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ESTADUAL

SUGESTÃO DA FILHA

Cuiabá e
Operário
invictos

E aí, Riva,
contaria
os podres?

Cuiabá e Operário VG fica-
ram no empate em 1 a 1 na Are-
na Pantanal, em partida válida 
pela 8ª rodada do Campeonato 
Mato-grossense, no domingo. 
A igualdade manteve as duas 
equipes invictas até agora. 
Alguns outros detalhes também 
são revelados com o resultado.
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A deputada estadual 
Janaina Riva, filha de José Riva, 
um dos políticos mais processa-
dos no país e que guarda para si 
mesmo os segredos mais sujos 
da política mato-grossense, deu 
uma sugestão ao pai: escrever 
um livro detalhando todos os 
podres da política em Mato 
Grosso.      
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Conheça as
empresas 
que irão gerir
os aeroportos
O Consórcio Aeroeste, forma-
do pela Sociedade Nacional de 
Apoio Rodoviário e Turístico 
(Sinart) e a Sociedade Civil Cam-
pineira (Socicam), foi o vencedor 
do leilão de quatro aeroportos de 
Mato Grosso (Cuiabá, Rondonó-
polis, Alta Floresta e Sinop).        
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Divulgação

CDP-lRv

DINHEIRO OU MÁ GESTÃO?

Desativação de delegacias é
motivada por falta de efetivo
Estudo técnico iniciado em fevereiro identificou a necessidade de 
suspensão das atividades de 16 delegacias no interior de Mato Gros-
so e vem causando certo desconforto para o Governo do Estado, que 
tenta justificar a decisão, mas se atrapalha neste processo.

KaRen Malagoli/alMT
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L.R.VERDE

Reeducandos 
em fábrica
A fábrica de artefatos de concreto e a serralheria instaladas nas 
dependências do Centro de Detenção Provisória integram o projeto 
Espaço de Trabalho Vida Nova e foram pensadas como uma forma de 
ofertar trabalho aos reeducandos de Lucas do Rio Verde. Página  - 7



Será que presta?
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você para itens de baixa qualidade e, 
claro, para vendedores mal-intencio-
nados. E, mais uma vez, o fato: isso 
não acontece apenas fora do País. Aí 
o camarada compra com essa men-
talidade, escolhe peço preço, compra 

em sites questionáveis 
e, enquanto espera que o 
produto seja entregue, fica 
se perguntando se o item 
“presta”. Bom, se você der 
“sorte” dele ser entregue, 
na maioria das vezes vai 
se deparar com algo de 
qualidade bastante ques-
tionável. Você precisa 
“saber comprar”. Escolha 

sites de renome, procure vendedores 
qualificados e leve em consideração a 
qualidade, e não o preço. Independen-
temente da origem do produto, com es-
ses cuidados suas chances de receber 
algo de qualidade aumentam expressi-
vamente.

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!

Comprar produtos “da China”. Essa 
virou uma expressão que define, mesmo 
que incorretamente, comprar incertas, 
onde você tem dúvidas tanto quanto a 
qualidade do produto quanto o tempo de 
entrega, chegando a colocar em dúvida 
se o produto vai 
realmente che-
gar ao destina-
tário. Como falei, 
essa definição 
é incorreta, vis-
to que o grande 
“erro” está na for-
ma que a maio-
ria dos usuários 
interage com o 
mercado da China. Comprando através 
de sites questionáveis e escolhendo pro-
dutos pelo preço é difícil conseguir qua-
lidade. Se você parar para pensar, mes-
mo comprando em sites nacionais, se 
forem adotados esses critérios os resul-
tados provavelmente não vão ser nada 
bons. A compra através de sites questio-
náveis já é um problema por si só. Não 
tomar cuidado ao escolher o vendedor 
também é um “atalho” para uma imensa 
“dor de cabeça”. O motivo? Não são raros 
os vendedores que entregam produtos 
diferentes do anunciado, não oferecem 
suporte e até mesmo que não enviam o 
produto.

Escolher produtos pelo preço leva 
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Depois de longa tramitação, o Congresso aprovou o 
projeto de lei que amplia o alcance do cadastro positivo 
de crédito. Espera-se que o texto receba a sanção presi-
dencial e facilite aos bons pagadores usufruir de sua con-
dição, se assim quiserem, para obter empréstimos bancá-
rios a juros mais baixos.

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

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

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

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

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

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

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

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

Editorial

Desfecho positivo

Ranking dos Políticos - Facebook

daquilo que lhe atribuíram.
A imprensa brasileira, pelo que obser-

vo diariamente, não está contra o gover-
no. Aliás, ela tem encampado a ideia da 
reforma da Previdência e sua urgência e 
trata com simpatia os ministros que não 
armam confusão.

As notícias desagradáveis que publica 
são geradas pelo presidente, seus filhos e 
pelos ministros apadrinhados pelo pole-
mista Olavo de Carvalho.

Mas os “filhotes” do Olavo, - o Chanceler 
Eduardo Araújo e o ministro da Educação 
Ricardo Vélez Rodríguez - a julgar pelas 
notícias dessa semana estão perigando no 
cargo. Até o Olavo, responsável pela nome-
ação deles, com sua costumeira grosseria 
e destempero atacou-os na mídia.

Aliás, este escritor é atualmente o 
maior desestabilizador do governo com 
sua nefasta influência sobre a família Bol-
sonaro., o Itamaraty e o MEC.

Não sei como conseguem levar a sério 
as ideias do Olavo, que é inconstante, gros-
seiro, inconsequente e tosco. Não custa 
lembrar que ele critica a vacinação infan-
til, ignorando que ela erradicou diversas 
doenças no mundo e mantém outras tan-
tas sob controle.

Também afirma que o tabagismo não 
faz mal, simplesmente baseado no fato 
de que ele fuma há 50 anos e tem (tinha, 
agora deixou de fumar) boa saúde. Além 
disso, condena a Teoria Evolucionista de 
Darwin que a escolas do mundo ocidental 
ensinam.

O núcleo duro do palácio precisa urgen-
temente convencer o presidente a deixar o 
celular fora do alcance da mão, a parar de 
culpar a imprensa pelas más notícias que 
ele próprio cria e a fazer uma “desolaviza-
ção” imediata do governo.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRE-
SÁRIO E ESCRITOR

Twitter e Imprensa

IMAGEM DO DIA

PRECONCEITO
A deputada Janaina Riva declarou 

que sofre preconceito por ser mulher 
e ocupar um cargo de poder. E que a 
surpreende mais ainda, segundo a de-
putada, é que o preconceito vem mui-
tas vezes de outras mulheres. Janaina 
diz que por diversas vezes nota colegas 
políticos desconfortáveis com sua pre-
sença em reuniões, por “desconfiança” 
de namoradas e esposas. “As mulheres 
têm muita restrição com outras mulhe-
res, existe uma competitividade muito 
grande no seio feminino e isso atrapa-
lha muito o trabalho umas das outras”.

SOZINHO
Janaína defende a candidatura à re-

eleição do prefeito Emanuel Pinheiro e 
sustenta que o movimento de Valtenir 
Pereira para tentar se lançar em 2020 
não encontra eco no partido. “Nesse 
momento, ele é voz isolada porque foi 
vencido dentro do partido. Ainda dei 
de exemplo que aconteceu isso comigo 
quando eu escolhi meu sogro, que era 
o Wellington Fagundes, e o partido es-
colheu o Mauro Mendes [disputa ao go-
verno]. Não saí esculhambando o parti-
do ou o Mauro”.

PREVIDÊNCIA QUEBRADA
Publicada nesta semana, a Lei Orça-

mentária Anual de 2019 trouxe à tona 
a situação dramática da Previdência 
Estadual. Conforme os números divul-
gados, nada menos que R$ 1.134.119.484 
arrecadados pelo Governo deverão ser 
repassados para cobrir o rombo deste 
ano do MTPrev. Isso dá 5,42% de tudo 
o que entra nos cofres do Governo do 
Estado. Para um Estado que tem 1% de 
capacidade de investimento, é muito 
dinheiro.

Os Bombeiros combateram um incêndio em um depósito 
com mais de 100 toneladas de papelão da empresa JBS, em 
Confresa. A ocorrência teve início às 8h de domingo (15). As 
chamas começaram no depósito de papelão e se alastraram 
para a sala de embalagens.

Tentar colocar a economia como conceito mais importan-
te em suas compras on line faz com que você corra muito 
mais riscos do que se levar em consideração fatores mais 
importantes, como qualidade dos produtos e qualifica-
ção do vendedor. Escolha o que realmente importa e, em 
seguida, pense na economia. Ela não deve ser “esquecida”, 
mas passa longe de ser a maior prioridade.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Corpo de Bombeiros

RENATO DE PAIVA PEREIRA

Não sei como conseguem levar a 
sério as ideias do Olavo, que é in-
constante, grosseiro, inconsequen-
te e tosco

Ainda não sabemos onde vai dar essa 
opção dos leitores pelas mídias sociais 
em prejuízo dos veículos de comunicação 
tradicionais. Dizem que possível medir a 
cultura (conhecimento) de uma pessoa 
pelo tamanho de seu vocabulário.

Se esta afirmação for verdadeira dá 
pra supor que a utilização constante das 
redes sociais com seu vocabulário restri-
to irá pouco a pouco reduzindo a varie-
dade de palavras do discurso, e com ele a 
cultura do povo.

Entretanto são meras suposições, por-
que como é um fenômeno recente ainda 
não é possível fazer um diagnóstico con-
fiável.

Desde que o presidente americano Do-
nald Trump escolheu o Twitter para fazer 
campanha, e governar depois de eleito, 
este estilo fez escola. Tanto que aqui no 
Brasil repetiu-se o mesmo fenômeno e 
com a mesma intensidade: o presiden-
te ganhou a eleição pela ação das redes 
sociais e está governando – ou tentando 
governar - com elas.

Em comum Bolsonaro e Trump têm o 
prazer de atacar a imprensa tradicional 
culpando-a pela divulgação dos dispa-
rates que eles próprios espalham a toda 
hora. Claro que a imprensa no mundo in-
teiro busca os deslizes dos governantes 
para noticiá-los, e isso os incomoda.

Alguns não sabendo lidar com essa si-
tuação atacam jornais e jornalistas, como 
o presidente Bolsonaro fez esta semana 
com a Constança Rezende, jornalista do 
Estadão.

Só que movido pela impaciência es-
queceu-se de primeiro conferir a notí-
cia para depois divulgá-la.  Posou mais 
uma vez de leviano porque a repórter em 
questão provou que não tinha dito nada 

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

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Foto: Divulgação

Janaina e José Riva na política mato-grossense

AL reuniu vereadores e representantes dos municípios

Desativação de delegacias é motivada 
por falta de efetivo, diz delegado
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Saúde e Segurança Pú-
blica, tradicionalmente, são 
as duas maiores preocupa-
ções de uma sociedade, mas 
nos últimos anos ambos os 
setores vêm passando por 
um colapso em Mato Gros-
so, fazendo com que a po-
pulação fique cada vez mais 
irritada e incrédula.

O estudo técnico ini-
ciado em fevereiro deste ano 
que identificou a necessidade 
de suspensão das atividades 
de 16 delegacias no interior 
de Mato Grosso vem causan-
do certo desconforto para o 
governo do estado que tenta 
justificar a decisão, mas se 
atrapalha neste processo.

Há 10 dias o governa-
dor Mauro Mendes chegou 
a justificar, além da falta de 
efetivo, o baixo índice de 
produtividade e registros de 
ocorrências nessas unidades. 
O estudo feito pela própria 
Polícia Judiciária Civil con-
sidero a posição necessária, 
já que essas delegacias sem 
tanta demanda geram um 
custo anual de mais de R$ 
840 mil à sociedade. Nes-

ses gastos, de acordo com a 
assessoria de imprensa do 
governo estadual estão os 
aluguéis de prédios, energia 
elétrica e locação de viaturas.

“A situação das dele-
gacias mostra um cenário 
deficitário e ineficiente para 
atendimento adequado à po-
pulação dos municípios, co-
locando em risco a vida dos 
servidores que estão nessas 
unidades e deixando muito 
aquém a prestação de ser-
viço policial”, pontuou dias 
atrás delegado geral, Mário 
Dermeval Aravéchia de Re-
sende.

Depois da repercussão 
negativa em todo o estado, 
do fechamento das delega-
cias, na audiência pública 
ocorrida na última sexta-
-feira (15) na Assembleia Le-
gislativa, o delegado geral 
tentou amenizar a situação 
reforçando que a suspenção 
dos serviços nas unidades é 
exclusivamente pela falta de 
efetivo. “Não se trata de falta 
de dinheiro para manter as 
delegacias, o problema é de 
recursos humanos. Faltam 
investigadores e escrivães 
e temos um prognóstico de 
200 policiais se aposentan-

DINHEIRO OU MÁ GESTÃO? | Em audiência pública, delegado geral da Polícia Civil defendeu estudo técnico
Foto: Karen Malagoli/alMt
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Foto: assessoria De iMprensa

CAIXA DE PANDORA

Janaina sugere que pai escreva livro
contando os podres da política em MT

TORNEIRA SECOU

Mauro Mendes veta 
emendas impositivas 
de deputados para não 
enganar prefeitos

Mauro Mendes endurece jogo com deputados por emendas 

A prefeita Rosana Martinelli (PR) no leilão em São Paulo 

DA REPORTAGEM

Sempre que possível, 
a deputada estadual Janaina 
Riva (MDB) evita mencio-
nar publicamente o nome do 
pai, José Geraldo Riva, ex-
-deputado estadual. Um dos 
políticos mais processados 
no país, Riva guarda para si 
mesmo os segredos mais 
sujos da política mato-gros-
sense. Com vários processos 
e alguma condenações, Riva 
sabe demais, se tornou uma 
verdadeira caixa de pan-
dora, semanas atrás entrou 
com novo pedido de delação 
premiada junto ao Supremo 
Tribunal Federal para dar 
informações importantes 
sobre os casos de corrupção, 
mas o que já disse até agora e 
o que está disposto a dizer na 
próxima delação parece ser 
apenas a ponta do iceberg.

Em entrevista à Rádio 

DA REPORTAGEM

Com objetivo de es-
tancar a crise econômica 
vivida pelo estado de Mato 
Grosso, o governador Mau-
ro Mendes (DEM), deci-
diu frear o pagamento de 
emendas para os deputa-
dos estaduais no valor de 
R$ 180 milhões, de acordo 
com a Lei Orçamentária 
Anual (LOA). A recomenda-
ção partiu da Procuradoria 
Geral do Estado (PGE).

De acordo com as de-
clarações dadas pelo gover-
nador democrata, o veto às 
emendas impositivas vai 
evitar que os prefeitos se-
jam alvos de promessas que 
não serão cumpridas. Cada 
parlamentar teria direito a 
R$ 7 milhões. “Estaríamos 
mentindo para os prefeitos 
e eu não quero isso. Quero 
fazer um Governo de ver-
dade”, disse o chefe do Exe-
cutivo.  Para o governador 
o momento é de crise e que 
os parlamentares estaduais 
precisam compreender a 
situação e entender o veto 
feito às emendas. “Vivemos 
um momento de crise e 
espero que os parlamenta-
res concordem. Então, não 
vamos brincar de fazer de 

Centro América, em Cuiabá, 
sua filha, Janaina Riva suge-
riu que o pai escrevesse um 
livro detalhando todos os 
podres da política em Mato 
Grosso. Na entrevista Janaina 
não só não escondeu, como 
admitiu a participação do 
pai nos esquemas no qual 
fora processado.

Com isso ela espera que 
o pai possa escancarar toda 
a verdade desse lamaçal, in-
clusive citando os demais 
nomes envolvidos nas frau-
des e que segundo ela nem 
chegaram a ser citados até 
aqui. 

“Não começou com ele. 
Mas, sem dúvida ele foi um 
grande articulador”, disse 
a deputada em entrevista à 
Rádio Centro América. Para 
a deputada, o sistema em si 
já é corrupto e o pai apenas 
se adaptou a ele. “Acho que 
meu pai sucumbiu à onda 

conta que tem emendas. Se 
tem dinheiro, a gente au-
toriza, senão tem dinheiro, 
não adianta brincar de fa-
zer emenda, pra dizer que 
faz convênio e depois não 
honra”, afirma Mendes. 

Como justificativa 
Mendes usa de exemplo os 
convênios firmados com as 
prefeituras via recursos de 
emendas acontecidos na 
gestão Taques, como é o 
caso dos convênios de ma-
nutenção dos Hospitais Re-
gionais no estado que não 
foram honrados e gerou 
um colapso na saúde públi-
ca. “Centenas de convênios 
não foram honrados, prati-
camente 70% das emendas 
nos últimos quatro anos 
não foram honradas. En-
tão, não adianta continuar 
com essa mesma mentira”, 
explica.   Líder do governo 
na Assembleia, o deputado 
democrata Dilmar Dal Bos-
co, vai conversar com os 
parlamentares visando com 
que eles reduzam o valor 
das emendas impositivas 
para uma quantia que Exe-
cutivo possa repassar. Mas 
o governador está taxativo 
em não fazer nada que não 
esteja dentro da capacidade 
financeira do Estado.

do nos próximos dois anos. 
Somente a regional de Ron-
donópolis tem 240 policiais 
civis, é como se toda uma 
regional se aposentasse. Esse 
problema da falta de efetivo 
é antigo, nós fizemos o pe-
dido oficial para concurso 
público em 2016, não fomos 
atendidos e agora o proble-
ma estourou no colo da atual 
gestão”, declarou.

Dinheiro ou má gestão? 
As autoridades agora despe-
jam a culpa nas administra-
ções passadas, que deixou a 
herança maldita para a atual 
gestão. 

O delegado avalia ainda 
que 6 das 16 delegacias que 
devem ser fechadas já foram 
alvos de ações civis públicas 
para que se garantisse a es-
trutura mínima de funcio-
namento. “Não temos gente 
para uma estrutura mínima 
de um delegado, quatro in-
vestigadores e um escrivão. 
Temos policiais trabalhan-
do 24 horas por 24 horas, 
em condições que beiram 
o ilegal por falta de pessoal. 
Não há condições de man-
ter essas delegacias. O gestor 
ainda pode responder por 
improbidade administrativa 

SORRISO

Gestores multados por falhas
no controle de medicamentos

SINOP

Consórcio deve investir R$ 85 milhões no aeroporto em 3 anos

DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT) apurou que três 
farmácias de Sorriso esta-
vam com diferenças no esto-
que, o que segundo o órgão 
vem comprovar uma má 
gestão do sistema de contro-
le de movimentação.

As falhas foram en-
contradas depois que os 
auditores do TCE fizeram 
o inventário do estoque de 
medicamentos das farmácias 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, acompa-
nhou em São Paulo, o leilão 
do bloco de aeroportos ad-
ministrados pela Infraero. 
Martinelli fez parte da comi-
tiva do senador Wellington 
Fagundes, do ministro de In-
fraestrutura, Tarcísio Gomes 
e do prefeito de Alta Flores-
ta, Asiel Bezerra.

O consórcio Aeroeste 
foi o vencedor do bloco Cen-
tro-oeste, que inclui os ae-
roportos de Sinop, Alta Flo-

Jardim Primavera, Central e 
São Domingos. Neles ha-
viam diferenças entre o es-
toque físico e o registrado no 
sistema de controle G-MUS.

O conselheiro interino, 
João Batista Camargo, rela-
tor do processo, que a gestão 
inadequada das farmácias 
que fazem parte do Sistema 
Único de Saúde do municí-
pio acabou “comprometen-
do a qualidade da reposição 
dos estoques e aumentando 
o risco de indisponibilidade 
de medicamentos à popula-

resta, Rondonópolis e Várzea 
Grande (Cuiabá). Para o ae-
roporto de Sinop, o governo 
federal estima investimentos 
na faixa de R$ 85 milhões, 
nos primeiros três anos de 
gestão. “O bloco centro-oes-
te foi o que teve maior ágio, 
isso demonstra o potencial 
da nossa região. Em nossa 
gestão investimos muito no 
aeroporto, porque entende-
mos que ele é um vetor de 
crescimento, e ter agora esse 
consórcio com essa previ-
são de investimento é muito 
positivo não apenas para Si-
nop, mas para todo o norte 

ção”, diz em seu voto apre-
sentado e julgado por una-
nimidade na sessão plenária.

As irregularidades cul-
minaram em multas aos ges-
tores das unidades de saúde 
e determinações ao prefeito, 
Ari Lafin. Foram multados 
em 6 UPFs (Unidade Padrão 
Fiscal) - Em Mato Gros-
so, cada UPF equivale a R$ 
138,46 - os responsáveis pela 
Farmácia Jardim Primavera 
(Marcello Faleiro da Silva), 
Farmácia Central (Priscila 
Diel Bobrzyk) e da Farmácia 

de Mato Grosso”, comemora 
Rosana. 

A partir do momento 
que assume o controle da 
operação aeroportuária, a 
concessionária tem que en-
tregar a sociedade um aero-
porto totalmente em con-
formidade com as normas 
técnicas de conforto e segu-
rança referentes ao transpor-
te aéreo.  “Os próximos pas-
sos agora são relacionados a 
habilitação dos vencedores, 
revisão documental, verifica-
ção de todos os procedimen-
tos e estando tudo em con-
formidade passamos para a 

São Domingos (Franciele Se-
gsttater de Oliveira. O ex-se-
cretário municipal de Saúde, 
Devanil Aparecido Barbosa 
também foi multado em 6 
UPFs pela falta de controle 
do ponto dos servidores dos 
postos de saúde da família 
(PSFs) municipais.

João Batista Camargo 
determinou ao atual gestor 
de Sorriso que realize um 
acompanhamento de forma 
pormenorizada do estoque 
de medicamentos das far-
mácias municipais.

assinatura do contrato, que 
deve ocorrer nos próximos 
três meses junto a ANAC”, 
explica Ronei Glanzmann, 
secretário Nacional de Avia-
ção Civil. 

O Senador Wellington 
Fagundes lembra que esse é 
um passo importante para a 
modernização e crescimen-
to da região centro-oeste. 
“A concessão dos aeroportos 
de Várzea Grande (Cuiabá), 
Rondonópolis, Sinop e Alta 
Floresta coloca Mato Grosso 
na rota do desenvolvimento. 
Esta é mais uma vitória de 
todo Mato Grosso.”

de corrupção, que não era 
só ele. Por isso que constan-
temente eu falo que gostaria 
que ele pudesse contar essa 
história, já até falei para ele 
que ele tinha que escrever 
um livro”, contou. 

Janaina cita ainda na 
entrevista que Riva era o 
grande articulador e que 
muitos políticos dependiam 

dele o que fez com que ele se 
envolvesse cada vez mais nos 
casos de corrupção. “Ele foi 
sem dúvida um grande arti-
culador, então muita gente 
dependia do Riva. Eram ve-
readores, prefeitos, deputa-
dos, deputados federais, era 
muita gente envolvida. Até 
os governadores, senadores”, 
revelou.

ao não oferecer condições 
ideais de funcionamento”, 
defendeu.

Atualmente 30 muni-
cípios não tem delegacias 
de polícia e agora deve subir 
para 46, caso sejam suspen-
sas as atividades, conforme 
a proposta da diretoria da 
PJC. “Ninguém está feliz ao 
propor a suspensão. Não é 
um fechamento porque elas 
foram criadas por lei, elas te-

rão as atividades suspensas, 
mas podem voltar caso haja 
incremento de pessoal. Mes-
mo que o governador Mauro 
Mendes autorize concurso 
público, com a burocracia e 
a formação dos policiais, so-
mente em 2021 eles seriam 
lotados nas unidades, mas 
até lá não temos pessoal, a 
não ser que fechamos dele-
gacias como a Derf (Delega-
cia de Roubos e Furtos) em 

Cuiabá e mandamos o efeti-
vo para essas cidades”, argu-
mentou Mário Demerval.

A assessoria de impren-
sa do governo informou que 
a Secretaria de Estado de Se-
gurança Pública vai convali-
dar o estudo feito pela PJC 
e analisar a forma que será 
realizada a suspensão das 
atividades nas delegacias, 
sem que isso cause prejuízos 
à segurança da população.
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CHARGE DO DIA Leonardo DiCaprio 
divulga pôster de seu 
novo filme com Brad Pitt

Através de sua conta oficial no 
Instagram, o ator Leonardo DiCaprio 
divulgou o primeiro pôster do filme 
“Once Upon a Time in Hollywood” 
(Era uma vez em Hollywood).

Na imagem ele aparece ao lado 
de Brad Pitt, com o famoso letreiro 
de Hollywood ao fundo.

O filme é o novo projeto do di-
retor Quentin Tarantino e sua pos-
tagem antecipa o lançamento do 
trailer, esperado para essa semana. 
Once Upon a Time in Hollywood é 
o nono filme do consagrado diretor 
e contará com os atores Leonardo 
DiCaprio, Brad Pitt e Margot Robbie, 
seguidos pelos brilhantes Al Paci-
no, Burt Reunolds, Tim Roth, Kurt 
Russel, Michael Madsen, Dakota 
Fanning e Damian Lewis. Depois de 
trabalhar em Justified, Damon Her-
riman estará no filme de Tarantino 
e interpretará Charles Manson.

Por conta de camiseta, 
Faustão vira piada nas 
redes sociais

Neste último domingo (17), o apre-
sentador Faustão acabou virando 
motivo de piada nas redes sociais, 
por conta da sua camiseta.

Acontece que o apresentador 
apostou em um look mais despojado, 
composto por uma calça jeans e uma 
camiseta divertida, com estampas de 
tubarões. E como não poderia deixar 
de ser, os telespectadores não perdo-
aram e fizeram piada com o artista.

Através do Twitter, muitos se ma-
nifestaram: “Só nos tubarõezinhos”, 
publicou uma internauta. “Baby sha-
rk, doo, doo”, escreveu outra citando 
um trecho de uma música que é hit 
de sucesso no momento. “Magrinho 
com a camiseta do tubarão!”, disse 
outro.

Durante o programa deste do-
mingo, Faustão recebeu convidados 
como Leonardo, Alok, Alceu Valença 
e Paulo Ricardo que participaram do 
quadro ‘Ding Dong’. Além disso, ele 
anunciou para o final do mês, a volta 
do quadro ‘Show dos Famosos’.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Roberta Miranda critica 
Alok e causa polêmica
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A apresentadora Roberta Miranda acabou criando 
polêmica nas redes sociais, ao criticar o DJ Alok, nes-
te último domingo (17), enquanto assistia ao “Domin-
gão do Faustão”.

O DJ que foi um dos convidados da atração, tocou 
as suas músicas do momento, e através do seu Twitter, 
Roberta questionou os seus seguidores: “Alguém po-
deria me responder qual o trabalho do DJ?“, pergun-
tou a cantora.

Os internautas então, não gostaram nada da ironia 
da artista e rebateram: “Fazer música?”, questionou 
um. “A música já está feita amigo!”, respondeu ela com 
risadas.

A atitude da cantora foi reprovada pelos fãs. “Eita 
Roberta, pra que isso tudo? Se não gosta do cara é uma 
coisa…agora soltar essa ai? Todo mundo tem espaço 
nesse universo musical…pra mim isso foi, no mínimo, 
preconceito…e logo da sua parte? Crédito pra você lá 

embaixo, ó!”, disse um segui-
dor. “Oba! Cara muito obrigada!! 
Vou dar uma música minha pra 

eles!!! Na verdade, nova roupa-
gem da música que está pron-
ta”, respondeu Roberta.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700812100  030.012.431
279002800866200  940.348.262
279002800784400  044.319.231
279146300                 28.466.457/0001-
279181200                 28.942.544/0001
279002800686400  036.008.591
279002701441800  039.195.451-
279002800815300  047.762.391
279002700624300  011.368.291
279002701102900  043.800.441
279002800304700  008.589.291
279002700746800  028.458.011
279683700002600  061.312.141
279002700231100  545.897.389
279041100                 15.254.524/0001
279002701321200  046.753.761
279002701411500  023.717.591
279002701412500  015.385.111
279002800874300  740.170.391
279002100187000  945.182.540
279002700177200  012.612.111
279888100                  00.464.720/0001-
279002701092700  033.212.491-
279002701433700  037.443.851
279002700531200  739.695.671
279002800138100  964.635.621
279002800851300  904.619.401
279002800640500  055.533.958
279002701453700  022.551.331
279002800547400  038.636.229
279002800287500  865.796.901
279002800828600  303.789.311
279002701152100  486.596.491
279002701377200  034.519.861
279695100001600  036.565.951
279002701299400  768.743.381-
279030700                   12.114.544/0001
279002700472200  031.397.721
279002700077800  009.393.691
279002701442000  104.340.869
279002701406700  042.933.871
279002800737600  012.012.342
279958300025100  033.127.831
279002700976200  011.162.171-
279002700878500  037.299.949
279002700751700  030.685.151
279979300006300  008.407.681-
279002701166300  841.311.791
279002701355300  013.629.971
279380500055000  916.640.711
279002700430900  005.497.911

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, 
com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após 
tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede 
desta cooperativa no prazo máximo de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar 
suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os beneficiários:

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700400700  626.968.661
279002800527500  859.281.781
279002701224100  002.025.421
279002800565800  045.672.531
279002701475900  957.020.911
279002701480300  037.031.631
279002701470400  014.218.631
279002701000800  417.559.950
279059900                 09.023.583/0001
279002800528300  516.802.541
279002800216900  868.452.681
279002700578600  015.422.759
279002701368900  053.717.661
279002800139300  650.205.701
279002701347300  061.991.691
279002400095100  303.510.408-
279002800594000  721.779.851
279002701357200  025.361.661
279002700675100  706.942.300
279002701200300  014.883.771
279002700764900  732.269.981
279002700682300  726.885.139
279002701359000  065.453.671
279002701410900  026.644.321
279002800280000  028.877.591
279002701291300  051.692.901
279002700794300  052.991.829
279002701150600  902.588.271
279002701045000  743.785.621
279002701152400  952.898.011
279002700886500  024.464.591
279002800870800  026.705.061
279002800165200  769.752.581
279002700661600  394.046.171
279002800830400  841.515.601
279002800346300  043.102.661-
279002800248100  723.166.671
279002700259100  988.972.091
279020600                  14.421.664/0001
279028300                  13.558.243/0001
279002800812300  012.529.211
279002701311300  044.231.751
279002701286400  037.486.441
279002700885800  719.562.981
279002701311900  012.576.521
279002700426500  447.800.601
279002701117700  024.639.371
279690200                  10.431.127/0001
279002700550500  014.959.441
279002701063000  031.223.141

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT
AVISO DE LEILÃO 01/2019

Processo Administrativo Nº 14/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM comunica a todos os 
interessados que estará realizando processo licitatório, na modalidade de 
LEILÃO Nº 01/2019, objetivando a finalidade de selecionar propostas para 
alienação de bens móveis e veículos. Os interessados em obter o edital deverão 
se dirigir à Prefeitura Municipal de Santa Carmem ou também através do site 
www.santacarmem.mt.gov.br e e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br em 
conformidade com as disposições da lei nº 8666/1993.
1 – LOCAL, DATA E HOTA
A sessão pública será realizada nas dependências da Secretaria Municipal de 
Obras e Serviços Públicos, localizada na avenida Santos Dumont, nº 492, iniciando 
com data de 02 de abril de 2019 às 09:00 horas, horário local.
Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça 
a realização desta licitação na data acima mencionada, o evento será 
automaticamente transferido para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo 
horário, independentemente de nova comunicação.
2 – RELAÇÃO PARA ALIENAÇÃO DOS SEGUINTES BENS:
LOTE 01: Ar condicionado e condicionadores de ar
LOTE 02: Carteiras e cadeiras escolares de madeira. 
LOTE 03: Cadeiras e poltronas tipo longarina.
LOTE 04: Gerador movido a gasolina.
LOTE 05: Chapas e porta de vidro.
LOTE 06: Aparelhos eletrônico do tipo televisor, monitor, computador, impressora.
LOTE 07: Bens domésticos do tipo geladeira, fogão, freezer, pia.
LOTE 08: Arquivo, armário, mesa.
LOTE 09: 10 toneladas de matérias retorcidos de cobertura inservível composto 
por ferro, zinco e estrutura metálica (sucatas)
LOTE 10: Cadeira odontológica
LOTE 11: Veículo Fiorino Ambulância 1.3, ano 2010/2010, flex, cor branca, chassi 
9BD255429A8882562, placa NJW 1964
LOTE 12: Veículo Uno Way 1.0 Flex Economy 4p, ano 2013/2013, flex, cor branca, 
chassi 9BD15844AD6854977, placa OAQ 7728
LOTE 13: Veículo Strada Fire CS, ano 2008/2009, flex, cor branca, chassi 
9BD27803A97111391, placa NJK 3944
LOTE 14: Veículo Peugeot boxer 330m 2.3 diesel, ano 2011, chassi 
936ZBXMMBB2071393, placa NJW 4892.

Santa Carmem – MT, 19 de março de 2019.
Maitê Sehnem

Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

PROCESSO: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 005/2019

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Vera - MT torna 
público que nos precisos termos da Lei n° 8.666/93 de 21 de Junho de 1993, 
com as alterações subseqüentes realizará a Dispensa de Licitação de processo 
licitatório, objetivando a LOCAÇÃO de um imóvel para atender as necessidades 
precípuas da Administração no que se refere ao funcionamento do Ateliê de 
Costura dos Clube de Mães Nossa Senhora da Rosa Mistica, conforme segue:

LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL urbano, sala comercial, com 58,5 m², composto de um 
salão comercial e um banheiro, localizado na Avenida Manágua, nº 1637 centro, 
nesta cidade de Vera –MT.

A dispensa será realizada de acordo com Art. 24, incisos X e II da Lei Federal n° 
8.666/93 de 21 de Junho de 1993. e suas alterações posteriores

Vera - MT, 18 de Março de 2019.

MAURO ROMBALDI
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Portaria nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT
TERMO DE RATIFICAÇÃO – DISPENSA Nº 005/2019

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL URBANO DESTINADO AO 
FUNCIONAMENTO DO ATELIÊ DE COSTURA DO CLUBE DE MÃES NOSSA 

SENHORA DA ROSA MÍSTICA, pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses.

Favorecido: RAULINO BEUMER, inscrita no CPF nº 208.357.791-49;

Valor global estimado: R$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Prazo de vigência do Contrato: 12 (doze) meses, contados da assinatura.

Fundamento Legal: Artigo 24, X, da Lei 8.666/93, atualizado pelo Decreto Federal 
9.412/2018.

                  
RATIFICO a presente Dispensa de Licitação nos termos do Art. 26, da Lei nº 
8.666/93, e alterações posteriores e de conformidade com o Parecer Jurídico e 
justificativa (documentos anexos ao processo).

Vera - MT, 18 de Março de 2019.

MOACIR LUIZ GIACOMELLI
PREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 006/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público 
que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 006/2019 referente 
à “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Peças Originais e 
Paralelas de 1a Linha para Veículos da Frota Municipal de Ipiranga do Norte – 
MT”, as seguintes Empresas: 1) TNOVE COMERCIO DE PEÇAS EIRELI EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 30.369.251/0001-09, vencedora dos itens 
n.° 23, 25, 26, 27, 55, 56, 57, 68, 69, 85, 86 e 87; 2) OLAPER COMERCIO E 
DISTRIBUIDORA DE LUBRIFICANTES E PNEUS LTDA, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.° 17.553.866/0001-22, vencedora dos itens n.° 2, 5, 7, 8, 11, 14, 16 
e 59; 3) GTR COMÉRCIO DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.° 25.046.508/0001-51, vencedora dos itens n.° 37, 39, 
48, 61 e 63; 4) O. MONTAGNA & CIA LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob 
n.° 24.969.636/0001-04, vencedora dos itens n.° 1, 3, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 34, 35, 36, 58, 60 e 70; 5) FALCÃO COMERCIO DE ROLAMENTOS 
E PEÇAS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 07.346.954/0001-08, 
vencedora dos itens n.° 43, 44, 45, 73, 74, 75, 78, 79, 80, 81, 82, 83 e 84; 6) DIMAQ 
CAMPOTRAT CUIABÁ COMERCIAL LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o 
n.° 05.220.404/0001-04, vencedora do item n.° 43; 7) SÓ ÔNIBUS COMÉRCIO E 
SERVIÇOS EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 15.593.959/0001-55, 
vencedora dos itens n.° 28, 29, 30, 49, 50, 51, 71 e 72; 8)  NE EQUIPAMENTOS, 
PEÇAS E LOCAÇÃO DE MAQUINAS LTDA – ME, devidamente inscrita no CNPJ 
sob o n.° 09.619.626/0001-55,  vencedora  dos  itens  n.°  40  e  42;  9)  PODIUM  
COMÉRCIO  E  ATACADISTA  DE  AUTOPEÇAS  LTDA  –  ME,  devidamente  
inscrita  no  CNPJ  sob  o  n.°  19.822.233/0001-06,  vencedora  dos itens n.° 
13, 31, 32 e 33; 10) BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA 
– EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.° 17.274.687/0001-56, , vencedora 
dos itens n.° 38, 41, 47, 62, 64, 65, 66, 76 e 77; 11) RETISOL RETIFICA, 
COMÉRCIO E DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA – EPP, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.° 17.870.695/0001-65,  vencedora dos itens n.° 4 e 88; 12) IDEAL 
COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS EIRELI,  devidamente  inscrita  no  CNPJ  sob  o  
n.° 30.865.963/0001-19,   vencedora  dos  itens  n.°  22,  24  e  67;   13)  NORTÃO 
COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA,  devidamente 
inscrita no CNPJ  sob  o n.°  15.271.538/0001-08, vencedora  dos  itens  n.° 52,  
53  e  54. 

Ipiranga do Norte – MT, 18 de Março de 2019.
ANE KELLY RIBEIRO PITTERI - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
04/04/2019, às 07:30h., na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – 
MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de 
Pneus Radiais com Certificação do INMETRO, Câmaras de Ar e Protetores para 
Utilização e Manutenção de Maquinas e Veículos da Frota Municipal”, conforme 
detalhamento especificado no edital e termo de Referência. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O 
Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala 
de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.
ipirangadonorte.mt.gov.br, Portal da Transparência, Prefeitura Municipal – Poder 
Executivo, aba PUBLICAÇÕES. Ipiranga do Norte-MT, 18 de Março de 2019. 

Ane Kelly Ribeiro Pitteri
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE 

PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, 
que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO 
POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA, 
MECANICA, RETIFICA, FUNILARIA E PINTURA, SUSPENSÃO E MOLEJO, 
BORRACHARIA, BOMBAS E INJEÇÃO DOS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL, 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E SECRETARIA DE SAÚDE, 
MUNICIPIO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública 
para o dia 02 DE ABRIL DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, 
nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 
13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    

Juína-MT, 18 de Março de 2019. 
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Designado
Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT

AVISO DE LICITAÇÃO - VENDA DE IMÓVEIS
CONCORRÊNCIA N.º 001/2019

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO do Poder Executivo 
do Município de Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 6.412/2019, 
devidamente autorizado pelo Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam se interessar, que venderá, 
pela maior oferta, os imóveis localizados na AREA DESMEMBRADA – PARQUE 
DE EXPOSIÇÃO, CONFORME LEI Nº 1.745/2017, MUNICÍPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, do Patrimônio Público Municipal, relacionados e 
discriminados no ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 001/2019.
O Edital da Concorrência n.º 001/2019, do qual é parte integrante o presente Aviso 
de Licitação, estará a disposição dos interessados, do dia 18/03/2019 a 22/04/2019, 
das 07:00 às 13:00 horas, de segunda a sexta-feira, no DEPARTAMENTO DE 
COMPRAS, MATERIAIS E LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 33N, 
Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-
MT), estando a sessão pública para abertura de propostas designada para o dia 
22/04/2019, às 08:00 horas (Horário Local).
Maiores informações sobre os imóveis colocados a venda poderão ser obtidas 
no DEPARTAMENTO DE CONTROLE URBANO, sito na Travessa Emmanuel, 
n.º 33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUÍNA-MT). 

Juína-MT, 18 de Março de 2019.
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Presidente
Comissão Permanente de Licitação

Poder Executivo - Juína-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019-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 as empresas: ORTOMEDIC SERVIÇOS MEDICOS 
ORTOPEDICOS LTDA-EPP: no lote 03; JOAQUIM DELFINO NETO FILHO-ME: 
no lote 01; FOGAÇA & TEIXEIRA FOGAÇA LTDA-EPP: no lote 02; 
CLINICA DO CORAÇÃO-DIAGNOSTICOS EM CARDIOLOGIA LTDA-EPP: no lote 
04. Juina-MT, 18 de março de 2019.

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT

TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - 
MT, torna público que realizará no dia 05/04/2019, às 08:00 horas, na Rua Pará, 
1.850, Licitação destinada a Contratação de empresa para dar continuidade na 
execução da obra referente a construção de cobertura de quadra poliesportiva 
padrão FNDE, com área coberta de 772,40m². Os interessados poderão consultar 
o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de expediente da 
Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - MT, 18 de 
março de 2019. 

MAURO ODINEI SOLIANI
Secretário de Administração.

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

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

ENGEDELTA ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA 
CNPJ: 72.244.114/0001-98, torna público que requer 
junto a SAMA, Licença Prévia e de Instalação de 
Ampliação, e Licença de Operação, para fabricação 
de estruturas pré-moldadas de concreto armado, em 
série e sob encomenda, localizada na coordenada 
12º31’09,70”S de latitude Sul e 55º42’19,26”W de lon-
gitude oeste, zona urbana do município de Sorriso-MT. 
Não foi realizado o EIA/RIMA.

BR IMPLEMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI, esta-
belecido na Rua Colonizador Enio Pipino, nº 5176, 
Setor Industrial, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
28.116.685/0001-55, Torna Público que requereu jun-
to a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimen-
to Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de 
Operação – LO das atividades de Manutenção e repa-
ração de veículos automotores. Não foi determinado 
EIA/RIMA. Maria Fernanda – Soluções Ambientais 
(66)99626-3037

ERICA MARTINS VINHA DA ROCHA - ME, CNPJ 
11.885.862/0001-65, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação Licença de 
Operação para atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores, locali-
zada na Rua São Francisco de Assis, N 125, Industrial, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RI-
MA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

SCHOFFEN & SCHOFFEN LTDA EPP, CNPJ: 
06.215.893/0001-79 Localizada na Estrada Bauru, S/
n° Km-0,48 Setor Industrial no Município de Marcelân-
dia/MT, torna público que requereu junto à Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a Renova-
ção da Licença de Operação. Não foi terminado EIA/
RIMA.

JOAO PEDRO BELLINCANTA EIRELI – EPP (S3 MA-
DEIRAS), CNPJ: 24.682.889/0001-00, Torna público 
que requereu a SEMA, a Renovaçao de Licença de 
Operaçao, para a atividade de Serraria com desdobra-
mento de madeira, no municipio de SINOP – MT. Não 
EIA RIMA

C. M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA - EPP, CNPJ 
07.351.198/0001-05, torna público que requereu jun-
to a SAMA/ SORRISO/MT, a Renovação Licença de 
Operação (LO) para atividade de Serviços de insta-
lação, manutenção e reparação de acessórios para 
veículos automotores, localizada na AV. Perimetral 
Sudeste, N 10187, Centro, Município de Sorriso/MT, 
não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 001/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 15 DE MARÇO 
DE 2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO TERMO 
ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, em 
atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom 
funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender 
as necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se em 15 de 
março de 2019, AS 08:00 HORAS, onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes 
licitantes: empresas: A empresa C.E CARVALHO COMERCIAL - EPP, inscrita no CNPJ n° 
24.864.422/0001-73, sagrou se vencedora para o item 2792, no valor global de R$ 98.999,00 (Noventa 
e Oito Mil e Novecentos e Noventa e Nove Reais), GIGANTE RECÉM NASCIDO LTDA EPP, 
inscrita no CNPJ n° 62.413.869/0001-15, sagrou se vencedora para o item 2712, no valor global de R$ 
9.937,00 (Nove Mil e Novecentos e Trinta e Sete Reais), HOSPCOM EQUIPAMENTOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.743.288/0001-08, sagrou se vencedora para o item 
2703, no valor global de R$ 130.000,00 (Cento e Trinta Mil Reais), HOSPI BIO INDÚSTRIA E 
COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ n° 11.192.559/0001-87, sagrou se 
vencedora para os itens 2774 e 2776, no valor global de R$ 2.715,03 (Dois Mil e Setecentos e Quinze 
e Três Centavos) e OLIDEF CZ INDÚSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS 
HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ n° 55.983.274/0001-30, sagrou se vencedora para o item 
2703, no valor global de R$ 13.800,00 (Treze Mil e Oitocentos Reais) e o item 2803 foi declarado 
como Fracassado a única empresa que apresentou proposta estava com o valor muito superior ao nosso 
balizamento. Totalizando o Certame no valor Global de R$ 255.451,03 (Duzentos e Cinquenta e 
Cinco Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais e Três Centavos). Demais informações 
poderão ser solicitadas na sede do Consórcio, ou pelo Fone: (66) 3575-1017 e e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com. Fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, nos 
termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.  

Peixoto de Azevedo MT, 18 de Março de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 

REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de 
Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 27 de 
Março de 2019, às 13:30 horas, na Sede do Consórcio, o 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 004/2019, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO 
DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS 
JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019, 
que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e 
maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 
3575-2489. 

 
Peixoto de Azevedo MT, 12 de Março de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 019/2018 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE 

DO PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 18 DE 
MARÇO DE 2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo 
- MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 019/2018, com objeto de REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 
PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERMO DE 
CONVENIO 002/2015, CELEBRADO ENTRE O CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDA DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO E A SECRETARIA DE ESTADO DE 
SAÚDE DO ESTADO DE MATO GROSSO, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL 
REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, em 
atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom 
funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com objetivo de 
atender as necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se 
em 18 de março de 2019, AS 08:00 HORAS, onde consagraram-se vencedoras do certame as 
seguintes licitantes: empresas: A empresa INSTRAMED INDUSTRIA MÉDICA HOSPITALAR 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 90.909.631/0001-10, sagrou se vencedora para o item 2920, no valor 
global de R$ 36.000,00 (Trinta e Seis Mil Reais), FANEM LTDA, inscrita no CNPJ n° 
61.100.244/0001-30, sagrou se vencedora para o item 2912, no valor global de R$ 1.399,00 (Hum 
Mil e Trezentos e Noventa e Nove Reais), HOSPCOM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 
LTDA, inscrita no CNPJ n° 05.743.288/0001-08, sagrou se vencedora para o item 2781, no valor 
global de R$ 4.982,00 (Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais), HOSPI BIO INDÚSTRIA 
E COMERCIO DE MOVEIS HOSPITALARES, inscrita no CNPJ n° 11.192.559/0001-87, sagrou 
se vencedora para os itens 2775 e 2917, no valor global de R$ 20.600,00  (Vinte Mil e Seiscentos 
Reais) e CIRÚRGICA GONÇALVES LTDA EPP, inscrita no CNPJ n° 15.371.628/0001-70, sagrou 
se vencedora para os itens 2906, 2915, 2916, 2918, 2921, 2923, 2924, 2926 e 2927, no valor global 
de R$ 20.678,00 (Vinte Mil e Seiscentos e Setenta e Oito Reais) e M.K.R COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n° 31.499.939/0001-76, sagrou se vencedor do 
item 2911 no valor global de R$ 1.030,00 (Hum Mil e Trinta Reais) e o item 2913 declarado como 
Deserto e os itens 2786, 2787, 2914, 2925 e 2928 foram declarados como fracassado as propostas 
apresentadas estavam com os valores muito superior ao nosso balizamento. Totalizando o Certame 
no valor Global de R$ 84.689,00 (Oitenta e Quatro Mil e Seiscentos e Oitenta e Nove Reais). 
Demais informações poderão ser solicitadas na sede do Consórcio, ou pelo Fone: (66) 3575-1017 e 
e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. Fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, 
nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.  

Peixoto de Azevedo MT, 18 de Março de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 



Cuiabá segue invicto e na liderança, mesmo com empate
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Cuiabá e Operário VG empatam
e seguem invictos no Estadual
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Cuiabá e Operário VG 
ficaram no empate em 1 a 
1 na Arena Pantanal, em 
partida válida pela 8ª roda-
da do Campeonato Mato-
-grossense, no domingo 
(17). A igualdade manteve 
as duas equipes invictas até 
agora. Alguns outros deta-
lhes também são revelados 
com o resultado.

O primeiro deles é a 
invencibilidade, afinal, as 
duas equipes ainda não 
perderam neste Estadual. 
A segunda é que ampliou 
o tempo do Dourado sem 
perder pelo Mato-gros-
sense: desde 7 de maio de 
2017, quando foi derrotado 
no tempo normal no jogo 
de volta da decisão dian-
te do Sinop, e venceu nas 
penalidades, a equipe não 
sabe o que é perder nos 90 
minutos. 

Ano passado, por 
exemplo, a equipe con-
quistou o bicampeonato, 
passando isento. Já são 23 
jogos no total.

Outro detalhe foi a 
manutenção da invencibi-
lidade do Dourado sobre o 
Operário. Até hoje, foram 
disputados 11 jogos oficiais, 
com 8 vitórias do Cuiabá e 
3 empates, 20 gols a favor 
e 5 contra.

Na última jornada, 
que será disputada quarta-
-feira (20), o Dourado pre-
cisa de um empate contra o 
União Rondonópolis para 
garantir a liderança. Este é 
um duelo direto, já que o 
adversário precisa de uma 
vitória simples para tomar 
o lugar do Cuiabá.

O JOGO
A partida teve o Cuia-

bá com as melhores chan-
ces desde o início da par-
tida, enquanto o Operário 
buscava sair com veloci-
dade nos contra-ataques. 
Até que 25 do primeiro 
tempo, Felype brigou com 
a defesa, chutou, a bolsa 
desviou no calcanhar de 
um defensor e matou as 
chances do goleiro Victor 
Souza. O empate do Cuia-
bá veio somente aos 38 da 
etapa complementar, com 
Caio Dantas, aproveitando 
cruzamento de Júnior To-
dinho.

Na próxima rodada, 
o Operário faz o “Clássi-
co dos Milhões” contra o 
Mixto. A equipe está em 3º 
e, dependendo dos resulta-
dos, pode terminar em 2º 
ou mesmo em 4º. 

Já o Cuiabá só poderá 
ser superado na classifi-
cação caso seja derrotado 
pelo União. Missão difícil 
do Colorado.

QUASE DEFINIDOS | Igualdade foi favorável ao Dourado, que mantém invencibilidade de 23 jogos sobre o rival

Foto: Felipe Zito

Felipão pode mudar o time do Palmeiras para a última rodada 
do Paulistão

Foto: RepRodução

Foto: JúnioR MaRtins

Foto: assessoRia

RECUPERAÇÃO

Sinop vence fora e pode 
encarar o LEC nas quartas

PALMEIRAS

Pendurados podem 
fazer Felipão mudar 
time para última rodada

MATO-GROSSENSE

Luverdense vira e ultrapassa o Mixto

Galo do Norte aplicou 2 a 0 sobre o Araguaia, fora de casa 

De pênalti, Wilson Jr. fez um de seus gols 

DA REPORTAGEM

O Sinop FC conquis-
tou uma importante vitó-
ria longe de casa. Na tarde 
de domingo (17), o Galo do 
Norte venceu o Araguaia 
por 2 a 0, no Estádio Zeca 
Costa, em Barra do Gar-
ças. Com o triunfo, o Sinop 
chega aos 12 pontos, passa 
o Mixto na tabela de clas-
sificação e assume a quinta 
posição. Com isso, a equi-
pe enfrentaria hoje o rival 
Luverdense nas quartas de 
final. Já o time da casa Ara-
guaia permanece com oito 
pontos na sétima coloca-
ção.

O Galo do Norte foi 
melhor na partida e fez os 
gols nos finais nas duas eta-
pas. Abriu o placar aos 47 
minutos do primeiro tem-
po de pênalti, com o ver-
sátil Léo Colman, que joga 
tanto como lateral-direito, 
quanto de volante. Com a 
vantagem, o Sinop foi am-
pliar o placar aos 47 mi-
nutos do segundo tempo, 
desta vez com o destaque 
Deivisson Pikachu, que fe-
chou o placar e garantiu os 
três pontos para o time do 
Nortão.

Na próxima e última 

DA REPORTAGEM

Além do tradicional 
rodízio promovido pela co-
missão técnica do Palmei-
ras, os cartões amarelos po-
dem fazer Felipão mudar 
a equipe titular do Verdão 
para a partida contra a Pon-
te Preta, nesta quarta (20), 
na Arena, às 20h30, pela úl-
tima rodada da fase de gru-
pos do Paulistão.

De acordo com regu-
lamento do torneio, a con-
tagem dos cartões amarelos 
vai zerar para o mata-mata. 
Mas quem receber o ter-
ceiro cartão amarelo na 
12ª rodada terá de cumprir 
suspensão automática no 
primeiro jogo das quartas 
de final, no próximo fim de 
semana.

No Palmeiras, o za-
gueiro Luan, os volantes Fe-
lipe Melo e Thiago Santos, 
os laterais Mayke e Diogo 
Barbosa, o meio-campista 
Moisés e o atacante Bor-
ja estão com dois cartões 
amarelos. Dos pendurados, 
apenas Luan tem ausência 
confirmada contra a Ponte 
porque ainda se recupera 
de um estiramento muscu-
lar. Weverton, convocado 
para a seleção brasileira, 
Gustavo Gómez, convoca-
do para a seleção paraguaia, 
e Antônio Carlos, suspenso 
com três cartões amarelos, 

DA REPORTAGEM

O Luverdense visitou 
o Mixto no último sába-
do (16) e conseguiu não 
só uma vitória de virada, 
como também ultrapas-
sou o rival na classificação 
do Campeonato Mato-
-grossense, restando ape-
nas uma rodada para o 
fim da primeira fase.

A partida, realizada na 
Arena Pantanal, começou 
com o Tigre indo para 
cima. Aos cinco minutos, 
Willian Amendoim abriu 
o placar. O Mixto seguiu 
apertando o adversário, 
mas aos 35, Wilson Júnior, 
de pênalti, Empatou.

No segundo tempo, o 

rodada, a Araguaia já clas-
sificado recebe o Juara no-
vamente no Estádio Zeca 

Luverdense partiu para 
cima no segundo tempo e 
virou com de Igor, e logo 
depois Wilson Jr. fez seu 
segundo gol na partida 
e deu números finais ao 
placar: 3 a 1.

Com o resultado, o 
LEC subiu para a 4ª po-
sição, com 13 pontos, e 
deve se consolidar entre 
os quatro primeiros, pois 
na próxima rodada (que 
será toda realizada nesta 
quarta-feira, 20) a equipe 
pega o lanterna e já re-
baixado Operário FC. Já 
o Mixto caiu para 6º, pois 
também foi ultrapassado 
pelo Sinop. O próximo 
adversário é o Operário 
VG, na Arena.

Costa, em Barra do Garças. 
Já o Sinop, fecha a primeira 
fase como mandante, con-

tra o Dom Bosco, no Está-
dio Gigante do Norte, em 
Sinop.

também estão fora da últi-
ma rodada da fase de gru-
pos do Paulistão.

A zaga, aliás, vai repre-
sentar uma dor de cabeça a 
mais para a comissão técni-
ca contra a Ponte Preta. Isso 
porque além de Antônio 
Carlos, o Verdão não pode-
rá contar com o convocado 
Gustavo Gómez e com os 
machucados Luan e Vitão. 
O volante Thiago Santos 
pode ser improvisado.

Se optar por poupar 
o time, Felipão pode esca-
lar o Verdão com: Fernan-
do Prass ( Jailson); Marcos 
Rocha, Thiago Santos, Edu 
Dracena e Victor Luis; Jean, 
Bruno Henrique e Lu-
cas Lima; Carlos Eduardo 
(Zé Rafael), Felipe Pires e 
Deyverson.

Classificado, o Pal-
meiras lidera o Grupo B do 
Paulistão com 22 pontos 
e três de vantagem para o 
Novorizontino, que será o 
rival do Verdão nas quartas 
de final do torneio estadual 
pelo terceiro ano consecu-
tivo. Para garantir a vanta-
gem de poder decidir em 
casa sem depender de outro 
resultado, o time de Felipão 
enfrenta a Ponte Preta por 
um empate. Na classifica-
ção geral, os palmeirenses 
estão dois pontos atrás do 
Red Bull e um ponto atrás 
do Santos.
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Quatro aeroportos de MT foram cedidos à iniciativa privada 

Veja quais são as duas empresas
que irão gerir quatro aeroportos
DA REPORTAGEM

O Consórcio Aero-
este, formado pela Socie-
dade Nacional de Apoio 
Rodoviário e Turístico 
(Sinart) e a Sociedade Ci-
vil Campineira (Socicam), 
foi o vencedor do leilão 
de quatro aeroportos de 
Mato Grosso (Cuiabá, 
Rondonópolis, Alta Flo-
resta e Sinop). Ao todo, a 
outorga paga será de R$ 
40 milhões. As empresas 
têm experiência em ad-
ministração de terminais 
rodoviários e também ae-
roportuários.

A Sinart se apresenta 
como prestadora de ser-
viços de terminais de pas-
sageiros, estacionamentos 
públicos e privados. No 
segmento de hotelaria, 
são três hotéis de médio 
e grande porte, através da 
Rede Portal Hotéis, e no 
setor de estacionamentos 
ela atua através das em-
presas BahiaPark e Ama-
zonPark, em todo o terri-
tório nacional.

Além disto, a Sinart 
foi uma das primeiras em-
presas privadas a adminis-
trar aeroportos no país e a 
única do Norte/Nordeste. 
Ela opera o Aeroporto In-

ternacional de Porto Se-
guro, o quarto maior do 
Nordeste, em movimento, 
incluindo as capitais e o 
maior do interior do esta-
do.

A Sinart investiu na 
modernização e amplia-
ção do aeroporto de Porto 
Seguro/BA, sendo que em 
2008 fez a maior interven-
ção ocorrida no terminal, 
de aproximadamente R$ 
8 milhões. O aeroporto de 
Juiz de Fora/MG também 
é outro administrado pela 
empresa desde 2007.

A Socicam trabalha 
na gestão de terminais de 
passageiros rodoviários e 
urbanos, tendo presença 
relevante em aeroportos, 
portos, centrais de atendi-
mento ao cidadão e cen-
tros comerciais.

Segundo a empresa, 
é responsabilidade deles 
“implementar e operar 
Estações Prestadoras de 
Serviços de Telecomuni-
cações e de Tráfego Aé-
reo (EPTA), Seção Contra 
Incêndio (SCI) e Canal de 
Inspeção para Proteção 
da Aviação Civil. A presta-
ção dos serviços em terra 
(Ground Handling Servi-
ces) conta com profissio-
nais treinados e altamente 

LEILOADOS | Consórcio Aeroeste arrebatou lote com aeroportos de Cuiabá, Alta Floresta, Sinop e Rondonópolis
Foto: Ilustração

Foto: CDP-lrV 

Foto: PM/Mt

Foto: Portal CaMPo NoVo

L.R.VERDE

Trabalho em fábrica: reeducandos
querem construir novo caminho

NOBRES

Idosa morre ao ser estuprada
e espancada por conhecido

MT-235

Casal morre após 
carreta carregada 
com soja tombar

No local, foram fabricadas 153 mil peças para serviços urbanos 

Bandido usava tornozeleira eletrônica e ficou duas horas 
dentro da casa da vítima 

Condutor terá perdido o controle da traseira da carreta 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Quem passa pelas 
largas ruas planejadas de 
Lucas do Rio Verde não 
imagina que o trabalho 
de reeducandos e, conse-
quentemente, a esperança 
de uma oportunidade fora 
das grades, está por trás 
da produção de milhares 
de peças que calçam vias 
públicas, canalizam a água 
pluvial, enfeitam praças e 
são abrigos de paradas de 
ônibus.

A fábrica de artefatos 
de concreto e a serralheria 
instaladas nas dependên-
cias do Centro de Deten-
ção Provisória integram 
o projeto Espaço de Tra-
balho Vida Nova e foram 
pensadas como uma for-
ma de ofertar trabalho 
e ser oportunidade de 
reconstrução da vida de 
quem trabalha no local e 
ainda, reduzir custos para 
a administração pública.

Com o emprego da 
mão de obra de 27 ree-
ducandos, foram fabrica-

DA REPORTAGEM

Uma idosa, 92 anos, 
morreu na madrugada 
desta segunda-feira (18) 
depois de ser espancada e 
estuprada por um homem 
dentro da casa dela no 
domingo (17), em Nobres. 
Segundo o boletim de 
ocorrência da Polícia Mili-
tar, a filha da idosa encon-
trou a mãe caída no chão 
e machucada logo depois 
do estupro.

O suspeito, Alexan-
dro Antunes de Oliveira 
da Silva, 29 anos, foi preso 
e negou o crime. Ele era 
monitorado por tornoze-
leira eletrônica. O setor 
de rastreamento do equi-
pamento apontou que ele 
ficou duas horas dentro da 
casa da vítima.

De acordo com a PM, 

DA REPORTAGEM

Um casal morreu 
no domingo (17) depois 
de sofrer um acidente na 
MT-235 entre Sapezal e 
Campo Novo do Pare-
cis. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, o casal mor-
reu depois que a carreta 
em que eles estavam tom-
bou na rodovia. A carreta 
estava carregada com soja 
e o acidente aconteceu a 
20 km de Parecis.

Os bombeiros que 
atenderam a ocorrência 
disseram que marido e 
mulher sofreram feri-
mentos graves por causa 
do forte impacto contra 
o solo e por isso não re-
sistiram. A cabine ficou 
amassada e toda destruí-

das no complexo, no ano 
passado, 153 mil peças de 
concreto e reformadas 20 
coberturas de pontos de 
ônibus da cidade. Todos 
os produtos são empre-
gados na área de serviços 
urbanos do município.

Os recuperandos são 
remunerados e têm no 
trabalho uma chance de 
não apenas garantir a re-

o estupro ocorreu no Jar-
dim Paraná. A filha da víti-
ma encontrou a idosa por 
volta de 6h. A idosa, mes-
mo debilitada, conseguiu 
dar detalhes à filha sobre 
quem havia cometido o 
ataque. Um dos chinelos 
do suspeito foi deixado no 
local do crime.

A idosa foi socorri-
da em estado grave ao 
Hospital e Maternidade 
Laura de Vicuna, em No-
bres. O hospital disse que 
a paciente foi atendida e 
aguardava transferência, 
no entanto, não resistiu a 
morreu às 2h desta segun-
da.

Silva foi encontrado 
pelos policiais em uma 
chácara às margens do Rio 
Cuiabá, em uma região 
conhecida como Pindura. 
Ainda conforme a PM, o 

da. A mulher, identificada 
como Iracema de Borba, 
tinha 47 anos. O corpo 
dela chegou a ser lançado 
para fora do veículo. Até o 
fechamento desta edição, 
a identidade do homem 
ainda não tinha sido re-
velada. Ele ficou preso às 
ferragens.

Ainda conforme o 
Corpo de Bombeiros, 
aparentemente o con-
dutor perdeu o controle 
da traseira da carreta. Ao 
tentar puxar de volta para 
a pista, o veículo teria des-
lizado em um desnível na 
estrada. Isso teria feito 
com que a carroceira pu-
xasse a cabine, sofrendo 
um efeito ‘chicote’. A cabi-
ne teria sido arremessada 
contra o solo.

suspeito foi reconhecido 
pela filha da vítima. Ela 
afirmou que ele prestou 

capacitados para a função”.
Neste momento, são 

administrados pela em-
presa os seguintes aero-
portos: Aeroporto de Jeri-
coacoara (desde agosto de 
2017); Aeroporto Regio-
nal de Aracati (agosto de 
2017); Aeroporto de Vitó-
ria da Conquista (fevereiro 
de 2008); aeroporto Ilha 
de Comandatuba ( julho 
de 2016) e Aeroporto de 
Ilhéus S/A (novembro de 
2018).

Também fazem par-
te da administração: Ae-
roporto Internacional 
de Goiânia (fevereiro de 
2016); Aeroporto de Cal-
das Novas (novembro de 
2015); Aeroporto Regional 
Presidente Itamar Franco 
(dezembro de 2014); Ae-
roporto Regional do Vale 
do Aço ( janeiro de 2012) e 
Aeroporto Prefeito Octá-
vio de Almeida Neves (no-
vembro de 2011).

Ao todo, a empresa 
está presente no Ceará, 
Bahia, Minas Gerais e Goi-
ás.

LAVA JATO
A empresa Constru-

cap, que é investigada na 
‘Operação Lava Jato’, foi 
uma das que apresentou 

mição da pena, mas de 
mostrar que podem con-
tribuir e voltar à socieda-
de com dignidade. Desde 
que o projeto começou, 
há quase cinco anos, em 
uma iniciativa da Prefei-
tura com apoio do Poder 
Judiciário, Fundação Nova 
Chance, Sistema Peniten-
ciário, Ministério Público, 
empresa privada e Con-

selho de Segurança da 
Comunidade, mais de 50 
reeducandos foram em-
pregados no local. 

No espaço anexo ao 
Centro de Detenção Pro-
visória são produzidos 
blocos, canaletas, tubos 
para galeria pluvial e de 
esgoto, estacas de cercas, 
pavers, telas e tampas de 
bueiro.

proposta pelos quatro ae-
roportos de Mato Grosso, 
junto com a Agunsa, em-
presa chilena que também 
tem experiência na admi-
nistração de terminais ae-
roviários.

Em 2016, um dos do-
nos da Construcap, Rober-
to Capobianco, foi preso 
durante operação da Lava 
Jato. Em 2018, Capobian-
co foi condenado pelo juiz 
Sergio Moro a 12 anos de 
prisão por corrupção, la-
vagem de dinheiro e asso-
ciação criminosa.

O consórcio formado 

por elas ficou muito próxi-
mo de conseguir a vitória 
no leilão. Porém, a pro-
posta de R$ 31,5 milhões 
foi superada, nos últimos 
segundos, pelo Consórcio 
Aeroeste, que ofereceu R$ 
40 milhões. 

LEILÃO
O leilão do bloco 

Centro-Oeste, que integra 
os aeroportos de Cuiabá, 
Rondonópolis, Alta Flo-
resta e Sinop, realizado na 
última sexta (15), na B3, em 
São Paulo (SP), terminou 
com o Consórcio Aeroeste 

como vencedor. Ao todo, 
o valor de outorga ofereci-
do foi de R$ 40 milhões. A 
projeção de investimentos 
nos terminais mato-gros-
sense é de pelo menos R$ 
770 milhões.

Ao todo, foram duas 
propostas recebidas pelo 
bloco Centro-Oeste. A 
primeira foi do Consór-
cio Aeroeste, no valor de 
R$ 20,3 milhões (ágio de 
2.355,99%). A outra foi feita 
pelo Consórcio Constru-
cap-Agunsa, com contri-
buição inicial de R$ 9,902 
milhões e ágio de 1.000%.

serviços de pintura na 
casa da idosa dias antes do 
crime.
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