” por um clube bra-
sileiro. A sintonia com o In-
ter foi imediata mesmo após 
oito meses de inatividade 
devido à suspensão por do-
ping. A longa foi recompen-
sada com 11 gols em 19 jogos 
e a sensação presente de que 
o camisa 9 foi feito para ocu-
par o posto no ataque.

A efeito de compara-

ção: o atacante fez seis gols 
nos mesmos 19 jogos iniciais 
pelo Flamengo e só conse-
guiu alcançar o 11º gol na 25ª 
partida pelo clube. No Inter, 
a média de gols é de 0,57, su-
perior a 2017, seu melhor ano 
no Rubro-Negro – foram 20 
gols em 44 jogos, com média 
de 0,45.

Os gols saem com natu-
ralidade e não só conquistam 
a torcida, como são decisivos 
para o Inter na Libertado-
res. Seu gol em Montevidéu 
encaminhou a vaga às quar-
tas de final na vitória por 1 
a 0 sobre o Nacional – e ele 
marcou também na volta. Na 
fase de grupos, anotou duas 
vezes no triunfo por 3 a 2 
sobre o Palestino, vital para 
a equipe praticamente se ga-
rantir nos mata-matas.

Em uma noite de re-
encontro para um centroa-
vante, a boa e velha “Lei do 
Ex” logo desponta na memó-
ria. E Guerrero já a fez valer 
recentemente, ao marcar 
na vitória do Inter por 3 a 1 
sobre o Flamengo, no Beira-
-Rio, pelo Brasileirão.

GUERRERO E
O MARACANÃ
Guerrero fará sua pri-

meira partida pelo Inter no 
Maracanã. Mas o centroa-
vante guarda uma lembran-
ça recente histórica e com 
sabores contrastantes de sua 
última vez no estádio, tam-
bém vestindo vermelho e 

REENCONTRO | Com 11 gols em 19 jogos, centroavante vive fase mais matadora por clube brasileiro
Foto: Divulgação

CLASSIFICADOS

branco. Mas pelo Peru.
Capitão e ídolo da se-

leção nacional, o camisa 9 
fez história ao conduzir a 
seleção do país até a final 
da Copa América deste ano. 
Na decisão, o Peru amargou 
uma derrota por 3 a 1 para o 
Brasil. Mas Guerrero deixou 
sua marca, de pênalti.

FLAMENGO
Em solo carioca, Guer-

rero e a delegação colorada 
ficarão hospedados em Co-
pacabana, distante da co-
bertura que foi sua casa na 
passagem pelo Rio de Janei-
ro, na Barra da Tijuca. Mas o 
peruano ainda reviverá um 
pouco de sua história de al-
tos e baixos nos 115 jogos que 
disputou em três anos pelo 
Flamengo.

O centroavante che-
gou como contratação de 
peso, que virou simbólica 
por marcar uma nova era do 
clube no mercado. Longe de 
fracassar na Gávea, o perua-
no nunca correspondeu com 
o protagonismo esperado 
pelos rubro-negros de seu 
camisa 9.

Guerrero não foi o go-
leador que o Flamengo es-
perava, com 43 gols marca-
dos em 115 jogos (média de 
0,37 por jogo). O ápice do 
centroavante foi vivido em 
2017, quando ele comandou 
o Rubro-Negro na conquista 
do Campeonato Carioca de 
forma invicta: foi artilheiro e 

craque do estadual.
A saída do clube, no 

meio do ano passado, foi 
conturbada. Suspenso pela 

Fifa por ter sido flagrado no 
antidoping, Guerrero sentiu 
falta de apoio do Flamengo. 
O clube, por sua vez, se sen-

tiu prejudicado por perder 
seu atleta mais caro por seis 
meses. E a negociação de re-
novação emperrou.

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO 60(SESSENTA) DIAS 

 
AUTOS Nº 1000882-42.2017.8.11.0009 – PJE 

ESPÉCIE: AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 
AUTOR: OLI BALTAZAR LERMEN 

REQUERIDO(S): INDETERMINADO 
CITANDO(S): REQUERIDO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) NOS AUTOS E/OU RÉU(S) que 

por ventura se encontrem no imóvel rural de matrícula n. 15.445 do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Colíder, localizado na MT 320, Km 15, Estrada Cambará, Gleba 

Rio Parado, denominado Fazenda Cambará II, Colíder-MT. 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 29/05/2017 

VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00 
FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) NOS AUTOS 
E/OU RÉU(S) que por ventura se encontrem no imóvel rural de matrícula n. 15.445 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, localizado na MT 320, Km 15, Estrada Cambará, 
Gleba Rio Parado, denominado Fazenda Cambará II, Colíder-MT, dos termos da presente 
ação de reintegração de posse, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 
defesa nos autos, sob pena de REVELIA, devendo os requeridos providenciarem a 
disposição de indicadores visuais no local da ocupação (placas), visando cientificar os 
requeridos das medidas concedidas. Em caso de descumprimento da ordem judicial pelos 
requeridos, fora arbitrada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
RESUMO DA INICIAL: “... Oli Baltazar Lermen, brasileiro, portador do RG nº 1.324.802 
SSP/PR e do CPF 333.763.109-63 e Dalila Lermen, brasileira, portadora do RG nº 516.497 
SSP/MT e do CPF 361.766.481-49, casados entre si pelo regime de comunhão universal 
de bens, ambos com escritório profissional na Rua Bene nº 905, sl 16, Centro, Sorriso – 
MT, por seu procurador que subscreve a petição inicial, vem a presença de Vossa 
Excelência, com fundamento no artigo 560 e ss. do NCPC, propor a presente AÇÃO DE 
REINTEGRAÇÃO DE POSSE. Em face dos ocupantes indeterminados, com a prerrogativa 
do disposto no artigo 554, §1º do NCPC, pelas razões de fato e de direito a seguir expostos. 
I – Dos Fatos 1. Os Autores são proprietários do imóvel rural, inscrito na matrícula 15.445 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, com 1.200,4310 has, localizado na MT 
320, Km 15, Estrada Cambará, Gleba Rio Parado, denominado Fazenda Cambará II, 
cadastrado no INCRA sob nº 950.106.973.840-2, Certificação Georreferencial nº 
130412000007-20, Número na Receita Federal. NIRF 3.675.809-4 e Certificado de 
Cadastro de Imóvel Rural. CCIR 09857818175 (Matrícula do Imóvel em anexo). Tal imóvel 
fora unificado, para fins de registro e tributação, ao imóvel rural inscrito na matrícula 3.364 
do 1º Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, totalizando assim, 2.189,6 has (vide foto 
satélite e declaração de ITR em anexo). Informa ainda que, fora realizado uma 
compensação ambiental parcial em outra área. Os Autores, desde 2012, exercem nos 
imóveis retro a pecuária. Conforme se depreende na ficha do INDEA em anexo, a 
propriedade possui atualmente 7.443 (sete mil, quatrocentos e quarenta e três) cabeças de 
gado, sendo classificada como PRODUTIVA para fins de registro junto ao Incra (CCIR em 
anexo). Destaca-se que, dos 2.189,6 has do imóvel rural, 745,9 has é caracterizado como 
área de preservação permanente e reserva legal (Declaração ITR em anexo)...” 
DESPACHO (parte dispositiva): “... Assim sendo, estando preenchidos os requisitos do art. 
561 do CPC, DEFIRO aos autores o pedido de reintegração de posse da região ocupada, 
nos termos do art. 563 do Código de Processo Civil. Para cumprimento do mandado 
possessório, AUTORIZO a requisição de força policial pelo Oficial de Justiça. AUTORIZO 
a apreensão de todos os bens encontrados, devendo o Oficial de Justiça fazer relatório 
detalhado de cada bem, avaliando-os, e depositando-os em favor dos autores. AUTORIZO 
o desfazimento das construções/barracos encontrados no local, para garantir o 
esvaziamento de eventuais ilícitos ambientais. OFICIE-SE ao INCRA para cancelar 
qualquer autorização concedida nas respectivas coordenadas do imóvel cadastrado. 
OFICIE-SE ao IBAMA para que tome as providências cabíveis, direcionando o expediente 
à denúncia nº 4673/2017. Quando do cumprimento da presente decisão, o Oficial de Justiça 
deverá identificar e qualificar todas as pessoas encontradas no local, devendo certificar 
todas as ocorrências pertinentes, CITANDO-OS para, no prazo de quinze (15) dias, 
apresentar contestação. Não sendo encontrados no local, DEFIRO a citação dos réus por 
edital, com prazo de sessenta dias, devendo os requeridos providenciarem a disposição de 
indicadores visuais no local da ocupação (placas), visando cientificar os requeridos das 
medidas concedidas, bem como para que apresentem defesa nos autos, sob pena de 
revelia. Em caso de descumprimento desta ordem judicial pelos requeridos, arbitro multa 
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). DETERMINO que a Secretaria da Vara 
anexe o termo de audiência de justificação realizada na data de 01/06/2017, bem como a 
oitiva das testemunhas (audiovisual), uma vez que utilizadas como parte do fundamento 
para concessão da presente ordem judicial, nos termos do art. 372 do CPC. INTIMEM-SE. 
CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade 
– Juíza de Direito”. 
 

 

 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
 

AUTOS Nº 1000846-97.2017.8.11.0009 – PJE 
ESPÉCIE: AÇAO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE 

AUTOR: JOSÉ ADALBERTO FIGUEIREDO PIRAJÁ E LIAMARA INÊS BEDIN PIRAJÁ 
REQUERIDO(S): INDETERMINADO 

CITANDO(S): REQUERIDO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) NOS AUTOS E/OU RÉU(S) que 
por ventura se encontrem no imóvel rural de matrícula n. 22.409 do CRI de Colíder-MT. 

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 23/05/2017 
VALOR DA CAUSA: R$ 100.000,00 

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) REQUERIDO(S) NÃO IDENTIFICADO(S) NOS AUTOS 
E/OU RÉU(S) que por ventura se encontrem no imóvel rural de matrícula 22.409 do 1º 
Cartório de Registro de Imóveis de Colíder, localizado na rodovia MT 320, Km 12, Gleba 
Rio Parado, denominado Fazenda Vale Formoso, dos termos da presente ação de 
reintegração de posse, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 
prazo de 15 (quinze) dias, contados da expiração do prazo deste edital, apresentarem 
defesa nos autos, sob pena de REVELIA, devendo os requeridos providenciarem a 
disposição de indicadores visuais no local da ocupação (placas), visando cientificar os 
requeridos das medidas concedidas. Em caso de descumprimento da ordem judicial pelos 
requeridos, fora arbitrada multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). 
RESUMO DA INICIAL: “... José Adalberto Figueiredo Pirajá, brasileiro, engenheiro civil, 
portador do RG nº 7.692.133 SSP/SP e do CPF 056.661.118-09, E-mail: 
josepiraja@gmail.com; e Liamara Inês Bedin Pirajá, brasileira, pecuarista, portadora do 
CPF 405.400.141-68, E-mail: liabpiraja@gmail.com, casados entre si pelo regime de 
comunhão parcial de bens, residentes e domiciliados na Fazenda Vale Formoso, Rod. MT 
320, Km 12, Estrada vicinal, Colíder - MT, por seu procurador que subscreve a petição 
inicial, vem a presença de Vossa Excelência, com fundamento no artigo 560 e ss. do NCPC, 
propor a presente AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE em face dos ocupantes 
indeterminados, com a prerrogativa do disposto no artigo 554, §1º do NCPC, pelas razões 
de fato e de direito a seguir expostos. I – Dos Fatos 1. Os Autores são proprietários do 
imóvel rural, inscrito na matrícula 22.409 (Registro anterior 13.538) do 1º Cartório de 
Registro de Imóveis de Colíder, com 2.127,2784 has, localizado na MT 320, Km 12, na 
Gleba Rio Parado, denominado Fazenda Vale Formoso (antiga Gaúcha II), cadastrado no 
INCRA sob nº 901.270.113.409-6, Certificação Georreferencial nº 131202000096-90, 
Número na Receita Federal. NIRF 5.924.248-5 e Certificado de Cadastro de Imóvel Rural - 
CCIR 09765988171 (Matrícula do Imóvel em anexo). Tal imóvel propicia aos Autores sua 
subsistência, uma vez que exercem como atividade rural a pecuária. Conforme se 
depreende na ficha do Indea em anexo, a propriedade possui 2.326 (duas mil, trezentos e 
vinte e seis) cabeças de gado, sendo classificada como PRODUTIVA para fins de registro 
junto ao Incra (CCIR em anexo). Ademais, dos 2.127,2784 has do imóvel rural, 1.005,5 has 
é caracterizado como área de preservação permanente e reserva legal (Declaração ITR em 
anexo). 2. Na tarde do dia 16/05/2017 os Autores foram informados pelo Gerente da Faz. 
Ranchão (Sr. Edinho), de propriedade do Sr. Adilson Striguetta, de que, possivelmente, os 
imóveis de ambos estariam sendo ocupados por uma coletividade de pessoas não 
identificadas. Tal fato surpreendeu ambas as partes (Autores e Vizinho), já que a ocupação 
estaria sendo realizada em uma área de preservação ambiental, constituída pela reserva 
legal das propriedades...” 
DESPACHO (parte dispositiva): “... Assim sendo, estando preenchidos os requisitos do art. 
561 do CPC, DEFIRO aos autores o pedido de reintegração de posse da região ocupada, 
nos termos do art. 563 do Código de Processo Civil. Para cumprimento do mandado 
possessório, AUTORIZO a requisição de força policial pelo Oficial de Justiça. AUTORIZO 
a apreensão de todos os bens encontrados, devendo o Oficial de Justiça fazer relatório 
detalhado de cada bem, avaliando-os, e depositando-os em favor dos autores. AUTORIZO 
o desfazimento das construções/barracos encontrados no local, para garantir o 
esvaziamento de eventuais ilícitos ambientais. OFICIE-SE ao INCRA para cancelar 
qualquer autorização concedida nas respectivas coordenadas do imóvel cadastrado. 
OFICIE-SE ao IBAMA para que tome as providências cabíveis, direcionando o expediente 
à denúncia nº 4436/2017. Quando do cumprimento da presente decisão, o Oficial de Justiça 
deverá identificar e qualificar todas as pessoas encontradas no local, devendo certificar 
todas as ocorrências pertinentes, CITANDO-OS para, no prazo de quinze (15) dias, 
apresentar contestação. Não sendo encontrados no local, DEFIRO a citação dos réus por 
edital, com prazo de sessenta dias, devendo os requeridos providenciarem a disposição de 
indicadores visuais no local da ocupação (placas), visando cientificar os requeridos das 
medidas concedidas, bem como para que apresentem defesa nos autos, sob pena de 
revelia. Em caso de descumprimento desta ordem judicial pelos requeridos, arbitro multa 
diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Deverá a Secretaria deste juízo anexar o 
termo da ata de audiência de justificação realizada na data de 01/06/2017, bem como a 
oitiva das testemunhas (audiovisual). INTIMEM-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público. Giselda 
Regina Sobreira de Oliveira Andrade- Juíza de Direito”. 
 

 

Presidente da CPL
Marcelo Jardel Bresolin

Ipiranga do Norte – MT, 20 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à 
Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 003/2019 – do tipo 
MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada 
em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de um Barracão 
para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 871670/2018 firmado 
entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o MAPA”, não compareceram 
licitantes interessados, sendo a Licitação declarada DESERTA.

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 099/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de serviços de recapagem e duplagem de pneus para 
atender a frota municipal de veículos pesados e máquinas e aquisição de 
pneus. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 03 de setembro de 
2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 20 de agosto de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 071/2019

O Município de Nova Mutum - MT, torna público que foi retificado o aviso 
de resultado do Pregão Presencial n. 071/2019,  publicado no Diário 
Oficial dia 14.08.19, Diário do Estado dia 14.08.19 e Diário Oficial de 
Contas dia 15.08.19,   que trata da aquisição de peças genuínas e de 
primeira linha para os veículos escolares, máquinas e veículos pesados 
da secretaria de infraestrutura e obras, o qual passa a ter a seguinte 
redação : - Onde se lê :  Itens 218135, 218150, 829221, TRICATE 
COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI inscrita no CNPJ sob 
o número 70.430.558/0001-92 com o desconto de 14,10%; Itens 218133, 
822943, 829220, DIMAQ CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 05.220.404/0001-04 com o desconto de 
13,50%; Itens 218147, 218154, 824301, FALCÃO COMÉRCIO DE 
ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
07.346.954/0001-08 com o desconto de 14,30%; Itens 218137, 218145, 
221179, 822945, BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 17.274.687/0001-56 com o 
desconto de 18,20%; Itens 227912, IDEAL COMERCIO DE AUTO 
PECAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 30.865.963/0001-19 com 
o desconto de 41,80%; Itens 218131, 218143, 221178, 224065, NE 
EQUIPAMENTOS, PECAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 09.619.626/0001-55 com o desconto de 
24,00%; Itens 226048, 829222, 829223, 829224, TNOVE COMERCIO 
DE PECAS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 30.369.251/0001-09 
com o desconto de 40,90%; Itens 221869, 829218, 829219, 829225, 
829226, 829227, 829228, 829229, O MONTAGNA & CIA LTDA inscrita 
no CNPJ sob o número 24.969.636/0004-57 com o desconto de 62,60%. - 
Leia – se : - TRICATE COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES 
EIRELI, CNPJ – 70.430.558/0001-92, com os respectivos descontos - 
Itens 218135 - 5,50 %, 218150 - 5,50 %, e  829221 - 3,10 %; - DIMAQ 
CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA, CNPJ – 05.220.404/0001-
04, com os respectivos descontos -  Itens 218133 - 5,20 %, 822943 - 5,20 
% , e 829220 - 3,10 %; - FALCÃO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E 
PEÇAS EIRELI, CNPJ – 07.346.954/0001-08, com os respectivos 
descontos -  Itens 218147 5,10 %, 218154 4,10 %, e 824301 - 5,10 %; - 
BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA – EPP, 
CNPJ - 17.274.687/0001-56, com os respectivos descontos - Itens 
218137 - 5,50 %, 218145 - 2,50  %, 221179 - 5,10 %, e 822945 - 5,10 %; - 
IDEAL COMERCIO DE AUTO PECAS EIRELI, CNPJ - 30.865.963/0001-
19, com o respectivo desconto - Item 227912  - 41,80 %; - NE 
EQUIPAMENTOS, PECAS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LTDA – ME, 
CNPJ - 09.619.626/0001-55, com os respectivos descontos - Itens 
218131 - 6,00 %, 218143 - 6,00 %, 221178 - 6,00 %, e 224065 - 6,00 %; - 
TNOVE COMERCIO DE PECAS EIRELI, CNPJ - 30.369.251/0001-09, 
com os respectivos descontos - itens 226048 - 34,90 %, 829222 -  2,00 %, 
829223 - 2,00 %, e 829224 - 2,00 %; - O MONTAGNA & CIA LTDA, CNPJ 
– 24.969.636/0004-57, com os respectivos descontos - Itens 221869 - 
42,50 %, 829218 - 3,00 %,  829219 - 3,00 %, 829225 - 3,00 %,  829226 - 
3,00 %,  829227 - 3,00 %,  829228 - 3,00 %,  e 829229 - 2,10 %.

O Município de Nova Mutum - MT,,  torna público que foi retificado o aviso 
de resultado do Pregão Presencial n. 076/2019 publicado no Diário Oficial 
dia 15.08.2019, Diário de Cuiabá dia 15.08.19 e Diário Oficial de Contas 
dia 16.08.19,  que trata da contratação de empresa para prestação de 
serviços de transporte intermunicipal (passagem terrestre), para atender 
pacientes usuários do SUS e as pessoas em situação de vulnerabilidade 
social, o qual passa a ter a seguinte redação: Onde se lê: - Itens 829032, 
829038, 829039, 829040, 829041, 829042, 829043, 829044, MUNDIAL 
TUR VIAGENS E TURISMO EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
03.041.947/0001-39 no valor de R$ 127.050,00; - Itens 210757, 218597, 
219988, 219991, 220502, 222798, 222866, 224132, 224133, 224134, 
224135, 224136, 224137, 224138, 224139, 224140, 224141, 224142, 
224143, 224144, 224145, 224146, 224401, 224402, 224403, 224404, 
225325, 230557, 822328, 822329, 822330, 822331, 822332, 822333, 
822334, 822335, 822881, 825092, 825093, TIM TRANSPORTES 
INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI – EPP, inscrita no CNPJ 
sob o número 14.421.118/0001-06 no valor de R$ 314.931,90:  Deve-se 
ler :  - Itens 210757, 218597, 219988, 219991, 220502, 222798, 222866, 
224132, 224133, 224134, 224135, 224136, 224137, 224138, 224139, 
224140, 224141, 224142, 224143, 224144, 224145, 224146, 224401, 
224402, 224403, 224404, 225325, 230557, 822328, 822329, 822330, 
822331, 822332, 822333, 822334, 822335, 822881, 825092, 825093, 
p a r a  a  E m p r e s a  T I M  T R A N S P O R T E S  I N T E G R A D O S  
MATOGROSSENSES EIRELI – EPP,  inscrita no CNPJ sob o número 
14.421.118/0001-06 no valor de R$ 314.931,90.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO

Nova Mutum-MT, 13 de agosto de 2019.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2019

Nova Mutum – MT, 14 de agosto de 2019.

Pregoeiro

 VIVIANE R. RECH & CIA LTDA, CNPJ:18.991.160/0002-
96 , torna público que requereu junto a Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, as 
Licenças Prévia (LP), de Instalação (LI) e  Operação (LO), 
da atividade principal de: 47.71-7-01 - Comércio varejista 
de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas 
;implantada no Município de Sorriso - MT, endereço: Ave-
nida Caminho do Sol, nº 1245, Bairro Rota do Sol. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli (66)-
999766751).

 FABE CONSTRUTORA E PROEJTOS LTDA, CNPJ 
26.237.312/0001-07, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia e 
Licença de Instalação, para atividade de Condomínio Hori-
zontal, na Rua Versalhes, Quadra 14, Lote 30, Residencial 
Paris, em Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental Ca-
tiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

 EMHA MCMV AZALEIAS CONSTRUÇÃO E INCORPORA-
ÇÃO SPE – CNPJ: 33.216.387/0001-77, torna público que 
requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
– SEMA/ MT, a Licença Prévia (LP) e Licença de Instalação 
(LI), para a atividade de “Empreendimentos Multifamiliares 
– condomínios e conjuntos habitacionais” de uma Edifica-
ção Residencial Mulfifamiliar de 233 apartamentos, situado 
no município de Lucas do Rio Verde/MT. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

 PRESSER SOLUCOES AMBIENTAIS, COLETA E RECI-
LAGEM LTDA– CNPJ: 02.518.930/0001-67, localizado 
ROD. ESTADUAL MT 242 KM 07 SENTIDO NOVA UBI-
RATA, S/N - ZONA RURAL. Do município de Sorriso do 
Estado de Mato Grosso, torna publico que requereu a junto 
a SAMA/SORRISO/MT, A Licença de Operação, com ramo 
de atividade: Comércio atacadista de resíduos de papel e 
papelão; Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-
-metálicos, exceto de papel e papelão; Comércio atacadis-
ta de resíduos e sucatas metálicos, não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

Presidente da CPL
Marcelo Jardel Bresolin

Ipiranga do Norte – MT, 20 de Agosto de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 003/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à 
Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 003/2019 – do tipo 
MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada 
em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de um Barracão 
para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 871670/2018 firmado 
entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o MAPA”, não compareceram 
licitantes interessados, sendo a Licitação declarada DESERTA.

Vagas de Emprego
1-Serrador, com experiência em fita deitada;
2-Recepcionista, para trabalhar das 07:00 as 13:00h, 
com experiência;
3-Instrumentador Cirúrgico;
4-Técnico em enfermagem, com COREN;
5-Enfermeiro (a), com COREN;
6-Vendas para ótica, com experiência;
7-Vendas para boutique de calçados, com experiência;
8-Vendas, com conhecimento em informática e redes 
sociais;
9-Serralheiro, com experiência e referência compro-
vada;
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
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Ossada de Luzinete foi localizada enterrada em banheiro de casa

Idoso que matou ex-esposa há
25 anos tem crime prescrito
DA REPORTAGEM

O idoso Jairo Narciso da 
Silva, 64 anos, que confessou 
ter matado sua ex-esposa, 
Luzinete Leal Militão, há 25 
anos, em Sinop, deve respon-
der só pelo crime de oculta-
ção de cadáver em liberdade. 
O crime de homicídio pres-
creveu devido ao tempo.

No dia 30 de julho, Jairo 
foi até a delegacia de Sinop e 
confessou que matou a mu-
lher em 1994. 

Utilizando uma barra de 
ferro, ele bateu em sua cabe-
ça enquanto ela estava deita-
da na cama e, em seguida, a 
asfixiou até a morte.

Ele enterrou o corpo no 
banheiro da casa que estava 
em obras, junto com docu-
mentos pessoais e joias para 
simular que ela havia fugido. 
E foi neste argumento, inclu-
sive, que todos os familiares 
acreditavam até a confissão.

Conforme explicou o es-
crivão da Delegacia Espe-
cializada de Homicídios e 
Proteção à Pessoa (DHPP) de 
Sinop, Gilberto Leal, o crime 
de homicídio foi prescrito 

pelo tempo, mas ele ainda irá 
responder por ocultação de 
cadáver, que é permanente e 
tem previsão de pena de um 
a 3 anos.

“O delegado estava de fé-
rias, então estamos aguar-
dando para abrir o inquérito 
para investigar o homicídio, 
mas já está tudo provado, 
está concluído. Ele já confes-
sou também, nós encontra-
mos os ossos. Mas pela idade 
dele acho que ele deve ser 
condenado a responder em 
liberdade”, explicou. 

DNA
Apesar do resultado da os-

sada encontrada pelos poli-
ciais não ter ficado pronto, a 
Polícia Civil acredita que já 
existem indícios suficientes 
de que o corpo encontrado 
pertencia realmente a Luzi-
nete.

“Os documentos e per-
tences encontrados junto ao 
corpo já deixam claro que o 
corpo era da mulher. O cabe-
lo loiro também, reconheci-
do pela família. O DNA então 
passa ser mais uma questão 
legal”, finalizou o escrivão.

SINOP | No dia 30 de julho, Jairo foi até a delegacia e confessou o crime
Foto: Divulgação

Foto: Águas CuiabÁ

Foto: tvCa

Foto: sesp/Mt 

SERVIÇOS

Consumidor tem direito de escolher
a data de vencimento das contas

REGIÃO NORTE

Sesp e Sema-MT deflagram
“Operação Abafa Amazônia”

VÁRZEA GRANDE

Funcionário de 
lava-jato pega 
carro de cliente e é 
flagrado sem a CNH

Algumas empresas devem dar seis opções de 
vencimento aos usuários 

Ele passou por teste do bafômetro apontou que ele estava com 
1,26 mg/l de álcool no sangue 

Ação conjunta é para o enfretamento ao crimes ambientais e 
incêndios 

DA REPORTAGEM

Ao contratar serviços 
junto a concessionárias de 
serviços públicos, como 
água e energia, o consu-
midor tem direito de re-
ceber seis opções de datas 
para vencimento da conta, 
conforme disposto na Lei 
nº 9791, de 1999. A altera-
ção unilateral nessa data 
sem aviso prévio é ilegal 
pois, além de ferir o que 
foi acordado previamente, 
gera leituras adiantadas ou 
atrasadas no período co-
brado, o que interfere no 
valor da conta.

Somente em julho, 
o Procon de Mato Grosso 
registrou 776 reclamações 
referentes a cobranças in-
devidas ou abusivas em 
contas de água, esgoto e 
energia elétrica. O núme-
ro representa 62% das re-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Segurança Pública (Sesp-
-MT) e Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (Sema) 
deflagraram a “Operação 
Abafa Amazônia” na Região 
Integrada de Segurança Pú-
blica (Risp) de Sinop. 

A deflagração da ope-
ração visa o enfrentamento 
qualificado nos crimes am-
bientais e incêndios. Além 
de Sorriso, a ação vai per-
correr as cidades de Vera, 
Feliz Natal, Nova Ubiratã e 
Cláudia. Participam da ação 
profissionais da Polícia Mi-
litar, Polícia Civil, Corpo 
de Bombeiros Militar, Po-

DA REPORTAGEM

Um funcionário de um 
lava-jato foi detido na ma-
drugada desta terça-feira 
(20) depois que pegou o car-
ro de um cliente e foi flagra-
do em zigue-zague ao dirigir 
embriagado e sem carteira 
de habilitação em Várzea 
Grande, região metropolita-
na de Cuiabá.

Segundo a Polícia Mili-
tar, o funcionário confessou 
que pegou o carro de um 
cliente. O veículo tinha aca-
bado de passar por uma lim-
peza. O funcionário contou 
que desejou pegar o carro 
para passear e se divertir. Ele 
foi flagrado na Avenida Júlio 
Campos, no Bairro Jardim 
dos Estados. Testemunhas 
viram o veículo em zigue-
-zague e chamaram a polícia.

O funcionário foi abor-
dado e revelou que o carro 
era de um cliente de uma lo-
cadora. O automóvel acabou 
apreendido. Ele passou por 

teste do bafômetro apontou 
que ele estava com 1,26 mg/l 
de álcool no sangue. O valor 
é quatro vezes maior que o 
estipulado para ser conside-
rado crime de embriaguez.

Ainda, o funcionário do 
lava-jato não tinha carteira 
de habilitação. Ele já tinha 
antecedente criminal por 
embriaguez e direção peri-
gosa. O suspeito foi levado à 
Central de Flagrantes de Vár-
zea Grande, onde será ouvi-
do. A multa para o motoris-
ta que é flagrado dirigindo 
sob efeito alcoólico é de R$ 
2.934,70.

No momento do teste 
do bafômetro, o condutor 
que tiver índice de álcool no 
sangue superior a 0,33 mili-
gramas por litro de ar expeli-
do será preso, pagará multa, 
terá a CNH suspensa e res-
ponderá por crime. Quando 
a quantidade de álcool for 
abaixo de 0,33mg/l, o con-
dutor é autuado, tem a CNH 
retida e paga multa.

clamações de toda a área 
de serviços essenciais no 
Sistema Nacional de Infor-
mações de Defesa do Con-
sumidor (Sindec).

O Procon-MT alerta 
os consumidores para que 
fiquem atentos a possíveis 
alterações na data de venci-
mento, sem aviso prévio do 
fornecedor. A mudança só 
pode ocorrer em situações 
excepcionais e, ainda as-
sim, com a comunicação do 
usuário, explica a secretária 
adjunta de Proteção e Defe-
sa dos Direitos do Consu-
midor, Gisela Simona.

Aqueles que identifica-
rem mudança de data sem 
autorização prévia devem 
entrar em contato com a 
empresa concessionária do 
serviço, para que seja res-
peitado o direito de esco-
lha da data de vencimento 
da conta. Caso não obtenha 

INDENIZAÇÃO
Uma ex-funcionária da Havan, em 

Cuiabá, e a testemunha indicada por ela 
foram condenadas a pagar multa por liti-
gância de má-fé após mentirem para a Jus-
tiça do Trabalho. A primeira arcará com o 
pagamento de cerca de R$ 10 mil (corres-
pondente a 10% do valor atribuído à causa), 
enquanto a segunda terá que desembolsar 
outros R$ 5 mil. A condenação se deu em re-
clamação trabalhista ajuizada pela ex-fun-
cionária, após ser demitida por justa causa 
por ato de improbidade. No pedido de con-
versão para dispensa imotivada, a ex-ope-
radora de caixa requereu ainda indenização 
por danos morais por ter sido injustamente 
acusada de crime.

LIBERDADE NEGADA
O Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tri-
bunal de Justiça (STJ), negou pedido de li-
berdade em habeas corpus do bicheiro João 
Arcanjo Ribeiro, detido preventivamente 
em consequência da Operação Mantus. A 
decisão determinou de ofício que um pedido 
de extensão de liberdade seja submetido ao 
crivo da Terceira Câmara Criminal do Tribu-
nal de Justiça de Mato Grosso. O processo 
é relatado pelo desembargador Rui Ramos. 
Arcanjo tenta estender liberdade concedida 
ao seu genro, Giovanni Zem, também preso 
na mesma operação. O suposto crimino-
so foi preso preventivamente no dia 29 de 
maio de 2019, durante a Mantus, deflagrada 
Polícia Civil.

GATO DE POLÍCIA
Perdoem o trocadilho, mas 
um gato de estimação se tor-
nou caso de polícia após ser 
morto com um tiro no último 
domingo (18), em Sorriso, e a 
dona dele registrar um bole-
tim de ocorrência contra o vi-
zinho dela, suspeito de matar 
o animal. A dona do animal 
contou à polícia que o felino 
foi morto com um tiro dispa-
rado pelo vizinho dela. Depois 
de ser baleado, o animal não 
resistiu e morreu na hora. A 
proprietária do animal não 
teve tempo de socorrê-lo.

Foto: bruno bortolozo

litec, Ciopaer, Defesa Civil 
e a Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente (Sema).

O período proibiti-
vo de queimadas em Mato 
Grosso começou em 15 de 
julho e segue até 15 de se-
tembro. Neste período, fica 
proibido o uso de fogo em 
áreas rurais para limpeza e 
manejo, levando em con-
sideração o risco de incên-
dios florestais de grandes 
proporções. A normativa se 
fundamenta na Lei Com-
plementar nº 233, de 21 de 
dezembro de 2005.

No perímetro urbano, 
as queimadas são proibidas 
durante todo o ano. Ainda 
no mês de julho, foi instala-

do na Sesp, o Comitê Tem-
porário Integrado Multia-
gências de Coordenação 
Operacional (Ciman), uni-
dade que vai coordenar 
as ações de prevenção e 

repressão a incêndios em 
todo o Estado. A criação do 
Comitê foi publicada no 
Diário Oficial do Estado do 
dia 12 de julho pelo Decreto 
nº 174.

êxito, é importante regis-
trar reclamação junto ao 
órgão de defesa do consu-
midor mais próximo.

De acordo com a re-
solução normativa nº 
414/2010 da Agência Na-
cional de Energia Elétrica 
(Aneel), que regula o setor 
no Brasil, as leituras para 

faturamento do serviço de-
vem ocorrer em intervalos 
de aproximadamente trin-
ta dias, observados o míni-
mo de 27 e o máximo de 33 
dias. 

Já serviços públicos no 
setor de água e esgoto são 
regulados por agências ou 
leis municipais.
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Psicóloga fala sobre TDI, vício não químico por internet

Saiba como evitar a dependência
da internet nos dias atuais
DA REPORTAGEM

Você utiliza muito a in-
ternet? Fica nervoso quan-
do o pacote de dados aca-
ba ou não consegue olhar 
as redes sociais? Prefere 
o mundo virtual em vez 
de interação social? Saiba 
que essa necessidade ex-
cessiva já foi diagnosticada 
como vício não químico 
e se chama Transtorno de 
Dependência a Internet 
(TDI). Conceito novo, ele 
teve seu primeiro registro 
ainda em 1995, e cresceu 
à medida que a internet 
avançou.

Silencioso e agressivo, o 
vício pode gerar graves se-
quelas no desenvolvimen-
to cognitivo de crianças e 
no comportamento social 
de adultos, propiciando o 
desenvolvimento e agra-
vamento da ansiedade e 
depressão. Além do de-
sempenho no trabalho, no 
convívio familiar e com 
amigos.

A psicóloga Larissa Zim-
merman explica que a pes-
soa que sofre do transtor-
no dificilmente identifica 
que precisa de ajuda, as-
sim como muitos outros 
desequilíbrios, por isso o 
apoio e atenção de quem 
está próximo são de suma 
importância para a identi-
ficação e controle do vício.

“Tudo que é usado de 
maneira excessiva se tor-
na um vício. Como com-
pras, algo que você não 
tinha e depois começa a 
usar de maneira exagera-
da é prejudicial. A internet 
veio para nos ajudar e isso 
depende da maneira que 
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cada um usufrui dela”, ex-
plica.

O uso excessivo da in-
ternet é um vício?

Sim. É um vício descrito 
no Manual de Diagnóstico 
de Transtornos Mentais. 
Um Transtorno de depen-
dência com a internet, é 
uma dependência não quí-
mica que tem o mesmo 
formato da dependência 
química.

Quais os sinais do trans-
torno?

O isolamento social, 
conflitos familiares. A pes-
soa não consegue mais 
controlar o próprio uso 
da internet. Começa men-
tir sobre o quanto fica no 
smartphone ou mesmo as-
sistindo séries e todo tipo 
de tecnologia. Tudo que 
passa a gerar problemas e 
se torna um uso excessivo 
na vida da pessoa caracte-
riza um transtorno pato-
lógico. Tudo que é exage-
rado e traz prejuízo para 
as áreas da vida passa a ser 
um vício. Quando causa 
sofrimento, preocupação 
demais quando fica sem 
celular, sem internet, usar 
celular como fonte de pra-
zer ou de fuga.

Isso pode causar ou 
agravar quadros de ansie-
dade de depressão que o 
internauta já tenha?

Sim. Ela pode sim causar 
e piorar o quadro de uma 
pessoa que tem quadros 
de ansiedade e depressão. 
Como o instagran, que 
tem muitas fotos, se ela 
tem a necessidade de atu-

alizar sempre o feed, ver 
o que estão publicando, 
incentiva o imediatismo e 
ansiedade. 

A pessoa não tem paciên-
cia, não consegue esperar 
ela não desenvolve a em-
patia. Trabalha muito mais 
o egocentrismo. Ela esti-
mula a depressão na me-
dida que estimula a com-
paração do feed perfeito, 
tem o isolamento, atrofia 
as habilidades sociais, se a 
gente não treina essas ha-
bilidades convivendo com 
outras pessoas, ela se per-
de. Há também uma busca 
excessiva por aprovação a 
cada vez que algo é publi-
cado. 

Tem um prazer a curto 
prazo que acaba logo. Isso 
traz prejuízos a longo pra-
zo e prejudica as pessoas a 
desenvolverem o autocon-
ceito, que pode acarretar 
na depressão.

Esse excesso de intera-
ção virtual também tem 
impacto nas crianças?

Impactos enormes. A So-
ciedade Brasileira de Pe-
diatria diz que as crianças 
podem ter contato com as 
telas a partir dos dois anos. 
O acesso precoce atrapalha 
o sono, o apetite, o desen-
volvimento cognitivo. A 
gente aprende por meio 
das interações sociais, se 
não há esse contato a crian-
ça perde muita coisa. Uma 
criança que fica muito 
tempo nos jogos, desenho 
e celular tem maior pro-
babilidade de desenvolver 
transtornos de ansiedade e 
depressão. Sem a interação 
física, o prazer dela passa a 

estar ligado à tela e os pre-
juízos são gigantes.

A pessoa que é viciada 
em internet tem consci-
ência dessa dependência?

As pessoas que têm 
transtornos em geral se 
acostumam com algo que 
é disfuncional e acreditam 
que é funcional. Pensam 
que a atitude não faz mal 
a ninguém e não tem pro-
blema. Só estou jogando 
meu jogo ou vendo mi-
nha série e não faço mal a 
ninguém. Mas quais são os 
prejuízos na funcionalida-

de da sua vida?

Como quebrar o círculo 
do vício?

É preciso pensar em res-
ponsabilidade, tanto com 
as crianças quanto com 
nós mesmos. É preciso ter 
consciência quanto ao uso 
da tecnologia e regulação 
emocional. Sou defensora 
de que as pessoas deveriam 
ser educadas dos próprios 
sentimentos. Há adultos 
que não sabem lidar com a 
tristeza, frustração. Todas 
as emoções são funcionais, 
é preciso entender o que o 

uso das redes sociais traz. 
Se percebo que aquilo não 
está me fazendo bem, di-
minuo meu uso.

Se estou em uma reu-
nião familiar e espero al-
guma mensagem o traba-
lho ou qualquer outra e 
aquilo está me causando 
ansiedade, é preciso rever, 
diminuir isso para que eu 
possa aproveitar minha 
reunião, estar com as pes-
soas. Se conseguirmos ter 
essa regulação emocional, 
podemos fazer uso de tudo 
o que é bom, porque a tec-
nologia ajuda muito.


