
O governo de Mato Grosso decretou situação de emergência por conta das queimadas no 
estado. A medida foi assinada pelo governador Mauro Mendes. O decreto levou em consi-
deração alguns fatores, como o alto número de focos de calor, período de estiagem, baixa 
umidade relativa do ar e possíveis danos à saúde da população.     Página -7

ESTIAGEM E QUEIMADAS

MT em situação de emergência
pelos próximos 60 dias

COM SONEGAÇÃO

MT: segundo
com mais
municípios
entre os 100
Mato Grosso é o segundo do 
país com mais municípios 
entre os 100 maiores PIB per 
capita (Produto Interno Bru-
to por habitante) do país, um 
total de 12. O primeiro é São 
Paulo, com 34 municípios, e 
o terceiro, Rio Grande do Sul, 
com 11, seguido de Minas Ge-
rais, com 10.                   Página  - 8

Esse valor foi identificado pela CPI dos Incentivos Fiscais como resultado de frau-
des em impostos. Deste total, R$ 797,600 milhões são referentes a incentivos fiscais 
e outros R$ 908,088 milhões de empresas beneficiárias de regimes especiais e ou-
tros R$ 83,661 milhões de fraudes cometidas por cooperativas.                     Página 3

COPA DO BRASIL
D’Ale/Lucho:
duas décadas
de amizade
em decisão

Talento pare reger o 
meio-campo, temperamento 
forte e liderança para construir 
uma carreira repleta de títulos. 
Braços cobertos por tatua-
gens, gosto pelo rock’n roll e o 
sotaque de quem nasceu e foi 
criado em Buenos Aires. Aos 
38 anos, D’Alessandro e Lucho 
González são unidos por traje-
tórias que se confundem.
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MT pode deixar de 
arrecadar R$ 1,789 bilhão



Com a aprovação da Reforma da Previ-
dência na Câmara, outra proposta anuncia-
da como prioritária pelo governo ganhou 
protagonismo: a Reforma Tributária.

Os textos das Propostas de Emenda à 
Constituição em tramitação no Congresso 
Nacional contemplam a substituição de 
tributos federais, estaduais e municipais 
por um novo imposto sobre bens e serviços 
– o denominado “IBS”, incidente de forma 
não cumulativa, isto é, recaindo somente 
sobre o valor efetivamente agregado em 
cada etapa da produção e circulação de 
bens e serviços.

Porém, o Governo Federal já declarou 
que enviará outro projeto de Reforma Tri-
butária, que aproveitaria itens das refor-
mas em tramitação, excluindo, porém, o 
ICMS e o ISS em função da complexidade 
de implementação de alteração tão subs-
tancial na ordem de estados e municípios.

Ocorre que, no Brasil, a implementação 
de um imposto que aglutina o ICMS e o ISS 
enfrenta complexidade única, uma vez que 
envolve as principais fontes de arrecada-
ção de estados e municípios.

Esta barreira decorre da própria Consti-
tuição Federal de 1988 que, em homenagem 
ao pacto federativo, autorizou que estados 
e municípios criassem impostos sobre a 
circulação de mercadorias e prestação de 
serviços.

Portanto, é possível concluir que a au-
tonomia dos entes federados pressuponha 
a existência de mecanismos próprios de 
gestão e arrecadação de receitas.

Entretanto, a despeito de o ordenamen-
to jurídico-tributário brasileiro determinar 
que as normas gerais para instituição de 
cada tipo de tributo sejam definidas em le-
gislação nacional, a introdução e o regra-
mento detalhado cabem à legislação inter-

De todo exposto, chega-se à conclusão de 
que não será desta vez que haverá uma re-
forma que simplifique de vez a burocracia 
tributária, em especial no tocante ao ICMS

11 de setembro
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quem, assim como a maioria, conside-
ra os atentados uma atrocidade.

Eu, na época do ocorrido, convivia 
profissionalmente com uma pessoa 
que manifestou extrema felicidade 
com os atentados. Minha “estratégia”, 

nesse caso, é a mesma que 
a adotada na época: não 
debater. Uma das certe-
zas que temos nesse caso 
é a de que não consegui-
remos mudar a visão de 
alguém com a mente tão 
pequena, então qualquer 
“esforço” para tanto será 

em vão.
Manifesto meu ponto de vista tanto 

pessoalmente quando em meios ele-
trônicos, mas não discuto. Ao contrá-
rio: utilizo os comentários feitos por 
outras pessoas como uma forma de co-
nhecê-las melhor e, em alguns casos, 
aumentar o distanciamento que tenho 
de alguns.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou vi-
sitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus quiser!
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Congresso e sociedade receberam com apreen-
são a proposta orçamentária federal para 2020. Além 
de projetar déficits até o final do mandato de Jair Bol-
sonaro (PSL), a peça mostra que se aproxima o mo-
mento em que acabará o dinheiro necessário para 
manter a máquina pública em operação.

Estão previstos gastos de R$ 1,48 trilhão no pró-
ximo ano, excluindo juros. Nada menos de 94% desse 
montante tem destino obrigatório por lei ou na prá-
tica —na maior parte, para salários, aposentadorias e 
benefícios sociais.

Sobram R$ 89,1 bilhões para o livre manejo do 
governo, incluídos aí ínfimos R$ 19 bilhões em inves-
timentos. Essa tendência, se persistente, eleva o ris-
co de paralisia de atividades essenciais. Daí surgirem 
pressões no sentido de flexibilizar o teto de despesas 
inscrito na Constituição, que impede o crescimento 
acima da inflação do desembolso total. Para os crí-
ticos, o dispositivo se mostra draconiano, dado que 
a expansão contínua dos pagamentos obrigatórios 
força a asfixia da já diminuta parcela restante do Or-
çamento.

Até Bolsonaro deu margem a dúvidas quanto a 
seu compromisso com a regra de austeridade, mas 
felizmente voltou atrás. A ofensiva se baseia, afinal, 
em um diagnóstico impreciso. Os cortes de gastos 
promovidos neste ano, por exemplo, decorrem não 
do limite constitucional, mas da meta fixada para o 
saldo das contas do Tesouro Nacional —um déficit 
não superior a R$ 139 bilhões.

Como a atividade econômica e a arrecadação 
tributária apresentam desempenho abaixo do espe-
rado, o governo acaba por reduzir seu dispêndio a 
um patamar inferior ao estipulado pelo teto. É fato 
que, mantidas as coisas como estão, nem uma recu-
peração vigorosa da receita evitará o colapso admi-
nistrativo em dois ou três anos. A questão reside no 
que ocorrerá quando a despesa estiver prestes a ultra-
passar o permitido.

Pelo texto constitucional, essa condição faz dis-
pararem gatilhos de ajuste nas despesas obrigatórias, 
como a proibição de aumentos salariais e contrata-
ções. Entretanto já se identificaram fragilidades nesse 
sistema. Uma falha de redação, por exemplo, impede 
que o governo elabore um Orçamento com gastos 
acima do teto –assim, não há como acionar os gati-
lhos. É provável, ademais, que as medidas corretivas 
previstas se afigurem insuficientes.

A solução não passa por afrouxar o controle fis-
cal, o que tornaria ainda mais perigosa a trajetória da 
dívida pública. Pelo contrário, cumpre dotar todos 
os níveis de governo de meios mais eficazes de ajus-
te nas contas. O Estado brasileiro, infelizmente, não 
deixará tão cedo a situação de emergência.

Editorial

Rumo ao teto
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na dos 26 estados e do Distrito Federal 
e dos 5.570 municípios brasileiros. E é 
justamente neste ponto em que resi-
dem os maiores desafios encontrados 
por contribuintes que operam no país.

As alíquotas, bases de cálculo, regimes 
de tributação e regras para pagamento do 
ICMS dependem, dentre outros fatores, da 
origem, do destino e da natureza da ope-
ração, do tipo de mercadoria, do enqua-
dramento do adquirente e da existência de 
acordos entre os estados envolvidos.

No âmbito dos municípios, as regras 
do ISS também variam em função do local 
onde está o prestador do serviço ou seu res-
pectivo tomador. Alguns dos serviços se en-
contram em zona cinzenta entre o ISS e o 
ICMS, colaborando para disputas entre mu-
nicípios, estados e contribuintes.

Assim, se por um lado, é consenso que 
o ambiente inóspito referido anteriormen-
te demanda reformas urgentes, por outro 
lado é essencial destacar que Estados e Mu-
nicípios ficam com a menor parte do total 
arrecadado em tributos no Brasil – aproxi-
madamente 30% e 7%, respectivamente –, 
ao passo que são responsáveis por boa parte 
dos direitos essenciais assegurados aos ci-
dadãos, tais como educação, saúde, segu-
rança pública e saneamento básico.

De todo exposto, chega-se à conclusão 
de que não será desta vez que haverá uma 
reforma que simplifique de vez a burocracia 
tributária, em especial no tocante ao ICMS. 

Aliás, não é por menos que os contri-
buintes ressaltam com um tom de ironia 
de que o ICMS incide na entrada da merca-
doria nos seus estabelecimentos, na saída, 
por dentro, por fora, por cima, por baixo, no 
claro, no escuro. Enfim, o sistema tributário 
continuará oneroso e burocrático.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É AD-
VOGADO E CONSULTOR JURÍDICO TRIBU-
TÁRIO

A vez da Reforma 
Tributária

AUDIÊNCIA
O juiz João Bosco Soares da Silva man-

teve a prisão do tenente-coronel Marcos 
Paccola durante audiência de custódia. Pac-
cola foi preso na noite de domingo (8) pela 
suspeita de ter voltado a fraudar o registro 
de armas da PM, esquema investigado pela 
Operação Coverage, deflagrada pelo Gaeco 
em agosto passado. Ainda durante a audi-
ência, o juiz decretou o sigilo dos autos re-
ferente à prisão do militar. Paccola foi enca-
minhado para 1º Batalhão da Polícia Militar, 
em Cuiabá.

ATRITOS COM MENDES
Emanuel Pinheiro voltou a cobrar um di-

álogo, no mínimo institucional, com Mauro 
Mendes. Nas últimas semanas, a relação en-
tre os dois azedou de vez. Em mais de uma 
ocasião, Mendes chegou a classificar o pre-
feito como “mentiroso”. Questionado sobre 
essa dificuldade de relacionamento com o 
democrata, Emanuel afirmou: “Nunca é bom, 
ainda torço que melhore a relação. O prefeito 
e o governador não precisam ser amigos, es-
tar juntos, almoçar juntos, tomar cerveja jun-
tos ou conviver diuturnamente para trazer 
benefícios para a Capital”, disse.

VENENO TUCANO
Dono da Engeglobal, o empresário Robé-

rio Garcia disse que foi perseguido na ges-
tão do ex-governador Pedro Taques. A em-
presa, que entrou em recuperação judicial, 
com passivos da ordem de R$ 500 milhões, 
foi responsável pela ampliação do Aeropor-
to Marechal Rondon, construção do COT da 
UFMT e revitalização do córrego Mané Pinto. 
“Teve muita confusão e problemas políticos 
no governo passado. Eu fiquei quatro anos 
sem receber um tostão. E todo o dia era mul-
ta, multa”, disse. Um dos motivos que podem 
ter estimulado a perseguição é que Robério é 
pai do ex-deputado federal Fábio Garcia, hoje 
suplente de senador de Jaime Campos.

É normal que tragédias sejam lembradas por mui-
to tempo. Quando há a ação humana como forma de 
atentar contra outras pessoas, em situações de grande 
proporção, a tendência é que as memórias e os senti-
mentos se “arrastem” por mais tempo. Já se passaram 
18 anos da data em que os atentados ocorreram, mas, 
seguramente, as memórias de eventos como esses se 
tornam atemporais.

CLIC 
FINAL 
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IMAGEM DO DIA

“o governo acaba por reduzir seu dispêndio 
a um patamar inferior ao estipulado pelo 
teto

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Sem sombra de dúvidas, 11 de setem-
bro é uma das datas mais conhecidas no 
mundo moderno. Infelizmente as lem-
branças não são nada boas, e o ato ter-
rorista ocorrido serviu como um verda-
deiro “divisor de águas” no que tange às 
medidas antiterro-
rismo, tanto nos Es-
tados Unidos quanto 
no resto do mundo.

Provavelmen-
te, durante o dia ou 
mesmo nos dias 
próximos, você “es-
barre”, mesmo que 
não esteja procurando, em fotos, vídeos 
e documentários a respeito. Sim, o fato 
marcou o mundo, e provavelmente, por 
muitos anos, a data será motivo de lem-
branças.

Você vai encontrar, também, pessoas 
que apoiam os atos terroristas. Sim, isso 
existem: por mais que as manifestações 
sejam indiretas, é comum ver pessoas 
dizendo que “os Estados Unidos mere-
ceram” e outras atrocidades. Talvez isso 
venha de pessoas próximas ou de al-
guém que você acreditava ter uma visão 
menos patética do mundo.

Nesse momento é comum que se ini-
ciem discussões e bate-boca pela inter-
net afora (e, em alguns casos, até mesmo 
pessoalmente), entre essas pessoas e 

O motorista de um Voyage, preto, não parou na rotatória das avenidas Em-
baúbas e Sibipirunas, em Sinop, na noite de segunda (9), e bateu na base de 
concreto. Desgovernado, subiu na calçada em frente à Igreja Santo Antônio e 
bateu em uma árvore. O motorista fugiu do local. O carro ficou com parte da 
frente amassada, pneu estourado, roda danificada, para brisa e farol quebra-
dos. O acidente ocorreu pouco após a missa e quando o carro invadiu a calçada 
não havia pedestres.
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Garantir preços de mercado em processos 

Governo e Tribunal firmam parceria para 
evitar judicialização e melhorar serviços
DA REPORTAGEM

O governador Mauro Men-
des assinou na segunda-feira 
(9) um Termo de Coopera-
ção Técnica com o Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso, 
com a finalidade de instalar 
o Núcleo de Apoio Judicial 
(NAJ), que atuará junto à 
Vara da Saúde, concentrando 
todas as demandas em que 
o Estado figurar como polo 
passivo. 

A parceria irá propiciar 
que o magistrado tenha sub-
sídios técnicos para a toma-
da de decisão em demandas 
de saúde pública, bem como 
acompanhar e contribuir 
para a efetividade das deci-
sões judiciais. 

Além disso, como destacou 
o governador, três servido-
res públicos da Secretaria de 
Estado de Saúde atuarão no 
NAJ, tornando viável a cor-
reção de distorções existen-
tes entre os valores pratica-
dos no mercado particular e 
aqueles solicitados nas ações 
judiciais. “Ao centralizar to-
das as demandas, os proces-
sos terão maior celeridade e 
o magistrado, critérios mais 
técnicos e objetivos para 
concessão dessa tutela. Aci-
ma de tudo, vai propiciar 
que os valores judicializa-
dos sejam compatíveis com 

o mercado, evitando aque-
las velhas histórias, que nós 
sempre ouvimos, de grandes 
distorções nos valores cobra-
dos em alguns procedimen-
tos que foram buscados atra-
vés da judicialização”, disse 
Mendes.

Na avaliação do governa-
dor, o ideal é que não hou-
vesse a necessidade da judi-
cialização para conseguir o 
atendimento médico. Con-
tudo, com a parceria, será 
possível melhorar a relação 
na qualidade do serviço pres-
tado pelo Estado. “Se um ci-
dadão busca a judicialização, 
tenho certeza que a grande 
maioria deles o faz pela au-
sência do serviço de saúde 
no tempo adequado. Entre-
tanto, nós sabemos também 
que existia uma indústria de 
pessoas, de alguns poucos, 
que ofereciam serviços para 
tentar obter vantagens inde-
vidas”, destacou.

Para o presidente do Tri-
bunal de Justiça de Mato 
Grosso, desembargador Car-
los Alberto Alves da Rocha, 
“a parceria irá propiciar que 
as decisões judiciais sejam 
cumpridas de forma efetiva”. 
Ele ainda informou que a 
vara deverá funcionar ainda 
nesse mês e que responderá 
por ela o juiz José Luiz Lin-
dote.

VARA DA SAÚDE | Termo de cooperação foi assinado com o objetivo de dar celeridade
Marcos Vergueiro/secoM-MT

FoTo: sicoM/cuiabá

FoTo: arquiVo/agência brasil

FoTo: Helder Faria

CPI DA SONEGAÇÃO

Mato Grosso pode deixar de
arrecadar R$ 1,789 bilhão

PEDIDO NEGADO

Conselho nega pedido de afastamento 
de Deltan feito por Renan Calheiros

OPERAÇÃO DRÍADES

Justiça ouvirá 
Mauro Savi
por fraude de 
R$ 104 milhões

Ex-deputado é apontado como um dos líderes de esquema

Publicações estão protegidas pela liberdade de expressão

Dinheiro corresponde ao volume de fraudes 
identificados pela CPI 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Rondo-
nópolis, José Carlos do Pátio 
(SD), compareceu na manhã 
de ontem (10), na Assembleia 
Legislativa, para prestar de-
poimento como colaborador 
na Comissão Parlamentar de 
Inquérito (CPI) que investiga 
a suspeita de sonegação de 
impostos e renúncias fiscais 
indevidas em Mato Grosso. 
Deputado estadual na legis-
latura 2015/2019, e respon-
sável em conduzir a CPI dos 
Incentivos Fiscais no biênio 
2015/2016, Zé do Pátio res-
saltou que Mato Grosso pode 
perder até 2021 o total de R$ 
1,789 bilhão.

Esse valor foi identifi-
cado pela CPI dos Incentivos 
Fiscais como resultado de 
fraudes em impostos. Deste 
total, R$ 797,600 milhões são 
referentes a incentivos fiscais 
e outros R$ 908,088 milhões 
de empresas beneficiárias de 
regimes especiais e outros R$ 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Conselho Nacio-
nal do Ministério Público 
(CNMP) negou ontem (10), 
por unanimidade, um pe-
dido de afastamento do co-
ordenador da Lava Jato no 
Paraná, procurador da Re-
pública Deltan Dallagnol, de 
suas funções.

O afastamento fora pe-
dido pelo senador Renan Ca-
lheiros (MDB-AL), em uma 
reclamação disciplinar no 
CNMP. Ele acusa o procura-
dor de ter exercido atividade 
político-partidária, o que é 
vedado a membros do MP.

Em janeiro, em uma sé-
rie de posts em sua conta no 
Twitter, Dallagnol se posicio-
nou contra a eleição de Ca-
lheiros para a presidência do 
Senado. O procurador escre-
veu, por exemplo, que caso o 
emedebista fosse eleito “di-
ficilmente veremos reforma 
contra corrupção aprovada”. 
Nos posts, o procurador pe-
diu ainda a seus seguido-
res que fizessem campanha 
pelo voto aberto, de modo a 
constranger os senadores a 
não votarem em Calheiros. 

DA REPORTAGEM

A Justiça determinou 
que o ex-deputado estadual, 
Mauro Savi (DEM), preste 
no dia 2 de outubro, depoi-
mento relacionado à Ope-
ração “Dríades”, que apura 
fraude aos cofres públicos 
no valor de R$ 104 milhões, 
através da realização de um 
esquema ilegal de comer-
cialização de madeiras com 
envolvimento da Secretaria 
de Estado de Meio Ambiente 
(Sema).

Savi foi intimado pelo 
juiz Jorge Luiz Tadeu Rodri-
gues, da 7ª Vara Criminal de 
Mato Grosso.

“A fim de dar continui-
dade a instrução criminal, 
designo, desde já, audiência 
de instrução e julgamento 
para o dia 2 de outubro de 
2019, às 14h. Na audiência 
designada será inquirida a 
testemunha de acusação: 
Márcio Sá dos Santos, as tes-
temunhas de defesa: Unirio 
Schirmer, César Soares Car-
valho e Cleber Soares Jardi-
ni, e o interrogatório do réu”, 
diz trecho do despacho.

Investigações apontam 
que os recursos fraudulentos 
seriam utilizados para for-
mar o “caixa” de campanhas 
eleitorais do ano de 2014. 
Inicialmente, Savi respondia 

a ação no Tribunal de Justi-
ça de Mato Grosso, mas de-
vido a sua derrota nas elei-
ções de 2018, perdeu o foro 
por prerrogativa de função e 
será julgado em 1ª instância.

As fraudes na Sema-
-MT são investigadas pelo 
Grupo de Atuação Especial 
Contra o Crime Organiza-
do (Gaeco), que deflagrou 
no dia 26 de agosto de 2015 
a operação “Dríades”. O ob-
jetivo era desmantelar uma 
organização criminosa que 
atuava na pasta. O grupo 
agia cometendo fraudes no 
Sistema de Comercialização 
e Transporte de Produtos 
Florestais (Sisflora) por meio 
da emissão e cancelamento 
de guias florestais visando 
a multiplicação de créditos 
indevidos para os Estados de 
Goiás e Pará.

As investigações inicia-
ram-se em janeiro de 2015 
por meio de uma auditoria, 
realizada pela própria Sema-
-MT, que detectou que qua-
tro madeireiras localizadas 
em Mato Grosso fraudaram 
o Sisflora, emitindo, e logo 
em seguida cancelando, 
guias florestais. A autoriza-
ção da venda de produtos 
florestais ao Pará e a Goiás 
foi indevidamente concedi-
da por servidores da secre-
taria.

83,661 milhões de fraudes 
cometidas por cooperativas. 
“Se não houver a cobrança 
deste dinheiro no prazo de 
cinco anos, será reconhecida 
a prescrição. Daí, impossibi-
litará qualquer retorno desta 
quantia fraudada aos cofres 
públicos”, disse.

O artigo 174 do Código 
Tributário Nacional estabe-
lece o prazo de cinco anos 
para a cobrança do crédito 
tributário contados da data 
da sua constituição definitiva 
sob pena de prescrição, que é 
a perda da pretensão puniti-
va do Estado. Como o relató-
rio da CPI dos Incentivos Fis-
cais foi concluído em 2016, o 
prazo limite para a cobrança 
de R$ 1,789 bilhão que dei-
xou de entrar aos cofres pú-
blicos se encerra em 2021.

Zé do Pátio ainda de-
fendeu que somente uma 
reforma tributária liderada 
pelo governo do Estado pode 
trazer a Mato Grosso justiça 
social e distorções que favo-

Ao final, após uma longa e 
conturbada sessão, a votação 
acabou sendo fechada, mas 
o senador alagoano perdeu a 
eleição para o senador Davi 
Alcolumbre (DEM-AP). Na 
terça-feira (10), o corregedor 
do CNMP, Orlando Rocha-
del, votou para que a recla-
mação de Calheiros resulte 
na abertura de um processo 
administrativo disciplinar 
(PAD), mas não por ativida-
de político-partidária, e sim 
por quebra de decoro, tipo 
de violação funcional cuja 
sanção, de censura, é mais 
branda.

“Não configura ativi-
dade político-partidária a 
crítica pública por parte de 
membro do Ministério Pú-
blico, sendo vedado contudo 
ataques de cunho pessoal”, 
disse Rochadel. Para o corre-
gedor, “evidenciou-se nítida 
manifestação de cunho polí-
tico a merecer reprimenda”.

Ao proceder dessa ma-
neira, contudo, o corregedor 
esvaziou a possibilidade de 
o CNMP afastar Dallagnol, 
uma vez que a legislação não 
prevê o afastamento nos ca-
sos de processamento por 
violações menos graves.

Em sua defesa, Dallag-
nol alegou que suas mani-
festações nas redes sociais 
se deram em defesa da pau-
ta apartidária do combate 
à corrupção, e que citou o 
nome de Calheiros dentro 
dos limites da civilidade, 
unicamente por ele ser in-
vestigado pelo Ministério 
Público Federal (MPF). O 

procurador argumentou ain-
da que suas publicações es-
tão protegidas pela liberdade 
de expressão. Ele disse ainda 
que não fez campanha a fa-
vor de nenhum candidato 
específico, e que mesmo se 
o tivesse feito, não seria ca-
paz de influir no resultado da 
eleição para a presidência do 
Senado.

recem um grupo restrito de 
empresários. O presidente 
da CPI, deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB), consi-
derou positivo o depoimento 
de Zé do Pátio prestado ao 
longo de duas horas e meia. 
O parlamentar avalia ser ne-
cessária uma interlocução 
aos órgãos de fiscalização 
para avaliar a procedência 

dos pedidos de cobrança. 
“Nossos órgãos fiscalizadores 
detém muita competência 
e já fomos informados que 
estão atuando. A CPI colheu 
informações importantes e 
continuará atuando em de-
fesa de um melhor desempe-
nho do Estado no combate à 
sonegação de impostos e das 
receitas públicas”, disse.
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TV  e Entretenimento

Heloísa Périssé 
comemora metade de 
tratamento contra câncer

Heloísa Périssé concluiu metade das aplicações 
de quimioterapia, na última segunda-feira (9). A 
atriz, que luta contra um câncer nas glândulas sa-
livares, celebrou o avanço no tratamento. “Cheguei 
no meio do tratamento! Em nome de Jesus”, escre-
veu nas redes sociais. A famosa, para quem não 
sabe, deu início aos procedimentos contra a doença 
em agosto, quando revelou seu diagnóstico. Ela ain-
da passará por mais três sessões com medicações 
antineoplásicas. Por causa disso, a loira precisou se 
afastar temporariamente dos trabalhos. Ela estava 
em cartaz com a peça “Loloucas”.
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3/oro. 4/fafá — icas — icon. 6/obelix. 9/longânimo. 10/bola de neve.

Gianecchini e Taís Araújo comemoram 
reencontro 15 anos após “Da Cor do Pecado”

O universo atendeu aos pedidos de 
Reynaldo Gianecchini e proporcionou 
um grande encontro! Quinze anos depois 
de “Da Cor do Pecado” ir ao ar, os atores 
compartilharam uma foto despertando a 
nossa nostalgia e reforçando a amizade 
entre eles, que se manteve forte desde en-
tão. Uma das novelas mais amadas pelo 
público foi responsável por nos apresen-
tar o casal Paco e Preta, interpretados por 
Reynaldo Gianecchini e Taís Araújo.

A parceria dos dois era algo maravi-
lhoso de se assistir e, o que muitos não 
sabem, é que ela vem de antes! Juntos, 
os dois foram capa de cadernos que fize-
ram muito sucesso nos anos 1990. Ao ver 
a lembrança que a amiga de longa data 
compartilhou, Giane pediu ao universo 
“Acho que tá na hora da vida juntar a gen-
te de novo!”, escreveu em uma publicação.

E parece que os pedidos do ator foram 
atendidos e, nesta última segunda-feira 
(9), os artistas se reencontraram propor-
cionando um momento “Paco e Preta”.

“Falei que tava com saudade dela e o 
universo providenciou o encontro rapidi-
nho”, comemorou Reynaldo na legenda. 
Taís também compartilhou a mesma foto, 
com uma declaração muito linda ao ami-
go:

“Vejam quem eu encontrei nos Estú-
dios Globo e corri pra dar aquele cheiro! 
Semana passada falei aqui que estava 
com saudades dele, ele disse nas redes 
que deveríamos reeditar Paco e Preta em 
outro par romântico, né @reynaldogia-
necchini? Concordo com você amigo! Se-
ria lindo ser seu par romântico novamen-
te depois de 15 anos? 15 anos, gente! Da 
Cor do Pecado já tem tudo isso. E o mais 
legal dessa novela é que o tempo passou, 
essa amizade que começou lá se mantém 

até hoje, com muito amor e respeito um 
pelo outro. Quando fotografamos juntos 
para a capa do famoso caderno dos anos 

90, nem imaginávamos o presente que 
vida tinha nos reservado. Viva a amizade! 
Viva os encontros que a arte proporciona”



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  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
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 

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) 

Vagas de Emprego
1-Porteiro, para área hospitalar;
2-Desenhista Projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
3-Maqueiro;
4-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
5-Supervisor de Análise de crédito, com experi-
ência;
6-Motorista de Entrega, com CNH D, com experi-
ência
7-Moto Boy, com experiência, para posto de molas, 
CNH AB;
8-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
9-Serrador, com experiência em fita deitada;
10-Técnico em enfermagem, com COREN;
11-Enfermeiro (a), com COREN;
12-Vendas para ótica, com experiência;
13-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
14-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
15-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
16-Secretária do lar, com experiência e referência;
17-Escrita fiscal rural, com experiência e referência;
18-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

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

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 11 de setembro de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: DIVINA PAIVA DE ANDRADE DALLA COSTA – CPF: 502.855.561-34 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 16/11/2015, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTES 15 e 24 da QUADRA 20 e LOTES 18 e 19 da 
QUADRA 24 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-
se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações 
vencidas do LOTE 15 da QUADRA 20 referentes aos vencimentos 20/04/2019, 20/05/2019 
e 20/06/2019, LOTE 24 da QUADRA 20 referentes aos vencimentos 30/04/2019, 
30/05/2019 e 30/06/2019 e LOTES 18 da QUADRA 24 referentes aos vencimentos 
05/03/2019, 05/04/2019, 05/05/2019, 05/06/2019 e 05/07/2019 e do LOTE 19 da QUADRA 
24 referentes aos vencimentos 10/04/2019, 10/05/2019 e 10/06/2019. Assim sendo, fica 
Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se 
vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, 
no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, 
para tanto, fazer contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 
3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. Postal 577 
JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para 
solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se 
Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com 
parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a 
quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará 
a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída 
em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas 
e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 
13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 08 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/2019. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: JOSIANE ALVES CONSTANTINO - CPF: 028.815.791-59 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Ernani Lacerda de Athayde, Apto 115, n° 1302, Gleba Fazenda 
Palhano em Londrina/PR, no CNPJ/MF sob nº 07.537.508/0001-72, através de seu 
representante legal que ao final assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo 
o quanto segue: Consta que Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de 
Compromisso de Venda e Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a 
NOTIFICANTE em 08/01/2011, na qualidade de compromissária compradora do LOTE 21 
da QUADRA 03 do JARDIM DOS TARUMAS em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 15/03/2019, 15/04/2019, 15/05/2019 e 
15/06/2019 e 15/07/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o 
pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda 
eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir 
do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar.SINOP/MT, 25 de Julho de 2019. 

_____________________________________________________ 
PLT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS EIRELI 

Antonio Roberto de Oliveira CPF/MF 161.647.419-04 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
NOTIFICADO: JUNIOR ACACIO LOPES RODRIGUES – CPF: 012.090.721-65 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 09/12/2013, na qualidade 
de compromissária compradora do LOTE 27 da QUADRA 06 do JARDIM PORTINARI em 
SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes os vencimentos 30/03/2019, 
30/04/2019, 30/05/2019 e 30/06/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato 
através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) 
na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, 
Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo 
pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver 
em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial 
deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o 
prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento 
do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, 
acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, 
facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do 
saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários 
advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do 
Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, 
bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 
(Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor 
demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e regularização da 
pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 
17 DE JULHO DE 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

10,11,12/09/2019. 

 

 
 

 
 

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 2019 

 
 

COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE 
SORRISO - COOPERRISO       CNPJ 26.898.986/0001-52         NIRE 51400010196 
 
 
 
 
O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES 
HORTIFRUTIGRANJEIROS DE SORRISO - COOPERRISO, Sr. Ivaldino Hahn, no 
uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os 
cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 2019, a ser realizado 
na sede da cooperativa, sito a Rua Dr. Ari Luiz Brandao, 1402, Sala 02 – Bairro Nova 
Prata, no município de Sorriso – MT, no dia 24 de Setembro do ano de 2019, ás 17:00 
horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, ás 18:00 horas com 
metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e as 19:00 horas terceira e 
ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a seguinte 
ordem do dia: 
 

I – Alteração do nome da cooperativa; 
II – Reforma do Estatuto Social. 
 
 
 
Aptos a votar: 33 
Impedidos de votar: 00 

Sorriso – MT, 11 de Setembro de 2019.  
 
 
 
 
 

Ivaldino Hahn 
Diretor-Presidente 

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 consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
038/2019 referente à “Contratação de empresa especializada para 
realização dos serviços de organização, elaboração e execução de 
concurso público e processo seletivo público, da Prefeitura de Ipiranga do 
norte MT”, a seguinte Empresa: 1) METODO SOLUÇÕES 
EDUCACIONAIS LTDA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 
22.817.081/0001-50, localizada na Avenida Andre Antonio Maggi, n.º 487, 
Edifício Concorde, Sala 705, Andar 7, Bairro Jardim Eldorado, na Cidade 
de Cuiabá – MT, CEP: 78.048-250, vencedora da presente licitação com o 
valor global de R$ 32.100,00 (Trinta e Dois Mil e Cem Reais).

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

Pregoeira Municipal

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 
041/2019 referente à “Registro de Preço para Futura e Eventual Aquisição 
de Materiais de Artesanato e Aviamentos para atender os programas 
vinculados a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte e a Secretaria de 
Assistência Social do Município de Ipiranga do Norte – MT e demais 
Secretarias”. As seguintes Empresas: 1) ALTO GIRO ATACADO E 
DISTRIBUIDORA DE AVIAMENTOS – EIRELI devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.º 19.496.182/0001-61, localizada na Avenida XV de 
Novembro n.º 734, PAC MT 02, Bairro Porto, na cidade de Cuiabá – MT, 
CEP: 78.020-300, vencedora dos itens n.° 5, 9, 10, 13, 15, 20, 25, 26, 30, 
31, 35, 40, 45, 50, 53, 55, 59, 60, 65, 70, 75, 78, 79, 80, 85, 90, 93, 95, 100, 
102, 105, 110, 115, 120 dos lotes n.° 001 e 002 com valor global de R$ 
41.096,47 (Quarenta e Um Mil, Noventa e Seis Reais e Quarenta e Sete 
Centavos). 2) SUPER UTIL COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.º 15.392.562/0001-03, localizada na Avenida Natalino João 
Brescansin, n.° 1014, Sala 03, Bairro Centro, na Cidade de Sorriso – MT, 
CEP: 78.890-000, vencedora dos itens n.°2, 3, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 
42, 47, 51, 52, 57, 62, 67, 72, 77, 82, 87, 92, 96, 97, 107, 112, 117, dos 
lotes n.° 001 e 002 com valor global de R$ 29.033,98 (Vinte e Nove Mil, 
Trinta e Três Reais e Noventa e Oito Centavos); 3) J. C. BAPTISTA 
FERREIRA GARCIA - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
11.073.488/0001-01, localizada na Avenida Fernando Corrêa, n.° 4413, 
Bairro Coxipó, na cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.080-000, vencedora 
dos itens n.°4, 14, 19, 24, 29, 34, 38, 39, 43, 44, 48, 49, 54, 58, 63, 64, 69, 
74, 83, 84, 88, 89, 94, 98, 99, 103, 104, 109, 114, 118, dos lotes n.° 001 e 
002 com valor global de R$ 26.213,80 (Vinte e Seis Mil, Duzentos e Treze 
Reais e Oitenta Centavos); 4) SIMONE CRISTINA RODRIGUES - ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 25.073.418/0001-50, localizada 
na Rua Marzagão, n.° 19, Sala 01, Quadra 02, Morada da Serra, Bairro 
CPA I, na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78.055-225, vencedora dos itens 
n.° 1, 6, 11, 16, 21, 36, 41, 46, 56, 61, 66, 71, 76, 81, 86, 91, 101, 106, 111, 
116, 121, dos lotes n.° 001 e 002 com valor global de R$ 58.688,00 
(Cinquenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Oito Reais); 5) BELAFORTE 
COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
24.296.486/0001-15, localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, n.° 
155, Centro,na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-000, vencedora dos 
itens n.° 18, 23, 28, 33, 68, 73, 108, 113, 119 dos lotes n.° 001 e 002 com 
valor global de R$ 8.701,25 (Oito Mil, Setecentos e Um Reais e Vinte e 
Cinco Centavos). O item 08 restou-se frustrado.
Ipiranga do Norte – MT, 10 de Setembro de 2019.

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal

Ipiranga do Norte – MT, 10 de Setembro de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL  

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, estado de Mato Grosso, 
através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, nomeados pela portaria nº 505 de 08 de 
Abril de 2019 – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 044/2019, regida pela Lei Federal 
10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições 
estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item 
para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COMBUSTÍVEL ( ÓLEO DIESEL COMUM,ÓLEO DIESEL S-10, GASOLINA COMUM E 
ETANOL COMUM)PARA O ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DO 
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO E DO DISTRITO DE UNIÃO DO NORTE 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”.. Que será realizado às 08hs do dia 24 de 
Setembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O 
Edital completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo 
fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 10 de Setembro de 2019. 

 EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 052/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa M. L. DE GOIS FERREIRA - ME 
(CNPJ/MF Nº 30.371.526/0001-49), no valor global de R$ 70.000,32 (SETENTA MIL E 
TRINTA E DOIS CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal 
n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital 
nº 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. Peixoto de Azevedo/MT, 10 de setembro de 2019. VIVIAN LUCAS 
CASSIANO Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 053/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de 
Licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI 
(CNPJ/MF Nº 30.727.145/0001-50), no valor global de R$ 32.000,00 (TRINTA E DOIS MIL 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como 
objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em CLINICO GERAL VISITADOR do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 
006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. Peixoto de 
Azevedo/MT, 10 de setembro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO - Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 030/2019  

Tipo: Menor Preço Por Item 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 27/09/2019, às 08H00, para Prestação de 
Serviços de Torno, Solda e Prensagem de Mangueira e Aquisição de Mangueiras e 
Acessórios para Prensagem para Recuperação de Veículos da Frota Municipal, conforme 
especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a partir das 07H00min às 11H00min e no site 
oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 10 de setembro de 
2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 037/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO - MT, neste 
ato representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 25/09/2019, às 08H00, para 
Futura e Eventual Aquisição de Material de Expediente (Papelaria, Tecidos, Tonners e 
Cartuchos) para Atendimento as Secretarias Municipais do Município de Novo Mundo - MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-se disponível 
no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 10 de setembro de 2019. Luciana 
Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 
 
 

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto registro de preços para 
contratação de pessoas jurídicas prestadores de serviços técnicos 
profissionais na área da saúde, para realização de consultas médicas 
especializadas, para atender as necessidades no atendimento aos 
usuários do SUS, das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
833548, CURAT SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 16.555.538/0001-00 no valor de R$ 
140.800,00; Itens 209787, SOLINO MEDICINA, DIAGNOSTICO E 
IMAGEM LTDA inscrita no CNPJ sob o número 32.797.646/0001-38 no 
valor de R$ 69.000,00; Itens 824383, L S SERVICOS MEDICOS LTDA - 
ME inscrita no CNPJ sob o número 24.345.078/0001-06 no valor de R$ 
26.980,00; Itens 824353, CLELIA BERTHOLINI AGUILAR inscrita no 
CNPJ sob o número 06.087.008/0001-13 no valor de R$ 144.000,00; 
Itens 209788, CASTILHO MED SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI - ME 
inscrita no CNPJ sob o número 17.658.904/0001-01 no valor de R$ 
36.000,00; Itens 196442, 821632, MARTUCCI & SILVA LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 17.667.737/0001-65 no valor de R$ 
9 7 . 3 0 0 , 0 0 ;  I t e n s  2 0 4 7 2 4 ,  C E N T R O  I N T E G R A D O  D E  
OTORRINOLARINGOLOGIA REIS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
27.366.496/0001-78 no valor de R$ 50.000,00; Itens 833578, GUSTAVO 
MAFFEI LEMOS & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
11.168.583/0001-80 no valor de R$ 146.120,00; Itens 195499, CLINICA 
DE OLHOS ROGERIO TONIOLO LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
10.671.736/0001-45 no valor de R$ 150.000,00; Itens 825794, CLAUDIA 
CRISTINA PELANDA ALVES ME inscrita no CNPJ sob o número 
03.834.359/0001-52 no valor de R$ 55.990,00; Itens 820839, ANDRE 
FELIPE MEDEIROS EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
28.309.971/0001-37 no valor de R$ 64.000,00; Itens 833577, 
GUILHERME A. VILELA FARIA EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
32.148.831/0001- 00 no valor de R$ 145.600,00. Foram fracassados os 
itens: 195483, 213527, 219124, 230923, 825768. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 10 de Setembro de 2019.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2019
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Lucho Gonzalez e D’Alessandro tiveram passagens marcantes pelo River 

D’Ale e Lucho revivem duas
décadas de amizade em decisão
DA REPORTAGEM

Talento pare reger o 
meio-campo, temperamen-
to forte e liderança para 
construir uma carreira re-
pleta de títulos. Braços co-
bertos por tatuagens, gosto 
pelo rock’n roll e o sotaque 
de quem nasceu e foi cria-
do em Buenos Aires. Aos 38 
anos, D’Alessandro e Lucho 
González são unidos por tra-
jetórias que se confundem. 
Até parece coincidência. Mas 
não é. Em lados opostos e 
com origens quase idênticas, 
os dois argentinos revivem 
uma amizade de duas déca-
das no duelo entre Inter e 
Athletico pela final da Copa 
do Brasil. O jogo de ida ocor-
re nesta quarta-feira (11), às 
20h30, na Arena da Baixada.

À beira do gramado, 
a dupla trocará um abraço 
com o peso de um cartel de 
46 taças conquistadas em 
suas respectivas carreiras. 
Lucho é o segundo argentino 
com mais títulos no futebol, 
são 27, atrás apenas de Messi. 
D’Ale soma 19 conquistas.

Os argentinos são se-
parados por uma final e por 
apenas três meses de dife-
rença - Lucho é de janeiro e 
D’Ale, de abril de 1981. Am-
bos também compartilham 
idolatrias distintas para colo-
rados e athleticanos.

D’Alessandro vive o 
Inter há 11 anos – com um 
hiato de uma temporada no 
River Plate – com um total 
de 12 títulos. A Sul-America-

na de 2008 e a Libertadores 
de 2010 são carros-chefe. O 
argentino se isolará como 
terceiro jogador com mais 
jogos pelo clube nesta quar-
ta-feira, com 461 partidas.

Lucho chegou ao Ath-
letico apenas em 2016. Mas 
para fazer história: é o capi-
tão que ergueu a única taça 
internacional do clube, na 
conquista da Copa Sul-Ame-
ricana do ano passado. O 
argentino ultrapassa os 100 
jogos pelo Furacão.

Hoje, os amigos terão 
pesos diferentes na decisão. 
D’Alessandro será titular 
com a camisa 10 e a faixa de 
capitão no braço. Mesmo re-
ferência no Athletico, Lucho 
fica no banco. Nada que atra-
palhe o brilho e protagonis-
mo da dupla.

TATUAGENS E ROCK
Os amigos de longa 

data também compartilham 
o gosto pelas tatuagens. Bas-
ta olhar para os braços de 
Lucho e D’Ale, todos cober-
tos com tinta. Os dois, aliás, 
fazem questão de eternizar 
suas conquistas na pele.

D’Alessandro tem as 
duas coxas preenchidas com 
taças erguidas por Inter e 
River Plate. O volante ath-
leticano, por sua vez, tatuou 
o antigo escudo do clube e 
o troféu da Sul-Americana 
após a conquista em 2018.

Os adolescentes que di-
vidiram as categorias de base 
da seleção argentina viraram 
jovens companheiros de Ri-

COPA DO BRASIL | Meias argentinos foram colegas de seleção desde a base e jogaram juntos no River Plate
Foto: RepRodução

Renan Bressan reforça setor carente do Dourado 

Antony lamenta chance desperdiçada no Morumbi 

Foto: AssCom douRAdo

Foto: mARCos Ribolli

CRUZEIRO

Rebaixamento, Libertadores e
evitar pior primeiro turno

BIELORUSSO TAMBÉM

Cuiabá contrata meia com
passagens pela Europa

GOLEADORES?

Artilheiros do SP: 
metade dos gols
de goleadores dos 
rivais paulistas

Foto: JuAn mAbRomAtA/AFp

Cruzeiro disputou as duas últimas edições da Copa Libertadores

DA REPORTAGEM

Dezoito pontos em 
18 rodadas, quatro vitórias 
apenas, aproveitamento de 
33,3%. Esse é o Cruzeiro no 
Campeonato Brasileiro de 
2019. Um time que começou 
a competição com ambição 
de brigar pelo título, mas 
que viu a realidade mostrar, 
neste final de turno, que a 
luta é contra o descenso. E os 
números mostram isso.

A situação é tão com-
plicada e grave que o Cru-
zeiro chega à última rodada 
do primeiro turno, contra o 
Palmeiras, sábado, às 18h, na 
Arena Palmeiras, precisando 
somar mais dois pontos – ou 
seja, conseguir uma vitória – 
para não igualar o pior pri-
meiro turno de sua história 
no Brasileiro de pontos cor-
ridos com 20 times, iniciado 
em 2006. A pior campanha 
foi alcançada em 2016, com 
19 pontos somados e com o 
time em 18º lugar. Atualmen-
te, o time está em 16º lugar 
com 18 pontos, sendo que 
10 foram conquistados com 
Mano Menezes, um com o 
interino Ricardo Resende e 
sete com Rogério Ceni.

Entre os cinco piores 
do Brasileiro, atualmente, o 
Cruzeiro tem como princi-
pal luta a sobrevivência na 
Série A. Segundo o Depar-

DA REPORTAGEM

O Cuiabá EC acertou 
com o meia Renan Bressan, 
30 anos, que estava atuan-
do no Chaves, de Portugal. 
O jogador tem uma carrei-
ra vasta, principalmente na 
Europa. Nascido em Tuba-
rão-SC, foi para a Bielor-
rússia em 2009 e se natura-
lizou bielorrusso.

Destacou-se jogando 
pelo Bate Borisov e defen-
deu a Bielorrússia em 29 
partidas, fazendo três gols. 
Na Olimpíada de Londres, 
em 2012, enfrentou o Bra-

DA REPORTAGEM

O São Paulo vive nova-
mente dificuldades para fa-
zer gols na temporada. Após 
a derrota para o Internacio-
nal, no último sábado, pela 
18ª rodada do Campeonato 
Brasileiro, o Tricolor chegou 
ao terceiro jogo seguido sem 
marcar.

A escassez de gols nas 
últimas partidas tem muito a 
ver com os desfalques no se-
tor. No duelo contra o Inter, 
por exemplo, quatro joga-
dores de frente não estavam 
à disposição – Pato, Toró e 
Pablo, lesionados, e Antony, 
com a seleção olímpica.

Mesmo sem jogar por 
quase cinco meses na tem-
porada devido a duas lesões, 
Pablo continua como o arti-
lheiro do São Paulo no ano, 
com cinco gols em 16 jogos. 
Alexandre Pato soma 14 par-
tidas e está empatado em 
gols com o companheiro.

Quem mais se aproxi-
mou dos atacantes durante 
esse período de ausências foi 
o lateral-esquerdo Reinaldo. 

O jogador acumula quatro 
gols na temporada. Para efei-
tos de comparação, os rivais 
paulistas têm artilheiros com 
o dobro (ou até mais) de gols 
marcados pelos goleadores 
do Tricolor. Veja (sem contar 
amistosos):

Santos: Carlos Sánchez 
(13 gols); Palmeiras: Gustavo 
Scarpa (11 gols); Corinthians: 
Gustagol e Vágner Love (10 
gols cada). O número baixo 
de gols marcados pelo São 
Paulo vem refletindo negati-
vamente dentro do Campeo-
nato Brasileiro. Com 20 gols 
na competição, o Tricolor só 
não é pior do que o Botafogo 
dentre os dez primeiros co-
locados – o time carioca tem 
18. O problema são-paulino 
não é novo. Em maio, a equi-
pe comandada por Cuca pas-
sou quatro jogos sem marcar 
um gol sequer.

Na 19ª rodada do Cam-
peonato Brasileiro, em con-
fronto com o CSA, no pró-
ximo domingo, às 18h, no 
Morumbi, o São Paulo tem a 
possibilidade de reencontrar 
o caminho do gol.

tamento de Matemática da 
Universidade Federal de Mi-
nas Gerais (UFMG), o time 
tem 36,9% de chances de ser 
rebaixado. Para não ter ne-
nhuma chance de queda, o 
departamento diz que o time 
precisa chegar aos 50 pontos 
– mais 32 pontos. Entretan-
to, a partir dos 46 pontos, as 
chances já são irrisórias.

LIBERTADORES 
Presente nas duas úl-

timas edições do torneio 
continental, o Cruzeiro tem 
pouquíssimas chances de 
disputar a competição no 
próximo ano. De acordo 
com a UFMG, as chances são 
de 1,2%, e a pontuação ideal 
para uma vaga é a partir dos 
61 pontos. Já o Chance de 
Gol diz que a probabilidade 
é menor ainda: 0,02%. 

Ou seja, o Cruzeiro pre-
cisa de uma campanha de lí-
der para conseguir a vaga.

 SUL-AMERICANA
O outro torneio conti-

nental também poderá ter 
mais brasileiros devido ao 
aumento de participantes do 
país na Libertadores. E essa 
competição que o Cruzeiro 
tem mais chances neste mo-
mento. Segundo o departa-
mento de matemática, são 
18,4% de probabilidade. Já 
o site Chance de gol aponta 
8,3% de chance.

ver Plate e depois veteranos 
no elenco do time argentino 
em 2016. Mas desde cedo 
também aprenderam a ouvir 
rock and roll juntos.

D’Ale e Lucho são fãs de 
bandas como Los Piojos, Los 
Redondos e Rolling Stones. 
A dupla costumava ouvir es-
ses artistas nas viagens com 

o River Plate. Com tanto em 
comum, D’Alessandro e Lu-
cho González deixam a ami-
zade de lado nas próximas 
duas semanas. Athletico e 

Inter fazem o duelo de ida da 
final da Copa do Brasil nesta 
quarta. A volta está marcada 
para o dia 18, no Beira-Rio, 
também às 20h30.

sil, na vitória verde-amare-
lo por 3 a 1, anotando o gol 
bielorrusso.

Pelo Bate Borisov, 
Renan Bressan jogou tam-
bém a Champions League 
nas temporadas 2011/2012 
e 2012/2013, fazendo gols 
contra Paris Saint-Germain, 
Milan e Bayern de Muni-
que. O atleta chegou à Cuia-
bá neste início de semana e 
já iniciou os treinamentos 
com o restante do elenco, 
que se prepara para a parti-
da de hoje, diante do Costa 
Rica-MS, pela Copa Verde, 
na Arena Pantanal.
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DA REPORTAGEM

O governo de Mato Grosso 
decretou situação de emer-
gência por conta das quei-
madas no estado. 

A medida foi assinada pelo 
governador Mauro Mendes 
(DEM) na segunda-feira (9) 
e divulgada nesta terça-feira 
(10) no Diário Oficial do Es-
tado (DOE).

De acordo com o governo, 
o decreto levou em conside-
ração alguns fatores, como 
o alto número de focos de 
calor, período de estiagem, 
baixa umidade relativa do ar 
e possíveis danos à saúde da 
população.

Com a medida, as auto-
ridades ficam autorizadas a 
tomarem medidas além do 
habitual para combater os 
incêndios, inclusive com dis-

pensa de licitação. O decreto 
busca auxílio e recursos do 
Governo Federal.

“Considerando que o Es-
tado de Mato Grosso regis-
trou 8.030 focos de calor em 
agosto de 2019, representan-
do um aumento acima de 
230 % em relação ao mesmo 
período de 2018, tendo como 
base de dados os registros do 
satélite de referência do Ins-
tituto Nacional de Pesquisas 
Espaciais (Inpe), pontuou o 
governo no decreto.

O anúncio também levou 
em consideração que Mato 
Grosso passa por um perío-
do de estiagem prolongado, 
que já chega há quatro meses 
em diversas regiões, como é 
o caso do Vale do Rio Cuia-
bá, onde está situada a capital 
Cuiabá. 

A baixa umidade relati-

Foto: RepRodução

Foto: VandeR Gomes

Foto: diVulGação

SORRISO-VG

Animais resgatados vão passar
por reabilitação e avaliação

MATO GROSSO

Quase 900 pacientes na fila
de cirurgias cardíacas

L.R.VERDE
Acidente entre três carretas 
matamotorista e deixa 
carga esparramada

Objetivo é definir se podem voltar à natureza 

Uma das carretas estava carregada com milho e parte da 
carga ficou esparramada 

SUS oferece apenas 20 vagas ao mês em todo o estado

DA REPORTAGEM

Quatorze animais sil-
vestres que foram resgatados 
de cativeiro ou de situação 
de risco foram transferidos 
de Sorriso para o Batalhão 
Ambiental da Polícia Mili-
tar, em Várzea Grande para 
tratamento. De acordo com 
o coordenador do Núcleo 
Integrado de Fiscalização 
(NIF), Reinaldo Nunes, os 
animais foram encaminha-
dos para a coordenadoria de 
fauna da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente (Sema).

Os animais chegaram 
ao local na sexta (6). Alguns 
deles vão passar por avalia-
ção para verificar a possi-
bilidade de reabilitação. Os 
animais que forem reabilita-

DA REPORTAGEM

Com apenas 20 vagas 
ofertadas ao mês para cirur-
gias cardiológicas, pelo Sis-
tema Único de Saúde (SUS), 
e uma fila de quase 900 pa-
cientes, entre eletivos e ur-
gentes, a espera por alguns 
procedimentos pode chegar 
a seis meses em Mato Grosso. 
Dados da Central de Regula-
ção em Cuiabá indicam que 
hoje são 772 pacientes aguar-
dando na fila de eletivos e 
mais 122 na fila de urgência e 
emergência no Estado.

Atualmente, apenas o 
Hospital Geral realiza os pro-
cedimentos em adultos pelo 
SUS. Outras unidades que 
poderiam contribuir para 
zerar essa demanda não têm 
nem mesmo previsão para 
oferecer a especialidade.

A abertura dos serviços 
especializados no Hospital 
Municipal São Benedito, por 
exemplo, não avança e mes-
mo com promessas de ofere-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um motorista morreu 
na segunda-feira (9) na BR-
163 em Lucas do Rio Verde. 
O acidente envolveu três car-
retas entre Lucas do Rio Ver-
de e Nova Mutum. De acordo 
com a assessoria da conces-
sionária Rota do Oeste, um 
dos motoristas, identificado 
como Ivaldir Baumgardt, 58 
anos, morreu no local. Ele 
morava em Rondonópolis.

Os outros motoristas 
não tiveram ferimentos. A 
pista chegou a ficar total-

mente interditada, mas foi 
liberada por volta de 17h30. 
Uma das carretas estava car-
regada com milho e parte da 
carga ficou esparramada às 
margens da rodovia. A cabine 
ficou destruída. 

As informações iniciais 
apontam que, para evitar a 
colisão com as carretas, um 
ônibus saiu de pista. 

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) foi até o local 
para registrar o acidente e 
ajudar no controle do tráfe-
go de veículos. As causas do 
acidente ainda serão investi-
gadas.

cer atendimento na área de 
cardiológica desde sua inau-
guração, há 4 anos, até hoje a 
unidade não está habilitada.

Quando chamado pelo 
hospital, em média, o pa-
ciente fica 15 dias na uni-
dade entre a realização de 
exames, da cirurgia e alta 
médica. Para cada cirurgia 
realizada é necessário que 
uma Unidade de Terapia In-
tensiva (UTI) esteja liberada. 
Tudo isso torna o trâmite da 
fila mais lento pois temos 
pacientes que um dia após 
a cirurgia estão muito bem, 
outros levam mais dias para 
a recuperação, e enquanto 
não tem UTI não podemos 
realizar outras cirurgias.

OUTRO LADO
Por meio de nota, a Se-

cretaria de Estado de Saúde 
afirmou que apenas cofinan-
cia os serviços cardiológicos. 
Informou ainda que, em ní-
vel estadual, as unidades que 
comprovam atendimento e 

dos podem voltar à nature-
za. O grupo é formado por 
11 animais, entre elas araras-
-canindé, dois papagaios e 
uma paca. Segundo Nunes, 
os animais precisam de tra-
tamento mais adequado e na 
capital há mais recursos.

O NIF é o órgão res-
ponsável por definir e en-
viar animais resgatados para 
tratamento, como os bichos 
que estão em situação de ris-
co ou que foram retirados 
de cativeiros ilegais. Nunes 
contou que no caso das ara-
ras o tempo médio que elas 
viveram em cativeiro foi de 
cinco anos e como elas fo-
ram presas.

“É muito comum que 
os filhotes saiam do ninho, 
caiam e não conseguem voar 

recebem o cofinanciamento 
pela prestação de serviços 
cardiológicos são o Hospital 
Geral, em Cuiabá, Hospital 
Santa Casa de Rondonópolis 
e Hospital Infantil e Mater-
nidade Femina, que presta 
atendimento apenas para 

crianças, também em Cuia-
bá. 

A pasta ainda reforçou 
que a atual gestão vem tra-
balhando, junto ao Ministé-
rio da Saúde, para habilitar a 
cardiologia no Hospital Esta-
dual Santa Casa.

e facilmente são capturados 
e as pessoas pegam esse ani-
mal e acabam levando para 
casa. Essa é uma atitude que 

ainda que comum, é uma 
atitude prevista na legislação 
como um crime ambiental”, 
contou o coordenador.

va, que varia entre 7% a 20%, 
também foi colocada como 
um dos motivos. 

Não há previsão de chuvas 
intensas e prolongadas no 
estado até o final do mês de 
setembro. 

“Considerando que há re-
gistros de atendimentos a 
ocorrências de incêndios flo-
restais com danos a proprie-
dades particulares, áreas de 
proteção ambiental, áreas de 
agricultura e pecuária”, cons-
ta trecho do documento.

Agora, o governo de Mato 
Grosso deve enviar um rela-
tório ao governo federal para 
que ele reconheça ou não a 
situação de emergência. No 
final do mês passado o go-
vernador Mauro Mendes as-
sinou um decreto que pror-
roga o período de proibição 
de queimadas até o dia 30 de 

novembro.
De acordo com o docu-

mento, também estão sus-
pensas todas as autorizações 
para desmatamentos por 
parte da Secretaria Estadual 
de Meio Ambiente (Sema). 
Uma das queimadas atinge o 
Parque Nacional da Chapada 
dos Guimarães, a 65 km de 
Cuiabá. O fogo atinge pontos 
turísticos e fumaça dificulta 
visibilidade nas rodovias.

Veja as medidas 
do decreto
Art. 1º Fica decretada situa-

ção de emergência no âmbi-
to do Estado de Mato Grosso.

Parágrafo único. A situa-
ção de emergência de que 
trata o caput vigorará por 60 
(sessenta) dias, podendo ser 
prorrogado em caso de ne-
cessidade devidamente jus-

tificada.
Art. 2º As autoridades 

competentes, sob a coor-
denação do governador do 
estado, ficam autorizadas a 
adotar as medidas necessá-
rias à prevenção e combate 
a incêndios florestais e à ma-
nutenção dos serviços públi-
cos nas áreas atingidas pelas 
queimadas, podendo espe-
cialmente:

a) promover aquisições de 
bens e materiais median-
te dispensa de licitação, na 
forma do art. 24, IV, da Lei 
federal nº 8.666, de 21 de ju-
nho de 1993, respeitados os 
requisitos constantes do art. 
26 da mesma lei;

b) suspender a execução 
de contratos administrativos 
sem que isso gere direito de 
rescisão ao contratado, na 
forma e prazos dos incisos 

XIV e XV do art. 78 da Lei fe-
deral nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993;

c) deixar de atender aos re-
sultados fiscais e limitações 
de empenhos definidos no 
art. 9º da Lei Complementar 
federal nº 101, de 4 de maio 
de 2000, bem como suspen-
der os prazos dos artigos 23 e 
31 da mesma lei para retorno 
de gastos com pessoal e dí-
vida consolidada aos limites 
legais;

Art. 3º Após a publicação 
deste Decreto, o Poder Exe-
cutivo estadual buscará au-
xílio federal para reforçar as 
ações de que trata o caput do 
art. 2º deste decreto, na for-
ma do art. 3º da Lei Federal 
nº 12.340, de 1º de dezembro 
de 2010 e do art. 7º do De-
creto Federal nº 7.257, de 4 de 
agosto de 2010.

Governo de MT decretou situação de emergência devido à estiagem e queimadas 

ESTIAGEM E QUEIMADAS | Decreto levou em consideração alguns fatores, como o alto número de focos de calor
Governo decreta situação de emergência
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Estado tem 12 municípios, perdendo de SP, que tem 34

MT é segundo estado com mais
municípios entre os 100
DA REPORTAGEM

Mato Grosso é o segundo 
do país com mais municí-
pios entre os 100 maiores 
PIB per capita (Produto In-
terno Bruto por habitante) 
do país, um total de 12. O 
primeiro é São Paulo, com 
34 municípios, e o terceiro, 
Rio Grande do Sul, com 11, 
seguido de Minas Gerais, 
com 10. Na região Centro-
-Oeste, segundo dados do 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE) de 
2016, últimos sobre o PIB 
divulgados pela instituição, 
o segundo colocado é Goi-
ás, com oito municípios, se-
guido por Mato Grosso do 
Sul, com cinco, e Brasília.

Os 12 municípios mato-
-grossenses são, pela ordem, 
Campos de Júlio, Santa Rita 
do Trivelato, Nova Ubiratã, 
Sapezal, Alto Taquari, Dia-
mantino, Itiquira, Ipiran-
ga do Norte, Campo Novo 
do Parecis, Santo Antônio 
do Leste, Santa Carmem e 
Querência. Os valores va-
riam de R$ 202.309,42 a R$ 
75.163,71. Todos têm em co-
mum uma baixa densidade 
demográfica, que varia de 
menos de um habitante a 
7,53 habitantes/km².

Têm também em comum 
o agronegócio como maior 
formador de seu PIB, com 
exceção de Querência, lo-
calizado no Nordeste ma-
to-grossense, cujo maior 
peso é o setor de serviços. 
Os principais produtos cul-
tivados são soja, milho e 
algodão (três culturas em 
que Mato Grosso é o maior 
produtor nacional), com 
exceção de Santa Carmem, 

MAIORES PIBS | Estado possui 12 municípios entre os maiores PIBs per capita do país
Foto: $imgCred

no Médio Norte, que não 
produziu algodão no ano 
citado pelo IBGE. A soma 
de seus PIB (R$ 15,529 bi-
lhões) equivale a 12,54% do 
total estadual de R$ 123,83 
bilhões e a pouco menos de 
70% do cuiabano, de R$ 22,2 
bilhões.

RAIO X
Os 12 municípios ocupam 

uma área de 93.880 km2 
(9,388 milhões de hectares), 
equivalente a 10,39% do ter-
ritório mato-grossense, de 
903.206 km2 (90,32 mi-
lhões de hectares). A popu-
lação total, de 164.631 ha-
bitantes, representa 4,72% 
da população estadual, es-
timada em 2019 em 3,484 
milhões de habitantes, e 
26,88% da capital Cuiabá, 
de 612,5 mil habitantes. A 
densidade demográfica mé-
dia (dos 12 municípios) é de 
1,75 habitante por km2, me-
nos da metade da estadual 
(3,86) e pouco mais de 7% da 
nacional, de cerca de 25 ha-
bitantes por km2.

MAIORES
Ao contrário dos 12 mu-

nicípios mato-grossenses, 
cuja maior parte do PIB 
total é formada pelo setor 
agropecuário (a única exce-
ção é Querência), os cinco 
primeiros maiores PIB per 
capita do país têm como 
base de sua economia o se-
tor industrial – três são polo 
petroquímico (Paulínia/SP, 
São Francisco do Conde/
BA, e Triunfo/RS), um é ge-
rador de energia (Selvíria/
MS) e o outro é produtor de 
biocombustível (Brejo Ale-
gre/SP).


