
A Polícia Federal deflagrou ontem a segunda fase da Operação Tapiraguaia, que visa des-
mantelar um esquema de desvio de recursos públicos federais e pagamento de propinas nas 
prefeituras de Confresa e Serra Nova Dourada. Entre os alvos, o ex-deputado federal Valtenir 
Pereira. Também são alvos dois ex-prefeitos e mais seis pessoas.                   Página -3

DESVIO DE R$ 601 MIL

Valtenir Pereira, 2 ex-prefeitos
e mais 6 são alvos de operação

CUIABÁ

L.R.Verde
inaugura
Mercado do
Produtor
As novas instalações do 
Mercado do Produtor irão 
disponibilizar 61 boxes para 
comercialização de produtos 
da agricultura familiar. São 
produtos de origem vegetal, 
animal, artesanato e pra-
ça de alimentação, que são 
disponibilizados na Praça da 
Liberdade.                       Página  - 7

Dois ladrões invadiram uma agência bancária na madrugada desta quinta no Bairro 
CPA 2, explodiram um caixa eletrônico e fugiram. Os assaltantes encapuzados usa-
ram uma barra de ferro para arrombar o banco.                Página -7

EXPLODIRAM CAIXA ELETRÔNICO

SURPREENDENTE
Arara-
canindé
pousa em
ciclistas

Uma arara-canindé sur-
preendeu duas ciclistas em Alta 
Floresta. Elas estavam peda-
lando em uma estrada de terra, 
no último sábado, quando a 
ave pousou no ombro delas 
alternadamente e bicou os 
capacetes que elas usavam. A 
interação da ave com as ciclis-
tas durou cerca de uma hora.
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É nesse ponto que a expertise e a sensibi-
lidade do Investigador devem prevalecer

Não fala, não responde...
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amizade, você aceita, fala um “oi” (não 
no sentido literal) e nada, nenhuma 
manifestação ou resposta. O serviço 
informa que sua mensagem foi “liga e 
ignorada com sucesso”, e você fica ali, 
com “cara de tacho”, imaginando o que 
leva alguém a enviar uma solicitação 

de amizade e sequer respon-
der um cumprimento.

Percebo que o ser humano 
tem ficado cada dia mais “es-
tranho”, e essa “estranheza” 
fica ainda maior nas redes so-
ciais. Esses serviços, que de-
veriam servir para aproximar 
as pessoas, acabam sendo 
usados de formas totalmente 
diferentes do objetivo, e até 
pessoas com as quais você 
tem “amizade” simplesmente 
deixam de responder quando 
você manda alguma mensa-

gem.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

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

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

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

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

Os retrocessos promovidos pelo governo Jair 
Bolsonaro (PSL) na gestão ambiental começam a 
mostrar efeitos palpáveis. Em menos de uma se-
mana, o país perdeu quase R$ 300 milhões em re-
cursos internacionais destinados à conservação da 
floresta amazônica.

Primeiro foi a Alemanha, que em 10 de agosto 
anunciou a suspensão de uma verba de R$ 150 mi-
lhões para projetos de combate ao desmatamento 
e à manutenção da biodiversidade. Na quinta (15), 
foi a vez da Noruega, que bloqueou um repasse de 
cerca de R$ 135 milhões para o Fundo Amazônia. 
Razões para tanto decerto não faltam. A ministra 
do Meio Ambiente alemã declarou, em entrevista 
a um jornal de seu país, que a decisão é resultado 
da falta de compromisso nacional com a redução 
do desmate. Com efeito, dados apontam aumento 
de 15% da destruição da cobertura amazônica no 
período de 12 meses encerrado em julho.

No caso do governo norueguês, trata-se de 
uma resposta às reiteradas tentativas brasileiras de 
desvirtuar o fundo de mais de R$ 3 bilhões (dos 
quais 95% doados pelo país nórdico), um mecanis-
mo de financiamento do combate à devastação flo-
restal gerido pelo BNDES.

Há mais de três meses o Fundo Amazônia não 
conta com o seu comitê orientador (Cofa), respon-
sável por estabelecer as diretrizes e critérios de 
aplicação dos valores. Extinto em maio com outros 
órgãos colegiados da administração, o Cofa acabou 
não sendo recriado após Noruega e Alemanha (o 
outro país doador) rechaçarem sua redução de 23 
para 7 assentos, 5 dos quais do governo federal.

Confrontado com a pressão internacional, 
Bolsonaro reagiu com um misto de soberba e iro-
nia, ao criticar os dois países europeus e desdenhar 
dos recursos. Além da incivilidade diplomática, o 
presidente demonstra irrealismo. Dado o contex-
to de grave restrição orçamentária, parte das ações 
ambientais do Estado brasileiro só tem ocorrido 
graças às doações internacionais. No âmbito fe-
deral, o dinheiro do Fundo Amazônia tem sido 
fundamental para o Ibama manter o combate ao 
desmatamento e a prevenção de incêndios.  Tais 
verbas financiam em 12 estados, ademais, a implan-
tação do Cadastro Ambiental Rural —mecanismo 
previsto no Código Florestal que identifica as áreas 
de reserva legal e as de preservação permanente 
das propriedades rurais. Ao jogar para uma plateia 
doméstica hostil à pauta ambientalista, o governo 
mancha a imagem do país e se arrisca a prejudicar 
as próprias exportações do agronegócio.

Editorial

Bolso ambiental

Ranking dos Políticos - Facebook

bre a possibilidade de o Investigador 
de Polícia formalizar em seu RELATORIO 
POLICIAL a necessidade de outras diligên-
cias ações, medidas, técnicas ou diligên-
cias necessárias para que a investigação 
por ele realizada atinja sua finalidade.

Acreditamos e defendemos que o In-
vestigador de Polícia no desempenho de 
sua atividade, não apenas pode, mas deve 
formalizar tais necessidades, consideran-
do sempre a fidelidade ao caráter técnico-
-científico da investigação policial.

Com a capacitação profissional, intelec-
tual e cognitiva exigidos para o exercício 
da atividade investigativa, o Investigador 
de Polícia não deve ser apenas um cum-
pridor de despachos de forma mecânica, 
pois ele tem a obrigação de usar todo esse 
conhecimento para de fato exercer sua 
função investigativa, que também será 
aproveitada como aliada na estrutura or-
ganizacional administrativa da Polícia 
Judiciária Civil. O Estado, inclusive, pode 
usufruir de um profissional gabaritado 
dentro dos quadros da polícia, policiais de 
campo, policiais de verdade e não buscar 
outros que vivam nos campos oníricos.

Ressalta-se que o Investigador de Polí-
cia é o único responsável por seu Relatório 
e deve ter em mente que está sujeito à res-
ponsabilização administrava, civil e penal 
sobre o que escreve, devendo, portanto, ter 
autonomia na confecção do seu Relatório 
Policial, não devendo sofrer ingerências, 
ou interferências que maculem seu rela-
to, fragilizando a denúncia ofertada pelo 
Ministério Público, quando da confirma-
ção do relatório policial em juízo diante do 
contraditório e da ampla defesa prevista 
em nosso ordenamento jurídico.

GLÁUCIO DE ABREU CASTAÑON É VICE-
-PRESIDENTE DO SINDICATO DOS INVES-
TIGADORES DE POLÍCIA DE MT, BACHAREL 
EM DIREITO

Autonomia do Investigador

ELEIÇÃO 2020
O presidente estadual do PROS, deputa-

do estadual João Batista, não descarta uma 
aliança com o Podemos em Cuiabá na elei-
ção do próximo ano. Segundo João Batista, 
as duas siglas possuem pessoas comprome-
tidas com a boa política, como é o caso do vi-
ce-prefeito de Cuiabá, Niuan Ribeiro, que as-
sumiu a presidência do Podemos de Cuiabá. 
Com pré-candidatos à Prefeitura de Cuiabá, 
o Podemos e o PROS discutem a criação de 
um frente partidária para discutir políticas 
públicas.

SERVIÇO INTERNO
A Penitenciária Central do Estado (PCE) 

passa por uma grande reforma desde quin-
ta passada (15), quando foi deflagrada uma 
operação visando melhorar as condições da 
unidade prisional. Os trabalhos serão feitos 
em um prazo de 30 dias. Visitas de familia-
res dos detentos foram suspensas. Imagens 
feitas por um cinegrafista amador mostram 
alguns detentos trabalhando nas reformas, 
que acontecem nas celas dos raios 1,2,3 e 4.  
De acordo com a Sesp, 53 detentos que já tra-
balhavam em serviços internos no presídio 
estão ajudando na reforma.

PREOCUPANTE
O ministro do Meio Ambiente, Ricardo 

Salles, disse estar preocupado com as quei-
madas em Mato Grosso. Segundo ele, provi-
dências devem ser tomadas nas áreas afeta-
das. “Nós vamos sair daqui diretamente para 
a Amazônia fazer uma vistoria in loco junto 
com o governo do estado de Mato Grosso, que 
é onde está ocorrendo a maior quantidade 
dos pontos de queimadas. É uma situação 
realmente preocupante, agravada pelo cli-
ma seco, pelo calor. Tanto o ICMBio quanto o 
Ibama estão com todas as suas equipes para 
apoiar os governos nesse combate às quei-
madas”, afirmou Salles.

Por mais que você adicione pessoas em suas redes sociais 
apenas para aumentar número de “amigos”, seja “educa-
do”: se o contato falar com você, responda, afinal foi você 
que fez a solicitação. É muito estranho esse comporta-
mento de adicionar apenas por adicionar e não se mani-
festar nem responder nada. Educação também é muito 
bem vinda na internet.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

O artigo 144, § 4º da Constituição Fe-
deral define que a Polícia Civil é a respon-
sável pelas funções de polícia judiciária 
e a apuração de infrações penais, ou seja, 
além de dar cumprimento às medidas ju-
diciais, tem por função a elucidação de 
crimes. Neste contexto, deve-se ressaltar 
a importância do Investigador de Polícia, 
que é o profissional responsável por pro-
ceder às diligências e investigações po-
liciais com o fim de coletar provas para 
a elucidação das infrações penais e res-
pectivas autorias, estabelecendo causas 
e circunstâncias, visando à instrução dos 
procedimentos legais, emitindo relatório 
circunstanciado dos atos realizados.

O Investigador desempenha uma ati-
vidade técnico-científica em busca da 
“verdade real”, considerando sempre, que 
existem várias verdades, de acordo com 
o ponto de vista de quem as presenciou. 
À primeira vista, tal afirmação pode pa-
recer ilógica, mas não é, porque testemu-
nhas que presenciaram o mesmo fato e 
apresentaram narrativas diferentes, não 
implica dizer, necessariamente, que uma 
delas estará mentindo. É nesse ponto que 
a expertise e a sensibilidade do Investi-
gador devem prevalecer para analisar e 
entender o contexto e circunstancias em 
que o delito aconteceu.

Sendo o Investigador de Polícia o pro-
fissional responsável por ir a campo, será 
ele quem obterá o conhecimento dos fa-
tos “in loco”, direto do palco dos aconte-
cimentos. Desta forma, interagindo com 
o ambiente, observando rotinas e costu-
mes, entrevistando pessoas e forman-
do convicções, será ele a pessoa mais 
credenciada a sugerir a necessidade de 
ações, técnicas ou diligências específicas 
para a elucidação do crime investigado.

Uma dúvida recorrente entre alguns 
profissionais da segurança pública é so-
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IMAGEM DO DIA

“No âmbito federal, o dinheiro do Fundo 
Amazônia tem sido fundamental para 
o Ibama manter o combate ao desmata-
mento e a prevenção de incêndios

“
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Como já falei algumas vezes, minhas 
redes sociais são completamente “aber-
tas”. Quem manda convite, salvo em ca-
sos extremamente específicos, é aceito, 
e fica ali, na lista de “amigos”. A maioria, 
inclusive, não conheço pessoalmente.

Muitos são os casos em que recebo 
o convite, aceito, 
não falo nada e a 
pessoa também 
não fala, e fica ali. 
Imagino que seja 
alguém que quei-
ra apenas aumen-
tar o número de 
“amigos” ou que, 
de alguma for-
ma, se identifique 
com minhas pos-
tagens.

Em alguns ca-
sos a pessoa fala 
alguma coisa e nós conversamos, mes-
mo que apenas o “básico do básico”. Em 
outros eu acabo mandando mensagem, 
puxando conversa, o que geralmente 
funciona, mesmo que para conversas 
curtas. Até aí, tudo certo.

O que eu não consigo entender é o 
cidadão que adiciona, não fala nada, 
e quando você se manifesta ele sim-
plesmente não responde. Isso mesmo: 
a pessoa te manda uma solicitação de 

Uma pessoa ficou gravemente ferida em um acidente na noite de terça (20) 
na BR-163, região de Sorriso. O acidente envolveu quatro veículos, sendo um 
carro de passeio, duas carretas e uma caminhonete. A principal suspeita da 
origem do acidente foi o alto volume de poeira da pista que atrapalhou a visibi-
lidade dos motoristas que passavam pelo local. A vítima estava na caminho-
nete foi socorria e encaminhada para o Hospital Regional.



DIVULGAÇÃO

REMANEJADO
Mesmo com reclamações sobre a manei-

ra burocrática e os passos lentos de Nezinho 
(foto) no Governo, o prefeito Emanuel demo-
rou mais de dois anos para remanejá-lo. Ex-
-prefeito de Livramento e amigo de longa data 
de Emanuel, Nezinho agora assume a Contro-
ladoria. No Palácio Alencastro, a expectativa 
é de que a agenda do prefeito se torne mais 
dinâmica porque sai de cena um burocrata 
que emperrava muitos encaminhamentos. 
Ainda não se sabe quem vai assumir o posto. 
Em meio às mudanças, Emanuel manteve o 
advogado Luiz Antônio Possas na Saúde, onde 
passa a atuar em definitivo. Ele deixa a Procu-
radoria e quem assume é o controlador Mar-
cos Brito.

NO VERMELHO
Servidores da Educação lotados em 

pelo menos 138 escolas ficaram sem rece-
ber os salários cortados durante o período 
de greve da categoria, segundo dados da Se-
cretaria Estadual de Educação divulgados 
pelo sindicato da categoria (Sintep-MT). 
Quarta deveriam ter sido pagas as folhas de 
maio, junho e julho. Conforme o presiden-
te do Sintep, Valdeir Pereira, há unidades 
que nem mesmo constam no levantamento 
do Governo em que parte dos educadores 
também ficaram fora da folha suplementar. 
O impasse foi resolvido quarta-feira. Uma 
folha complementar está sendo montada 
nesta semana. Os valores devem ser repas-
sados até terça-feira (27).

R$ 24 MILHÕES
A Prefeitura de Sinop encerrou o 

primeiro quadrimestre/ 2019 liquidando 
mais de R$ 31 milhões (R$ 31.233.303,77) 
em ações e serviços públicos de saú-
de. Deste total, R$ 24,99 milhões foram, 
exclusivamente, em recursos próprios 
sob gestão municipal. O montante equi-
vale a 21,87 % da receita própria aplica-
da em saúde pelo Poder Executivo no 
exercício. Os dados são do Sistema de 
Informação sobre Orçamento Público 
em Saúde (SIOPS). Os maiores valores 
liquidados foram, respectivamente, com 
a atenção básica (superior a R$ 13,7 mi-
lhões) e assistência hospitalar ambula-
torial (acima dos R$ 11,8 milhões).
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Folha salarial já se encontra estourada, aponta mapeamento 

Ex-deputado, 2 ex-prefeitos e
mais 6 são alvos de operação
DA REPORTAGEM

A Polícia Federal, com o 
apoio da Controladoria-
-Geral da União (CGU) e do 
Ministério Público Federal 
(MPF), deflagrou nesta quin-
ta-feira (22) a segunda fase 
da “Operação Tapiraguaia”, 
que visa desmantelar um es-
quema de desvio de recursos 
públicos federais e paga-
mento de propinas nas pre-
feituras de Confresa e Serra 
Nova Dourada.

De acordo com a PF, foram 
cumpridos 12 mandados de 
busca e apreensão, três pri-
sões preventivas e sete me-
didas cautelares em Cuiabá, 
São Félix do Araguaia, Serra 
Nova Dourada, Bom Jesus do 
Araguaia, Apiacás e também 
em Brasília. Os mandados 
foram expedidos pela Justiça 
Federal de Barra do Garças, 
que também determinou o 
sequestro de bens e valores.

Entre os alvos estão o ex-
-deputado federal Valtenir 
Pereira (MDB), que atual-
mente é suplente do deputa-

do Carlos Bezerra e chegou a 
ocupar o cargo no início des-
te ano. Contra ele, teria sido 
cumprido um mandado de 
busca e apreensão. Também 
são alvos dois assessores, 
dois ex-prefeitos, uma presi-
dente de comissão de licita-
ção, dois engenheiros fiscais 
e um assessor jurídico.

Os investigados devem 
responder por organização 
criminosa, corrupção, lava-
gem de dinheiro, desvio de 
recursos públicos e crimes 
licitatórios, podendo pegar 
até 40 anos de prisão.

INVESTIGAÇÃO
A segunda fase é resultado 

da análise dos dados bancá-
rios e dos objetos apreendi-
dos durante a primeira fase 
da operação, ocorrida em 
30 de janeiro deste ano. O 
material colhido aponta que 
o ex-deputado federal, no 
período entre 2014 a 2016, 
teria montado um esquema 
criminoso em conluio com 
empresários e prefeitos de 
Confresa e Serra Nova Dou-

R$ 601 MIL | Valtenir Pereira é um dos alvos da operação sília
Foto: AssessoriA
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COLÍDER

Prefeitura vai abrir concurso com 
30 vagas e salários de até R$ 6,4 mil

CONTAS DE TAQUES

Botelho evita polêmica e diz
esperar análise de comissão

MEIO AMBIENTE

Ministro: parte das 
queimadas é feita de 
forma intencional

Segundo Inpe, de janeiro a 20 de agosto, foram quase 14 mil 
focos de calor Presidente da AL, Eduardo Botelho prefere evitar polêmica

São 30 vagas imediatas e para formação de cadastro de reserva 

DA REPORTAGEM

Só Notícias

A Prefeitura de Colíder 
abriu procedimento licita-
tório para contratar a banca 
que vai organizar o concur-
so público para admissão de 
servidores efetivos. A seleção 
visa preencher 30 vagas ime-
diatas e formar cadastro de 
reserva. Os maiores salários 
serão para os cargos de advo-
gado e controlador interno 
(cerca de R$ 6,4 mil).

O concurso também é 
para vagas de enfermeiro, 
agente de combate a ende-
mias (ACE), agente comuni-
tário de saúde, farmacêutico, 
professor pedagogo, profes-
sor de Língua Portuguesa, 
professor de Língua Inglesa, 
professor de Matemática e 
apoio administrativo educa-

DA REPORTAGEM

O presidente da Assem-
bleia Legislativa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), 
evitou tecer comentário so-
bre o parecer favorável do 
Tribunal de Contas do Esta-
do (TCE-MT) às contas do 
ex-governador Pedro Taques 
(PSDB). No início do mês, os 
conselheiros deram parecer 
favorável à aprovação por 
unanimidade, mesmo apon-
tando 21 irregularidades. 
Agora, a Assembleia deve 
julgar as mesmas contas este 
ano e acatar ou não o pare-
cer da Corte. Segundo Bote-
lho, uma comissão da Casa 
vai emitir um parecer sobre 
o assunto e, em seguida, os 
deputados vão apreciar os 
documentos. “Eu não tenho 
avaliação, porque não anali-

DA REPORTAGEM

Durante visita a Mato 
Grosso, na quarta-feira (21), 
o ministro do Meio Ambien-
te, Ricardo Salles, declarou 
que parte do fogo no estado 
é provocado de forma inten-
cional. “O que nós verifica-
mos, em todos os focos que 
vemos são alguns locais que 
foram fogo intencional, e 
alguns locais com fogo inci-
dental. Aqui na cidade clara-
mente no perímetro urbano 
fogo colocado proposital”, 
disse. Ricardo Salles esteve 
em Sinop e Sorriso. Tam-
bém esteve no Aeroporto 
Marechal Rondon, em Vár-
zea Grande, região metro-
politana da capital. Em todas 
as ocasiões, ele falou sobre 
queimadas e incêndios flo-
restais. A visita começou nos 
municípios da região Norte 
do estado, onde está sendo 
realizada a “Operação Abafa 
Amazônia”. Ricardo Salles 
sobrevoou, de helicóptero, 
a região dos municípios de 
Sinop e Sorriso e depois a 

região do Parque Nacional 
de Chapada dos Guimarães. 
Segundo o ministro, não há 
cortes na destinação final de 
recursos de combate a in-
cêndios.

“Tanto que nós estamos 
com o mesmo número de 
brigadistas, atuando da mes-
ma forma. São quatro aero-
naves trabalhando para apa-
gar o fogo em Chapada dos 
Guimarães. A

gora, é um clima que 
está mais seco, mais quente, 
com mais vento e isso pro-
picia uma propagação maior 
do fogo”, afirmou.

Segundo dados do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), de janeiro 
até o dia 20 de agosto foram 
registrados quase 14 mil fo-
cos de calor em Mato Grosso. 

O Corpo de Bombei-
ros do Mato Grosso afirmou 
que precisa de mais apoio e 
vê com preocupação o blo-
queio do Fundo Amazônia 
que, até este ano, investiu R$ 
12 milhões em estrutura para 
combate ao fogo no estado.

cional, nas funções de lim-
peza e cozinha. Os aprova-
dos irão trabalhar 30 ou 40 
horas por semana.

A prefeitura justifica 
que “a realização de pro-
cesso de concurso público 
é procedimento específico, 
não inserido nas atividades 
corriqueiras da administra-
ção municipal. Tais serviços, 
face a sua complexidade e 
especialidade, exigem, para 
sua realização, estrutura 
compatível e profissionais 
qualificados, justificando a 
contratação de empresa es-
pecializada”.

As propostas das bancas 
organizadoras irão ser rece-
bidas no dia 28 de agosto. O 
prazo para execução do con-
curso público, após assinatu-
ra do contrato com a empre-
sa, é de 90 dias.

sei as contas. Uma comissão 
da Assembleia vai analisar o 
parecer do Tribunal de Con-
tas. Então, não posso fazer 
comentário contra ou a fa-
vor, porque não acompanhei 
e não analisei”, disse ele. Bo-
telho foi um dos principais 
interlocutores de Taques no 
Legislativo. Chegou a dizer 
que apoiaria sua reeleição, 
mas seu partido decidiu lan-
çar Mauro Mendes (DEM) ao 
Palácio Paiaguás, atual go-
vernador. Apesar de evitar 
se posicionar, o parlamentar 
lembrou que o tucano pegou 
um período de crise na eco-
nomia nacional. “Essa comis-
são da Assembleia vai fazer 
uma análise minuciosa das 
contas e dar um parecer. So-
mente depois vai para análise 
dos deputados em plenário”, 
explicou.

rada. Segundo a PF, cerca de 
R$ 601 mil teriam sido uti-
lizados para pagamentos de 
propina.

Segundo a PF, as investi-
gações mostram que o então 
deputado teria viabilizado 
a realização de convênios 
entre o Ministério da Inte-
gração Nacional – Secretaria 
Nacional da Defesa Civil e as 
prefeituras, amparando-se 
na justificativa de construção 
de pontes de concreto emer-
genciais, devido às enchen-
tes provocadas pelas chuvas.

Os prefeitos, beneficiados 
com os recursos federais, 
realizariam licitações reple-
tas de irregularidades, com-
binando previamente com 
os empresários contratados 
para a execução das obras. 
Conforme a polícia, os po-
líticos exigiam propinas a 
essas pessoas, na medida em 
que fossem realizados os pa-
gamentos.

A análise policial também 
cita emissão de cheques, en-
tregas de dinheiro e até mes-
mo pagamento de boletos e 

contas dos gestores públicos 
(contas de energia, boletos 
de estabelecimentos comer-
ciais, dívida em hotéis, etc). 
As obras da prefeitura de 
Confresa teriam gerado em 
torno de R$ 413 mil em pro-

pinas aos agentes públicos 
envolvidos, enquanto as de 
Serra Nova Dourada o mon-
tante de R$ 187 mil.

NOME DA OPERAÇÃO
O nome da operação faz 

referência à palavra “Tapi-
raguaia”, primeiro nome 
do município de Confresa. 
O termo é uma junção das 
palavras “Tapirapé” e “Ara-
guaia”, dois rios da região 
norte mato-grossense.
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TV  e Entretenimento

Netflix lança filme produzido 
por Barack e Michelle Obama

A Netflix lançou nesta quarta-feira (21) o docu-
mentário “American Factory”, que foi produzido pelo 
ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama 
e sua esposa, Michelle. O título é uma parceria en-
tre o serviço de streaming e a Higher Ground Pro-
ductions, produtora formada pela família Obama. 
O documentário conta a história de um milionário 
chinês que abriu uma fábrica de vidro em um antigo 
estabelecimento em Dayton, no estado de Ohio. Du-
rante as duas horas do documentário é possível ob-
servar os choques culturais entre os trabalhadores 
norte-americanos e os colegas chineses, os abusos 
dos gerentes e como a automação pode mudar e rou-
bar os empregados de sua ocupação. “American Fac-
tory” já foi apresentado no Sundance Film Festival, 
onde foi premiado. “Uma bela história que nos ajuda 
a ver o mundo, que nos ajuda a sentir o apoio dos ou-
tros. E este é um dos nossos maiores objetivos com 
as histórias que contaremos com a Higher Ground”, 
escreveu o ex-presidente em uma publicação no 
Instagram. “Parte deste projeto é procurar tornar o 
mundo pelo menos um pouco melhor para nossos 
filhos e netos.”
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Irmãos à Obra: Drew e Jonathan Scott receberão 
ajuda de famosos em novo programa

Após grande comoção em evento 
com fãs em São Paulo na última ter-
ça-feira (20), Drew e Jonathan Scott, 
mais conhecidos como “Irmãos à 
Obra”, anunciaram nesta quarta-feira 
que vão adicionar mais um item à já 
vasta lista da franquia de reformas de 
casas.

Segundo a Folha de S. Paulo, os ca-
nadenses, ídolos do Discovery Home 
& Health, estão trabalhando em um 
novo título, agora com a participação 
de “grandes celebridades”. Os gêmeos 
não divulgaram ainda nenhum nome 
ou se haverá um especial ou uma sé-
rie inteira baseada na ajuda dos fa-
mosos. O projeto deve ser exibido em 
2020.Por enquanto, a dupla divulga 
a estreia da oitava temporada do “Ir-
mãos à Obra” (ou “Property Brothers”, 
em inglês), nesta quinta-feira (22), às 
20h35. 

Estreia da oitava temporada
Os Irmãos à Obra estão de passa-

gem pelo Brasil, pela primeira vez, 
para divulgar a oitava temporada de 
seu programa no Discovery Home & 
Health, que estreia nesta quinta-feira 
(22) às 20h35.

Na terça, eles fizeram duas ses-
sões com fãs no Credicard Hall, em 
São Paulo, ao lado de Eliana e da you-
tuber Karol Pinheiro, em que fizeram 
mágica, dançaram e garantiram de-
sejar gravar projetos de reforma em 
solo brasileiro. Além da calorosa re-
cepção nos encontros, eles contaram 
que foram surpreendidos por fãs no 
aeroporto na hora de desembarcar.



m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 
1 sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída / 
363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 
164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande 
no fundo Casa com ótimo 
padrão de acabamento. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de 
vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma visita 
com o corretor aceita 
fi nanciamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com closet 
Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 
03 Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE 
- R$115.000,00 Detalhes do 
imóvel 360 m² Descrição  
quadra 14 lote 05 12 x 30 
(360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 
m² Descrição Rua Canoa 
Quebrada Quadra 26 Lote 
11, com 436,82 m² sendo 
16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

TERRENO de 10x25= 250 
m² centro do Alto da Gloria 

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

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria nº 1219 de 19 de 
Agosto de 2019, faz saber que na licitação em epigrafe, cujo objeto é “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”. Por interesse da administração, 
torna público a SUSPENSÃO da Licitação Pregão Presencial - SRP 041/2019. Peixoto de 
Azevedo, 22 de Agosto de 2019. 
 

Natália Fernandes 
Pregoeiro Designada 

 
SINTRAIAUTO – MT 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
DE ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA SINDICATO DOS TRAB. E INSTRUTORES EM 

AUTOESCOLAS, CFCS CATEGORIA A E B E DESPACHANTES DOCUMENTALISTAS 
DE SINOP E REGIÃO NORTE/MT 

CNPJ nº 24.752.803/0001-60, sob sede provisória Rua: Alcide Faganellos Nº 2353 Bairro: 
Jardim Santa Rita. para ser o Secretáriado: SR. Claudemiro Dreger RG:14937140 e CPF: 
941074751-15 Residente no Bairro: Recanto dos pássaros Rua dos tucanos Nº 109 onde 
veem convocar os seus associados, em dia com suas obrigações sóciais, para a 
Assembléia Geral Extraordinária que será realizada no dia 11 de setembro de 2019 na 
sede do sindicato laboral Sinop/MT, às 09h00em 1º convocação e às 09h30 em 2º 
convocação com qualquer números de sócios presente para deliberar, renuncia de cargo 
como diretor secretario (tesoureiro) senhor Claudemiro dreger estabelece: Art. 31 do 
estatuto da entidade subseção Vll renuncia de cargo . art 11 § 1º e incisos ll, lV, V, Vlll e lX  
Sinop/mt data 22 de agosto de 2019  

Claudemiro Dreger 
Secretariado 

CPF: 941.074.751-15 

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 

Vagas de Emprego
1-Serrador, com experiência em fi ta 
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 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 Offi ce e conhecimento na linha 
automotiva pesada;
12-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
13-Zeladora, com experiência;
14-Escrita fi scal rural, com experiência e 
referência;
15-Pessoa com defi ciência;
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 
fi quem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfi l 
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

 LIDERANÇA INCORPORADORA E CONSTRUTORA 
EIRELI, CNPJ 34.583.002/0001-72, torna público que re-
quereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 
E DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, a Li-
cença Prévia e Licença de Instalação, para atividade de 
Condomínio Horizontal, na Rua Olavo Antunes de Souza, 
Quadra 08, Lote 30, Jardim Copacabana, em Sinop-MT. 
Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Alcantara Tiesen. 
Fone: (066) 99989-3784.

 A SANETRAN - SANEAMENTO AMBIENTAL EIRELI, 
CNPJ 95.391.876/0004-65 estabelecida na Avenida Iná-
cio Bittencourt Cardoso, nº 745-E, Chácara Urbana, CEP 
78300-000, no Município de Tangará da Serra - MT, torna 
Público que requereu junto a SEMA - Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente/MT as licenças - Licença Prévia - LP, 
Licença de Instalação - LI e a Licença de Operação - LO, 
onde desenvolverá a ATIVIDADE DE COLETA E TRANS-
PORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E CO-
MERCIAIS na Zona Urbana da Cidade de Tangará da Serra 
MT, não foi determinado EIA/RIMA.

 MENEZES COM. E SERVICOS DE PNEUS LTDA – CNPJ: 
17.889.845/0001-82, localizado na Av. Perimetral Sudoes-
te, N° 455 - Bairro: Loteamento Santa Monica, pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores; Serviços de alinhamento e balanceamento de 
veículos automotores; Serviços de borracharia para veícu-
los automotores; Comércio varejista de lubrifi cantes; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) - 99612-7413.

 RUDI LAIER, CPF nº 176.931.601-91, torna público que 
requer junto à SAMA-Sorriso, as Licenças Prévia, de 
Instalação e de Operação, para a atividade de irrigação 
por Sistema de Aspersão Móvel com equipamento do 
tipo Pivô Central, localizado na Coordenada Geográfi ca 
12°34’38.62” de latitude Sul e 56°1’12.24” de latitude Oes-
te, para uma área de 78 ha, instalado na Fazenda Leopol-
dina, Zona Rural, Município de Sorriso-MT. Não foi deter-
minado o EIA/RIMA.

 VITAL ALIMENTOS LTDA, CNPJ nº 37.480.316/0002-19, 
torna público que requer junto à SAMA-Sorriso, as Licen-
ças Prévia, de Instalação e de Operação, para a atividade 
fabricação de outros produtos alimentícios não especi-
fi cados anteriormente, fabricação de alimentos e pratos 
prontos, comércio atacadista de produtos alimentícios em 
geral, instalado na Rua Novo Tempo, 258, Industrial Leo-
nel Bedin, Município de Sorriso-MT. Não foi determinado 
o EIA/RIMA.

 F. S. DE SOUSA SILVA EIRELI – CNPJ: 34.308.629/0001-
15, localizado na Rua Iguaçu, N° 220 - Bairro: Novo Ho-
rizonte, pertencente ao município de SORRISO-MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as 
Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de Ope-
ração, com ramo de Atividade: Comércio varejista de gás li-
qüefeito de petróleo (GLP); Comércio varejista de bebidas; 
Comércio varejista de outros produtos não especifi cados 
anteriormente; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: 
(066) - 99612-7413.

 DAYANE PESSOA DOS SANTOS 03276917190 – MEI, 
CNPJ: 34.554.263/0001-64, torna público que requereu 
junto a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do Município de Sinop-MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO para atividades de Serviços de lavagem, lubri-
fi cação e polimento de veículos automotores, localizado no 
município de Sinop/MT. Não EIA/RIMA.
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ESTADO DE MATO GROSSO 
PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE SINOP - MT  

JUÍZO DA QUARTA VARA 
 

EDITAL DE CITAÇÃO 
PRAZO: 30 DIAS 

AUTOS N.° 2342-73.2011.811.0015 - CÓDIGO 154346 
ESPÉCIE:    Reintegração   /   Manutenção   de   Posse->Procedimentos   Especiais   de 
Jurisdição  Contenciosa->Procedimentos Especiais-?Procedimento  de  Conhecimento- 
>Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO 
PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA 
PARTE RÉ: SÔNIA NASCIMENTO CEGOVIA 
CITANDO (A,  S):   SÔNIA   NASCIMENTO   CEGOVIA,   BRASILEIRA   ,   SOLTEIRA, 
AUTÓNOMA,  PORTADORA  DA  CARTEIRA  DE  IDENTIDADE  RG  N.°  142.010-70 
SSP/MT, E INSCRITA NO CPF/MF SOB O N.° 672.636.821-68. 
DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/03/2011 
VALOR DA CAUSA: R$ 23.960,24 
FINALIDADE: CITAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar incerto e não 
sabido, dos termos da presente ação que Ihe(s) é proposta, consoante consta da petição 
inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 ( quinze ) dias, contados da expiração do 
prazo deste edital, apresentar resposta, querendo, sob pena de serem considerados como 
verdadeiros os fatos articulados pela parte autora na peça vestibular. 
RESUMO DA INICIAL: IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, qualificada nos autos, 
ingressou com a presente ação requerendo Liminar de Reintegração de Posse do seguinte 
bem: Lote 06, Quadra 04, Rua Rio Negro, Jardim Maria Vindilina II, com área de 297,OOm2. 
(duzentos e noventa e sete metros quadrados), nesta Cidade de Sinop-MT, alegando que 
firmou com a Requerida Contrato de Compromisso de Compra e Venda, com pagamento 
de 84 parcelas; que, com o referido contrato, mediante compromisso de compra e venda, 
a Requerente outorgou a posse do imóvel da Requerida, na confiança de que cumpriria o 
compromisso; que a Requerida efetuou o pagamento de 14 parcelas; que, devidamente 
notificado a saldar a divida, a requerida não se manifestou. Colacionou Matéria Jurídica e 
Jurisprudência acerca do assunto e formulou os demais pedidos de estilo. Valor da Causa 
R$. 23.960,24. Pede Deferimento. Sinop-MT, 14/12/2015. (a) Daniel Moura Nogueira, 
advogado. OAB/MT.5.465. 
DESPACHO: Determino a pesquisa de endereço pelo Sistema INFOJUD. Caso infrutífera 
a busca, defiro o pedido de fls. 170, citando-se a requerida, no prazo de 30 (trinta) dias, nos 
termos da decisão de fls. 42. Decorrido o prazo de resposta e não havendo apresentação 
de contestação, fica desde já nomeado como curador especial (art. 72, II, do CPC), o 
Defensor Público desta Comarca, que deverá obter vista dos autos para se manifestar, no 
prazo legal. Intime-se. 

Eu, Edivaldo Ubaldo Martins da Silva. digitei 

Sinop – MT, 25 Julho de 2019. 
 

 
Laura Joanir Costa Leite Rondon 

Gestor (a) Júdiciario (a) 
Autorizado (a) pelo provimento nº 56/2007 - CGJ 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
05/09/2019, 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 Material Elétrico para Manutenção da Rede de 
Iluminação Pública e demais manutenções Elétricas do Município de 
Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de 
Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link 
transparência, aba PUBLICAÇÕES.
Ipiranga do Norte - MT, 22 de Agosto de 2019.

Pregoeira Municipal
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

AVISO DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 100/2019

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro

Objeto: contratação de empresas para futura e eventual prestação de 
serviços de limpeza de caixa coletora de águas pluviais ( Bocas de Lobo ) 
e descarte dos resíduos retirados destes locais no perímetro urbano, 
limpeza de fossas, caixas de gordura e controle de acesso de eventos 
realizados pelo município, Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 
04 de setembro de 2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá 
s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 22 de agosto de 2019.

Miraldo Gomes de Souza

DE TOMADA PREÇO N° 014/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 014/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE REFORMA E AMPLIAÇÃO 
DO ABATEDOURO DE AVES MUNICIPAL, LOCALIZADO NO 
ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO (PORANGA), CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”, 
SAGROU-SE vencedora a empresa CARLOS EDUARDO VENDITE DE 
ASSIS EIRELI ME, CNPJ Nº 17.771.749/0002-16, com valor global de R$ 
239.354,59.

DE TOMADA PREÇO N° 016/2019

PREGÃO ELETRÔNICO N. º 002/2019

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2019

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a prorrogação do Pregão Eletrônico SRP tendo como 
Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
A Q U I S I Ç Ã O  D E  E Q U I P A M E N T O S ,  M A T E R I A S ,  
ELETRODOMESTICOS, ELETROELETRONICOS, ELETRÔNICOS, AR 
CONDICIONADOS E MOVEIS EM GERAL PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO/MT E 10ª 
CIBM - UNIDADE DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE 
SORRISO-MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SCERETARIAS MUNICIPAIS. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Recebimento das propostas: até as 14:00 horas 
do dia 05/09/2019 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: 
Dia 06/09/2019 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.

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 016/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
CRECHE NO BAIRRO TERRA BRASIL COM ÁREA TOTAL DE 1.181,05 
M², CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global de 
R$ 2.358.167,87.

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do procedimento de LICITAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019, tendo como objeto REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
E Q U I PA M E N TO S ,  M AT E R I A S ,  E L E T R O D O M E S T I C O S ,  
ELETROELETRONICOS, ELETRÔNICOS, AR CONDICIONADOS E 
MOVEIS EM GERAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO/MT E 10ª CIBM - UNIDADE 
DO CORPO DE BOMBEIROS DO MUNICIPIO DE SORRISO-MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SCERETARIAS MUNICIPAIS. 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

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri



Felipe Melo será julgado pelo STJD e pode pegar gancho 
considerável 

Bruno Henrique: convocado por Tite, gols no 
domingo e na quarta 

Foto: AFP

Foto: AlexAndre VidAl

RAQUETE

Círculo Militar de Cuiabá sedia
estadual de tênis até domingo

PALMEIRAS

Felipe Melo será julgado hoje
por expulsão contra o Bahia

FLAMENGO

B. Henrique comemora 
semana mágica depois 
da vitória sobre o Inter

FLAMENGO
Real envia representante a 
Paris para negociar com o 
PSG por Neymar

Foto: Júnior MArtins

Torneio de tênis segue até domingo em Cuiabá 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O torneio BMW Gala-
xie Motors III Cup de Tênis 
começou na quarta (21), váli-
do pela 10ª etapa do Circuito 
Estadual de Tênis de Mato 
Grosso, e seguirá até a con-
clusão das finais no domingo 
(25), no Círculo Militar de 
Cuiabá (CMC), com mais de 
200 inscritos e premiação 
em dinheiro para campeão, 
finalista e semifinalistas da 1ª 
Classe Pro.

Conforme o ranking 
estadual da Federação Mato-
-grossense de Tênis (FMTT), 
a 1ª Classe Pro tem como lí-
deres os tenistas Robson Nu-
nes (1° – 540 pontos), Kenne-
dy Gregório (2° - 510 pontos) 
e Júlio Manoel Benegas (3° - 
475 pontos), e a 1ª Classe tem 
como líderes Givanildo Al-
meida (1° - 690), Mário Meira 
(2° - 520) e Edberg Rezende 
(3° - 460 pontos).

Na 1ª Classe Feminina, 
Maria do Carmo Mendes li-
dera com 490 pontos, segui-
da por Tamy Manabe na 2ª 

DA REPORTAGEM

Expulso contra o Bahia 
de forma direta ao acertar 
Lucca no rosto, Felipe Melo 
será julgado pela 5ª Comis-
são Disciplinar do Superior 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva nesta sexta-feira (23) e 
pode desfalcar o Palmeiras 
nas próximas rodadas do 
Campeonato Brasileiro.

O volante palestrino foi 
denunciado no artigo 254-A 
do Código Brasileiro de Jus-
tiça Desportiva ao “praticar 
agressão física ou desferir 
dolosamente soco, cotove-
lada, cabeçada ou golpes si-
milares, assumindo o risco 
de causar dano ou lesão ao 
atingido”. A pena pode variar 
entre quatro e 12 jogos.

Felipe Melo foi expul-
so na partida contra o Bahia, 

DA REPORTAGEM

O Flamengo abriu van-
tagem no confronto contra 
o Internacional com a vitó-
ria por 2 a 0, nesta quarta-
-feira, no Maracanã, pela 
Libertadores. O destaque da 
partida foi o atacante Bru-
no Henrique, autor dos dois 
gols rubro-negros. O jogador 
comemorou a semana após 
ser convocado para a Seleção 
Brasileira.

“Só tenho que agra-
decer a Deus. Foi a semana 
mais feliz da minha vida por 
tudo que aconteceu. Os gols, 
a convocação. Mesmo com a 
convocação segui trabalhan-

DA REPORTAGEM

A indefinição sobre o 
futuro de Neymar persiste, 
mas Barcelona e Real Madrid 
seguem fazendo diferentes 
movimentações na disputa 
pelo craque. Segundo o jor-
nal “Marca”, o clube meren-
gue enviou nesta quinta-feira 
um representante a Paris 
para negociar pessoalmente 
com o PSG a transferência do 
camisa 10. A publicação indi-
ca que trata-se de um mem-
bro “com posição relevante 
dentro do organograma” do 
time blanco. Ele teria sido 
visto em uma reunião com 
representantes do PSG - que, 
segundo a imprensa france-
sa, recusou uma proposta ofi-
cial de € 100 milhões (R$ 450 
milhões), junto a Bale, James 
e Keylor Navas. O jornal fri-

do. Pude ajudar ao Flamengo 
a chegar a esta vitória”, disse.

O meia Gerson, que 
entrou no segundo tempo e 
ajudou os cariocas a busca-
rem a vitória, afirmou que a 
equipe deve manter o foco 
nos próximos jogos. “Entrei 
bem. Pude ajudar a equipe a 
conquistar esta vitória. Agora 
temos que focar no Ceará e 
depois novamente na Liber-
tadores. Não tem nada defi-
nido ainda”, declarou.

Com o triunfo, o Fla-
mengo pode perder por um 
gol de diferença na partida 
de volta, no Beira-Rio, que 
vai avançar para a semifinal 
da Libertadores.

sa que o movimento do Real 
ocorre logo depois de o Bar-
celona se frustrar nas primei-
ras tentativas de chegar a um 
acordo com o PSG, depois de 
também enviar membros de 
sua diretoria para conversar 
pessoalmente com o clube 
francês. 

Os merengues teriam 
esperado o desfecho das pri-
meiras conversas blaugrana 
para, então, aproveitar o mo-
mento. Restam 11 dias para o 
fim da janela de transferên-
cias do verão europeu, e o 
PSG segue fazendo jogo duro 
para liberar Neymar. A prin-
cípio, a prioridade do brasi-
leiro seria retornar ao clube 
catalão, mas o Real Madrid 
estaria bem posicionado na 
disputa pelo camisa 10 - que 
também contaria com a Ju-
ventus no páreo.

posição com 460 e Bárbara 
Almeida na 3° posição com 
440 pontos. Mas Bárbara está 
grávida e não disputará mais 
a temporada 2019 do Cir-
cuito Estadual. E a 2° Classe 
Feminina tem como líderes 
as tenistas Lara Bela Frederi-
co (860), Anna Laura França 
(770) e Carolina de Campos 
(260).

A 1° Classe +34 (para 
atletas acima de 34 anos) é li-
derada por Guilherme Frei-
tas (610 pontos), Jan Assad 
Lahham (530), Flávio Mul-
ler (490) e Ricardo Mercado 
(405 pontos). E a 2ª Classe é 
liderada por Fernando Pigo-
zzi (550 pontos), Nelson Ka-
wahara (390) e Patrick Silva 
(360). E a 2ª Classe +34 tem 
os líderes Nelson Kawahara 
(680), Joilson Borges (230) e 
João Luís Muller (210 pon-
tos).

A 3ª Classe é liderada 
por João Luís Muller (555 
pontos), Ely Cleverson (380), 
Samuel Ferres (180), José da 
Silva (180), Wander Lima 
(180) e Arthur Felipe Heinen 
(180 pontos). E a 4ª Classe 

no último dia 11, pela 14ª ro-
dada, por acertar o rosto do 
atacante Lucca com o braço 
durante disputa de bola pelo 
alto. 

Na oportunidade, o ár-
bitro Igor Junio Benevenuto 
sequer precisou consultar o 
árbitro de vídeo para confir-
mar o cartão vermelho dire-
to. 

O jogador já cumpriu a 
suspensão contra o Grêmio, 
no último compromisso do 
time de Luiz Felipe Scolari 
na competição nacional.

Na última terça-feira, o 
camisa 30 voltou a ser expul-
so, dessa vez pela Libertado-
res, no primeiro duelo das 
quartas de final, justamente 
diante do Grêmio. Na oca-
sião, o volante recebeu dois 
amarelos após cometer faltas 
em Jean Pyerre e Luciano.

tem os líderes João Carlos 
Junior (500), João Luís Mul-
ler (290) e Leonardo Storck 
(200 pontos). E a 5ª Classe 

é liderada por Guilherme 
Spiering (490), José Carlos 
Santos (340) e Helder Ramos 
(180).
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Muricy acredita que é preciso mais profissionalismo nos clubes

Troca de técnicos: quase 3
vezes maior que na Europa
DA REPORTAGEM

O tempo de trabalho 
de um técnico no Brasil é 
curto. Em média, um trei-
nador permaneceu sete 
meses no comando dos ti-
mes da Série A nesta déca-
da. Desde 2011, os clubes 
da elite brasileira trocaram 
os donos da prancheta 472 
vezes. Este número é três 
vezes maior que cada uma 
das cinco principais ligas da 
Europa: Alemão, Espanhol, 
Francês, Inglês e Italiano.

Considerando os tra-
balhos europeus a partir de 
julho de 2011 até esta tem-
porada, os clubes espanhóis 
e italianos foram os que 
provocaram a maior rota-
tividade de técnicos nesta 
década: 166 trocas em cada 
país. Porém, a quantidade 
é cerca de três vezes menor 
que entre os clubes da elite 
no Brasil.

Os clubes da França e 
da Alemanha foram as ligas 
com menos mudanças de 
comando: 130 e 137, respec-
tivamente. Os times france-
ses tiveram uma média de 
6,5 trabalhos por clube na 
década.

Percebe-se que a cul-
tura de maior paciência ao 
tempo de trabalho do trei-
nador é mais respeitada nas 
principais ligas do Velho 
Continente. Enquanto isso, 
o futebol brasileiro carac-

teriza-se por uma cobrança 
enorme, tanto da diretoria 
quanto da torcida, por re-
sultados imediatos. Mesmo 
que falte estrutura e condi-
ções adequadas de trabalho.

“Na Europa, os clubes 
são mais profissionais e se 
preocupam em contratar o 
que tem de melhor - con-
tratar um bom técnico, um 
bom gestor. Aqui é diferen-
te, o conselheiro pressiona o 
presidente para tirar o téc-
nico. Aqui o futebol é um 
pouco amador, por incrível 
que pareça. Lá não existem 
amadores trabalhando. Eles 
buscam os profissionais do 
mercado e, claro, ele tem 
que dar resultado. Eles são 
escolhidos porque são com-
petentes”, observou Muricy 
Ramalho, hoje comentaris-
ta.

O ex-técnico contou 
ainda do período de 16 dias 
que passou no Barcelona 
para estudar o sucesso do 
clube espanhol. Ele sinteti-
zou o êxito à maneira mais 
profissional de lidar com o 
futebol.

“O Barcelona tem a 
mesma maneira de jogar há 
anos. Eles têm um modelo 
de jogo que não abrem mão. 
Se eles vão para o mercado 
contratar um técnico, eles 
procuram um técnico que 
possa desenvolver aquele 
modelo de jogo que está lá. 
Eles contratam o cara para 

NO BRASIL | Desde 2011, times da Série A fizeram 472 trocas de comandantes
Foto: diogo Venturelli

fazer aquilo. Lá no Barce-
lona só trabalham profissio-
nais. Não tem nenhum tipo 
de amador, isso facilita o 
trabalho. Na Europa, em ge-
ral, é assim”.

Técnico com passagens 
vitoriosas tanto no Brasil 
quanto na Europa, Ricardo 
Gomes compartilhou um 
pouco das diferenças per-
cebidas entre os trabalhos 
em cada continente. Ricar-
do treinou PSG, Bordeaux e 
Monaco na França e clubes 
como Botafogo, São Paulo e 
Vasco no Brasil.

“A cultura é totalmente 
diferente. O nosso modelo é 
muito complexo e diferen-
te do europeu. É mais fácil 
trabalhar na Europa porque 
tem mais condições. É um 
ambiente mais tranquilo, o 
que favorece o trabalho do 
técnico. Está tudo relacio-
nado”.

A falta de continuidade 
acaba impedindo a devida 
implementação do modelo 
de jogo de cada técnico no 
clube. Em média, os 20 clu-
bes da Série A de cada tem-
porada fizeram 67 trocas de 
comando durante o ano na 
década. O que representa 
cerca de três treinadores por 
time em um ano. Na Euro-
pa, cada clube tem, no má-
ximo, um técnico por ano, 
na média.

Os dois principais mo-
tivos que causam a saída de 

Como o jogo contra o 
Fluminense foi reprograma-
do para setembro, o Verdão 

terá uma semana livre para 
se preparar visando a partida 
decisiva contra os gremistas.

um técnico no Brasil são as 
eliminações e as sequências 
negativas de resultados. Um 
total de 122 técnicos efetivos 
trabalharam por times da 
Série A nesta década. Porém, 
a rotatividade é grande.

LONGEVOS
Claro que há pontos 

fora da curva. No Brasil, 
técnicos longevos são raros, 
mas existem. Dois exem-

plos recentes são Mano 
Menezes e Renato Gaúcho. 
O primeiro deixou o Cru-
zeiro na semana passada e 
fez do segundo o treinador 
há mais tempo no cargo na 
elite do futebol brasileiro. 
Mano permaneceu na Toca 
da Raposa por 1.108 dias. Já 
Renato está no Grêmio des-
de setembro de 2016.

Na Europa, dois exem-
plos de trabalhos duradou-

ros vêm da Inglaterra, com 
Alex Ferguson e Arsène 
Wenger. O primeiro ficou 
27 anos à frente do Man-
chester United e se apo-
sentou em 2013. Em quase 
três décadas de clube, Fer-
guson conquistou 13 títulos 
do Campeonato Inglês. Já o 
último permaneceu 22 anos 
como treinador do Arsenal 
até deixar o time no ano 
passado.
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Inauguração do Mercado do Produtor acontece na tarde deste sábado 

Lucas do Rio Verde inaugura
sábado Mercado do Produtor
DA REPORTAGEM

As novas instalações do 
Mercado do Produtor irão 
disponibilizar 61 boxes para 
comercialização de produ-
tos da agricultura familiar 
em Lucas do Rio Verde. São 
produtos de origem vegetal, 
animal, artesanato e pra-
ça de alimentação, que são 
disponibilizados na Praça 
da Liberdade, no Jardim das 
Palmeiras.

A inauguração do novo 
espaço será realizada neste 
sábado (24), às 17h, e contará 
com a presença de repre-
sentantes do setor produti-
vo, autoridades e sociedade 
organizada. Os novos boxes 
obedecem às especificações 
sanitárias, que possam im-
primir ainda mais qualidade 
aos produtos oferecidos aos 
consumidores.

O secretário de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, Márcio 
Albieri, definiu a data como 
um dia especial, visto que 
se trata do cumprimento de 
um compromisso de cam-
panha e um marco para a 
cidade. “É um dia que vai 

entrar para a história de Lu-
cas do Rio Verde pela im-
portância e porque está eli-
minando um gargalo, que é 
o da comercialização. Mui-
tos agricultores não tinham 
onde vender seus produtos 
e agora vão ter”, afirmou.

Outro ponto destacado 
pelo secretário é de que o 
espaço irá fomentar a eco-
nomia, visto que o dinheiro 
obtido com a comercializa-
ção dos produtos deverá ser 
gasto no próprio município, 
movimentando os recursos 
gerados com a agricultura 
familiar.

A seleção dos agricultores 
para ocupação dos espaços 
começou há cerca de um 
ano, de acordo com Albie-
ri. Os interessados passa-
ram por um treinamento 
oferecido em parceria com 
o Sebrae, em dez módulos 
de qualificação. “Que vão 
desde o planejamento fi-
nanceiro, de como fazer as 
compras adequadamente, 
como atender aos clientes, 
cuidados no manejo, na se-
gurança alimentar. Enfim, 
eles entram em uma casa 

PARCERIA | Há espaço para comercialização da agricultura familiar e instalação de um chafariz
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VERA

Vigilância Ambiental alerta
sobre o acúmulo de lixo

CUIABÁ

Ladrões arrombam banco, explodem
caixa e fogem com o dinheiro

PARA NÃO TRABALHAR

Suspeito de falsidade 
ideológica ao apresentar 
atestado falso

Preocupação com a dengue é latente no município 

UPA disse que funcionário não recebeu atendimento no local

Ladrões encapuzados arrombaram banco, explodiram caixa e 
fugiram com dinheiro

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Em 2019, de acordo 
com Ministério da Saú-
de, até 13 de abril, foram 
registrados 451.685 casos 
prováveis de dengue em 
todo o país, um aumento 
de 339,9% em relação ao 
mesmo período de 2018, 
quando foram registrados 
102.681 casos. O número de 
óbitos pela doença também 
teve aumento, de 186,3%, 
passando de 66 para 123 
mortes.

Preocupado com os 
índices e com o acúmulo 
de lixo doméstico sendo 
colocado nas calçadas e jo-
gado em terrenos baldios o 
coordenador da Vigilância 
Ambiental de Vera Samuel 
Raimundo da Silva fez um 
apelo à população verense.

“A dengue está au-
mentando cada ano mais 

DA REPORTAGEM

Dois ladrões invadi-
ram uma agência bancária 
na madrugada desta quin-
ta-feira (22) no Bairro CPA 
2, em Cuiabá, explodiram 
um caixa eletrônico e fugi-
ram. Segundo a Polícia Mi-
litar, os assaltantes estavam 
encapuzados e usaram uma 
barra de ferro para arrom-
bar o banco. Algumas notas 
de dinheiro ficaram espa-
lhadas na frente da unida-
de. Até o começo da manhã 
nenhum dos ladrões havia 
sido identificado ou preso 
pelos policiais.

De acordo com a PM, 
eles rapidamente usaram 

DA REPORTAGEM

O funcionário de uma 
empresa de transportes pode 
responder por falsidade ide-
ológica. Ele é suspeito de 
apresentar um atestado mé-
dico falso para faltar ao tra-
balho. O caso foi registrado 
em Sinop.

De acordo com a Polícia 
Civil, um representante da 
empresa desconfiou do ates-
tado e foi até a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA). 

Ao conversar com a médica 
responsável, foi informado 
de que o suspeito não teria 
recebido atendimento no lo-
cal.

O representante então, 
foi até a delegacia e registrou 
boletim de ocorrência con-
tra o funcionário, que pode 
ser incriminado por falsida-
de ideológica. Não foi infor-
mado por quanto tempo o 
suspeito deveria ficar afas-
tado das funções, segundo o 
atestado falso.

no nosso país, essa é uma 
preocupação da Secretaria 
de Saúde e da equipe da 
Vigilância Ambiental, onde 
a gente vem mais uma vez 
alertar a população do mu-
nicípio que estamos prati-
camente entrando no perí-
odo das chuvas e queremos 
pedir para a sociedade lim-
par os seus quintais. Não 
deixar a responsabilidade 
só para a Prefeitura ou para 
a Secretaria de Saúde”, des-
tacou.

Este ano, a Prefeitura 
de Vera realizou, em abril, 
o primeiro mutirão da lim-
peza, onde foram retiradas 
mais de 450 cargas de lixo 
de toda a cidade, de forma 
inteiramente gratuita. O 
segundo mutirão de limpe-
za a ser realizado pela Ad-
ministração este ano está 
previsto para novembro. 
Durante o período em que 
não é realizado o mutirão, 

OPERAÇÃO DE LIMPEZA
Uma quantidade enorme de lixo 

tem chamado atenção de quem passa 
em frente a Penitenciária Central do Es-
tado (PCE), em Cuiabá. Todo material foi 
retirado das celas, durante os primeiros 
dias da operação de reforma e limpeza 
que está sendo feita desde o último dia 
12. Desde então, já foram retirados ven-
tiladores, micro-ondas e até freezers. O 
episódio gerou o temor de que um novo 
‘salve geral’ [série de atentados contra 
o Estado] pudesse ocorrer em Cuiabá, a 
exemplo de 2016. Um balanço deverá ser 
divulgado pela Secretaria do Estado de 
Segurança Pública (Sesp), apenas no fim 
da operação, prevista para durar 30 dias.

NÃO-ME-TOQUES
Ação deflagrada quarta-feira (21) pelo 
Grupo de Atuação Especial Contra o Cri-
me Organizado (Gaeco), que teve quatro 
oficiais da Polícia Militar como alvos, cha-
mou bastante atenção por procedimen-
tos quase nunca adotados pelo órgão do 
Ministério Público. Primeiro, a revelação 
por parte de um dos advogados de defesa 
que a operação foi vazada há pelo menos 
duas semanas, incluindo o nome dos que 
teriam mandados cumpridos contra si. O 
fato, inclusive, possibilitou que um dos 
investigados conseguisse um habeas cor-
pus preventivo, evitando assim sua pri-
são. Além disto, a demora na prestação de 
informações também chamou a atenção.

ESCOLA EM APIACÁS
Cerca de 160 alunos da Escola Estadual In-
dígena Itaawy’ak, localizada na Aldeia Ku-
ruruzinho, que fica entre Apiacás e Jaca-
reacanga/PA, foram beneficiados com uma 
escola nova. O superintendente de Obras da 
Seduc, Milton Mendonça Jaqueira, explicou 
que a execução do novo prédio foi realizada 
por meio de acordo de cooperação técnica e 
em atendimento ao Programa de Fortaleci-
mento das Organizações Indígenas do Plano 
Básico Ambiental Indígena (PBAI). “Que essa 
escola seja o alicerce para um futuro digno 
para todo o povo dessa terra. Espero que da-
qui saiam grandes profissionais e grandes 
líderes para cuidar e defender as comunida-
des indígenas do nosso país”, disse.

Foto: SeDuC

a barra de ferro para en-
trar no banco e abrir um 
dos caixas eletrônicos. Em 
seguida, colocaram e deto-
naram explosivos no caixa. 
A estrutura do banco ficou 
destruída por conta da ex-
plosão.

A polícia acredita que 
eles conseguiram levar al-
guma quantia em dinheiro, 
já que notas foram abando-
nadas pela calçada do ban-
co. O valor não foi divulga-
do. Equipes do Batalhão de 
Operações Especiais (Bope) 
foram chamadas e libera-
ram o local, já que não lo-
calizaram nenhum sinal de 
explosivo que poderia ter 
sido deixado no banco.

A polícia diz que tem 
dificuldade na identificação 
dos ladrões uma vez que 
eles estavam com os ros-
tos cobertos. A PM também 

não conseguiu identificar 
a placa do carro usado por 
eles na fuga. A Polícia Civil 
foi chamada e deve come-
çar a investigar o caso.

os recolhimentos de entu-
lhos produzidos deverão 
ser realizados pelos pró-
prios munícipes. Caso os 

mesmos coloquem os en-
tulhos sobre as calçadas, ou 
joguem em terrenos baldios 
serão notificados.

nova com uma mentalidade 
nova”, detalhou o secretário.

A administração do espa-
ço ficará a cargo da Associa-
ção dos Feirantes da Praça 
da Liberdade, legalmente 
instituída. Além do espaço 
de comercialização de pro-
dutos, a Praça da Liberdade 
irá assumir uma posição de 
atração turística da cidade, 
com paisagismo no local e 
a instalação de um chafariz, 
proporcionada através de 
uma parceria com empre-
sas.

O presidente da Associa-
ção dos Feirantes da Praça 
da Liberdade, Deonízio da 
Costa, o Turco, agradeceu 
a iniciativa, lembrando que 
em outros tempos, as ven-
das aconteciam embaixo 
de barracas, que eram fre-
quentemente lançadas pelo 
vento. A entrega do novo es-
paço marca um novo tempo 
para o grupo de feirantes, 
que passaram por vários lo-
cais diferentes ao longo dos 
anos. “A prefeitura foi par-
ceira nossa desde quando 
nós abrimos essa feira. Nós 
temos que ser parceiros dela 

também”, finalizou.
A obra teve o custo final de 

R$ 1.202.007,78, sendo que 
R$ 897.495,46 foram obtidos 

via Ministério da Agricul-
tura, através do Deputado 
Federal Neri Geller, que ini-
ciou o pleito enquanto atu-

ava como Secretário de Po-
líticas Agrícolas do MAPA. A 
contrapartida do município 
foi de R$ 304.512,32.
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Arara surpreendeu ciclistas em Alta Floresta 

Arara-canindé pousa em ciclistas
DA REPORTAGEM

Uma arara-canindé sur-
preendeu duas ciclistas em 
Alta Floresta. Patrícia Mo-
rais Santos e Carine Andra-
de estavam pedalando em 
uma estrada de terra, no úl-
timo sábado (10), quando a 
ave pousou no ombro delas 
alternadamente e bicou os 
capacetes que elas usavam. 
A interação da ave com as 
ciclistas durou cerca de 
uma hora. O que surpreen-
deu ainda mais foi a insis-
tência do animal, segundo 
elas.

Patrícia, que é gerente ge-
ral em um hotel, disse que 
antes de surpreendê-las, 
a arara tinha sobrevoado 
baixo entre elas e quase a 
acertou. No momento, ela 
se assustou com o sobrevoo 
do animal e comentou com 
a amiga, mas elas continu-
aram pedalando normal-
mente.

“O dia estava clareando e 
sentimos que passou algo 
bem pertinho da gente. 
Quando eu vi, me agachei, 
mas continuei pedalando. 
Quando ela [arara] veio na 
minha direção, minha ami-
ga gritou. Na mesma hora 
pousou em mim, fiquei as-
sustada, mas continuei pe-
dalando. Lembrei de uma 
história semelhante e pedi 
para a minha amiga filmar”, 
contou Patrícia.

A ave pousou no ombro 
de Patrícia por alguns ins-
tantes e ela continuou a pe-
dalar. Algum tempo depois, 
a arara começou a bicar o 
capacete dela. A ciclista as-
sustada seguiu pedalando. 
Ela contou que estranhou, 
mas rapidamente curtiu a 
situação e pediu para ama-
nhã continuar registrando.

Segundo Patrícia, o ani-
mal estava insistente, ten-
tou espantá-la, mas não 

ALTA FLORESTA | Ave surpreendeu duas ciclistas no sábado, em uma estrada na zona rural
Foto: Secom

conseguiu. 
As ciclistas decidiram 

pedir ajuda numa proprie-
dade rural. Ao parar a bici-
cleta, a ave pousou no gui-
dão. Ela pegou o celular e 
fez algumas fotos, mas, de 
repente se desequilibrou, 
caiu e se machucou.

No momento da queda 
da ciclista, a arara pousou 
no chão. 

As ciclistas não conse-
guiram pedir ajuda porque 
tinha um aviso informan-
do que havia cachorros no 
local. Por conta disso, elas 
não abriram a porteira para 
chegar a casa, decidiram ir 
embora e seguiram o per-
curso.

Carine, a outra ciclista, 
é gerente de vendas, mora 
em Sorriso e estava na re-
gião a passeio. A arara que 
tinha parado no chão, voou 
novamente e foi na dire-
ção dela. Pela segunda vez, 
pousou no ombro e bicou 
o capacete várias vezes por 
alguns minutos.

Ela disse que sentiu medo 
da ave, que parecia ser do-
mesticada e estava se diver-
tindo com elas. Após um 
tempo, a arara foi embora, 
voando em direção a uma 
árvore. “Foi bem legal, uma 
experiência incrível e úni-
ca, ainda mais nesse per-
curso que fiz outras vezes. 
Também tem um pessoal 
que passa por lá sempre e 
nunca aconteceu isso. Apa-
rentemente, a arara é do-
mesticada porque era man-
sa e falava com a gente”, 
contou Carine.

O doutor em biologia e 
especialista em aves, Dalci 
Oliveira, explicou que não 
é comum esse tipo de com-
portamento pela ave silves-
tre. Em situação normal na 
natureza, nenhuma ave ata-
ca deliberadamente um ser 
humano. No entanto, a si-

tuação mostrada no vídeo, 
a arara parece que foi atra-
ída pelas cores do capacete.

De acordo com o biólo-
go, há a possibilidade de a 
atitude da ave ter sido mo-
tivada por as ciclistas esta-
rem próximo de um ninho. 
Ele cita também que se o 

animal foi domesticado e 
de uma maneira semelhan-
te à forma que ela agiu, é 
comum o animal interagir 
com outras pessoas que 
passam pelo mesmo local.

ESPÉCIE
A arara-canindé também 

é conhecida como arara-
-de-barriga-amarela, ara-
ri, arara-amarela, arara-
-azul-e-amarela, araraí e 
canindé, é uma das mais 
conhecidas representantes 
do gênero Ara, sendo uma 
das espécies emblemáticas 
do cerrado brasileiro, sen-

do importante para muitas 
comunidades indígenas. 
Constroem ninhos geral-
mente entre dezembro e 
maio e em troncos de pal-
meiras mortas. Essas aves 
habitam o interior e bordas 
de florestas altas desde a 
Amazônia até o Paraná.


