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PRESSIONADO

MATOU AGRÔNOMO

LIGA DOS CAMPEõES

Sinop pega
o Araguaia:
duelo direto

Assassino
em cela
especial

Barça pega o 
United nas
quartas

O Sinop entra em campo 
neste domingo (17), às 16h30, 
no Estádio Zeca Costa, em Barra 
do Garças, contra o Araguaia, 
em jogo válido pela 8ª rodada 
do Mato-grossense. As duas 
equipes vêm pressionadas na 
classificação, principalmente 
porque quem parecia estar ‘mor-
to’ no campeonato, reacendeu 
as esperanças.

 Página -6

O juiz da Comarca de 
Porto dos Gaúchos acatou o 
pedido da defesa e manteve o 
produtor rural, Paulo Faruk de 
Morais, preso em cela especial 
na unidade prisional do municí-
pio. Ele é denunciado por matar 
o engenheiro agrônomo, Silas 
Henrique Palmieri Maia, no dis-
trito de Novo Paraná, no dia 18 
de fevereiro.               Página - 7

A Uefa sorteou nesta 
sexta-feira os confrontos das 
quartas de final da Liga dos 
Campeões. A Juventus de Cris-
tiano Ronaldo enfrenta o Ajax, 
num duelo entre os times res-
ponsáveis pelas eliminações dos 
espanhóis Atlético e Real Madrid 
depois de perderem os jogos de 
ida. O Barcelona de Messi tem 
como adversário o Manchester 
United.                          Página - 6

Higor ramos/FmF

Divulgação

SINOP E MAIS 3

MEDIDA

O 1º resort all nature
inclusive do Brasil
Localizado à beira do Lago do Manso, em uma área de 117 hectares, 
recortado pelos Morros do Chapéu e do Navio, relevos marcantes 
da Chapada dos Guimarães/MT, o Malai Manso Resort Iate Conven-
tion & Spa reúne, há dois anos, o que há de mais charmoso no que 
diz respeito a lazer, hospedagem e gastronomia.           Página  - 8

Divulgação

Os empresários podem pedir com mais facilidade o registro das empresas nas juntas 
comerciais. A Medida Provisória 876 determina a emissão automática do CNPJ para 
após a etapa inicial de verificação de viabilidade de nome e de localização       Página - 7

REGISTRO DE EMPRESAS

Consórcio Aeroeste vence leilão 
e assume controle dos aeroportos
O Consórcio Aeroeste foi o vencedor da disputa com o Consórcio Construcap 
pela aquisição dos aeroportos do bloco Centro-Oeste que contemplam os de 
Sinop, Várzea Grande, Alta Floresta e Rondonópolis.

Darlan alvarenga/g1
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podem estar agravando ainda mais o 
quadro.

Se isso não fosse o suficiente, as 
pessoas que têm esse perfil “ensinam” 
as técnicas para os outros, afirmando 
que funcionam mesmo sem qualquer 

tipo de comprovação. Em 
outras palavras: além de 
colocar a própria saúde 
em risco, recomendam 
que terceiros façam a 
mesma coisa, sem saber 
as consequências do que 
estão recomendando.

Não acredite em tudo 
que você vê na internet. 
Devo, inclusive, dizer: du-
vide de tudo, até conse-

guir ter certeza de que a informação 
é verdadeira. Se você não conseguir 
confirmar uma informação, simples-
mente não acredite nela, por mais “in-
teressante” que possa parecer.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode en-
trar em contato pelo fone (66) 99971-
6500, pelo e-mail, lsmussi@hotmail.
com ou visitar nosso perfil em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Muita gente ainda tem, infelizmen-
te, a mentalidade de que “tudo que está 
na internet” tem, ao menos, algum “fun-
do de verdade”. O repasse de supostas 
notícias por redes sociais e comunica-
dores instantâneos é uma verdadeira 
“mania” para 
muitos. Checar 
a veracidade 
da informação, 
porém, é algo 
extremamente 
“raro”.

As infor-
mações falsas 
são “repassa-
das” também no 
mundo “real”. 
Isso mesmo: além do repasse, usando 
recursos tecnológicos, muita gente trás 
as “informações” para seu dia a dia, 
além de passar para outras pessoas por 
meio de conversas presenciais.

Com isso muita gente tem colocado 
em prática “dicas” e “conselhos” extre-
mamente questionáveis, na intenção 
de melhorar sua saúde, aumentar seu 
bem-estar ou qualquer coisa do gênero.

Acontece que isso pode, inclusive, 
colocar sua saúde em risco. Não são 
poucas as pessoas que utilizam “mé-
todos revolucionários” que viram na 
internet para tratar de problemas, sem 
saber que, dependendo da situação, 
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Depois de longa tramitação, o Congresso aprovou o 
projeto de lei que amplia o alcance do cadastro positivo 
de crédito. Espera-se que o texto receba a sanção presi-
dencial e facilite aos bons pagadores usufruir de sua con-
dição, se assim quiserem, para obter empréstimos bancá-
rios a juros mais baixos.

De acordo com as regras previstas, informações 
atinentes ao histórico individual de pagamentos vão se 
tornar disponíveis para centrais gestoras de dados. Estas 
entidades poderão atribuir a cada pessoa física e jurídica 
uma nota, aberta para consulta por parte de potenciais 
ofertantes de financiamento. 

As fontes de tais dados serão instituições que conce-
dem crédito, comerciantes que realizam vendas a prazo e 
até prestadores de serviços de água, eletricidade e teleco-
municações, entre outros. 

Inverte-se o critério anterior, que exigia autorização 
prévia do cliente para que as informações pudessem ser 
oferecidas. Conforme o projeto, todos terão seus cadas-
tros montados, a não ser que optem explicitamente pela 
exclusão.  Ressalte-se que o projeto aprovado pela Câma-
ra dos Deputados e, na quarta, pelo Senado contém sal-
vaguardas razoáveis para a proteção da privacidade dos 
afetados —com a qual entidades de defesa dos consumi-
dores manifestaram preocupação.

Apenas a nota de crédito, obtida a partir de modelos 
de análise de toda a documentação, pode ser divulgada, a 
não ser que o cidadão permita o compartilhamento total.  
As centrais de crédito, como a Serasa, e todos os que con-
sultarem a nota e, se autorizados, os dados completos te-
rão responsabilidade solidária pela preservação do sigilo.

Há outras proteções, no sentido de evitar discrimi-
nação na concessão de crédito. Não poderão ser utiliza-
das, por exemplo, informações não relacionadas à análise 
da capacidade de pagamento, tais como origem social e 
étnica, saúde, sexo e convicções políticas ou religiosas. 

Por fim, o texto exige ampla divulgação pelos gesto-
res dos dados das regras de inclusão e formas de cance-
lamento, assim como a oferta de procedimentos simples 
para cancelamento ou reativação do cadastro por parte 
do consumidor. 

Em até 24 meses, o Banco Central deverá enviar ao 
Congresso um balanço dos resultados obtidos. Se tudo 
correr como o previsto, haverá queda nos custos de fi-
nanciamento, escorchantes no país. Não se espere, con-
tudo, que o cadastro positivo, por si só, leve à democrati-
zação do crédito.

Será preciso avançar em uma ampla gama de me-
lhorias para ampliar a competição no sistema financei-
ro, objetivo que foi reafirmado pelo novo presidente do 
Banco Central, Roberto Campos Neto, em seu recente 
discurso de posse.

Editorial

Desfecho positivo

Ranking dos Políticos - Facebook

servidores, sem recursos para combustível 
e sem veículos adequados? Sim, a falta des-
tes insumos acaba por inviabilizar a ativi-
dade de fiscalização deixando a população 
desprotegida.

Não sou defensor do estado mínimo nem 
máximo, defendo o Estado necessário. A se-
gurança da população e a proteção do meio 
ambiente devem ser garantidas. E para que 
isso ocorra, os órgãos responsáveis pelas 
informações ambientais, sejam elas relacio-
nadas ao meio físico ou meio biótico, devem 
possuir toda estrutura necessária para de-
senvolver as atividades previstas em lei.

O desmonte de órgãos ambientais ou de 
instituições que produzem informações bá-
sicas fundamentais para tomada de decisão, 
deixam a população vulnerável e a gestão 
pública menos eficiente, uma vez que sem 
informação adequada é muito mais difícil 
tomar decisões corretas e eficientes. O con-
tingenciamento de recursos destes órgãos 
pode até mesmo inviabilizar a fiscalização 
ou torná-la muito deficitária.

O governador ou o presidente que deixa o 
órgão sem recursos e pessoal para realizar 
as análises dos processos e visitas de fisca-
lização, deixa também a população e o meio 
ambiente vulnerável.

Precisamos de seriedade no debate sobre 
as reformas no estado brasileiro. É correto 
que um juiz, um deputado ou um senador 
tenham uma estrutura de pessoal similar 
ou maior que a existente para analisar as 
barragens de mineração no Brasil inteiro? 
Eu acho que não, mas hoje esse é o cenário. 
Cabe a nós lutarmos para que isso mude, não 
podemos deixar que tragédias como a de 
Brumadinho e Mariana, voltem a acontecer. 
Os que ocorram tragédias em outras áreas 
devido à ausência de ação do poder público.

CAIUBI KUHN É GEÓLOGO, ESPECIALIS-
TA EM GESTÃO PÚBLICA, MESTRE EM GE-
OCIÊNCIAS PELA UFMT

Desastres e o desmonte do estado

IMAGEM DO DIA

ACUSADA DE ‘CAIXA 2’
O advogado Diogo Sachs notificou a 

senadora Selma Arruda (PSL), que não 
irá mais atuar nos processos judiciais 
movidos contra ou pela parlamentar. 
Sachs atuava na defesa dela desde a 
campanha eleitoral. A partir de agora, 
o advogado João Victor Gomes de Si-
queira é quem ficará responsável pelas 
ações da senadora. O jurista afirmou 
que irá manter a mesma linha de defe-
sa que vinha sendo promovida por Sa-
chs. Selma responde a um processo na 
Justiça Eleitoral por suposto caixa dois 
e abuso de poder econômico.

PORTAS FECHADAS
A CPI da Sonegação e Renúncia Fis-

cal da Assembleia Legislativa de Mato 
Grosso inicia os trabalhos na tarde des-
ta quinta-feira (14) com as portas fecha-
das. O presidente da comissão, Wilson 
Santos (PSDB), anunciou no plenário 
das deliberações a primeira reunião, 
mas “desconvidou” imprensa e inte-
ressados no assunto. De acordo com 
ele, essa e talvez as próximas reuniões 
servirão para organizar a agenda da co-
missão, sem oitivas ou ações que mere-
çam cobertura jornalística.

MDB NO PAIAGUÁS
Oficialmente na base do governo 

Mauro Mendes desde quinta-feira, o 
MDB garante que a adesão nada tem 
a ver com nomeações no Executivo. A 
deputada estadual Janaina Riva rela-
tou que, durante a reunião com Mendes, 
lembrou a ele que, a exemplo do que 
houve na gestão passada, ter aliados 
pendurados no Executivo não é garan-
tia de sucesso. “Eu até fiz uma brinca-
deira. Você viu que cargo não adiantou 
praticamente nada. Aqueles políticos 
antigos da Assembleia que tinham um 
monte de cargo no governo Taques pra-
ticamente todos perderam a eleição”, 
cutucou.

Um prédio de três andares onde funcionava uma escola 
infantil em Lagos, na Nigéria, virou uma pilha de destroços 
com cadeiras, roupas e telhas depois do desabamento do 
edifício que deixou oito pessoas mortas na quarta-feira (13).

A internet é “recheada” de informações inverídicas, 
de receitas “milagrosas” que não funcionam e de 
“dicas” que podem colocar sua saúde e sua segurança 
em risco. Antes de acreditar (e, especialmente, e co-
locar em prática) qualquer coisa que veja na internet, 
pesquise. Caso não encontre confirmação em fonte 
confiável, simplesmente desconsidere a informação.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Temilade Adelaja/Reuters

CAIUBI KUHN

O desmonte de órgão como a ANM 
é, em partes, o resultado de uma 
política equivocada de contenção 
de gastos

Após a tragédia que ocorreu em Bruma-
dinho, muitas autoridades se pronuncia-
ram sobre o tema. Neste período me cha-
mou atenção o fato que algumas das figuras 
públicas que abordaram sobre o assunto, 
têm defendido nos últimos anos o desmon-
te do estado e a redução da fiscalização so-
bre o meio ambiente.

Um dos motivos da tragédia foi o des-
monte da estrutura estatal de fiscalização, 
fato que deixa toda a decisão sobre o risco 
da atividade apenas nas mãos das empre-
sas. O problema é que as empresas nem 
sempre irão priorizar o meio ambiente e 
a segurança em detrimento dos lucros. A 
seguir será detalhado um pouco sobre o 
lastimável cenário nacional em relação a 
fiscalização.

Antes de seguir com o tema é preciso 
dizer que a falta de estrutura dos órgãos fis-
calização já ocorre há muitos anos, ou seja, 
a tragédia é o resultado indireto de políti-
cas erradas de vários governos.

No dia 7 de fevereiro, funcionários da 
Agência Nacional de Mineração (ANM), ór-
gão responsável pela fiscalização das ativi-
dades minerais no Brasil, denunciaram o 
desmonte do órgão. No documento são ci-
tadas situações absurdas como a ausência 
de veículos e combustível para realizar as 
atividades de fiscalização, além do quadro 
pessoal limitado.

O desmonte de órgão como a ANM é, em 
partes, o resultado de uma política equivo-
cada de contenção de gastos. Tanto no go-
verno federal como nos estados, os recur-
sos de passagens, diárias e outros insumos 
foram reduzidos nos últimos anos, além 
disso, ocorrem sucessivos contingencia-
mentos do orçamento de diversos órgãos. 
Acontece que os órgãos de fiscalização em 
geral necessitam realizar visitas in loco, 
mas como fazer isso sem diárias para os 

“Não se espere que o cadastro positivo 
leve à democratização do crédito

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Repasses que estavam atrasados são liberados pela SES-MT

Leilão de aeroportos agitou a Bovespa ontem

Consórcio Aeroeste vence leilão 
e assume controle dos aeroportos
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Como umas das pri-
meiras grandes medidas do 
governo Bolsonaro, foi rea-
lizado nesta sexta-feira (15) 
pela manhã, na Bolsa de Va-
lores em São Paulo, o leilão 
de 12 aeroportos brasileiros. 
Empresas brasileiras e es-
trangeiras participaram do 
leilão que agitou o mercado 
financeiro.

O Consórcio Aeroeste 
foi o vencedor da disputa 
com o Consórcio Constru-
cap pela aquisição dos ae-
roportos do bloco Centro-
-Oeste, que contemplavam 
só mato-grossenses: de Si-
nop, Várzea Grande, Alta 
Floresta e Rondonópolis.

A proposta do grupo 
vencedor chegou aos R$ 
40 milhões e a projeção de 
investimentos é de R$ 770 
milhões e a concessão é por 
um período de 30 anos. O 
investimento obrigatório 
nos primeiros cinco anos é 
de R$ 386,7 milhões.

Segundo a Superin-
tendente Aeroportuária 
da Secretaria de Estado de 
Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), Maksaila Moura 
Campos, os investidores 

vencedores da licitação pas-
sam a ser responsáveis pela 
administração, ampliação, 
melhorias e demais investi-
mentos nos terminais.

No caso dos aeropor-
tos de Mato Grosso estarem 
na região de maior pro-
dução agrícola do país, se 
tornou um dos principais 
focos de interesse dos inte-
ressados. O Aeroporto Ma-
rechal Rondon, na região 
metropolitana de Cuiabá, 
só em 2018 registrou 3 mi-
lhões de embarques e de-
sembarques. O Aeroporto 
Municipal Presidente João 
Batista Figueiredo, de Si-
nop, foi o segundo mais 
movimentado do estado 
no ano passado. De todos 
os blocos colocados em lei-
lão, o do Centro-Oeste era 
o único com aeroportos ex-
clusivo de um mesmo esta-
do. A prefeita de Sinop, Ro-
sana Martinelli (PR), esteve 
na Bovespa em São Paulo, 
acompanhando o leilão

O Consórcio Aeroes-
te é formado por Socicam 
Terminais Rodoviários 
(85%), que administra o ter-
minal rodoviário do Tietê, 
em São Paulo; e Sinart So-
ciedade Nacional de Apoio 
Rodoviário e Turístico 

LEILOADOS | Aeroportos de Sinop, Alta Floresta, Rondonópolis e Cuiabá ficarão sob concessão
Foto: DArlAn AlvArengA/g1

Foto: DivulgAção

Foto: MAurício BArBAnt/Al

ALÍVIO

Governo libera 
recursos da
saúde para 13 
municípios

EMBURROU

Paulo Guedes ameaça 
deixar o governo 
se Congresso não 
aprovar Previdência

Ministro Paulo Guedes discursando na posse 
do presidente do BC 

Audiência pública debateu o fechamento das delegacias

DA REPORTAGEM

Passando por um co-
lapso generalizado, o Go-
verno Estadual desenvolveu 
nesta semana medidas para 
amenizar a crise desta que 
é o calcanhar de Aquiles de 
qualquer administração pú-
blica. O secretário estadual 
de Saúde, Gilberto Figuei-
redo, ordenou a transfe-
rência de verba para alguns 
municípios de Mato Gros-
so.

Através do Progra-
ma de Cofinanciamento de 
Atenção Primária à Saú-
de, foram destinados R$ 
4.889.104,00, que de for-
ma fragmentada chegarão 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O ministro da Eco-
nomia, Paulo Guedes, 
surpreendeu a todos os 
presentes na cerimônia de 
posse do novo presidente 
do Banco Central, Roberto 
Campos Neto Filho, ao in-
dicar que pode abandonar 
o governo Bolsonaro, caso 
o Congresso não aprove 
na íntegra a Reforma da 
Previdência encaminhada 
pelo Palácio do Planalto à 
Câmara dos Deputados e 
ao Senado.

Os presentes enten-
deram como um recado 
para os parlamentares de 
que um caos pode ocor-
rer na economia brasileira 
caso a PEC não tenha êxi-
to. 

No discurso do su-
perministro, o atual sis-
tema previdenciário está 
falido, não dando mais 
sustentação às contas pú-
blicas para as gerações fu-
turas. 

Guedes comparou o 
cenário a um avião que 
vai sem combustível atra-
vessar o oceano. Enquanto 
a geração atual pula de pa-
raquedas, as futuras gera-
ções ficam na aeronave e 
vão para o “inferno”.

“Estamos num sis-

aos governos municipais. 
Já pelo Teto Financeiro de 
Média e Alta Complexida-
de, o repasse é de R$ 9,201 
milhões. Este valor é refe-
rente ao pagamento que 
deveria ser feito no mês de 
dezembro de 2018.

Os municípios be-
neficiados são Barra do 
Garças, Confresa, Cuiabá, 
Diamantino, Jaciara, Juara, 
Juína, Nortelândia, Pontes 
e Lacerda, Rondonópolis, 
São Félix do Araguaia, Vár-
zea Grande e Primavera do 
Leste.

A liberação da verba 
foi divulgada no Diário Ofi-
cial do Estado e faz referên-

tema (previdenciário) de 
repartição que quebrou. 
Faliu antes de a popu-
lação envelhecer. Vocês 
querem trazer seus filhos 
para isso?”, afirmou. “Se 
der acima de R$ 1 tri-
lhão, eu digo que estamos 
numa geração de pessoas 
responsáveis e têm a co-
ragem de assumir o com-
promisso de libertar filhos 
e netos de uma maldição 
previdenciária. Se bota-
rem menos, eu vou dizer 
assim: ‘Eu vou sair daqui 
rápido, porque esse pes-
soal não é confiável. Não 
ajudam nem os filhos; en-
tão, o que será que vão fa-
zer comigo?’”, ameaçou o 
ministro.

O governo federal 
encaminhou uma Propos-
ta de Emenda à Constitui-
ção (PEC) que prevê uma 
economia de R$ 1,1 trilhão 
aos cofres públicos em 10 
anos. Parte dos economis-
tas, porém, acredita que as 
mudanças no Congresso 
Nacional devem amenizar 
bastante os efeitos, pos-
sibilitando ganhos de R$ 
500 bilhões no período. 
Guedes afirmou que, se 
isso acontecer, não será 
possível implementar a 
alteração de regimes, de 
repartição para o de capi-
talização.

(15%).

ARRECADAÇÃO
BILIONÁRIA  
Além do bloco Centro-

-Oeste, outros dois blocos 
de aeroportos foram co-
locados em leilão. O bloco 
Nordeste e o bloco Sudeste. 
Nesses dois, empresas es-
trangeiras foram as vence-
doras. 

De acordo com a 
Agência Nacional de Avia-
ção Civil (Anac), a arrecada-
ção com os três blocos ren-
deu à vista R$ 2,377 bilhões 
para os cofres do governo 
brasileiro, pouco mais de 
R$ 2 bilhões acima do mí-
nimo estabelecido no edital 
como outorga inicial.

Além do valor à vista, 
as regras do leilão preveem 
ainda uma outorga variável 
a ser paga ao longo dos 30 
anos de concessão estima-
da em R$ 1,9 bilhão para os 
três blocos de aeroportos 
concedidos. O investimen-
to previsto nos 12 aeropor-
tos ao longo do período de 
concessão é de R$ 3,5 bi-
lhões.

Esse foi o quinto leilão 
de aeroportos brasileiros na 
história. O primeiro do go-
verno Bolsonaro.

IMPASSE

Deputados pressionam governo para 
evitar fechamento de delegacias
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Desde que a Secreta-
ria de Segurança Pública 
anunciou o fechamento 
de 16 delegacias no in-
terior de Mato Grosso, 
com o aval do governador 
Mauro Mendes, uma onda 
de protestos iniciou.

A Assembleia Legis-
lativa promoveu ontem 
dentro da Comissão de 
Segurança Pública e Co-
munitária, audiência pú-
blica para tratar do risco 
de fechamento temporá-
rio dessas delegacias.

O Delegado Claudi-
nei (PSL), vice-presidente 
da Comissão já se mani-
festou contrário à decisão 
do governo e acredita que 
o problema está na falta 
de previsão para abertura 
de concurso público para 
a contratação de efetivo. 
Na visão do deputado é 
possível achar uma solu-
ção para a crise sem ser 
necessário o fechamento 
das delegacias.

Na última quarta-fei-
ra o presidente da Assem-
bleia, deputado Eduardo 

Botelho (DEM), se reuniu 
com o secretário de Segu-
rança Pública, Alexandre 
Bustamante e pediu para 
que o governo vá até os 
municípios afetados pela 
decisão para explicar o 
motivo do encerramen-
to das atividades dessas 
unidades. “Essa decisão é 
muito técnica. Então, o se-
cretário informou que em 
muitos locais tem apenas 
dois policiais, por exem-
plo, não tendo condições 
de investigar, provavel-
mente, terá que diminuir 
para que funcione. Mas, 
em muitos locais a decisão 
será reavaliada. É o caso 
de Jangada, onde passam 
quase 20 mil veículos por 
dia e pedimos que seja re-
visto”, afirmou Botelho.

A União de Vereado-
res do Norte Araguaia e 
Xingu que agrega 14 mu-
nicípios da região, tam-
bém manifestou preo-
cupação com o iminente 
fechamento. “Queremos 
que não pensem somente 
em números, mas no ci-
dadão que é quem sofre lá 
na ponta, porque o fato de 
desassistir essas cidades 

da segurança pública com 
certeza atrairá a atenção 
da marginalidade. 

Nossa região é por 
si só de pessoas carentes. 
Imagina não ter delegacia 
tendo que se deslocar lon-
gas distâncias para rece-

ber o atendimento, espe-
cialmente no período de 
chuva? É em nome desse 
cidadão que estamos aqui 
para resolver essa situa-
ção”, alertou o presidente 
da instituição, vereador 
Antônio Miranda.

cia fevereiro. Nesta semana, 
também a pasta já havia 
liberado o pagamento de 
valores referentes ao mês 
de janeiro deste ano que di-
ziam respeito ao Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-
gência (Samu) e às Unida-
de de Pronto Atendimento 
(UPAs).

EM BOA HORA
Essa verba chega em 

boa hora para todas as ci-

dades contempladas. Esta 
semana, funcionários do 
Hospital Regional de Bar-
ra do Bugres denunciaram 
a falta de medicamentos, 
alimentos, insumos para o 
atendimento aos pacientes. 
Por causa dessas condições, 
o hospital chegou a suspen-
der as cirurgias que estavam 
marcadas. O Hospital Re-
gional de Barra do Bugres 
é responsável pelo atendi-
mento de 11 municípios.
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CHARGE DO DIA

Recém-separada, Luana 
Piovani posa com decote 
e sensualiza na praia

Luana Piovani esquentou a tem-
peratura na web ao publicar um cli-
ck super sensual e exibir um belo 
decote! Vale lembrar, que recente-
mente ela anunciou que colocou um 
ponto final em seu relacionamento 
de oito anos, com Pedro Scooby.

Nesta sexta-feira (15) em seu Ins-
tagram, ela publicou uma foto em 
que aparece deitada na areia de uma 
praia com um biquíni verde, respon-
sável por ressaltar todos os detalhes 
de seu corpo.

Na legenda, ela fez uma compara-
ção bem divertida ao se referir a po-
sição que estava no instante que ti-
rou a foto: “Pose croquete clássica de 
praia”, escreveu a mãe de Liz, Bem e 
Dom. Nos comentários, muitos elo-
gios por parte de seus seguidores: 
“Mãe / filha / irmã / LINDA”, “Todas 
as fases da vida, sendo musa! Inspi-
ração”, “Bicha lindaaaaa”, “Sempre 
linda, arrasa”, foram apenas alguns. 
Chega ao fim mais um casamento no 
mundo dos famosos! A atriz Luana 
Piovani confirmou o término de seu 
relacionamento com Pedro Scooby 
ao jornalista Leo Dias. O casal que se 
mudou a poucos meses para Portu-
gal, tem três filhos: Bem, Liz e Dom.

Nicole Bahls se 
defende das acusações 
de homofobia

Nicole Bahls viu seu nome envolvi-
do em uma grande polêmica, ela que 
foi atacada após falar que não gosta 
de ver beijos gays na televisão, usou 
sua rede social para se defender.

Em seu Instagram, ela publicou um 
longo texto falando sobre o assunto: 
“Fui acusada de homofobia? Sendo 
que eu mesma já contracenei na tv 
um beijo com uma companheira de 
trabalho, vocês querem saber o que eu 
penso sobre todos esses comentários 
maldosos, acusados por um gay mal-
doso que não me conhece que talvez 
fez isso pra mostrar que defende os 
gays ou que levanta a bandeira quan-
do assunto era matéria o de fui ques-
tionada sobre beijos cenas sexo tv, eu 
respondi que não achava legal nem 
entre heteros nem entre gays, isso é 
só uma opinião minha”, começou ela.

Recentemente saiu na web que Ni-
cole Bahls e o marido, Marcelo Bimbi, 
estariam próximos de se separar.

Neste último sábado (09), pelo que 
parece, tudo está bem entre o casal! 
Isso porque, Nicole publicou em seu 
Instagram clicks ao lado do maridão, 
com direito até a um com beijo, e se 
derreteu por ele.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Após sofrer infarto, filho de Carlos 
Alberto de Nóbrega se pronuncia
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O ator e diretor Marcelo de Nóbrega, filho do apre-
sentador da ‘Praça é Nosso’, do SBT, Carlos Alberto de 
Nóbrega, usou suas redes sociais pela primeira vez 
para se pronunciar sobre um grave infarto que sofreu.

Com um post no Instagram, ele comemorou a recu-
peração e agradeceu a Deus e ao rápido atendimento 
dos médicos que o atenderam em Alphaville.

“Esses são os anjos guiados pelas mãos de Deus que 
salvaram minha vida. Minha gratidão eterna aos pro-
fissionais da AMIL de Alphaville. Agradeço também 
aos profissionais da Totalcor, pelo cuidado e atenção 
que tiveram comigo durante minha permanência na 
UTI. Obrigado meu Deus! Vida nova!”, escreveu ele.

O problema no coração do ator e diretor foi revela-
do por Carlos Alberto de Nóbrega durante a gravação 
do programa ‘A Praça é Nossa’. “Eu não noticiei antes, 

porque não faz parte da minha 
maneira de viver, contar da mi-
nha pessoal, mas o Marcelo, na 
quinta passada, teve um infar-
to muito forte”, iniciou ele.

“Está vivo por um milagre e 
porque existe uma equipe igual 
a do Dr. Celso Alves. Ele teve 

oito paradas cardíacas e está 
vivo por milagre. Está salvo, 
fora de perigo, está em casa. E 
eu queria dizer, a todos os mé-
dicos que atenderam meu filho: 
Deus lhe pague! Deus me de-
volveu o Marcelo vivo, inteiro! 
Muito Obrigado!”, completa ele.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, nº 4891, 
Bairro Jardim das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 

Sala 01, 02. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 3 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 401 bloco 
a 3 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço , 60 m² 
Descrição Apartamento 302 bloco 
A 2 quartos, sala, cozinha, banheiro, 
lavanderia, garagem. condomínio 
R$ 150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- R$1.000,00 
Edifício Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, água e IPTU). 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, sala e 
cozinha, lavanderia Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - Setor Residencial 
Norte - Sinop / MT. Ref: 13870.508. 
Ótima oportunidade 
Apartamentos novos, 02 quartos, 
01 banheiro social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, Sacada. Na 
região central da cidade. Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / MT. 
Ref: 13870.448. Telefones 66 3511 
2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- R$1.900,00 
Detalhes do imóvel 140 m² 
Descrição 10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- R$3.000,00 
Descrição Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira de 15x10 
podendo ser ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de tv, 
banheiro social, espaco gourmet 
c/churrasqueira, estendal, área 
de serviço garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna toda 
em laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 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 financiamento. 
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 aceita proposta 
avista tem desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

TERRENO à venda no Aquarela 
das Artes em Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas anuais de R$ 
7.880,00 + 91 parcelas de R$ 1.207,60 
(66) 99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na Quadra 
03(66) 99977-7222 | 3531-7222

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 012/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público que 
se consagrou vencedora do Pregão Presencial n.º 012/2019 referente à “Registro 
de Preços para Futura e Eventual Contratação de empresa “especializada” para 
o fornecimento de alimentação em porções individuais (tipo marmitex), destinada 
aos servidores públicos em campanhas da Secretaria Municipal de Saúde e aos 
servidores públicos da Secretária Municipal de Obras em atividade distantes 
da sede do Município de Ipiranga do Norte”, a seguinte Empresa: 1) VALDECY 
PRADA DA SILVA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 12.231.201/0001-
89, localizada na Avenida Rio Branco, n.° 10, Bairro Centro, na Cidade de Ipiranga 
do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora da presente licitação com valor global 
de R$ 36.381,00 (Trinta e Seis Mil, Trezentos e Oitenta e Um Reais). Ipiranga do 
Norte – MT,15 de Março de 2019. 

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI

Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 – SRP Nº 

008/2019

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do 
dia 29 de Março de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a 
Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
011/2019, com Registro de Preços nº 008/2019, DESTINADO À FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (DIESEL S10) A SER UTILIZADO 
NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DA FROTA MUNICIPAL DE VERA – MT, tipo 
“menor preço por ITEM”, conforme Termo de Referência. O edital completo poderá 
ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura 
Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida 
Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no 
horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com; 
Vera – MT, 15 de Março de 2019.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS TRABALHADORES DO SETOR DO 
TRANSPORTE DE CARGAS DE MATO GROSSO – NEGOCIAÇÃO SALARIAL 
DO ANO DE 2019 O SINTRONORMAT - SINDICATO DOS TRABALHADORES 
NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO, através do 
seu presidente e nos termos das disposições contidas nos Estatuto Social do 
Sindicato e no Artigo 611 da CLT CONVOCA TODOS TRABALHADORES DO 
SETOR DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS, INTEGRANTES DA 
BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO SINDICATO, BEM COMO, DAS 
CIDADES DE: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder – Claudia - 
Feliz Natal - Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - Juara - 
Lucas do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova Santa 
Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo Horizonte do Norte - Nova 
Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo - Paranaíta - Peixoto 
de Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – Santa Rita do 
Trivelato - Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e Vera, 
PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLEIA GERAL QUE SERÁ REALIZADA NO 
DIA 21/03/2019  em primeira convocação às 14h00, com a presença da maioria 
simples dos associados e em segunda e última convocação às 15h00 horas, 
com qualquer número dos presentes, ficando assembléia permanente até as 
17h00, para tratarem sobre os seguintes assuntos: A)- Discussão e aprovação 
da proposta para a negociação coletiva do ano de 2019/2020 com os sindicato 
patronal SINDMAT/MT e empresas individualmente; B)- Deliberação sobre o 
sistema de custeio das entidades sindicais, despesas administrativas mensais 
da entidade e da negociação coletiva, com a contribuição de todos trabalhadores 
que laboram no setor do transporte de cargas; C) - Deliberar acerca da 
delegação de poderes à Diretoria do Sindicato para realizar negociações junto 
ao Sindicato patronal representante da categoria econômica (SINDIMAT), 
Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas no Estado de Mato Grosso, 
nos termos do §1° do Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar Ação 
de Dissídio Coletivo de Trabalho, caso seja necessário; D)– Deliberar acerca da 
transformação da Assembleia Geral em estado permanente, durante o período 
de negociação coletiva; E)-  Demais assuntos relativos à negociação coletiva; 
F)-  A assembléia sera realizada nos seguintes endereços: SINOP - MT – Sede 
do Sindicato na Av. das Acácias, n° 2369 – Centro – SINOP - MT. SUB-SEDE 
SINTRONORMAT DE LUCAS DO RIO VERDE – Rua Goiânia, n° 1496-S, Bairro 
Alvorada– Lucas do Rio Verde – MT. Sinop/MT 15/03/2019 - Jaime Sales de 
Oliveira – Presidente SINTTRONORMAT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA PARA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS E 
TRANSPORTE ESCOLAR – O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO 
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE DE MATO GROSSO - SINTTRONORMAT, 
através do seu presidente Jaime Sales de Oliveira, CONVOCA TODOS OS 
TRABALHADORES ASSOCIADOS E NÃO ASSOCIADOS E QUE LABORAM NO 
SISTEMA DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS E TRANSPORTE 
ESCOLAR, INTEGRANTES DA BASE TERRITORIAL REPRESENTADA PELO 
SINDICATO, BEM COMO, DAS CIDADES DE: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – 
Carlinda – Colíder – Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá 
– Ipiranga do Norte - Juara - Lucas do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova 
Canaã do Norte - Nova Santa Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo 
Horizonte do Norte - Nova Mutum - Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo 
- Paranaíta - Peixoto de Azevedo – Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – 
Santa Rita do Trivelato - Terra Nova do Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e 
Vera; nos termos das disposições contidas no Estatuto Social da Sindicato, em seu 
§ 1° e 2° do artigo 19°, PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ 
REALIZADA NO DIA 21/03/2019, NA SEDE DO SINDICATO, SITO À AVENIDA DAS 
ACÁCIAS – N° 2.369 – CENTRO – CEP: 78.550-306 – SINOP/MT E NO MESMO 
HORARIO NA RUA GOIANIA N° 1496/S – BAIRRO: ALVORADA – CEP: 78.455-
000 – LUCAS DO RIO VERDE/MT,  em primeira convocação as 08hs00min com 
a presença da maioria simples, e em segunda e ultima convocação as 09hs00min, 
com a maioria dos presentes, para tratarem sobre os seguintes assuntos: 1 - 
Discussão e aprovação da pauta de reivindicação dos trabalhadores no transporte 
coletivo urbano de passageiros e escolar, para a negociação coletiva do ano de 
2019/2020; 2 - Deliberar acerca da delegação de poderes à Diretoria do Sindicato 
para realizar negociações junto ao Sindicato patronal representante da categoria 
econômica (STU), Sindicato das Empresas de Transportes Urbano do Estado de 
Mato Grosso, nos termos do §1° do Artigo 611 e Artigo 616 da CLT e, ainda, instaurar 
Ação de Dissídio Coletivo de Trabalho, caso seja necessário; 3 – Deliberar acerca 
da transformação da Assembléia Geral em estado permanente, durante o período 
de negociação coletiva; 4 - Deliberar acerca das contribuições ao Sindicato, a serem 
recebidas dos trabalhadores associados e não associados. Sinop - MT, 15/03/2019 
- Jaime Sales de Oliveira -Presidente.

Vagas de Emprego
1-Vendas / Limpeza, que goste de redes 
sociais;
2-Motorista, com CNH C, com experiência;
3-Representante Comercial, com experi-
ência;
4-Chapeador, com experiência;
5-Almoxarife / Estoque, com experiência;
6-Balanceiro, com experiência comprovada;
7-Auxiliar de balanceiro / Auxiliar de produ-
ção, com disponibilidade de horários;
8-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
9-Garçom, com experiência;
10-Gerente comercial, com experiência;
11-Vendas, com experiência; 
12-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
13-Caseiro, com experiência, para o muni-
cípio de Poconé – MT;
14-Escrita fiscal (rural/agronegócio), com 
experiência, cursando ou graduado em 
contábeis;
15-Auxiliar de manutenção, com experiên-
cia;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Pessoa com Deficiência.

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

CLÍNICA FERNANDO E CAROLINA ODONTOLOGIA 
LTDA CNPJ n° 22.175.411/0001-50, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para a atividade Odontológica. Localizado na Avenida 
Natalino João Brescansin, n° 3631, sala 01, residen-
cial Village, Município de Sorriso/MT. Não foi determi-
nado o EIA-RIMA.

SAMAR COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, 
CNPJ:01.912.863/0001-06 , torna público que reque-
reu junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambien-
te de Sorriso - MT - SAMA, as Licenças Prévia (LP), 
de Instalação (LI) e  Operação (LO), da atividade de: 
47.32-6-00 - Comércio varejista de lubrificantes; im-
plantada no Município de Sorriso - MT, endereço: Ave-
nida Perimetral Sudeste, nº 9185, Bairro Jardim Cli-
fórnia. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli (66)-999766751).

ELBA MARIS CORDIOLI BONATTO EIRELI-ME, 
CNPJ. 11.777.983/0001-93. Torna público que reque-
reu junto a SEMA – Secretaria de Estado do Meio Am-
biente a Renovação da LO – Licença de Operação de 
uma Serraria com Desdobramento e Beneficiamento 
de Madeira, localizada no município de Claudia/MT. 
Não determinado EIA/RIMA.

NEUZA TEREZINHA BIAZUSSI WILLINGHOFER EI-
RELI - ME, CNPJ. 11.777.566/0001-40. Torna público 
que requereu junto a SEMA – Secretaria de Estado 
do Meio Ambiente a Renovação de LO - Licença de 
Operação de uma Serraria com Desdobramento e Be-
neficiamento de Madeira, localizada no município de 
Nova Ubiratã/MT. Não determinado EIA/RIMA.

COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ sob nº 
03.488.210/0001-69 torna público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente – 
MT a Renovação da Licença de Instalação (LI) para 
o loteamento urbano JARDIM BELO HORIZONTE 2ª 
ETAPA com área de 36,628500 hectares, no município 
de Sinop - MT, coordenadas geográficas 11° 52’ 12,85” 
S 55° 31’ 49,58” W.



Sinop treina para encarar o Araguaia, fora de casa 
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Pressionado, Sinop encara
o Araguaia em duelo direto
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC entra em 
campo neste domingo (17), 
às 16h30, no Estádio Zeca 
Costa, em Barra do Gar-
ças, contra o Araguaia, em 
jogo válido pela 8ª rodada 
do Mato-grossense. As duas 
equipes vêm pressiona-
das na classificação, prin-
cipalmente porque quem 
parecia estar ‘morto’ no 
campeonato, reacendeu as 
esperanças.

Sinop e Araguaia estão 
separados por um ponto na 
classificação geral. O Galo 
do Norte tem 9, e vem de 
um empate sem gols con-
tra o Mixto. Já a equipe de 
Barra do Garças vem de um 
resultado melhor: venceu o 
Dom Bosco, de virada, em 
plena Arena Pantanal, e 
chegou a 8. Por isso, o con-
fronto direto se torna deci-
sivo para ambas equipes.

Soma-se o fato de que, 
de acordo com o regula-
mento, não existe “zona de 
conforto”: ou a equipe se 
classifica entre os oito pri-
meiros, ou é rebaixado en-
tre os dois últimos. O Juara 
respirou na última rodada 
ao derrotar o União Ron-
donópolis e botou pressão 
nas equipes de cima.

O Operário FC, com 
sete derrotas, já caiu, po-

rém, polêmicas recentes 
envolvendo atletas do clu-
be – que acusam jogadores 
de outros times também – 
com manipulação de resul-
tados, podem melar o cam-
peonato.

Independente se ha-
verá ou não intervenção do 
Tribunal de Justiça Despor-
tiva de Mato Grosso (TJD-
-MT) na tabela do Mato-
-grossense, o certo é que 
cada um tem que fazer a sua 
parte para se salvar – pelo 
menos em campo. E é por 
isso que o Sinop chega para 
esta partida pressionado, 
porque até agora só conse-
guiu duas vitórias em sete 
jogos e tem mostrado um 
futebol muito aquém dos 
últimos três anos, quando 
foi vice em todas.

REFORÇOS
A diretoria do Sinop 

anunciou nesta semana a 
chegada de quatro reforços 
para o restante do Estadual, 
porém, eles não têm condi-
ções para entrar em campo 
neste fim de semana. São 
eles: o lateral-direito Mar-
cus Vinicios, que vem do 
Petrolina/PE; o zagueiro 
Douglas Duarte, ex-Ope-
rário/MS; o meia-atacante 
Diego Viana, ex-Barbalha/
CE; e o centroavante Ale-
xandre Paraíba, que estava 
sem clube.

MATO-GROSSENSE | As duas equipes estão separadas por um ponto na classificação geral

MATO-GROSSENSE

Cuiabá defende 
invencibilidade

Foto: AssessoriA

Equipe nunca perdeu para o Operário VG 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cuiabá e Operário 
VG se enfrentam neste 
domingo (17), às 15h, na 
Arena Pantanal, pela oita-
va rodada do Campeoan-
to Mato-grossense. Será o 
11º encontro oficial entre 
as equipes. O Dourado vai 
defender um retrospecto 
de nunca ter perdido para 
o time de Várzea Grande.

Até aqui, em 10 jo-
gos, são oito vitórias do 
Cuiabá e dois empates. 
O Dourado já anotou 19 
gols e sofreu apenas 4, se-
gundo levantamento do 
historiador Sérgio Santos. 
O confronto está comple-
tando neste ano 10 anos. 
O primeiro jogo entre as 
equipes foi no dia 28 de 
junho de 2009, vitória do 
Cuiabá por 5 a 0, o que é o 
resultado mais elástico do 
confronto.

O Dourado lidera o 
Mato-grossense com 19 
pontos e é seguido pelo 
Operário, com 15. Caso 
vença nesta rodada, o 
Cuiabá garante a primeira 

colocação na fase de clas-
sificação com uma rodada 
de antecedência.
Confrontos oficiais entre
o Cuiabá e o Operário VG:

28/06/2009 – Cuiabá 5x0 
CEOV - Mato-grossense

23/08/2009 – CEOV 0x1 
Cuiabá - Mato-grossense

29/03/2015 – CEOV 1x2 
Cuiabá - Mato-grossense

08/04/2015 – Cuiabá 2x0 
CEOV - Mato-grossense

03/05/2015 – CEOV 0x1 
Cuiabá - Mato-grossense

11/05/2015 – Cuiabá 1x1 
CEOV - Mato-grossense

30/03/2016 – Cuiabá 2x0 
CEOV - Mato-grossense

17/04/2017 – CEOV 0x0 
Cuiabá - Mato-grossense

18/02/2018 – Cuiabá 2X1 
CEOV - Mato-grossense

27/10/2018 – Cuiabá 3X1 
CEOV - Copa FMF

Foto: DivulgAção

Foto: AssessoriA

Foto: FMFMt 

CAMINHO TRAÇADO

Barcelona enfrenta United nas
quartas da Liga dos Campeões

EDIÇÃO 2019

Quatro equipes irão disputar
o Mato-grossense Feminino

Uefa sorteia os confrontos da próxima fase da Champions e caminho da semifinal 

Congresso técnico foi realizado esta semana 

DA REPORTAGEM

A Uefa sorteou nesta 
sexta-feira os confrontos 
das quartas de final da Liga 
dos Campeões. A Juventus 
de Cristiano Ronaldo en-
frenta o Ajax, num duelo 
entre os times responsáveis 
pelas eliminações dos espa-
nhóis Atlético e Real Ma-
drid depois de perderem os 
jogos de ida. O Barcelona 
de Messi tem como adver-
sário o Manchester United. 
Como foi definido em se-
guida o caminho dos times 
na semifinal, um duelo en-
tre o português e o argenti-
no só é possível na decisão 
do título, dia 1º de junho, 
no Estádio Wanda Metro-
politano, em Madrid.

Dos outros três in-
gleses, dois se enfrentam: 
o Manchester City de Pep 
Guardiola encara o Totte-
nham Hotspur. Vice-cam-
peão europeu na tempo-
rada passada, o Liverpool 
enfrenta o Porto. Os jogos 
de ida estão marcados para 
9 e 10 de abril, e as partidas 
de volta serão na semana 
seguinte, nos dias 16 e 17.

Depois dos confrontos 
das quartas serem defini-
dos, a Uefa sorteou o cha-
veamento da fase seguinte, 
a semifinal. Quem levar a 
melhor no duelo entre Tot-
tenham e City terá como 
rival o vencedor de Ajax x 

DA REPORTAGEM

Em reunião realizada 
nesta semana, no auditório 
da Federação Mato-gros-
sense de Futebol (FMFMT), 
quatro equipes confirma-
ram a participação no Cam-
peonato Mato-grossense 
de Futebol Feminino 2019. 
São elas: Operário FC (atual 
campeão), Mixto, Cuiabá e 
Dom Bosco.

A fórmula de disputa 

Juventus e começa a fase 
jogando em casa. O outro 
confronto terá o ganha-
dor de United x Barcelo-
na diante de quem passar 
de Liverpool x Porto, com 
o mando no jogo de volta 
saindo do duelo entre in-
gleses e portugueses - mas, 

da primeira fase será por 
pontos corridos, com jo-
gos de ida e volta dentro 
do grupo. As duas melho-
res equipes farão as finais 
em dois jogos. A previsão 
de início da competição é 
para o dia 14 de junho e a 
final para o dia 3 de agos-
to. O Campeonato Mato-
-grossense Feminino 2019 
dará vaga ao campeão, para 
o Campeonato Brasileiro 
A2 – Edição 2020.

se os dois times de Man-
chester avançarem, inverte, 
e desta vez os Red Devils 
são beneficiados, podendo 
decidir no Old Trafford.

O secretário-geral da 
Uefa, Giorgio Marchetti, 
teve como auxiliar no sor-
teio o goleiro brasileiro 

Julio Cesar, campeão eu-
ropeu em 2010 pela Inter-
nazionale, da Itália. Ele foi 
o responsável por tirar as 
bolinhas dos potes e definir 
os duelos, e preferiu não 
apontar apenas um favorito 
a conquistar o título na atu-
al temporada.
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Seu Gerson está abrindo uma loja de confecções em MT: alívio pela desburocratização 

Medida facilita registro das
empresas em juntas comerciais
DA REPORTAGEM

“A burocracia é um 
complicado para a abertu-
ra de empresas”. “É muito 
tempo tentando estar re-
gularizado, perdendo ven-
das”. “É por isso que tem 
aumentado a informalida-
de no Brasil”. “Tem muita 
gente que frauda porque 
que é mais fácil para tra-
balhar”.

Todas essas frases aci-
ma foram ouvidas pelo Di-
ário do Estado MT quan-
do este questionou alguns 
motivos que geram insa-
tisfação de empreendedo-
res na hora de formalizar 
sua empresa. Entretan-
to, a partir de agora, uma 
ferramenta mais simples 
e eficaz, ao que tudo indi-
ca, deve desburocratizar o 
trâmite. Agora, os empre-
sários podem pedir com 
mais facilidade o registro 
das empresas nas juntas 
comerciais. Publicada no 
Diário Oficial, a Medida 
Provisória 876 determina 
a emissão automática do 

Cadastro Nacional da Pes-
soa Jurídica (CNPJ) para 
após a etapa inicial de ve-
rificação de viabilidade de 
nome e de localização.

A medida vale para 
o Empresário Individual, 
para a Empresa Indivi-
dual de Responsabilidade 
Limitada (Eireli) e Socie-
dades Limitadas (LTDA). 
Os documentos apresen-
tados às juntas comerciais 
só serão analisados poste-
riormente. Se forem cons-
tatadas irregularidades, as 
juntas poderão pedir ao 
empresário que retifique 
os dados. Caso os proble-
mas não sejam resolvidos, 
o CNPJ e a inscrição esta-
dual serão cancelados.

É o caso de Gerson 
Freitas, que está instalan-
do uma loja de confecções 
em Mato Grosso. “Eu che-
guei a montar o espaço, 
mas ainda não pude abrir 
para vendas por conta da 
burocracia que eu imagi-
nava estar condicionado. 
Agora, vai melhorar um 
pouco na abertura da mi-

ECONOMIA | Emissão automática de CNPJ beneficiará 96% dos pedidos em trâmite
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: só Notícias

Foto: Divulgação

SINOP

GCM retoma agenda de projeto
em rede de supermercados

LAUDO EM 30 DIAS

Perícia conclui reconstituição de morte de empresário em Sinop

JUSTIÇA?

Assassino de agrônomo
consegue cela especial

“Saúde nas Empresas” foi retomado nesta sexta-feira

Reconstituição foi concluída quinta à noite 

Silas Henrique Palmieri Maia foi assassinado a tiros

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Guarda Civil Mu-
nicipal de Sinop retomou 
nesta semana a agenda de 
palestras educativas, reali-
zadas por meio do proje-
to “Saúde nas empresas”, 
com o tema “Direção De-
fensiva”. Durante os me-
ses de março, abril e maio 
colaboradores da rede de 
Supermercados Machado, 
em Sinop, recebem orien-
tações dos agentes. 

Nesta sexta-feira (15), 
colaboradores da unidade 
do Jardim Primaveras par-
ticiparam de palestra com 
o professor e especialista 
em educação e segurança 
no trânsito, Benhur Car-
valho. O objetivo da ação 
é conscientizar as pessoas 
abordando a segurança 
no trânsito, causas e con-
sequências de acidentes e 
apresentando estatísticas 
que ilustram a realidade 
local.

“Frisamos, inclusive, 
que a imprudência pode 
levar a óbito no trânsi-
to. Também orientamos 
sobre as formas de pre-
venção de acidentes e as 
responsabilidades cíveis e 
criminais”, complementa 
o guarda civil municipal.

A agenda na rede tem 
sequência no próximo dia 
21 de março, na mesma 
unidade. Em torno de 30 a 
40 funcionários são orien-
tados por palestra.  

DA REPORTAGEM

Foi concluída na noi-
te de quinta-feira (14) a 
reconstituição da cena da 
morte do empresário Ed-
milson Martins de Lima, 
37 anos, em frente a uma 
conveniência de um pos-
to de combustíveis, no 
centro de Sinop. O crime 
aconteceu no último dia 
23. Lima foi atingido por 
um tiro de pistola 380, 
durante uma briga com 
o soldado da Polícia Mi-
litar, Jhonatan Ulysses, 28 
anos. Cinco testemunhas 
apresentaram seus relatos 
no local. “A partir de ago-
ra, todo o laudo pericial 
deve levar, em média, 30 
dias para ficar pronto e ser 
entregue ao delegado Car-

DA REPORTAGEM

O juiz da Comarca de 
Porto dos Gaúchos aca-
tou o pedido da defesa e 
manteve o produtor rural, 
Paulo Faruk de Morais, 
preso em cela especial na 
unidade prisional do mu-
nicípio. Ele é denunciado 
por matar o engenheiro 
agrônomo, Silas Henri-
que Palmieri Maia, 33 
anos, no distrito de Novo 
Paraná, no último dia 18 
de fevereiro.

Inicialmente, a defe-
sa havia pedido a reclusão 
do produtor rural no Cen-
tro de Custódia de Cuiabá 
(CCC), local com capaci-
dade para 50 presos, com 
ensino médio completo. 
A justificativa seria de que 
o mesmo estaria recolhi-
do no Batalhão da Polícia 
Militar de Juara, diante da 
inexistência de cela espe-
cial na Cadeia Pública do 
município.

A Comarca de Nova 
Mutum atestou que o 

QUALQUER
EMPRESA?
Empresas de quais-

quer segmentos podem 
solicitar a realização do 

los Eduardo Muniz, titular 
da Divisão de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (que 
também participou da 
reconstituição) que está à 
frente das investigações”, 
destacou o perito Edson 
Gomes. O delegado Car-
los Eduardo Muniz expli-
cou que o essencial numa 
reprodução simulada dos 
fatos é verificar com ima-
gens a versão de cada tes-
temunha. “Isso faz com 
que conseguimos concluir 
a investigação de uma for-
ma tanto efetiva quanto 
de uma forma mais verifi-
cável, ou seja, agora tere-
mos no inquérito policial 
imagens que replicará, 
de acordo com as teste-
munhas tudo aquilo que 
aconteceu no dia dos fa-

acusado tem direito a ser 
recolhido em quartéis ou 
a prisão especial, pois já 
exerceu a função de jura-
do durante os anos 2006 a 
2009. Por sua vez, o MPE 
acatou o pedido e deter-
minou que o produtor 
fosse mantido em cela 
especial, separado dos 
presos comuns, na unida-
de prisional de Porto dos 
Gaúchos.

À Polícia Civil, o 
produtor confessou que 
estava se sentindo inco-
modado com a presença 
da vítima na fazenda dele 
em decorrência de uma 
cobrança, mas que não 
desejava matá-lo. Ele con-
tou que tinha financiado o 
custeio da lavoura e ago-
ra, época de colheita, o 
financiador foi até a pro-
priedade cobrar a parte 
dele, para que a soja não 
fosse vendida. O enge-
nheiro era o representan-
te da empresa financiado-
ra e estava fiscalizando a 
colheita.

tos”, destacou ao site Só 
Notícias.

O CASO
O PM relatou que 

trafegava em uma cami-
nhonete GM S10, quando 
a vítima, que estava em 
uma Toyota Hilux SW4, 
“resvalou” em seu veí-
culo. O militar disse que 
parou a caminhonete no 
pátio do estabelecimento, 
quando foi surpreendido 
por Lima, que estava “es-
bravejando e investindo 
contra sua pessoa”.

O militar contou ain-
da, conforme registrado 
em boletim de ocorrên-
cia, que foi agarrado e “es-
ganado” pelo empresário, 
que, “de forma violenta”, 
tentava imobilizá-lo. A 

mulher que estava com o 
policial também prestou 
depoimento e relatou que 
tentou intervir e separar 
a briga. Porém, segundo 

nha empresa”, destacou.
Em nota, o Ministério 

da Economia informou 
que o registro automático 
dinamiza o ambiente de 
negócios. Segundo a pasta, 
a medida provisória be-
neficia 96% das empresas 
que pedem o registro nas 
juntas comerciais. Atual-
mente, cerca de 3% dos re-
gistros são liberados após 
a retificação de dados e 
menos de 1% dos pedidos 
de CNPJ é rejeitado.

A medida provisória 
também autoriza que ad-
vogados e contadores de-
clarem a autenticidade de 
documentos, dispensando 
a autenticação em cartório 
ou o comparecimento do 
dono da empresa à junta 
comercial. O empresário 
não precisará mais recor-
rer a despachantes para 
obter o CNPJ. Há anos, 
os advogados podem de-
clarar a autenticidade de 
documentos em processos 
judiciais. A MP estendeu a 
possibilidade a contado-
res.

ela, os esforços “foram em 
vão”. Segundo o delegado, 
a colisão (que evoluiu para 
o desentendimento entre 
os dois) só provocou uns 

raspados no para-cho-
que (de um dos veículos). 
“Uma bobagem que pode-
ria ter terminado de outro 
jeito”.

projeto, por meio de en-
vio de ofício à Secretaria 
Municipal de Trânsito. 

Em média, as pales-
tras têm aproximadamen-

te duas horas de duração, 
mas o tempo é ajustado 
de acordo com o funcio-
namento e rotina de cada 
empresa.
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Quartos têm visão privilegiadíssima

Malai Manso: o primeiro resort
all nature inclusive do Brasil

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Localizado à beira do 
Lago do Manso, em uma 
área de 117 hectares, re-
cortado pelos Morros do 
Chapéu e do Navio, rele-
vos marcantes da Chapa-
da dos Guimarães/MT, o 
Malai Manso Resort Iate 
Convention & Spa reúne, 
há dois anos, o que há de 
mais charmoso no que diz 
respeito a lazer, hospeda-
gem e gastronomia.

Com 353 acomoda-
ções, distribuídas em 256 
UHs (Unidades Habitacio-
nais) entre apartamentos, 
bangalôs e casas boutique, 
o primeiro resort mato-
-grossense certificado pela 
Associação Brasileira de 
Resorts (ABR) fortifica-se 
como uma opção inova-
dora em meio à natureza 
exuberante do Centro-
-Oeste, definindo o ver-
dadeiro significado de ser 
um resort all nature inclu-
sive.

Quando se fala em 
ecoturismo ou turismo de 
experiência, muitas pes-
soas sentem algum receio 
de que possa ser uma má 
ideia, muito por descon-
fiar que certos destinos 
não oferecem o mínimo 
de estrutura ou segurança 
em sua viagem, afastan-
do, assim, qualquer von-
tade em se aventurar. E é 
justamente na contramão 
desse sentimento que o 
Malai Manso Resort entra 
no mercado oferecendo 
exatamente o que todo 
hóspede procura: conhe-
cer um destino voltado ao 
ecoturismo ou turismo de 
experiência, se hospedan-
do num resort de ponta, 
com infraestrutura com-
pleta, com todo conforto 
e segurança dos melhores 
resorts do mundo. Estar 
totalmente inserido na 
natureza com serviços de 
excelência, atividades para 
todos os perfis de viajan-
tes e sete refeições diárias 
com bebidas e o melhor 
da gastronomia regional e 
internacional é ser all na-
ture inclusive. “Esse con-
ceito veio para ficar e, com 

certeza, agradará o nosso 
hóspede, seja ele indivi-
dual, uma família ou via-
jante corporativo”, afirma 
Ricardo Gouveia, diretor 
comercial do resort.

POR QUE RESORT
ALL INCLUSIVE?
O Lago do Manso se 

tornou um dos principais 
pontos turísticos do Mato 
Grosso e do Brasil. É um 
verdadeiro mar de água 
doce com um estirão de 57 
km de navegação, sendo 
maior que a Baía da Gua-
nabara e 10 vezes maior 
que o Lago Paranoá, em 
Brasília. O Lago do Man-
so fica dentro da mística 
e encantadora Chapada 
dos Guimarães, com suas 
montanhas suntuosas e 
cheias de mistérios, um 
lugar rodeado pela beleza 
exótica da região. A Cha-
pada é uma área de pre-
servação ambiental que 
permite a contemplação 
de espécies de flora e fau-
na do Cerrado. O sentido 
se completa com a Vila de 
Bom Jardim, na região de 
Nobres, com as belezas 
dos aquários encantados, 
flutuações, cachoeiras, 
grutas e a surpreenden-
te Lagoa das Araras, onde 
diariamente é possível re-
gistrar belíssimos voos das 
araras em busca de abrigo.

Localizado a pou-
co mais de uma hora de 
Cuiabá e projetado para 
ressaltar as belezas do Cer-
rado, o resort oferece aos 
hóspedes diversas opções 
de entretenimento. As pis-
cinas somam mais de três 
mil m² de lâmina d’água, 
o complexo esportivo tem 
quadras de tênis e polies-
portivas e campo de fute-
bol, além de píer à beira 
do lago, ideal para a prá-
tica de esportes náuticos. 
As trilhas (contemplação 
da natureza, infantil e mi-
litar), tirolesa, arvorismo 
com seis níveis de dificul-
dade, playground, arco e 
flecha e paredão de esca-
lada completam a infini-
dade de atrações, sempre 
coordenadas pela animada 
equipe de monitores.

A gastronomia mere-

CHAPADA DOS GUIMARÃES | Local associa belezas naturais às experiências proporcionadas aos hóspedes
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ce capítulo à parte. Com 
sete refeições ao longo do 
dia incluídas no preço da 
diária (café da manhã, al-
moço, petiscos e snacks, 
chá da tarde, happy hour, 
jantar e ceia com sopas, 
com bebidas alcoólicas e 
não alcoólicas), os restau-
rantes do resort oferecem 
pratos típicos da culinária 
mato-grossense e várias 
especialidades da cozinha 
nacional e internacional. 
Destaque também para 
o espaço Vila Malai, que 
reúne pizzaria, choperia, 
hamburgueria e uma irre-
sistível sorveteria cheia de 
sabores do Cerrado, além 
daqueles mais tradicio-
nais.

APARTAMENTOS
Com vista privilegia-

da do Lago do Manso e da 
Chapada dos Guimarães, 
as 262 UHs estão distribu-
ídas entre apartamentos 
de 46 m² a 95 m², localiza-
dos no corpo principal do 
resort (há bangalôs e casas 
boutiques que chegam a 
146 m²). Todas as habita-
ções estão equipadas com 
TV a cabo, por onde o hós-
pede pode acompanhar a 
programação de lazer do 
empreendimento, ar con-
dicionado, frigobar, cofre, 
secador de cabelo e ame-
nities da marca L’Occitane. 
As acomodações, confor-
me a categoria, ainda con-
tam com copa equipada 

com louças e utensílios 
de cozinha e varanda com 
churrasqueira e hidromas-
sagem.

EVENTOS
Com cinco salas mo-

duláveis, com capacidade 
para acomodar até 480 
pessoas (em auditório), o 
Centro de Convenções do 
Malai Manso é o local ide-
al para receber os mais va-
riados formatos de even-
tos. Um amplo foyer ainda 
acomoda até 432 pessoas. 
Ainda no corpo do hotel, 
dois apartamentos podem 
ser adaptados para se tor-
narem salas de exclusivos 
eventos e receberem até 
122 pessoas.

SPA
O Spa Malai by 

L’Occitane, que segue os 
padrões internacionais da 
marca francesa de cosmé-
ticos, L’Occitane en Pro-
vence, é inspirado na paisa-
gem, nos ingredientes e no 
conceito “‘art-de-vivre” do 
Mediterrâneo. São 26 tipos 
de tratamentos, disponí-
veis aos hóspedes em três 
salas de atendimento (sen-
do uma para casais, com 
banheira privativa), ofurôs 
com hidromassagem e cro-
moterapia, sauna e ducha 
vichy (uma terapia senso-
rial que nasceu na cidade 
de Vichy, na França), res-
ponsável por reequilibrar a 
energia do corpo.

Piscina: uma das inúmeras opções de lazer aos hóspedes 


