
.........................................................

Mato Grosso 
sexta-feira, 13 de setembro de 2019
Ano I - Edição 134 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 40 | Mín 23

CALOR EM EXCESSO

POLICIAIS

Cuiabá vai
às semis,
mas LEC é
eliminado
O Cuiabá conseguiu a 
classificação para a se-
mifinal da Copa Verde na 
quarta-feira ao vencer o 
Costa Rica-MS por 2 a 1, 
na Arena Pantanal. O jogo 
de ida terminou empata-
do em 1 a 1 e, com isso, o 
Dourado está garantido 
na próxima fase.
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A 13ª edição do Anuário Brasileiro de Segurança Pública registra exposição à violência fatal a 
que os policiais brasileiros estão sujeitos. Em 2018, 343 policiais civis e militares foram assas-
sinados, 75% dos casos ocorreram quando estavam fora de serviço e não durante operações de 
combate à criminalidade.                                    Página  -7

Suicídio mata mais que confrontos

PEC POLÊMICA

SORRISO

Carvalho 
considera 
Teto de Gastos 
um desastre

Morre rapaz
baleado na
cabeça

O secretário-chefe da Casa 
Civil Mauro Carvalho classificou 
como “desastre nas contas 
financeiras do Estado” a Propos-
ta de Emenda Constitucional 
(PEC) nº 4/2019, que revoga a 
Emenda Constitucional do Teto 
de Gastos. A proposta, do depu-
tado estadual de oposição Lúdio 
Cabral (PT), foi aprovada na 
Comissão de Constituição, Jus-
tiça e Redação (CCJR).   Ao ser 
colocada em primeira votação, o 
petista pediu vistas da matéria.              

           Página -3

O jovem Matheus Cunha 
França morreu na manhã desta 
quinta-feira em decorrência do 
ferimento no cérebro (morte 
cerebral), no Hospital Regional 
de Sorriso, onde estava interna-
do desde domingo quando foi 
baleado na cabeça no bairro São 
Domingos.                   Página - 7

Divulgação

assessoria

Divulgação

Estado não tem previsão de 
chuva pelos próximos 20 dias

Não há previsão de chuva para Mato Grosso pelos próximos 20 dias e as 
temperaturas devem permanecer altas, segundo alerta feito pela Secretaria 
Adjunta de Proteção e Defesa Civil. A forte onda de calor, com temperaturas 
5º acima da média, deve durar pelo menos mais cinco dias.           Página - 8



O governo Mauro Mendes pediu a um 
grupo de trabalho estudo detalhado so-
bre a ZPE ou Zona de Processamento de 
Exportação em Cáceres.

ZPE é uma alternativa para se produ-
zir bens industriais de forma competiti-
va com outros lugares do mundo. Dá van-
tagens tarifárias para isso. Reproduzo 
aqui alguns dados trazidos antes por esta 
coluna sobre Zona de Processamento de 
Exportação.

A Medida Provisória 418 de janeiro de 
2008 estabeleceu quais impostos e taxas 
que as ZPEs estão isentas: PIS, PASEP, IPI, 
Cofins e até ICMS. Tem ainda liberdade 
cambial e redução de até 75% no Impos-
to de Renda se a ZPE estiver em área da 
Sudam ou Sudene. Uma ZPE pode tam-
bém importar máquinas e matéria-prima 
do exterior com isenção tributária. E, no 
caso do Brasil, pode vender internamente 
até 40% do que produzir.

Tem como objetivos gerar empregos, 
corrigir desequilíbrios regionais e com-
petir com empresas de outros países que 
dão benefícios tarifários especiais para 
indústrias exportarem. Uma alternativa 
para se enfrentar outros lugares do mun-
do na competitividade industrial.

Mato Grosso tem uma ZPE aprovada 
para Cáceres desde março de 1990. De lá 
para cá são 29 anos. Tem uma área des-
tinada para a ZPE de 239 hectares. Cons-
trução iniciou ali em 2016. Parou porque 
o tal do projeto executivo foi mal feito.

Tem um dado recente favorável à cria-
ção da ZPE. O gasoduto que traz o gás da 
Bolívia, que agora virá de forma constan-
te, passa perto desse empreendimento. 
Custo de produção cairia com gás direto 

Já ouvi gente dizendo que ZPE, incluindo 
a de Cáceres, não vai em frente por causa 
dos benefícios criados pela Lei Kandir de 
1996. Seu benefício é para exportar
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que serão “amaldiçoadas” caso não se-
guirem o que um texto idiota, recebido 
por meio eletrônico, manda fazer.

Como essas pessoas seguem tais 
passos e, via de regra, entre eles, está o 
encaminhamento da mensagem para 

seus contatos, é comum 
que, a cada sexta 13, eu 
receba uma infinidade de 
“correntes” como essas, 
enviadas por pessoas de 
todos os perfis, inclusive, 
para minha frustração, 
por alguns que eu não 
acreditava que cairiam 
nesse tipo de “conversa”.

Você não vai sofrer por 
não reenviar textos idio-

tas que receba, seja na sexta-feira 13 
ou em qualquer dia do ano. Tenha a de-
cência de não “poluir” a vida das outras 
pessoas enviando coisas que, sabe-se 
lá o motivo, você ainda acredita.

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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Pela primeira vez desde 2015, o número de as-
sassinatos no Brasil recuou em 2018, caindo para 
57,3 mil ocorrências. No ano anterior, haviam sido 
64 mil —a queda, portanto, foi de expressivos 10%. 
Com isso, a taxa nacional de mortes violentas caiu 
para 27,5 por 100 mil habitantes (eram 30,8/100 
mil em 2017). Ainda muito alta, à frente de países 
como Colômbia e México, mas distante dos mais de 
60/100 mil da Venezuela e de El Salvador.

O dado auspicioso figura no 13º Anuário Brasi-
leiro de Segurança Pública, do Fórum Brasileiro de 
Segurança Pública. O compêndio reúne informa-
ções dos estados sobre mortes violentas intencio-
nais (homicídios, latrocínios, lesões corporais segui-
das de morte e mortes em intervenções policiais). 
Entretanto o anuário registra uma péssima notícia: 
segue em alta a letalidade policial. Compilaram-se 
no ano passado 6.220 casos de pessoas mortas pela 
polícia; um ano antes, haviam sido 5.179. Um incre-
mento, pois, de 20%.

Especialistas apontam que variações em esta-
tísticas criminais raramente decorrem de um úni-
co fator, seja quando há aumento, seja quando há 
diminuição das taxas. Contudo, na percepção de 
leigos —e não raro no discurso político a favor da 
truculência policial— por vezes se faz relação causal 
entre a letalidade por agentes do Estado e a queda 
na violência. Tal associação não se sustenta, como se 
pode ver no detalhamento das cifras pelos estados.

Há casos como o de São Paulo, onde quase 20% 
das mortes violentas ocorrem em intervenções po-
liciais e a taxa de assassinatos é a mais baixa do país, 
9,5/100 mil. Considere-se, no entanto, o contrae-
xemplo do Rio de Janeiro. Não obstante a polícia 
fluminense também matar muito (22,8% das mor-
tes violentas), o estado exibe taxa de assassinatos 
(39,1/100 mil) muito acima da média nacional.

São variados os possíveis fatores a influenciar 
a redução geral da criminalidade letal. Eles vão da 
crescente coordenação entre forças policiais, em 
trabalhos de inteligência e prevenção, à demografia, 
com o encolhimento paulatino da coorte que abri-
ga o maior número de vítimas e autores de assassi-
natos, isto é, homens jovens.

Em 2018, ademais, houve 46 operações com a 
Força Nacional de Segurança Pública, contra 33 um 
ano antes. Embora não resolva as causas estruturais 
da violência, o uso da FNSP em situações emergen-
ciais se mostra mais recomendável que a mobiliza-
ção do Exército, sem vocação para o policiamento.

É cedo, de todo modo, para dizer que se trata 
de uma tendência favorável. Está longe de desca-
bida a hipótese de que houve pouco além de uma 
acomodação após números aberrantes de anos an-
teriores.

Editorial

Faces da violência
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para a indústria. Tem ainda fonte de 
financiamento para construção de 
fábricas.

Já ouvi gente dizendo que ZPE, 
incluindo a de Cáceres, não vai em 

frente por causa dos benefícios criados 
pela Lei Kandir de 1996. Esta lei isenta de 
ICMS produtos primários e semi-indus-
trializados para exportação. Seu benefício 
é para exportar.

Ela não fala nada em importar máqui-
nas ou matéria-prima com isenções tri-
butárias. Nada sobre liberdade cambial e 
principalmente a isenção de 75% de Im-
posto de Renda para quem for para a ZPE 
em Cáceres.

Além de isentar de ICMS a aquisição 
interna de bens e serviços. Também no 
transporte no estado e ainda tira o ICMS 
da energia e do serviço de comunicações 
dentro da ZPE.

A ZPE conta ainda com a hidrovia Pa-
raguai-Paraná e poderia receber máqui-
nas ou matéria-prima de qualquer lugar 
do mundo entrando pelo porto em Monte-
vidéu e vir pela hidrovia até Cáceres. Parte 
da venda para o exterior da ZPE (com novo 
porto em Morrinhos) poderia ser pela hi-
drovia para países do Mercosul ou subir 
pelo Atlântico para outros lugares. A hi-
drovia, em território argentino, se conecta 
também com os países andinos.

Fortes isenções tributárias, fontes de 
financiamento, matéria prima pertinho, 
hidrovia e gás não são suficientes para se 
criar a ZPE?  Perder a chance que poucos 
lugares do Brasil tiveram para ter uma 
ZPE? Afinal, como anda o estudo pedido 
pelo governo do estado? Porque não se 
levou ainda este assunto para uma dis-
cussão ampla na região oeste do estado? 
Acorda, Cáceres.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ES-
PECIALISTA POLÍTICO

Acorda, 
Cáceres

NÃO, OBRIGADA
A coluna Radar da Revista Veja informou 

que a senadora Selma Arruda, que está de 
saída do PSL, foi convidada para ingressar 
na PRTB do vice-presidente Hamilton Mou-
rão. O convite foi feito pelo eterno presidente 
Levy Fidelix, mas, conforme a revista, Selma 
declinou. Ainda segundo a nota, Selma pas-
sou a tarde de ontem no gabinete do senador 
Álvaro Dias, do Podemos, sigla para a qual 
ela deve migrar.

FICHA CRIMINAL
Conhecido pela alcunha de “maior golpis-

ta do Brasil”, Marcelo Nascimento da Rocha, 
o “Marcelo Vip”, que morou em Cuiabá e hoje 
atua na área de eventos, é um dos persona-
gens do podcast Ficha Criminal, publicado 
pelo site UOL. Atualmente ele vive em Curiti-
ba. O episódio refaz a trajetória de Rocha, que 
ficou conhecido por ter se passado pelo filho 
do dono da GOL.

“SENTINDO-SE MAL”
O prefeito de Cuiabá Emanuel Pinhei-

ro disse que não foi ao desfile da Indepen-
dência do Brasil, no último sábado (7), para 
evitar constrangimentos com o governador 
Mauro Mendes. “Eu não vou ficar medindo 
palavras e vou ser franco: o governador tem 
me hostilizado em público. Então, se ele não 
me quer do lado dele, para que vou constran-
gê-lo? A gente conversando, dialogando ins-
titucionalmente, e resolvendo os problemas 
da população cuiabana, já me basta”, disse. 
“Não precisa ficar junto, já que ele está se 
sentindo tão mal com minha presença”.

Sei que cada pessoa tem sua forma de ver o mundo e 
alimenta suas próprias crenças, mas daí a imaginar que 
repassar ou não textos que tenha recebido vai mudar sua 
vida já é um pouco de exagero. Procure abrir sua mente 
e usar a própria internet para pesquisar a respeito, você 
vai ver que essa prática, extremamente antiga, só serve 
para incomodar. Faça a sua parte para que tenhamos um 
mundo virtual melhor!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

Crédito: Polícia Civil
IMAGEM DO DIA

“vão da crescente coordenação entre forças 
policiais à demografia, com o encolhimen-
to paulatino da coorte que abriga o maior 
número de vítimas e autores de assassi-
natos, isto é, homens jovens

“
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Em tempos tão modernos quanto os 
que vivemos algumas pessoas ainda se 
sentem desconfortáveis ao “enfrentar” 
uma sexta-feira 13. A data, tida como 
péssima por alguns e por ótima por ou-
tros, recebe a indiferença de uma grande 
parte da população.

Quem acompa-
nhou os primórdios 
da tecnologia deve 
se lembrar de um 
vírus de computador 
cujo nome fazia refe-
rência justamente à 
data em que agia: por 
mais que o computa-
dor estivesse conta-
minado, a praga só 
agiria na sexta 13.

Hoje estamos praticamente livres 
desse tipo de ameaça. Muita gente, po-
rém, não se vê livre de ameaças que 
fujam do domínio humano. Para mim é 
apenas mais um dia como tantos outros, 
mas, se for para ver como algo fora do 
comum, prefiro pensar em algo positivo.

Nesse período é comum que algumas 
pessoas recebam “correntes”, falando 
que se não seguirem uma série de pas-
sos sofrerão alguma consequência, nor-
malmente “desastrosa”.

O que mais me desanima é saber que 
ainda existem pessoas que acreditam 

Cerca de 2,4 toneladas de drogas apreendidas em Cuiabá e Várzea Grande 
foram incineradas pela Polícia Civil. Entre as substâncias queimadas estão 
maconha, cocaína e drogas sintéticas e anabolizantes. A incineração foi feita 
no forno de uma empresa, que fica no Distrito Industrial, em Cuiabá. Ao todo, 
foram incineradas 2,2 toneladas de maconha, 159 kg de cocaína e 42 kg de 
outros tipos de drogas.
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Secretário confia na base do governo na ALMT 

Carvalho considera Teto de Gastos 
um desastre para as finanças de MT
DA REPORTAGEM

O secretário-chefe da Casa 
Civil Mauro Carvalho clas-
sificou como “desastre nas 
contas financeiras do Estado” 
a Proposta de Emenda Cons-
titucional (PEC) nº 4/2019, 
que revoga a Emenda Cons-
titucional do Teto de Gastos. 
A proposta, do deputado 
estadual de oposição Lúdio 
Cabral (PT), foi aprovada na 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR). 
Ao ser colocada em primei-
ra votação, o petista pediu 
vistas da matéria. Para ser 
válida precisa passar por três 
votações.

“Isso foi aprovado só na 
CCJ. Teve alguns deputados 
da base que aprovaram, mas 
para esclarecimento, o que 
não significa voto. Essa PEC 
significa um desastre muito 
grande nas contas financei-
ras do Estado de Mato Gros-
so”, disse Carvalho.

A Emenda Constitucional 
que instituiu o Teto de Gas-
tos limita o crescimento das 
despesas primárias correntes 
e impede que o gasto do Es-

tado com pessoal e custeio 
cresça acima da inflação. 
Para Lúdio, a emenda impe-
de aumento de investimen-
tos em áreas essenciais como 
Saúde e Segurança.

Mauro Carvalho afirmou 
que a revogação do teto di-
ficultaria para o Estado so-
lucionar os atuais proble-
mas de caixa. Ele disse que 
a medida não passará no Le-
gislativo, pois a base não irá 
apoiar. Ao todo, o Governo 
conta com 18 de 24 deputa-
dos em sua base.

“Com certeza, essa PEC 
contra o Teto de Gastos não 
vai passar na Assembleia. Ela 
vai ser reprovada. Ali tem 
deputados conscientes, res-
ponsáveis, que realmente 
veem os interesses da socie-
dade mato-grossense e não 
estão lá para querer jogar 
para a galera ou coisa pareci-
da”, afirmou.

“Este é um pedido do Go-
verno de Mato Grosso. E, 
com certeza, toda a base go-
vernista está consciente da 
responsabilidade que cada 
um tem com a sociedade”, 
completou.

PEC POLÊMICA |  O secretário-chefe da Casa Civil disse que projeto de Lúdio não será aprovado
Foto: RodolFo PeRdigão/Secom-mt
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FALOU ANTES...

Guedes demite secretário da Receita 
após anúncio  antecipado da nova CPMF

COBERTURA MÉDICA

Servidores comissionados agora 
podem aderir ao Mato Grosso Saúde

EXPORTAÇÃO DE CARNE

Deputado Xuxu Dal 
Molin comemora 
acordo comercial 
com os chineses

Comunicado do acordo saiu nesta semana 

Servidores podem permanecer no Plano deixando cargo 

Marcos Cintra cai por alta rejeição à proposta de reforma 
tributária

DA REPORTAGEM

O ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, demitiu 
nesta quarta-feira o secretá-
rio da Receita Federal, Mar-
cos Cintra, pela rejeição do 
Congresso à proposta de re-
forma tributária, que inclui 
a criação de um novo tributo 
nos moldes da extinta CPMF.

Segundo apurou o Esta-
do, a permanência do secre-
tário se tornou insustentável, 
diante das reações negativas 
do Congresso à antecipa-
ção da proposta de criação 
da contribuição sobre paga-
mentos (CP), com alíquotas 
de 0,2% e 0,4%, pelo secretá-
rio-adjunto da Receita, Mar-
celo Silva.

Guedes já tinha avisado 
a interlocutores que se Cintra 
não viabilizasse a criação do 
novo imposto não teria con-
dições de ser o negociador da 
reforma tributária em nome 
do governo.

A proposta de reforma 

DA REPORTAGEM

Os servidores exclu-
sivamente comissionados 
também podem fazer par-
te do Mato Grosso Saúde e 
usufrui de toda a cobertura 
médica oferecida pelo Plano. 
A Lei Complementar Nº 127, 
de 11 de junho de 2003, pre-
vê que servidores que ocu-
pam cargo comissionado ou 
temporário possam aderir 
ao Plano e também incluir 
seus familiares como cônju-
ge, filhos e agregados.

A Lei Complementar 
ainda prevê que esses ser-
vidores podem permane-
cer no Plano se deixarem 
de ocupar cargo no Estado, 
cabendo manifestar interes-
se em permanecer no Mato 
Grosso Saúde em um prazo 
de até 30 dias após a perda 
do vínculo funcional. Para 
a presidente do Instituto de 
Assistência à Saúde do Servi-
dor do Estado, Misma Thali-
ta dos Anjos, a inserção deste 
profissional como parte in-
tegrante do Plano é impor-
tante para que a autarquia 
cumpra seu objetivo, que é o 
de cuidar da saúde dos servi-
dores. “O Mato Grosso Saú-
de está cada vez mais com-
pleto para cuidar da saúde 
do servidor do Estado e da 
sua família, e estamos aqui 
para prestar uma assistência 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadual 
Xuxu Dal Molin (PSC-MT) 
comemorou o resultado da 
missão Brasil x China cum-
prida em maio de 2019, 
com liderança da ministra 
da Agricultura Tereza Cris-
tina. Dal Molin representou 
o estado de Mato Grosso nas 
reuniões com autoridades 
chinesas em Xangai e Pe-
quin, na China. Além disso, 
foi cumprida agenda em Tó-
quio e Niigata, no Japão; Ha-
nói, no Vietnã; e na cidade 
de Jacarta, na Indonésia. Na 
segunda-feira (9), o Minis-
tério da Agricultura, Pecuá-
ria e Abastecimento (Mapa) 
recebeu um comunicado da 
GACC, órgão de sanidade 
chinês, informando a habi-
litação dessas plantas para 
a exportação de carnes para 
o país asiático. Dos 25 fri-
goríficos habilitados, 17 são 
produtores de carne bovina, 
seis de frango, um de porco e 
um de asinino. As empresas 
já podem exportar imedia-
tamente. Com a decisão do 
órgão de sanidade chinês, o 
número de plantas habilita-
das passa de 64 para 89.

Somente em Mato 
Grosso, foram habilitadas 
sete plantas frigoríficas, seis 
são indústrias produtoras de 
carne bovina e uma irá ven-

der carne suína e de frango. 
Segundo Dal Molin, esse re-
sultado também representa 
mais investimentos, mais 
empregos e aumento natural 
na arrecadação do Estado. 
“Essa notícia é o resultado 
da Missão Ásia que partici-
pamos em maio deste ano. 
Abrir mercado para a carne 
brasileira foi o nosso princi-
pal objetivo nessa viagem”, 
disse o representante de 
Mato Grosso na missão.

Outra vitória a ser co-
memorada pelos mato-gros-
senses é o avanço das trata-
tivas para que o Governo de 
Mato Grosso instale um es-
critório de negócios na Chi-
na. A ideia foi apresentada 
pelo deputado Dal Molin e 
tem sido apoiada por diver-
sos deputados estaduais.“O 
ano de 2019 já pode ser con-
siderado um ano de vitórias”, 
lembrou o parlamentar ao 
rever os números do merca-
do entre Brasil e China.

A quantidade de carne 
bovina mato-grossense en-
viada para o gigante asiáti-
co cresceu 58%, somente em 
2019. As exportações pas-
saram de 9,859 mil tonela-
das em 2018 para 15,574 em 
2019. Foram mais de 75 mi-
lhões de dólares negociados 
nos primeiros sete meses de 
2019 com a China, 60,9% em 
comparação com o mesmo 
período do ano de 2018.

tributária do governo sequer 
foi apresentada oficialmen-
te. Ainda assim, tornou-se 
alvo de discórdia em todas 
as frentes - um sinal de que o 
encaminhamento da questão 
pelo ministério da Economia 
tem sido no mínimo mal pla-
nejado e conduzido de forma 
confusa.

Revelada em doses ho-
meopáticas desde a campa-
nha eleitoral por Guedes, 
por Cintra e por seu assisten-
te Marcelo de Souza Silva, 
a proposta oficial já sofreu 
tanto vai e vem e já provo-
cou tantos ruídos e até ago-
ra, dentro e fora do governo, 
na base aliada e na oposição, 
que já é difícil prever o seu 
destino no momento, qual-
quer que seja sua versão final.

A demora em enviar o 
projeto já levou o governo a 
perder o protagonismo do 
debate. Enquanto o gover-
no levava a sua proposta em 
banho-maria, refinando-a 

de saúde a um preço baixo e 
com ótimo custo-benefício a 
todos os servidores, inclusi-
ve aos que ocupam cargo ex-
clusivamente comissionado”, 
ressalta. Misma Thalita ain-
da afirma que o Mato Gros-
so Saúde soma mais de 435 
prestadores conveniados. 

“Contamos com uma ótima 
variedade de especialidades 
médicas que vão desde gi-
necologistas a neurologistas, 
hospitais de referência na 
capital, além de excelentes 
laboratórios de análises clí-
nicas e de imagem”.

Os servidores interes-

sados poderão realizar a ade-
são ao Plano pelo site www.
matogrossosaude.mt.gov.br, 
anexar todos os documen-
tos exigidos ou comparecer 
à sede do Mato Grosso Saú-
de munido com as cópias do 
RG, CPF e comprovante de 
residência.

aqui e ali, o Senado e a Câ-
mara dos Deputados saíram 
na frente, com a apresenta-

ção de duas PECs (Propostas 
de Emenda Constitucional) 
diferentes.
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TV  e Entretenimento

Luana Piovani nega ter 
reatado com Pedro 
Scooby após viagem

Luana Piovani voltou a falar sobre Pedro 
Scooby em suas redes sociais, nesta quinta-
-feira (12). Questionada por uma seguidora, a fa-
mosa afirmou que não reatou com o ex-marido. 
“Não, filha. Estou namorando e apaixonada”, 
respondeu a loira.

Para quem não sabe, a beldade engatou um 
romance com o jogador de futebol Ofek Malka. 
Entretanto, ela esteve recentemente em uma 
viagem por Fernando de Noronha com o anti-
go companheiro, que a encontrou para celebrar 
o aniversário dos filhos. Apesar da situação, os 
dois parecem ter se acertado. Ela voltou a seguir 
o surfista na internet e ele também confessou 
que foi “consolado” pela apresentadora, após 
terminar seu namoro de três meses com Anitta.
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Naldo Benny perde ação e terá 
que indenizar ex-funcionário

Após briga judicial que se arrastava 
desde 2017, Fabricio Cardoso Gouvea será 
indenizado por Naldo Benny por conta de 
um processo trabalhista movido pelo ex-
-coordenador financeiro contra o cantor. 
De acordo com informações da colunista 
Fábia Oliveira, do jornal ‘O Dia’, o ex-fun-
cionário acionou o cantor na Justiça após 
ter sido demitido sem receber seus direi-
tos. Algumas semanas após a demissão, 
Fabricio acabou descobrindo um câncer 
e, segundo ele, a falta dos pagamentos 
atrapalharam seu tratamento.

“Eu acabei dependendo de doações de 
alguns amigos, porque não tinha dinhei-
ro pra fazer compras pra dentro de casa. 
Ele me devia R$ 7,5 mil de salário, e o em-
presário dele foi me pagando por semana, 
com R$ 500. O pagamento atrasado só foi 
quitado no dia da minha alta da cirurgia 
que fiz nas costas por conta do tumor. O 
empresário dele veio na minha casa pa-
gar os R$ 2 mil que faltavam”, disse.

Ainda segundo a colunista, o profis-
sional ainda alegou que Naldo teria aber-
to um boletim de ocorrência contra a mu-

lher dele, após a mesma lhe cobrar o que 
ele devia. “Ele abriu um boletim contra a 
minha esposa por difamação, mas a juíza 
arquivou e disse que foi improcedente. Ele 
abriu esse boletim porque ela foi cobrá-lo 
no Instagram dele, mas em momento al-
gum ela difamou ou o ofendeu”, explicou.

Agora, a Justiça determinou que além 
de pagar os direitos trabalhistas, Naldo 
terá que indenizá-lo por acúmulo de fun-
ção e arcar com despesas de INSS e cus-
tas processuais. O valor total da indeniza-
ção é de R$ 72 mil.



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  

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 / 

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 

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
2-Mecânico, com experiência;
3-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
4-Porteiro, para área hospitalar;
5-Desenhista Projetista, com experiência e 
qualificação na área; 
6-Maqueiro;
7-Auxiliar de Avicultura, com experiência;
8-Supervisor de Análise de crédito, com 
experiência;
9-Motorista de Entrega, com CNH D, com 
experiência
10-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
11-Auxiliar de Cozinha, com experiência;
12-Serrador, com experiência em fita deitada;
13-Técnico em enfermagem, com COREN;
14-Enfermeiro (a), com COREN;
15-Vendas para ótica, com experiência;
16-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
17-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
18-Vendas, com experiência, conhecimento pa-
cote Office e conhecimento na linha automotiva 
pesada;
19-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
20-Escrita fiscal rural, com experiência e 
referência;
21-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

 A Associação dos Distribuidores e Representantes 
de Produtos Agroquímicos – ADRA Sorriso, CNPJ: 
09.602.787/0001-36, torna público que requereu a Secreta-
ria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a renovação 
da Licença de Operação (Lo), de sua central de Recebi-
mento de Embalagens Vazias de Agrotóxicos e Afins, Va-
zias ou Contendo Resíduos Pós –Consumo, localizada na 
Estrada Linha Celeste, Km 08, Zona Rural S/N, Município 
de Sorriso – MT. 

 A PRECOCE IND. E COM. DE RAÇÕES E SUPLEMEN-
TOS MINERAIS LTDA CNPJ: 04.259.796/0001-52, torna 
público que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de 
Colíder-MT, a renovação da Licença de Operação – LO 
para atividades de COMERCIO ATACADISTA DE ALIMEN-
TOS PARA ANIMAIS e outras, localizado na Av. do Gover-
nador s/n, setor Industrial no município de  Colíder /MT.

 Pedro Hebert de Lima 75887363134 – MEI, torna público 
que requereu junto a Secretaria Municipal de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável do Município de Sinop-
-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e 
Licença de Operação – LO para atividades de Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automotores, 
localizado no município de  Sinop/MT. Não EIA/RIMA. 

 WAGNER & WAGNER LTDA - ME, CNPJ 16.751.659/0001-
10, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP) e Licença de Instalação (LI) para 
atividade de Manutenção e reparação de compressores / 
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e 
motores elétricos, localizada na Rua Solimões, S/N, Q01 
- L17, Novo Horizonte I, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

 D. M. RODRIGUES EIRELI - CENTRAL GÁS, CNPJ nº 
31.098.093/0001-62, torna público que requeu junto a 
Secretaria de Estado  do Meio Ambiente - SEMA/MT , o 
licencimento ambiental da atividade, Licença Prévia -LP e 
a Licença de Instalação - LI, referente ao comércio varejista 
de GLP- gás liquefeito de petroleo, Localizado na rua A-1, 
s/n Lote 10 Quadra 14,  Residencial Arco Íris II, Município 
de Confresa-MT. Não foi determinado EIA/ RIMA.  ZÊNITE 
Engenharia - Avenida Industrial 220, Centro - Confresa/MT 
66 98443-7109/98409-9243.

 AGROPECUARIA REOLON LTDA, CNPJ 21.428.175/0001-
74, torna público que requer junto a SAMA/Sorriso, as Li-
cenças Prévia e de Instalação, para um Armazém Geral a 
ser instalado na Fazenda Barro Vermelho, localizada no 
Município de Sorriso – MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

 FJ AGROINDUSTRIAL EIRELI, CNPJ. 08.533.599/0004-
83. Torna público que requereu junto a SEMMA – Secre-
taria Municipal do Meio Ambiente a LP – Licença Prévia, LI 
– Licença de Instalação e LO–Licença de Operação de um  
Armazéns gerais-emissão de warrant, localizada no muni-
cípio de Matupá/MT. Não determinado EIA/RIMA.
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE DESCREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio 
de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados 
que a empresa PERCINOTO CLINICA MEDICA LTDA devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 
22.055.512/0001-98, com sede na Rua João Pacheco De Lima, nº 60-62, Bairro Centro, CEP: 
15.350-000 cidade de Auriflama/SP, neste ato representado por sócio proprietário o Sr. IVAN 
NAJAS SAMMARCO, brasileiro, médico, empresário, inscrito no CPF sob o nº 338.268.788-76 e 
RG sob n° 43.463.139-5 – SSP/SP, residente e domiciliado na Rua João Pacheco De Lima, nº 
60-62, Bairro Centro, CEP: 15.350-000 cidade de Auriflama/SP, a pedido, fora descredenciada 
do dos serviços médicos, constantes referente ao AVISO DE CREDENCIAMENTO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS - INSCRIÇÃO N° 057/2019, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 Peixoto de Azevedo/MT, 12 de setembro de 2019. 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 054/2019 
 

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 ODIR ROBERTI MARTINS (CNPJ/MF Nº 
04.897.775/0001-62), no valor global de R$ 7.591,05 (SETE MIL QUINHENTOS E NOVENTA E 
UM REAL E CINCO 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 ULTRASSONGRAFIA 
do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 005/2019 da Chamada Pública n° 
005/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 13 de setembro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2019-SRP 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: DROGARIA SÃO JORGE LTDA, nos itens 02 a 06, 08 a 
20, no valor total de R$ 38.020, 90 (trinta e oito mil, vinte reais e noventa centavos). Juina-
MT, 12 de setembro de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços com fornecimento de peças 1ª linha e materiais de mecânica, 
parte elétrica, acessórios e funilaria para veículos leves, médios, 
utilitários e caminhões - Maior desconto por lote - Data de abertura: 25 de 
setembro de 2019. Horário 08h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  <  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou pelo e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 5400.

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 101/2019

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual aquisição de gêneros alimentícios para atender a demanda das 
secretarias municipais e da merenda escolar, com entrega na zona 
urbana e zona rural. Da qual foram vencedoras as empresas: Itens 
198908, 207045, 207680, 225337, 225749, 230270, 820228, 822069, 
822071, 822079, 822081, 823673, 823674, 823676, 823680, 823682, 
823685, 823690, 823694, 823699, 823702, 823734, 823746, 823808, 
823826, 823830, 824876, 824887, 827150, 828793, 829283, 829396, 
829397, 829420, 829466, 831194, 831199, 831207, 832800, 832817, 
832841, 833022, 833025, CASA DE CARNES CHAPECO LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 07.980.187/0001-86 no valor de R$ 
160.719,41; Itens 833135, CELSO LAZARETTI - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 37.434.933/0001-05 no valor de R$ 34.454,00; Itens 
822080, 822483, 823670, 823691, 823698, 823700, 824875, 824886, 
828808, 829284, 829346, 831187, 831197, 831206, 832802, 832805, 
832829, 832835, 833014, DESTAKE SUPERMERCADO EIRELI - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 28.346.707/0001-73 no valor de R$ 
19.573,70; Itens 193375, 206819, 220532, 220610, 823672, 823696, 
823697, 823701, 823714, 823715, 823732, 823733, 823750, 823797, 
823809, 829367, 829427, 831203, 831210, 832807, 832810, 832822, 
GENTIL ORLANDO & CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
18.355.045/0001-44 no valor de R$ 25.581,80; Itens 827351, 827356, 
829309, 829315, 829320, 829324, 829331, 829335, 829337, 829339, 
829343, 829345, 829349, 829351, 829358, 829361, 829363, 829368, 
829378, 829385, 829387, 829389, 829391, 829398, 829401, 829410, 
831216, 831226, 831239, 831242, 831246, 833034, SILVANA PEREIRA 
DA SILVA OLIVEIRA inscrita no CNPJ sob o número 21.044.415/0001-37 
no valor de R$ 39.732,90. Foram fracassados os itens: 177759, 202553, 
202598, 203202, 207082, 222966, 206823, 225690, 225745, 822070, 
822072, 822107, 822114, 822130, 822131, 823678, 823737, 823748, 
823806, 823817, 823839, 823855, 824862, 829313, 831335, 831337, 
832804, 832811, 832812, 832813, 832823, 832826, 832827, 832831, 
832834, 832838, 832840, 832905, 832906, 832907, 832908, 833113. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 12 de Setembro de 2019.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 113/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Nova Mutum – MT, 12 de setembro de 2019.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREGÃO ELETRONICO N° 001/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 001/2019. 
TENDO COMO OBJETO “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS PARA USUÁRIOS DA REDE MUNICIPAL DE SÁUDE PÚBLICA DO MUNICIPIO DE 
SORRISO – MT, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S) SOLICITANTE(S)”. CONFORME A SEGUIR, DISTRIBUIDORA BRASIL CML DE 
PRODUTOS MEDICOS, CNPJ Nº 07.640.617/0001-10, ITENS VENCEDORA – COD 11100 R$ 4.000,00 – COD 
17577 R$ 2.710,00 – COD 169899 R$ 15.560,00 COD 169948 R$ 6.168,00 – COD 169986 R$93.375,00 – COD 
169994 R$ 9.600,00 – COD 170031 R$ 26,400,00 -  COD 170108 R$ 69,516,00 / DISTRIBUIDORA MERISIO 
LTDA, CNPJ Nº 18.337.759/0001-20, ITENS VENCEDORA – COD 17547 R$ 11.080,00 – COD 90276 R$ 
6.810,00 – COD 169878 R$ 6.170,00 –  COD 169879 R$ 10.200,00  – COD 169884 R$ 9.120,00 – COD 169886 
R$ 8.445,00 – COD 169887 R$ 7.795,00 – COD 169890 R$ 31.020,00 – COD 169913 R$ 4.560,00 – COD 169956 
R$ 22.725,00 – COD 169966 R$ 25.200,00 – COD 169977 R$ 35.100,00 – COD 169981 R$ 3.638,00 – COD 
169999 R$ 38.880,00 – COD 170000 R$ 3.348,00 – COD 170020 R$ 54.900,00 COD 170025 R$ 15.120,00 – 
COD 170036 R$ 12.300,00 – COD 170038 R$ 10.500,00 – COD 170047 R$ 9.200,00 – COD 170048 R$ 
10.410,00 – COD 170057 R$ 5.468,00 – COD 170066 R$ 14.820,00 – COD 170076 R$ 7.800,00 – COD 170084 
R$ 16.119,00 – COD 170085 R$ 7.020,00 – COD 170091 R$ 2.196,00 – COD 834084 R$ 46.890,00 – COD 
834088 R$ 59,980.00 - COD 169875 R$ 21.300,00 – COD 169929 R$ 3.680,00 / INOVAMED COMERCIO DE 
MEDICAMENTO LTDA ME, CNPJ N° 12.889.035/0001-02, ITENS VENCEDORA COD 104067 R$ 7.620,00 – 
COD 169874 R$ 14.775,00 – COD 169882 R$ 28.770,00 – COD 169891 R$ 8.400,00 – COD 169896 R$ 4.308,00 
– COD 169900 R$ 11.500,00 – COD 169907 R$ 54.072,00 – COD 169908 R$ 96.000,00 – COD 169914 R$ 
26.000,00 – COD 169918 R$ 11.880,00 – COD 169921 R$ 38.500,00 – COD 169926 R$ 73.840,00 – COD 169927 
R$ 105.000,00 – COD 169935 R$ 67.200,00 – COD 169939 R$ 6.750,00 – COD 169954 R$ 34.800,00 – COD 
169959 R$ 4.960,00 – COD 169974 R$ 1.286,00 – COD 169985 R$ 56.700,00 – COD 169995 R$ 12.240,00 – 
COD 170003 R$ 22.800,00 – COD 170010  R$ 2.232,00 – COD 170014 R$ 9.240,00 – COD 170019 R$ 11.200,00 
– COD 170037 R$ 10.250,00 – COD 170044 R$ 21.300,300 – COD 170052 R$ 5.000,00 – COD 170061 R$ 
17.700,00 – COD 170086 R$ 11.400,00 – COD 170103 R$ 4.320,00 – COD 170113 R$6.300,00 – COD 170117 R$ 
11.560,00 – COD 834085 R$ 3.415,00 / MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES , CNPJ N° 
28.418.133/0001-00, ITENS  VENCEDORA  - COD 86003 R$ 3.327,00 – COD 169949 R$ 6.690,00 – COD 
169949 R$ 10.890,00 – COD 170078 R$ 6.129,00 – COD 170089 R$ 12.800,00 – COD 170120 R$ 2.980,00 / MT – 
PHARMACY DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI - EPP , CNPJ N° 
04.227.210/0001-78, ITENS VENCEDORA – COD 90275 R$ 3.030,00 – COD 90289 R$ 9.090,00 – COD 169880 
R$ 8.740,00 – COD 169889 R$ 9.935,00 – COD 169909 R$ 4.399,00 – COD 169910 R$ 1.593,80 – COD 169916 
R$ 9.540,00 – COD 169928 R$ 76.490,00 – COD 169973 R$ 13.495,50 – COD 169978 R$ 13.499,00 – COD 
169997 R$ 7.020,00 – COD 170018 R$ 14.730,00 – COD 170109 R$ 4.543,50 – COD 170114 R$ 12,400,00 – 
COD 170115 R$ 22.470,00 – COD 822611 R$ 8.519,00 – COD 822612 R$ 44.382,00 – COD 822616 R$ 9.290,00 
– COD 822630 R$ 21.499,00 – COD 834066 R$ 15.400,00 / HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA , CNPJ 
N08.774.906/0001-75, ITENS VENCEDORA – COD 90286 R$ 37.350,00 – COD 169930 R$ 18.300,00 – COD 
169944 R$ 2.000,00 – COD 170097 R$ 84.000,00 – COD 170099 R$ 81.600,00 / MEDICAMENTOS DE AZ 
EIRELI , CNPJ Nº 09.676.256/0001-98, COD 90293 R$ 3.319,50 – COD 169911 R$ 10.440,00 – COD 169961 R$ 
7.740,00 – COD 170026 R$ 8.070,00 – COD 170075 R$ 51.400,00 / ÁGIL DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 20.590.555/0001-48. ITENS VENCEDORA: COD 103232 R$ 2.940,00 – 
COD 169922 R$ 5.760,00 – COD 169923 R$ 6.660,00 – COD 169924, VALOR R$ 8.820,00 – COD 169925 R$ 
11.520,00 – COD 169938 R$ 5.340,00 – COD 169947 R$ 20.000,00 / FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR 
EIRELI ME, CNPJ Nº 03.250.803/0001-92. ITENS VENCEDORA: COD 104019 R$ 2.140,00 – COD 169962 R$ 
9.800,00 / CENTERMEDI – COMERCIO DE PROD. HOSPITALARES LTDA, CNPJ Nº 03.652.030/0001-70. 
ITENS VENCEDORA: COD 169876 R$ 5.250,00 – COD 169955 R$ 22.800,00 – COD 169957 R$ 5.850,00 – COD 
169965 R$ 5.000,0 – COD 170029 R$ 3.200,00 – COD 170053 R$ 62.000,00 – COD 170106 R$ 18.000,00 – COD 
822608 R$ 8.010,00 / LIFE CENTER COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 
21.227.039/0001-16. ITENS VENCEDORA: COD 169877 R$ 14.400,00 – COD 170080 R$ 5.310,00 – COD 
170081 R$ 15.720,00 – COD 170082 R$ 39.432,00 – COD 170107 R$ 14.940,00 – COD 822633 R$ 58.100,00 / 
DIMASTER COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP. LTDA, CNPJ Nº 02.520.829/0001-40, ITENS VENCEDORA: 
COD 169881 R$ 16.400,00 – COD R$ 3.800,00 – COD 169892, 42.300,00 – COD 169893 R$ 71.400,00 – COD 
169897 R$ 5.600,00 – COD 169906 R$ 25.920,00 – COD 169919 R$ 29.220,00 – COD 169936 R$ 19.900,00 – 
COD 169984 R$ 27.540,00 – COD 170005 R$ 6.800,00 – COD 170021 R$ 20.000,00 – COD 170022 R$ 
26.000,00 – COD 170023 R$ 68.000,00 – COD 170027 R$ 8.500,00 – COD 170039 R$ 27.120,00 – COD 170040 
R$ 62.400,00 – COD 170042 R$ 5.500,00 – COD 170058 R$ 45.900,00 – COD 170063 R$ 23.280,00 – COD 
170069 R$ 10.650,00 – COD 170073 R$ 18.000,00 – COD 170074 R$ 34.470,00 – COD 170090 R$ 18.760,00 – 
COD 170091 R$ 12.780,00 – COD 170096 R$ 94.500,00 – COD 822609 R$ 4.000,00 – COD 823851 R$ 2.060,00 
– COD 834060 R$ 452,00 - COD 169970 R$ 50.000,00 / PROMEFARMA REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS 
LTDA, CNPJ Nº 81.706.251/0001-98, ITENS VENCEDORA: COD 169888 R$ 4.260,00 – COD 169894 R$ 
57.600,00 – COD 169902 R$ 18.760,00 – COD 169917 R$ 20.000,00 – COD 169945 R$ 1.440,00 – COD 169962 
R$ 6.000,00 – COD 169975 R$ 34.200,00; COD – 169976 - R$ 9.000,00 – COD 170011 R$ 5.400,00 -  COD 
170012 – R$ 2.150,00 – COD 170032 R$ 13.000,00 – COD 170033 R$ 13.000,00 – COD 170034 R$ 5.760,00 – 
COD 170059 R$ 18.000,00 COD – 170088 R$ 17.000,00 – COD 170095 R$ 29.400,00 – COD 834068 R$ 
44.800,00 - COD 170002 R$ 19.000,00  / MEDILAR IMP. DIST. PROD. MEDICO HOSPITALARES S/A, CNPJ Nº 
07.752.236/0001-23, ITENS VENCEDORA COD 169895 R$ 71.050,00 – COD 169903 R$ 47.200,00 – COD 
169931 R$ 24.000,00 – COD 169970 R$ 55.200,00 – COD 169993 R$ 24.600,00 – COD 170102 R$ 6.000,00 – 
COD 834096 R$ 12.560,00 / CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, CNPJ N° 07.847.837/0001-10, ITENS 
VENCEDORA COD 169901 R$ 840,00 – COD 169912 R$ 1.780,00 – COD 169934 R$ 24.000,00 – COD 169942 
R$ 12.540,00 – COD 169951 R$ 55.790,00 – COD 170006 R$ 8.580,00 - COD 170041 R$ 7.800,00 – COD 
170043 R$ 5.977,50 – COD 170051 R$ 18.950,00 – COD 170065 R$ 1.837,50 – COD 170067 R$ 31.200,00 – 
COD 170079 R$ 26.000,00 – COD 170094 R$ 29.000,00 – COD 170116 R$ 22.500,00 – COD 170118 R$ 
17.910,00 – COD 170119 R$ 46.560,00 – COD 83406 R$ 2.075,00 / ALMEIDA & COMPANHOLI LTDA ME, CNPJ 
N° 26.661.675/0001-75, ITENS VENCEDORA COD 169905 R$ 25.080,00 – COD 169941 R$ 6.150,00 – COD 
170004 R$ 73.500,00 – COD 170030 R$ 23.100,00 – COD 170070 R$ 8.400,00 – COD 170087 R$ 110.600,00 / 
VITASUL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, CNPJ N°27.860.256/0001-25, ITENS VENCEDORA 
COD 169915 R$ 32.700,00 – COD 169932 R$ 22.800,00 – COD 169937 R$ 13.500,00 – COD 169952 R$ 
7.000,00 – COD 169960 R$ 8.280,00 – COD 170028 R$ 12.450,00 – COD 170068 R$ 10.800,00 – COD 170071 
R$ 42.400,00 / GOLDENPLUS-COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, 
CNPJ N° 17.472.278/0001-64, ITENS VENCEDORA COD 169920 R$ 16.200,00 – COD 170036 R$ 1.250,00 / 
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, CNPJ N° 67.729.178/0004-91, ITENS VENCEDORA COD 
169940 R$ 11.000,00 – COD 169946 R$ 8.280,00 – 169952 R$ 22.650,00 – COD 169958 R$ 9.800,00 – COD 
169964 R$ 18.450,00 – COD 169970 R$ 38.700,00 – COD 169979 R$ 74.520,00 – COD 169980 R$ 94.000,00 – 
COD 169987 R$ 76.200,00 – COD 169988 R$ 34.500,00 – COD 169990 R$ 11.500,00 – COD 169998 R$ 
10.716,00 – COD 170008 R$ 3.690,00 – COD 170012 R$ 1.584,00 – COD 170016 R$ 10.680,00 – COD 170083 
R$ 9.900,00 – COD 170093 R$ 15.450,00 / REALMED DISTRIBUIDORA LTDA EPP, CNPJ N° 17.263.792/0001-
90, ITENS VENCEDORA COD 169967 R$ 26.400,00 – COD 170001 R$ 6.560,00 – COD 170046 R$ 87.200,00 – 
COD 170104 R$ 35.380,00 / DMC DISTRIBUIDORAS COMERCIO D'MEDICAMENTOS LTDA EP, CNPJ N° 
16.970.999/0001-31, ITENS VENCEDORA COD 169992 R$ 1.080,00 – COD 170111 R$ 44.000,00 – COD 
170112 R$ 47.400,00 / DANIEL DA SILVA DISTRIBUIDORA M, CNPJ N° 27.463638/0001-15 – COD 170064 R$ 
17.400,00 / HALEX ISTAR INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A, CNPJ N° 01.571.702/0001-98. ITENS 
VENCEDORA COD 170072 R$ 20.000,00 – COD 170100 R$ 14.900,00 – COD 170101 R$ 14.900,00 / 
FARMACIA BOM PREÇO LTDA EPP, CNPJ N° 11.504.314/0001-48, ITENS VENCEDORA COD 170123 R$ 
86.749,60 – COD 822631 R$ 163.128,00 – COD 822749 R$ 62.160,00.

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 27 DE SETEMBRO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 082/2019, 
objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
ATUALIZAÇÃO DO PLANO MUINICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 
(PMSB) DE SORRISO – MT, PARTINDO DAS INFORMAÇÕES 
COMPILADAS NO MUNICÍPIO EM 2015, DE FORMA A POSSIBILITAR A 
CRIAÇÃO DE MECANISMOS ATUALIZADOS PARA 2019, DE GESTÃO 
PÚBLICA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO RELACIONADA AOS 
QUATRO EIXOS DO SANEAMENTO BÁSICO: ABASTECIMETNO DE 
ÁGUA, ESGOTAMENTO SANITÁRIO, MANEJO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS, EM ATENDIMENTO A LEI 
11.445/2007, E TAMBÉM A ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GETÃO 
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS (PGIRS), EM ATENDIMENTO A 
LEI 12.305/2010. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Prefeito Municipal

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 011/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
MANUTENÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E FORNECIMENTO DE 
PEÇAS GENUÍNAS DE MÁQUINAS DA MARCA KOMATSU QUE SE 
ENCONTRAM EM PERÍODO DE GARANTIA OU NECESSITAM DE 
REPAROS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de empresa especializada no 
fornecimento de peças de reposição e serviços de manutenção de 
máquinas da marca KOMATSU, a fim de, garantir o adequado 
funcionamento dos equipamentos durante o serviço de manutenção das 
áreas urbanas, estradas, mutirões, parcerias e demais ações que visam a 
manutenção das vias públicas do município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADA: DYMAK MÁQUINAS RODOVIÁRIOS LTDA, CNPJ Nº 
01.840.707/0003-30. VALOR GLOBAL: R$ 135.483,02 (cento e trinta e 
cinco mil, quatrocentos e oitenta e três e dois centavos). VIGÊNCIA: 12 
(doze) meses.

Ari Genézio Lafin
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Escudero marcou seu primeiro gol pelo Cuiabá LEC foi superado pelo Goiás e está fora 

Cuiabá avança às semis, mas
Luverdense para no Goiás
DA REPORTAGEM

O Cuiabá conseguiu a 
classificação para a semifinal 
da Copa Verde na quarta-
-feira (11) ao vencer o Costa 
Rica-MS por 2 a 1, na Arena 
Pantanal. O jogo de ida ter-
minou empatado em 1 a 1 e, 
com isso, o Dourado está ga-
rantido na próxima fase.

O time da capital mato-
-grossense abriu o placar 
logo no início, mostrando 
favoritismo. O volante Mari-
no, que entrou como titular, 
fez o primeiro gol aos cinco 
minutos. O restante do pri-
meiro tempo foi morno, mas 
com ampla posse de bola do 
Dourado.

O segundo gol saiu no 
início do segundo tempo. 
Aos cinco minutos, o meia 
argentino Escudero am-
pliou. Ele que não é muito 
aproveitado na Série B por 
conta da sua baixa condição 
física, e marcou seu primeiro 
gol pelo Dourado.

O Costa Rica conseguiu 
diminuir o placar na metade 
do segundo tempo e pressio-
nou pelo empate até o final, 
mas não conseguiu marcar o 
segundo gol. O Cuiabá volta 
a campo neste sábado (14) 
contra o Paraná, pela Série B 
do Brasileiro.

LUVERDENSE

ELIMINADO
O adversário do Cuiabá 

nas semifinais será o Goiás, 
que eliminou o Luverden-
se no mesmo dia, um pou-
co mais cedo. Após vencer 
o jogo de ida por 2 a 1, em 
Lucas do Rio Verde, o Ver-
dão do Norte jogava por um 
empate para avançar de fase. 
Em um jogo dramático, o 
LEC perdeu com um gol no 
último minuto, de pênalti, 
marcado pelo atacante Rafa-
el Moura, aos 52 minutos do 
segundo tempo.

Após estar perdendo 
por 2 a 0 até aos 25 minutos 
da segunda etapa, os mato-
-grossenses buscaram o em-
pate, mas acabaram sofren-
do dois gols nos acréscimos, 
resultado que deixou o Ver-
dão do Norte fora das semi-
finais.

Os gols da vitória dos 
goianos foram marcados 
por Rafael Moura (2), Iago 
Mendonça e Leandro Barcia. 
Abu e Douglas fizeram para 
o LEC, que segue sendo co-
mandado pelo técnico Maico 
Gaúcho.

Para o Luverdense, que 
foi rebaixado para a Série D 
de 2020, sobrou a disputa da 
Copa FMF, que vale vaga na 
Copa do Brasil. O Luverden-
se atualmente é o líder da 
competição regional.

COPA VERDE | Dourado fez 2 a 1 no Costa Rica, enquanto LEC foi superado pelo Esmeraldino
Foto: AssCom DourADo rosiron roDrigues

Galhardo é o único jogador disponível na lateral 

Torcedores fizeram protesto em frente à Toca da Raposa

Foto: LuCAs uebeL

Foto: Diogo FineLLi

COPA DO BRASIL

Athletico transforma posse de bola
em vitória graças a insistência

GRÊMIO

Sem lateral-direito titular até 2020

CRUZEIRO

Organizada pede saída 
de jogadores e oferece 
cachaça como “prêmio”

Foto: ALbAri rosA

Gol sai após insistência de Marco Ruben e estrela de Bruno Guimarães 

DA REPORTAGEM

O Athletico controlou 
a posse de bola, mas sofreu 
com a marcação do Inter-
nacional e só venceu pela 
insistência de Marco Ruben 
e pela estrela de Bruno Gui-
marães. O 1 a 0 desta quarta-
-feira, na Arena da Baixada, 
coloca o Furacão em vanta-
gem na decisão da Copa do 
Brasil.

O Athletico, que che-
gou a ter 78% de posse no 
primeiro tempo, terminou o 
jogo com 63%. Porém, o time 
de Tiago Nunes viu o adver-
sário finalizar mais: 9 a 10. A 
dificuldade rubro-negra era 
explicada principalmente 
pela postura dos dois times. 
O Furacão trocava passes 
sem muita velocidade e fa-
cilitava a marcação. E o Inter 
jogava fechado e saía em ve-
locidade.

“Jogo muito parelho. 
Falo isso porque a posse de 
bola por si só não se traduz 
em chances. A gente domi-
nou a bola durante a maior 
parte do tempo, mas o Inter 
teve mais finalizações. Um 
jogo muito equilibrado, um 
jogo tenso porque você pre-
cisa ter um nível de criativi-
dade muito grande. O Inter 
fecha e é muito compacto”, 
comentou Nunes.

O Athletico levou al-
guns sustos, como em chute 
cruzado de Edenílson e em 
finalização à queima-roupa 
de Lindoso. Mas, no geral, o 

DA REPORTAGEM

Apesar de ter apenas 
um lateral-direito disponí-
vel no momento, o Grêmio 
não deve contratar reforço 
para a função ainda nesta 
temporada. Depois da lesão 
de Leonardo, o clube en-
tende que as reposições do 
elenco preenchem a lacuna 
deixada pelo titular.

Como Leonardo fica-
rá fora de ação até 2020, 
o Tricolor conta somente 
com Galhardo para a late-
ral, além de uma eventual 
improvisação do zagueiro 

DA REPORTAGEM

Pelo segundo dia con-
secutivo uma das torcidas 
organizadas do Cruzeiro 
protestou na porta da Toca 
da Raposa. Alguns torcedo-
res que integram a Máfia 
Azul compareceram na por-
ta do centro de treinamentos 
para cobrar atletas e a cúpula 
cruzeirense pelo momento 
que a equipe celeste encara 
dentro e fora das quatros li-
nhas. Com o alerta de rebai-
xamento ligado no Brasilei-
rão e eliminado das Copas 
Libertadores e do Brasil, o 
Cruzeiro sofre com falta de 
receitas, salários atrasados e 
investigações da Polícia Fe-
deral.

Com faixas com dize-
res que pedem a saída de 

jogadores e dirigentes, e que 
declaram apoio ao treinador 
Rogério Ceni, os torcedores 
entoaram gritos de ordem na 
porta da Toca da Raposa. O 
grupo “ofereceu” garrafas de 
cachaça como prêmios a al-
guns jogadores e à diretoria, 
caso eles deixem o clube. Os 
atletas citados foram Thiago 
Neves, Edilson, Egídio, Robi-
nho, Henrique, Pedro Rocha, 
Ariel Cabral e Jadson. A faixa 
dizia:

“Thiago Neves, Edilson, 
Egídio, Robinho, Henrique, 
Pedro Rocha, Ariel Cabral e 
Jadson some (sic) do Cruzei-
ro junto com essa diretoria 
que está levando o time do 
Cruzeiro para as páginas po-
licias. Prêmio para vocês: 11 
garrafas de cachaça que está 
(sic) aqui”.

Furacão conseguia se recom-
por rapidamente, formando 
duas linhas de 4 (no 4-4-2) e 
desarmando os contra-ata-
ques. Rony e Nikão recua-
vam pelos lados e ajudavam 
Wellington e Bruno Guima-

rães na marcação.
Além de voltar rápido e 

fechar os espaços, o Athletico 
também mostrou maturida-
de na frente. A dupla Moledo 
e Victor Cuesta estava ga-
nhando tudo. Até que Marco 

Ruben brigou pela bola, ten-
tou duas vezes e conseguiu 
deixar Bruno Guimarães na 
cara do gol. Um dos melho-
res volantes no futebol brasi-
leiro bateu firme e marcou o 
10° gol pelo clube.

Paulo Miranda. Léo Moura 
se recupera de lesão mus-
cular e deve voltar a treinar 
em 10 dias, pela previsão 
inicial. Mesmo assim, a di-
retoria não pretende abrir 
negociação para a posição.

O mercado no mo-
mento já é restrito. O Grê-
mio só conseguiria contra-
tar jogadores com menos de 
sete partidas no Brasileirão 
ou em atividade na Série B. 
No exterior, a janela já está 
fechada. Portanto, as alter-
nativas são escassas.

Uma delas seria o late-
ral Edílson, com passagem 

recente pelo Grêmio e que 
disputou seis partidas pelo 
Cruzeiro no Brasileirão. 
O jogador foi oferecido ao 
clube, fez contatos até com 
jogadores, mas o Tricolor 
não tem a intenção de re-
contratá-lo.

Não há certeza quanto 
às situações de Galhardo e 
Léo Moura. Ambos ficam 
sem contrato no final do 
ano e não têm sequência 
definida ainda. Portanto, o 
Grêmio já observa opções 
mais jovens para a lateral 
direita como alternativa a 
Leonardo em 2020.
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DA REPORTAGEM

A 13ª edição do Anuário 
Brasileiro de Segurança Pú-
blica registra exposição à 
violência fatal a que os po-
liciais brasileiros estão su-
jeitos. Em 2018, 343 poli-
ciais civis e militares foram 
assassinados, 75% dos casos 
ocorreram quando estavam 
fora de serviço e não durante 
operações de combate à cri-
minalidade.

A violência a que os poli-
ciais estão permanentemen-
te expostos tem efeitos psi-
cológicos graves. Em 2018, 
104 policiais cometeram 
suicídio – número maior do 
que o de policias mortos du-
rante o horário de trabalho 
(87 casos) em confronto com 
o crime.

“No senso comum, o gran-
de temor é o risco da violên-
cia praticada por terceiros, 
mas na verdade o suicídio 
está atingido gravemente os 
policiais e não está sendo 
discutido e enfrentado de 
forma global”, aponta a pes-
quisadora do Fórum Brasi-
leiro de Segurança Pública 
que edita o anuário, Cristina 
Neme.

“É um problema muito 
maior que muitas vezes é 
silenciado. São os fatores de 
risco da profissão que levam 
ao estresse ocupacional. Eles 
passam por dificuldades que 
outras pessoas podem ter, 
mas que no caso do policial 

esses problemas, quando as-
sociados ao estresse psicoló-
gico da profissão e do acesso 
à arma, pode facilitar esse 
tipo de ocorrência”, lamenta 
a pesquisadora.

LETALIDADE
O Anuário Brasileiro de 

Segurança Pública registra 
que houve queda de 10,43% 
de mortes violentas inten-
cionais em 2018. Mas apesar 
da queda verificou-se que ao 
mesmo tempo cresceu em 
19,6% o número de mortes 
decorrentes de intervenções 
policiais.

A ação da polícia é respon-
sável por 11 de cada 100 mor-
tes violentas intencionais no 
ano passado, quando 6.220 
pessoas morreram após in-
tervenção policial, uma mé-
dia de 17 pessoas mortas por 
dia. O perfil das vítimas re-
pete a situação encontrada 
em outros anuários: 99,3% 
eram homens, quase 78% ti-
nham entre 15 e 29 anos, e 
75,4% eram negros.

Para a pesquisadora Cris-
tina, os números correspon-
dem a uma decisão superior 
de ação policial. “A atitude da 
liderança política é funda-
mental para reverter o qua-
dro de letalidade e promover 
políticas de segurança mais 
eficazes”, assinala a especia-
lista que reclama de “discur-
sos demagógicos e falaciosos 
que legitimam a prática da 
violência”.

Foto: Procon-Mt

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: assessoria

NOVA LEI

Cartórios são obrigados a aceitarem
pagamentos no cartão de débito

CELEBRA SINOP

Programação começa com show nacional

SORRISO

Após 4 dias internado, 
morre jovem baleado 
na cabeça

Nova forma de parcelamento no cartão de crédito 

Matheus França (destaque) foi vítima de um atentado no 
bairro São Domingos 

Público compareceu ao show do Padre Antônio Maria 

DA REPORTAGEM

Foi publicada no Diá-
rio Oficial do Estado (DOE), 
nesta semana, a Lei nº 10.937, 
que obriga os cartórios de 
Mato Grosso a aceitarem o 
pagamento por cartões de 
débito. Desde 10 de setem-
bro, os cartórios que não se 
adequarem à nova lei pode-
rão sofrer penalidades ad-
ministrativas dos Procons, 
estadual e municipais. San-
cionada pelo governador 
Mauro Mendes, a nova legis-
lação deixa a critério de cada 
estabelecimento notarial 
aceitar ou não pagamentos 
no crédito.

A lei federal nº 8.935, 
de 18 de novembro de 1994, 
conhecida como Lei dos 
Cartórios, não estabelece as 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Sinop 
abriu oficialmente, na noite 
desta quinta-feira (12), a pro-
gramação cultural, gastronô-
mica e de entretenimento do 
Celebra Sinop, evento reali-
zado em comemoração aos 
40 anos de emancipação po-
lítica e administrativa. 

As atividades ocorrem 
na área externa do Centro de 
Eventos Dante de Oliveira, 
onde uma grande estrutura 
foi montada para receber o 
público.

Às 18h teve início a Fes-
ta das Nações; às 19h30, a 
prefeita e demais autorida-
des participaram da cerimô-
nia que marcou o início dos 
festejos; às 20h, a comuni-
dade presente pode apreciar 
o show do Padre Antônio 
Maria. Em seguida, foi a vez 
artistas regionais subirem ao 
palco na primeira noite do 
festival Musicanto.

“A Prefeitura de Sinop 
está organizando tudo com 
muito carinho e atenção 
para que a comunidade pos-
sa se sentir muito bem aco-
lhida e também participar 
com bastante entusiasmo. 
Estamos em festa e a popula-
ção merece o melhor possí-
vel em termos culturais. Por 

DA REPORTAGEM

O jovem Matheus 
Cunha França, 20 anos, mor-
reu na manhã desta quinta-
-feira (12) em decorrência do 
ferimento no cérebro (morte 
cerebral), no Hospital Regio-
nal de Sorriso (HRS), onde 
estava internado desde do-
mingo quando foi baleado 
na cabeça no bairro São Do-
mingos. França trafegava em 
sua moto, na Rua São Fran-
cisco de Assis, na Zona Leste, 
quando foi alvejado e a bala 

transfixou o capacete. Após 
ser socorrido, o jovem foi in-
ternado em estado grave na 
Unidade de Terapia Intensiva 
(UTI) do HRS. Ele ficou seda-
do e sob ventilação mecânica. 

O crime foi registrado 
por volta das 19h de domin-
go. Consta em boletim de 
ocorrência que o criminoso 
se aproximou em uma moto-
cicleta e efetuou um disparo 
que atingiu a cabeça da víti-
ma. A autoria e a motivação 
do crime estão sendo apura-
das.

isso, esse Celebra Sinop é es-
pecial, pois marca uma fase 
importante para a cidade 
e que chega às quase cinco 
décadas de fundação e qua-
tro décadas de emancipação 

formas de pagamento das 
taxas cobradas pelos serviços 
notariais e de registros. Com 
isso, o cidadão poderia ficar, 
eventualmente, sem opções 
para acessar serviços essen-
ciais de registro.

Para a secretária adjun-
ta do Procon-MT, Gisela Si-
mona, “é notável que ampliar 
as formas de pagamento traz 
benefícios tanto ao cidadão 
quanto ao estabelecimento, 
por questões de segurança e 
praticidade”, afirma. Mas o 
consumidor deve ficar aten-
to, alerta a gestora. 

“O estabelecimento não 
pode condicionar o paga-
mento por cartão a um valor 
mínimo. Isso é uma prática 
ilegal que fere o artigo 39, 
I do Código de Defesa do 
Consumidor”.

Em 2018, 104 policiais cometeram suicídio e 87 morreram em confronto 

Suicídio causou mais mortes 
em policiais do que confrontos
SETEMBRO AMARELO | Violência a que os policiais estão permanentemente expostos tem efeitos psicológicos graves

política”, comemora Rosana 
Martinelli.

Nesta sexta (13), tam-
bém no Dante, segue a Festa 
das Nações, a partir das 18h, 
o Festival de Teatro Infantil 

“Artes com fios de encanta-
mento” e que pode ser acom-
panhado pela comunidade 
na área interna do Centro de 
Eventos. Às 22h, tem o Mu-
sicanto.
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Clima desértico é bastante perigoso em todo o estado

Defesa Civil: MT não tem previsão
de chuva pelos próximos 20 dias
DA REPORTAGEM

Não há previsão de chu-
va para Mato Grosso pe-
los próximos 20 dias e as 
temperaturas devem per-
manecer altas, segundo 
alerta feito pela Secretaria 
Adjunta de Proteção e De-
fesa Civil. A forte onda de 
calor, com temperaturas 
5º acima da média, deve 
durar pelo menos mais 
cinco dias, conforme o 
Instituto Nacional de Me-
teorologia (Inmet). Para 
esta sexta-feira (13), a pre-
visão do instituto aponta 
temperaturas máximas de 
41°C e umidade abaixo de 
10%.

Diante do cenário de cli-
ma desértico - agravado 
pelo alto número de quei-
madas –, a pasta emitiu 
orientações para minimi-
zar os impactos da onda 
de calor e evitar riscos de 
hipertermia (elevação da 
temperatura corporal que 
pode comprometer o me-
tabolismo).

A primeira orientação 
é manter a hidratação do 
corpo, bebendo muita 
água, já que o período é de 
baixa umidade. 

Outro ponto importan-
te, é evitar a prática de 
exercícios físicos ao ar li-
vre, principalmente, nos 
horários mais quentes, 
entre 10h e 16h.

“Estamos há mais de 120 
dias sem chuva e a previ-
são aponta 0% de proba-
bilidade até o dia 23 de 
setembro. Esse ambiente 
inspira uma série de cui-
dados, por conta dessa fal-
ta de chuva, calor excessi-
vo, baixa umidade do ar e 

ESTADO DE CALAMIDADE | Órgão orienta habitantes a se hidratarem constantemente; previsão é de 41ºC até sexta
Foto: Divulgação

aumento do número de 
queimadas. Então umidi-
ficar o ambiente também 
é extremamente necessá-
rio nesse período crítico”, 
orientou o superinten-
dente da Defesa Civil, te-
nente-coronel BM Marce-
lo Reveles.

Ele ainda apontou que, 
além do uso de umidi-
ficadores, os moradores 
podem utilizar toalhas 
molhadas e recipientes 
com água para tornar o 
ambiente, seja o quarto 
ou outro cômodo da casa, 
mais propício à manuten-
ção da saúde. “Pedimos à 
população para que não 
coloque fogo em lixo e 
terrenos baldios, manten-
do sempre a limpeza des-
ses locais. 

E aos fumantes, que se 
atentem em não jogar 
pontas de cigarro em luga-
res inapropriados, como 
beira de estradas, pois a 
vegetação pode estar seca, 
causando incêndios de 
grandes proporções”, pon-
tuou o superintendente.

A Defesa Civil ainda des-
taca a necessidade do uso 
de roupas leves, preferen-
cialmente de algodão, e da 
hidratação de olhos, nariz 
e boca, bem como evitar o 
contato direto com o sol 
e sempre utilizar protetor 
solar.

SMS DE ALERTA
Os mato-grossenses 

podem se cadastrar para 
receber SMS de alertas 
da Defesa Civil de Mato 
Grosso. Para ter acesso, 
basta enviar o CEP para o 
número 40199, gratuita-
mente.


