
PEDIDO!

O vereador Adenilson Rocha (PSDB), cobrou a implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência na cidade de Sinop. Rocha cobra uma po-
sição do Governo Municipal. O vereador ressalta que as duas ambulâncias 
foram adquiridas em dezembro de 2011.                                  Página -7

MOTIVAÇÃO

SORRISO SOLICITA

Influenciadora inspira seguidoras

Adesão ao Programa de 
Aquisição de Alimentos

Amélia Amor, uma digital influencie de 23 anos de Sinop que 
iniciou os vídeos na internet mostrando o cabelo afro e inspirando 
meninas a aceitarem a própria beleza.
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Finalizando os compromissos na capital mato-grossense, na 
tarde de ontem (25), o prefeito de Sorriso, Ari Lafin, participou de 
uma audiência, juntamente com a secretária municipal de Assis-
tência Social, Jucélia Ferro, na Secretaria de Estado de Agricultura 
Familiar, onde foram recebidos pelo secretário Silvano Amaral.

                                                            Página - 7

Weslley Mtchaell

 assessORIa

GIlsON caRlOs

aRquIvO PessOal

assessORIa

SAMU EM SINOP

A formalização garante a entrega de 1,5 milhão de metros cúbicos (m³) do combustível ao mês a 
partir de 1º de outubro. O fornecimento foi pactuado com a intenção de que, em curto prazo, seja 
criada uma sociedade entre as estatais para expandir a cadeia do gás natural.                       Página -3

BOM ACORDO

Contrato de gás natural vai
beneficiar motoristas em MT 

Cuca não
É mais o
Técnico do
São Paulo
Cuca está fora do São Paulo. O 
técnico deixou o clube após a 
derrota para o Goiás, por 1 a 0, 
no Morumbi. Ele sai do clube 
com aproveitamento de 47,4% 
de aproveitamento, em 26 jo-
gos: nove vitórias, dez empates 
e sete derrotas.                Página  -6
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Morei em Nova Orleans por alguns 
anos. Lá tem o chamado French Quarter 
ou Quarteirão Francês. Um enorme bairro 
na beira do rio Mississippi, com arquitetu-
ra de quando a cidade pertenceu a Espa-
nha e depois a França. 

Nova Orleans foi fundada em maio de 
1718, Cuiabá em abril de 1719. Lá preserva-
ram tudinho.

Ali é a base do turismo na cidade. Uma 
média, mesmo depois do Katrina, de dez 
milhões de turistas por ano. Todo mundo 
passa pelo preservado Quarteirão Frances, 
a alma de Nova Orleans. 

Uma fonte de renda enorme para uma 
cidade que oferece também boa música e 
comida. O turismo ali rende mais de seis 
bilhões de dólares por ano e gera mais de 
80 mil empregos.

Cuiabá, se preservasse sua arquitetura 
antiga, poderia fazer disso uma fonte de 
renda como faz Salvador, São Luiz, Recife 
ou Nova Orleans. Cuiabá tem também mú-
sica e gastronomia própria.

O Centro Histórico de Cuiabá tem 98 
imóveis antigos que precisam ser preser-
vados. Um grupo vistoriou recentemente 
55 deles e constatou que 43 precisam de 
reformas.

Tem imóvel que pertence a uma família 
e seus membros têm pontos de vista di-
ferentes do que fazer com ele. Outros têm 
pendências jurídicas ou estão em inventá-
rios. A maioria dos proprietários não tem 
recursos para as necessárias reformas. Se 
o poder público faz em um, outros também 
querem nos seus.

Como outros lugares no Brasil resol-
veram esses e outros assuntos nos seus 
centros históricos? Por que não buscar 

Turistas não vêm a Cuiabá para ver viadu-
to ou rotatória. Dirigentes só falam nisso, 
só buscam recursos e empréstimos para 
coisas assim. São importantes, mas não 
atrai ninguém para o turismo
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ce.
Pessoas são diferentes, cada uma 

tem um estilo, uma forma de encarar 
a vida, de suas coisas mais simples às 
mais complexas. Vejo pessoas mudando 
a aparência de seus dispositivos eletrô-

nicos com frequência, en-
quanto eu já cheguei a ficar 
três ou quatro anos com a 
mesma foto de perfil em 
rede social e sequer me lem-
bro quando troquei o plano 
de fundo do meu WhatsApp.

Já teve gente que me 
criticou pela forma que eu 
(não) me interesso por es-
ses, digamos, “detalhes”, 
mas acredito que o impor-
tante é que cada um esteja 
satisfeito com sua intera-
ção com a tecnologia. E aos 
demais cabem aceitar e se 
preocupar apenas com sua 
própria vida tecnológica!

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!
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O líder do governo no Senado, Fernando Bezer-
ra Coelho (MDB-PE), sobressai como rara liderança 
funcional aliada ao Palácio do Planalto. Tal condição 
amplia as repercussões da operação da Polícia Federal 
que vasculhou os gabinetes do parlamentar e de seu 
filho, deputado pelo mesmo partido. Jair Bolsonaro 
(PSL) ascendeu à Presidência na esteira das tensões 
entre o aparato jurídico-policial e o mundo político. 
No poder, entretanto, trata de enfraquecer os órgãos 
de controle e investigação.

O advogado do senador insinuou que a operação 
policial, batizada de Desintegração, seria uma retalia-
ção contra críticas de seu cliente a abusos de institui-
ções como a PF e o Ministério Público. No Congresso, 
difundiu-se a tese de que as pressões de Bolsonaro 
sobre nomeações na PF teriam provocado uma repre-
sália da corporação.

Sejam quais forem as razões dos envolvidos, 
nota-se o ambiente carregado. Tais desconfianças 
juntam-se a outras crises intestinas na articulação le-
gislativa do governo, desde a origem em desarranjo. 
Deputados da bancada evangélica criticam o recém-
-chegado ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secre-
taria de Governo, encarregado da negociação parla-
mentar.

O PSL, partido do presidente, ignora o líder do 
governo na Câmara dos Deputados. No Senado, há 
embates na cúpula da legenda, que envolvem o pró-
prio filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro 
(RJ). Expoentes do Congresso veem com inquietude 
as atitudes do Planalto. No entorno do presidente, há 
quem promova campanhas virtuais de ataque aos in-
terlocutores de Bolsonaro no Parlamento.

Não espantam, pois, as dificuldades do governo 
nesse ambiente, a despeito do avanço da reforma da 
Previdência. Decretos e vetos são derrubados, me-
didas provisórias caducam. A indefinição do gover-
no quanto a seus projetos desorganiza ainda mais a 
negociação política, sem falar das expectativas dos 
cidadãos e das empresas. Falta diretriz clara para a 
reforma tributária, que dirá um projeto —perdeu-se 
tempo precioso com as idas e vindas em torno da des-
cabida intenção de recriar a CPMF.

Do mesmo modo, não se sabe o que o governo 
pretende fazer a respeito das dúvidas relacionadas ao 
limite constitucional para os gastos federais. Na Câ-
mara, há uma proposta para definir os ajustes em caso 
de descumprimento do teto, mas o Executivo não vai 
além de especulações sobre o tema. O consenso bási-
co na agenda nacional era a primazia da reforma pre-
videnciária, que caminha para um desfecho favorá-
vel. A incerteza acerca dos próximos passos se agrava 
com as novas turbulências políticas e a aproximação 
das eleições municipais de 2020.

Editorial

Mais turbulência

Ranking dos Políticos - Facebook

informações fora que possa ajudar a 
resolver os diferentes problemas das 
casas do Centro Histórico de Cuiabá? 
Não seria transplantar o que se fez 
lá para o contexto local, mas buscar 

subsídio que possa ajudar a solucionar os 
problemas daqui.

Em Recife levaram para o Centro Histó-
rico o setor de tecnologia e inovação. A coi-
sa pegou, fizeram reformas nos casarões, 
restaurantes e bares chegaram também. 
Virou um lugar de negócios e turismo.

Em São Luiz no Maranhão, além de re-
curso do PAC Cidades Históricas, também 
conseguiram empréstimo no Banco Inte-
ramericano de Desenvolvimento (BID), com 
aval da União, para revitalizar o Centro 
Histórico daquela cidade. Em Salvador, na 
primeira mexida no Pelourinho, no gover-
no ACM, se conseguiu um empréstimo no 
mesmo BID.

Por que a Prefeitura de Cuiabá não bus-
ca informações sobre essa linha de crédi-
to desse banco? Saber também se Portugal 
tem recurso para recuperar e manter arqui-
tetura portuguesa antiga, como a de Cuia-
bá? É verdade isso?

Um telefonema para o Adido Cultural da 
Embaixada no Brasil poderia dizer se essa 
informação procede ou não. Seja dessa ou 
daquela maneira, Cuiabá não pode deixar 
desmoronar esse pedaço de sua história.

Turistas não vêm a Cuiabá para ver via-
duto ou rotatória. Dirigentes só falam nisso, 
só buscam recursos e empréstimos para 
coisas assim. São importantes, mas não 
atrai ninguém para o turismo. O turista 
quer conhecer a história, a cultura, o folclo-
re, linguagem, gastronomia de um povo. E, 
se tiver, como Cuiabá tem, sua arquitetura 
antiga preservada também.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Centro Histórico de Cuiabá

AFASTAMENTO DE 
CONSELHEIROS
O site Conjur - que é especializado em co-

bertura jurídica – repercutiu o afastamento 
dos cinco conselheiros do Tribunal de Con-
tas do Estado (TCE-MT), que já passa de dois 
anos. O portal lembrou que eles foram afas-
tados por decisão do ministro do Supremo 
Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, em decor-
rência da delação do ex-governador Silval 
Barbosa. O emedebista apontou pagamento 
de R$ 53 milhões em propina aos conselhei-
ros. O problema é que as acusações não vie-
ram acompanhadas de provas, diz o site.

Ainda segundo o Conjur, até o fim do ano 
passado, nenhum conselheiro chegou a ser 
intimado para prestar esclarecimentos e a 
investigação pouco avançou.

DEFESA DE JANAINA
A defesa da deputada federal Janaina 

Riva (MDB), que é alvo de uma ação que pode 
levar à cassação de seu mandato, criticou du-
ramente o conteúdo das alegações finais do 
Ministério Público Eleitoral no processo.

Segundo a defesa, o promotor Pedro Melo 
Ribeiro, “de forma absolutamente equivo-
cada, se apega a questiúnculas de natureza 
contábil para tentar convencer o Tribunal Re-
gional Eleitoral de que houve arrecadações e 
gastos ilícitos de campanha. Isso sem contar 
a perda do prazo para o ajuizamento da ação, 
matéria que será enfrentada pela Corte em 
breve”.

PSL E PT JUNTOS
O deputado estadual Silvio Fávero (PSL), 

que anunciou recentemente o desembar-
que da base do governador Mauro Mendes 
(DEM), montou um novo bloco de parlamen-
tares que se intitulam “independentes” em 
relação à atual administração. Fazem parte 
do grupo, além dele, Elizeu Nascimento (DC), 
Claudinei Lopes (PSL), Lúdio Cabral e Valdir 
Barranco, ambos do PT. “Não vamos ser ra-
dicais. Vamos votar o que for bom para Mato 
Grosso. Mas o que for contra a população, vo-
taremos contra daqui para frente”, disse.

O curioso é que o PSL é o partido do presi-
dente Jair Bolsonaro, enquanto o PT tem em 
seus quadros o ex-presidente Lula.

Independentemente da preocupação que você tenha em 
manter seus dispositivos personalizados, procure não se 
meter na forma que os outros o fazem. O que importa, no 
fim das contas, é o aparelho cumprir com suas funções. 
Seus papéis de parede, cores e ícones, com toda a certeza, 
não vão mudar praticamente nada em sua funcionalida-
de.

CLIC 
FINAL 

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

KEIT DIOGO GOMES

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES
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“O consenso básico na agenda nacional era 
a primazia da reforma previdenciária, que 
caminha para um desfecho favorável

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Sabe aquelas pessoas que costumam 
trocar papel de parede de seus dispositi-
vos, reorganizar ícones, alterar esquema 
de cores e por aí vai? Então, não sou um 
desses. Ao contrário: depois que me iden-
tifico com um layout dificilmente troco em 
pouco tempo, e só mexo 
se “enjoar” da configura-
ção, o que, via de regra, 
demora bastante.

Quando eu resolvo 
mudar procuro mudar 
bastante coisa, reorgani-
zar, e, então, deixar de um 
jeito que eu goste e possa 
ficar bastante tempo.

Fiz isso alguns dias 
atrás em meu smartpho-
ne. Dei uma “geral” no 
que diz respeito à orga-
nização das áreas de tra-
balho, papel de parede, 
ícones e tudo mais. De-
morei um tempinho in-
teressante, ainda mais para colocar, cen-
tralizando bem, uma foto minha com meu 
filho, convertida em desenho artístico, 
como papel de parede para as três telas.

Fazer esse tipo de alteração, para mim, 
é quase que como mudar de telefone, dan-
do boas impressões durante o uso por um 
bom tempo. Até que vou me acostumando 
novamente e, tempos depois, surge a von-
tade de mexer novamente, sair da mesmi-

Dois trabalhadores da construção civil ficaram pendurados por um cabo 
durante a manutenção de um prédio inacabado, em Primavera do Leste. De 
acordo com o Corpo de Bombeiros, um se rompeu e ocasionou a queda do ele-
vador, por isso, os trabalhadores ficaram pendurados pelo cabo que estava pre-
so ao corpo deles. Paulo Alves Fanfa, de 38 anos, e Adilson Francisca 44 anos, 
foram encaminhados para uma unidade de Pronto Atendimento do município.
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Mendes, e o ministro de Hidrocarburos da Bolívia, Sánchez Fernández 

Indústria e motoristas serão beneficiados
com o novo contrato firmado de gás natural
DA REPORTAGEM

O contrato que assegura o 
fornecimento firme de gás 
natural da Bolívia para Mato 
Grosso foi assinado pelo go-
vernador Mauro Mendes na 
manhã de ontem (26), em 
Santa Cruz de La Sierra, 
com a presença do presi-
dente da Bolívia, Evo Mo-
rales. A formalização garan-
te a entrega de 1,5 milhão 
de metros cúbicos (m³) do 
combustível ao mês a partir 
de 1º de outubro. O forneci-
mento foi pactuado entre a 
Companhia Matogrossense 
de Gás (MT Gás) e a estatal 
boliviana Yacimientos Pe-
troliferos Fiscales Bolivia-
nos (YPFB), com a intenção 
de que, em curto prazo, seja 
criada uma sociedade entre 
as estatais para expandir a 
cadeia do gás natural. O gás 
deve atender a indústria e 
veículos movidos ao com-
bustível. “A união comercial 
é o caminho seguro para 
o desenvolvimento. O gás 
natural é uma matriz ener-
gética importante, vamos 
desenvolver um merca-
do potencialmente grande 
com esse contrato firme, a 
preços competitivos, e em 
um curto prazo, desenvol-
ver ainda mais a indústria 
local”, avalia o governador 
Mauro Mendes.

O desenvolvimento de 
relações comerciais com a 
Bolívia é uma das priori-
dades do estado, e o inter-
câmbio comercial deve ser 
aprofundado nos próximos 

meses, afirma Mendes. Os 
fatores que potencializam 
as possibilidades de parce-
ria são o fato de Mato Gros-
so estar localizado no centro 
da América Latina, e ser um 
dos maiores produtores de 
commodities do País, com a 
expectativa de desenvolver 
ainda mais a sua produção.  

Em discurso, o presiden-
te da Bolívia, Evo Morales, 
demonstrou a intenção do 
país vizinho de fortalecer 
laços comerciais com Mato 
Grosso, e citou a impor-
tância do comércio do gás 
natural com o Brasil. “Nos 
unimos para facilitar todos 
os mecanismos de impor-
tação e exportação, não só 
para melhorar o desenvol-
vimento econômica dos pa-
íses latino americanos, mas 
de todas as nações”, afirma.

Conforme o secretário de 
Estado de Desenvolvimento 
Econômico, César Miranda, 
já há um posto de gasolina 
pronto para abastecer os 
veículos que possuem o “kit 
gás” instalado, e um segun-
do posto, em fase de revi-
são, que deve operar em 
breve. 

“Pela primeira vez Mato 
Grosso terá um contrato 
firme de gás. Até hoje os 
contratos sempre foram in-
terruptíveis, o que significa 
que só forneciam se hou-
vesse sobra de gás. Então 
este é um momento histó-
rico, em que o Estado volta 
a ter gás, em um contrato 
firme, com a segurança na 
entrega”, explica. 

SEGURANÇA NA ENTREGA | Assinatura garante fornecimento de 1,5 milhão de m³ ao mês a partir de 1º de outubro
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PUNIÇÃO EM RONDONÓPOLIS

TJ bloqueia R$ 1,3 milhão de prefeito 
e lobista do VLT por fraude em contrato

INCENTIVO

Deputado apresenta projeto 
Cidade Empreendedora

NOVO COMANDANTE

Augusto Aras 
toma posse na 
Procuradoria-Geral
da República 

Em solenidade no Palácio do Planalto, Aras disse que sua 
gestão será pautada pelo diálogo

Projeto irá fomentar atividades comerciais nos 
141 municípios 

Condenação é referente a uma fraude na falta de execução 
de um contrato 

DA REPORTAGEM

A 2ª Câmara de Direito 
Público e Coletivo do Tribu-
nal de Justiça (TJ-MT) acatou 
no último dia 20 um recurso 
do Ministério Público do Es-
tado (MP-MT) e determinou 
o bloqueio de R$ 1.280.734,29 
milhão do prefeito de Ron-
donópolis, Zé Carlos do Pátio 
(SD), e mais 4 pessoas entre 
físicas e jurídicas.  O grupo 
responde a uma ação por da-
nos aos cofres públicos refe-
rente ao suposto descumpri-
mento de um contrato entre 
o Poder Público Municipal e 
a Imamed Diagnóstico Médi-
co Ltda. Os magistrados da 2ª 
Câmara seguiram por unani-
midade o voto do relator do 
recurso, o juiz convocado 
para atuar na 2ª instância, 
Marcio Aparecido Guedes. 
O acórdão em decisão cole-
giada publicado pelo Poder 
Judiciário resumiu apenas 
que há indícios da prática de 
“atos ímprobos”.

Na 1ª instância, o Poder 
Judiciário Estadual negou o 
pedido de indisponibilidade 
feito pelo MP-MT, sendo que 
agora a decisão é reformada 
após análise da 2ª Câmara de 
Direito Público e Coletivo. 
Além de Zé Carlos do Pátio, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Visando fomentar o 
empreendedorismo, pro-
mover o desenvolvimento 
econômico nos 141 municí-
pios de Mato Grosso e for-
talecer o comércio e arranjo 
produtivos locais, o depu-
tado Thiago Silva apresen-
tou, em setembro, o Projeto 
de Lei  907/2019 -  “Cidade 
Empreendedora”.

A ideia do projeto é que 
as secretarias de Estado de 
Ciência e Tecnologia e de 
Desenvolvimento Econômi-
co possam trabalhar de for-
ma conjunta para dar apoio 
às micro e pequenas empre-
sas e auxiliar na legalização 
das atividades comerciais 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bolso-
naro (PSL), deu posse ontem 
(26) a Augusto Aras como 
procurador-geral da Repú-
blica, para um mandato de 
dois anos.

Em solenidade no Pa-
lácio do Planalto, Aras disse 
que sua gestão será pauta-
da pelo diálogo, respeito à 
Constituição e “princípio da 
legalidade, com respeito a 
todos os valores que encar-
nam a alma do brasileiro e o 
espírito da nação”. “Afirmo a 
suas excelências o nosso de-
ver, que haverei de cumprir 
de forma democrática, bus-
cando na Constituição a con-
duta necessária para que o 
Brasil encontre seu caminho, 
não somente no combate a 
criminalidade, mas também 
possa, invertendo a lupa da 
sua atuação até aqui [...], in-
duzir políticas públicas, eco-
nômicas e sociais, em defesa 
das minorias e que tudo se 
faça com respeito à dignida-
de da pessoa humana”, disse, 
em seu discurso.

O procurador-geral 
defendeu a independência, 
destacou a missão de cada 
um dos Três Poderes da Re-
pública e agradeceu a opor-
tunidade de conduzir o Mi-
nistério Público (MP) como 
presidente do Conselho Na-
cional do Ministério Público, 
que congrega todos os MPs, 
estaduais e da União.

“É com muita honra 
que recebo do senhor pre-

sidente a oportunidade de 
conduzir o MP do Brasil, na 
defesa do Estado Democráti-
co de Direito e, assim, tam-
bém do sistema econômico 
de mercado aberto, em que 
as garantias das liberdades 
individuais, direitos e ga-
rantias fundamentais, asso-
ciados a todos os valores e 
princípios que permeiam a 
Constituição Federal, pos-
sam ser velados por cada 
membro do MP”, disse.

A partir de hoje, Aras já 
começa a pensar a estrutura 
e reorganizar os trabalhos 
administrativos da Procu-
radoria-Geral da República 
(PGR). “Queremos um Mi-
nistério Público Federal 
[MPF] moderno”, ressaltou. 
A cerimônia formal de posse 
está programada para o dia 2 
de outubro, na sede da PGR.

Durante o ato de posse, 
no Palácio do Planato, o pre-
sidente Bolsonaro disse que 
o novo procurador-geral “é 
um guerreiro que vai ter em 
uma de suas as mãos a ban-
deira do Brasil e na outra a 
Constituição” e que o MP 
tem que continuar altivo, in-
dependente e extremamente 
responsável. “A responsabili-
dade dele é enorme porque 
muita coisa de interesse do 
Brasil passa pelo MP e nós 
sabemos a importância des-
se órgão no destino da nossa 
nação. Não é apenas fiscal da 
lei, outras atribuições cabem 
a ele, em grande parte nós 
brasileiros estaremos perfei-
tamente alinhados com suas 
decisões”, disse Bolsonaro.

a restrição aos bens tam-
bém atinge o ex-secretário 
da Receita de Rondonópo-
lis, Valdecir Feltrin, o então 
administrador da empresa, 
Stroessner Rodrigues Santa 
Cruz, advogado que prestava 
serviços à organização, Row-
les Magalhães Pereira da Sil-
va, além da própria Imamed. 
“A decretação da indisponibi-
lidade de bens em ação civil 
pública por ato de improbi-
dade administrativa é impe-
riosa, diante da constatação 
da existência de indícios da 
prática de atos ímprobos, a 
evidenciar a presença do fu-
mus boni juris, enquanto o 
periculum in mora é presu-
mido”, diz trecho dos autos.

Na denúncia, o MP-MT 
avaliou que a contratação da 
Imamed foi “absolutamente 
ilícita”. O órgão ministerial 
acusa o grupo de ter direcio-
nado a licitação para favore-
cer a Imamed. “A contrata-
ção da empresa Imamed foi 
absolutamente ilícita e sem 
licitação, posto que decorreu 
de um arremedo de ‘creden-
ciamento’, completamente 
ilegal e que não cumpriu os 
estritos requisitos para que 
fosse considerado válido 
(consoante minudentemente 
explicado na petição inicial 

informais. 
“Nosso objetivo com o 

projeto é garantir mais em-
prego e renda aos comer-
ciantes de Mato Grosso, vi-
sando fomentar a economia 
local de todas as regiões, por 
meio do fortalecimento das 
atividades comerciais. Que-
remos a participação das 
universidades e entidades 
públicas neste processo”, 
disse o deputado Thiago Sil-
va.

Segundo o servidor 
público Lucas Santos, o co-
mércio de Mato Grosso ne-
cessita de leis e projetos que 
venham ao encontro das ne-
cessidades dos comercian-
tes, que precisam do apoio 
do estado, como treinamen-
tos e a liberação de crédito 

para realizar suas atividades. 
Thiago Silva é profes-

sor, economista e tem lutado 
na Assembleia para garantir 

o direito dos jovens no in-
gresso do mercado de traba-
lho e o fomento de ativida-
des comerciais.

e no Manual de Orientações 
para Contratação de Serviços 
de Saúde no Sistema Único 
de Saúde), com total direcio-
namento à empresa ré, a qual 
sequer possuía qualificações 
técnicas para a prestação dos 
serviços”, diz a denúncia.

SERVIÇOS 
FANTASMAS
O MP-MT também re-

lata que uma auditoria cons-
tatou que a empresa recebeu 
recursos até a rescisão con-
tratual sem prestar os ser-
viços. “Os autos revelam a 

Realização de Relatório de 
Auditoria, onde restou cons-
tatado que inexistiam provas 
quanto à execução dos exa-
mes contratados, pelos quais 
a agravada Imamed recebeu 
dinheiro até a rescisão do 
contrato”.

Ele ainda foi o respon-
sável por “denunciar” as su-
postas fraudes nas obras do 
modal ao Portal UOL. Com 
base nas informações dele, o 
site fez diversas reportagens 
denunciando esquemas na 
licitação e na execução das 
obras do modal.
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TV  e Entretenimento

Neymar define destino 
de Réveillon e aluga 
casa na Bahia

Neymar Jr. definiu que passara o Réveillon 
deste ano na Bahia e fez questão de garantir o 
aluguel de uma mansão daquelas. Segundo o 
jornal “O Dia”, o craque ficará na propriedade de 
Duda Mendonça em Taipu de Fora, Barra Grande. 
A expectativa é que o atleta curta alguns dias de 
férias no local com a família e seus ‘parças’. O 
espaço alugado, aliás, comporta uma verdadeira 
multidão, já que tem três edificações com oito 
suítes. Além disso, o famoso poderá contar com 
heliponto e até lago artificial.
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Grávida de 5 meses, Marília Mendonça 
leva tombo na Globo e preocupa fãs

Marília Mendonça levou um grande 
susto durante uma gravação do programa 
‘Só Toca Top’, da ‘TV Globo’, nesta quinta-
-feira, 25.No quinto mês da gestação, a 
cantora sertaneja caiu sentada no chão 
do programa ao pisar em falso, de acordo 
o colunista Leo Dias, do ‘Portal UOL’.

Ainda segundo o colunista, os repre-
sentantes dela afirmaram que a cantora e 
o bebê estão bem.

Marília Mendonça está grávida do seu 
primeiro filho. O pai do bebê é o namora-
do da moça, Murilo Huff, que também é 
cantor sertanejo. Os dois revelaram o na-

moro há apenas alguns meses e logo em 
seguida, a artista anunciou a gravidez. 
Recentemente, Murilo encantou seus fãs 
ao mostrar uma foto do ultrassom de seu 
filho ao acompanhar a amada no exame 
médico. O papai do ano escreveu: “Leoze-
ra na área”.



Vagas de Emprego
1-Auxiliar de farmácia, com experiência;
2-Vigilante, com experiência e curso atualizado;
3-Auxiliar de higienização, para área hospitalar;
4-Estoquista, com experiência em peças agrícolas;
5-Auxiliar administrativo, com experiência e curso 
superior completo ou cursando;
6-Motorista, com CNH D, com experiência com-
provada;
7-Operador de trator, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência, para 
gráfica;
9-Designer gráfico, com experiência;
10-Operador de ponte rolante, com curso e certifi-
cado, com experiência comprovada;
11-Supervisor administrativo, com experiência;
12-Vendas, com experiência, para loja infantil;
13-Eletricista automotivo, com experiência;
14-Auxiliar de mecânico, com experiência;
15-Mecânico, com experiência;
16-Estoquista, com experiência em peças hidráu-
licas;
17-Porteiro, para área hospitalar;
18-Desenhista projetista, com experiência e qualifi-
cação na área; 
19-Maqueiro;
20-Auxiliar de avicultura, com experiência;
21-Supervisor de análise de crédito, com experi-
ência;
22-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
23-Moto Boy, com experiência, para posto de 
molas, CNH AB;
24-Auxiliar de cozinha, com experiência;
25-Cozinheira, com experiência;
26-Serrador, com experiência em fita deitada;
27-Técnico em enfermagem, com COREN;
28-Enfermeiro (a), com COREN;
29-Vendas para ótica, com experiência;
30-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
31-Serralheiro, com experiência e referência 
comprovada;
32-Vendas, com experiência, conhecimento pacote 
Office e conhecimento na linha automotiva pesada;
33-Secretária do lar, com experiência e referência;
34-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

Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 
laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TERRENO de 10x25= 250 
m² centro do Alto da Gloria 
aceita proposta avista tem 
desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício 
Classic Center, Setor 
Comercial na cidade de 
Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 
(um mil e seiscentos 
reais) mensais + taxa de 
condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
medindo aproximadamente 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

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

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

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

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. 
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

 CONSTRUTORA TRIUNFO S.A CNPJ: 77955532/0001-
07, Localizada BR 163 km 894 Norte - Estrada Municipal 
Guaxupé km 15, Fazenda Josephina – UHE SINOP - Mu-
nicípio de Claudia-MT, convidamos o Sr. MIZAEL DIEGO 
SERAFIM ROBERTO, portador da CTPS 71786, série 26 
MT, tendo sido esgotados todos os recursos de localização, 
inclusive por correspondência, por se encontrar em local 
incerto e não sabido, a comparecer em nosso escritório, 
a fim de retornar ao emprego, ou justificar as faltas desde 
12/2018, dentro do prazo de 72 horas a partir desta publi-
cação, sob pena de ficar rescindido, automaticamente, o 
contrato de trabalho, nos termos do artigo 482, i, da CLT. 

26,27,28/09/2019.

 
 

26,2709/20419 

 

Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000247-24.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 14/03/2018 
Valor da causa: R$ 1.470.847,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
DAVID BANCOW FILHO (REQUERIDO) 
CLORIS MARISTELA MACHADO (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
 

Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
ATALIAS DE LACORTE MOLINARI (ADVOGADO) 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 46/2018 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000247-24.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: DAVID BANCOW FILHO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 3,3898 ha, parte de um todo maior com 5,7770 
ha, denominada Fazenda Davilândia, localizada no Município de Sinop/MT, conforme 
planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta 
decisão, devidamente matriculada sob o nº 32.604, Ficha 01, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41.. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 27 de março de 2018. 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 86514562 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 04/04/2018 17:08:08  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1804041708
0868400000005067289 
Número do documento: 18040417080868400000005067289 

Ipiranga do Norte – MT, 26 de Setembro de 2019.

Presidente da CPL

RESULTADO DA TOMADA DE PREÇOS N° 005/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Ipiranga 
do Norte - MT, torna público para conhecimento dos interessados que à 
Licitação na modalidade Tomada de Preços n.º 005/2019 – do tipo 
MENOR PREÇO, cujo objeto é “Contratação de Empresa Especializada 
em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de um Barracão 
para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 871670/2018 firmado 
entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o MAPA”, não compareceram 
licitantes interessados, sendo a Licitação declarada DESERTA.

Marcelo Jardel Bresolin

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019 
Processo Licitatório Nº 041/2019, A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato 
Representada Por Sua Pregoeira Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, 
Torna Público Aos Interessados Que Realizará Licitação No Dia 11/10/2019, Às 08h00, 
Registro De Preço Para Futura E Eventual Aquisição De Motoniveladora, Em Atendimento 
Da Secretaria Municipal De Transportes E Obras Públicas – Setop, Conforme 
Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital Encontra-Se Disponível No 
Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto Da Bela Vista, Nesta 
Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações A Partir Das 07h00min Às 11h00min. 
Novo Mundo, Mt, 26 De Setembro De 2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE LICITAÇÃO

Objeto: contratação de empresa para futura e eventual execução de 
serviços comuns de engenharia visando as reformas das pontes de 
madeira no interior do município. Tipo: Menor preço por lote - Data de 
Abertura: 10 de outubro de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. EDITAL E 
ANEXOS:  Deve rá  se r  r e t i r ado  no  s i t e  do  mun i c íp i o  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone no ** 65 3308 5400.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

PREGÃO PRESENCIAL N° 122/2019

Nova Mutum – MT, 26 de setembro de 2019.

REGISTRO DE PREÇOS

Pregoeiro
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Péssimos resultados em casa causaram a queda 

Com derrota para o Goiás, 
Cuca é demitido do São Paulo
DA REPORTAGEM

Cuca está fora do São 
Paulo. O técnico deixou o 
clube após a derrota para 
o Goiás, por 1 a 0, no Mo-
rumbi. Ele sai do clube com 
aproveitamento de 47,4% de 
aproveitamento, em 26 jo-
gos: nove vitórias, dez em-
pates e sete derrotas. O mais 
provável agora é que o coor-
denador Vagner Mancini as-
suma a equipe.

O cenário piorou após 
os resultados recentes: o 
São Paulo conquistou ape-
nas cinco dos últimos 18 
pontos. Foram três derrotas 
(Goiás, Internacional e Vas-
co), dois empates (Grêmio e 
CSA) e somente uma vitória 
(Botafogo). Tudo isso soma-
do ao desempenho do time 
aumentou a pressão sobre 
Cuca.

Desde o começo de 
2018 passaram pelo cargo de 
técnico do São Paulo Dorival 
Júnior, Diego Aguirre, André 
Jardine e Cuca, além do pró-
prio Vagner Mancini como 
interino.

A cobrança interna do 
São Paulo no Brasileirão é 
ficar entre os três primeiros. 
Com 35 pontos, o Tricolor 

viu o líder Flamengo dispa-
rar (48 pontos) – Palmeiras 
(42) e Santos (37) jogam nes-
ta quinta-feira, enquanto o 
jogo do Corinthians foi adia-
do.

O time não alcançou 
a meta inicial de 38 pontos 
para o primeiro turno (ter-
minou com 32) e a avaliação 
é de que o trabalho deveria 
ter um rendimento melhor. 
A cobrança sobre Cuca tam-
bém existia pelo nível de 
contratações como Alexan-
dre Pato, Pablo, Daniel Alves 
e Hernanes.

Depois da derrota para 
o Goiás, Cuca disse que não 
se sentia confortável e que 
nem a diretoria estava. O 
treinador, o presidente Car-
los Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, e alguns jogadores 
foram alvos de protestos li-
derados pelas torcidas orga-
nizadas.

O São Paulo agora en-
frentará o líder Flamengo, 
sábado, no Maracanã. Toró 
(sentiu lesão na coxa esquer-
da) e Alexandre Pato (estira-
mento na coxa direita) são 
baixas certas. Hernanes, por 
outro lado, cumpriu suspen-
são e volta a ficar à disposi-
ção.

CAIU | Veja por que o Verdão não tem muita opção na lateral além de improvisar volante
FOTO: MarcOs ribOlli

XINGAMENTO IMPORTADO

Árbitro revela xingamento em inglês 
de Guerrero em expulsão contra o Fla

DESCONTENTAMENTO

Botafogo entregará dossiê à CBF cobrando 
explicações por erros de arbitragem no BR

ABRIU O JOGO

Carille revela Motivo 
de ter Barrado Vital

FOTO: GazeTaPress

FOTO: O Dia

FOTO: esTaDÃO

Atacante disparou xingamentos em inglês contra a equipe de arbitragem 

Clube carioca está revoltando com erros de arbitragem 

Treinador foi questionado sobre a saída do meia do time 
titular 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Líder do Campeona-
to Brasileiro, o Flamengo 
chegou aos 48 pontos com a 
vitória por 3 a 1 sobre o In-
ternacional. Durante o triun-
fo carioca, o adversário teve 
duas expulsões em campo, 
com a de Guerrero chaman-
do mais atenção. E o árbi-
tro Luiz Flavio de Oliveira 
explicou o cartão vermelho 
dado para o peruano.

Muito irritado desde os 
minutos iniciais, o camisa 9 
não teve um bom retorno ao 
Maracanã para encarar o ex-
-clube.

 Xingado pelos torcedo-
res, Guerrero perdeu a cabe-
ça dentro das quatro linhas 
após uma dividida de cabeça 
em que saiu sangrando. Se-
gundo o árbitro, o vermelho 
foi aplicado por conta dos 
xingamentos em inglês des-
tinados ao 4º árbitro.

Guerrero: “Expulso por 
ofender o 4º árbitro, o se-
nhor Grazianni Maciel Ro-
cha, com seu dedo médio 
em riste, dizendo as seguin-
tes palavras: ‘f... you, f... you’. 
Após, se dirige em minha 

DA REPORTAGEM

A expulsão do lateral-
-esquerdo Gilson, ainda no 
primeiro tempo da derro-
ta de 2 a 0 para o Bahia, na 
noite de quarta-feira (25 de 
setembro), foi a gota d’água 
para a diretoria do Botafogo 
organizar um protesto for-
mal na Comissão Nacional 
de Árbitros da CBF. 

O presidente Nelson 
Mufarrej pediu a seus depar-
tamentos de futebol e jurí-
dico para organizarem um 
dossiê que será entregue di-
retamente ao presidente da 
entidade, Rogério Caboclo, 
cobrando uma explicação 
formal sobre os constantes 
erros contra o Glorioso.

O Botafogo vai levar no 
material o lance da expul-
são de Gilson neste jogo e 
também na derrota de 1 a 0 
para o Santos, no sentido de 
provar que em nenhum dos 
lances o jogador cometeu a 
infração. O Alvinegro ainda 
vai recordar polêmicas como 

DA REPORTAGEM

O discurso de Fábio Ca-
rille na noite de quarta-feira 
(25), logo após o empate com 
o Independiente Del Valle 
que culminou na elimina-
ção do Corinthians na Copa 
Sul-Americana, foi bem di-
ferente daquele concedido 
pelo técnico na semana pas-
sada, quando os equatoria-
nos surpreenderam os pau-
listas dentro da Arena com 
uma vitória contundente por 
2 a 0. Em Itaquera, Carille 
afirmou que seus comanda-
dos pecaram pela falta ex-
periência e citou Pedrinho e 
Mateus Vital como jogadores 
que teriam sentido a marca-
ção contra o Del Valle.

A repercussão foi bas-
tante negativa, jogadores ex-
puseram a discordância com 
o treinador, a principal torci-
da organizada do clube pro-
testou no CT Joaquim Grava 
e talvez tudo isso tenha feito 
Fábio Carille refletir e mudar 
o discurso no Equador.

“Muito orgulho des-
se grupo, dessa equipe, um 
ano que está sendo bastante 
difícil para nós, ano de re-
montagem, mas chegamos 
à semifinal e infelizmente 
não passamos”, comentou o 

técnico, em entrevista cole-
tiva no Estádio Olímpico de 
Quito. “Aprendizado. Temos 
de aprender todo dia, tenho 
um grupo bastante experien-
te, lutamos, infelizmente não 
passamos. É já virar a cabeça 
para o Vasco, primeiro jogo 
dos 18 decisivos que a gente 
tem no Brasileiro”, reiterou, 
projetando a sequência da 
temporada.

Fábio Carille também 
foi questionado sobre a saída 
de Mateus Vital do time ti-
tular desde a derrota no pri-
meiro embate frente ao In-
dependiente del Valle. “Vital 
hoje briga por posição com 
Sornoza. 

Vital me dá o um contra 
um melhor, drible, o Sorno-
za me dá o passe, lançamen-
to, bola parada muito boa. 
Cada um dentro das suas 
características”, explicou Ca-
rille, que também falou so-
bre suas opções por Ramiro 
e Boselli.

“Essa era a intenção, de 
ser uma equipe mais cascu-
da, experiente, a escolha do 
Ramiro também foi pen-
sando em uma substituição, 
uma mudança tática, de ar-
mar uma situação de armar 
o Ramiro pela direita e o Pe-
drinho por dentro”.

direção, socando o ar, chu-
tando o chão e proferindo as 
seguintes palavras: ‘f... you, 
f... you, f... you.’ Necessitando 
ser contido por seus compa-
nheiros para deixar o campo 

o uso do VAR na derrota de 1 
a 0 para o Palmeiras.

Em relação ao jogo de 
quarta-feira, o Botafogo vai 
protestar contra o árbitro 
Flávio Rodrigues de Souza, 
do Rio Grande do Sul, e tam-
bém contra a equipe do VAR 
presente no estádio da Fonte 
Nova, que era liderada pelo 
árbitro Thiago Duarte Peixo-
to, de São Paulo.

Dentro de campo, a de-
legação retornou da Bahia 
nesta quinta-feira e os joga-
dores foram liberados em 
seguida. 

Hoje (27), começa a pre-
paração para o duelo contra 
o Fortaleza, marcado para a 
próxima segunda-feira (30), 
às 20h, na Arena Castelão, 
em Fortaleza (CE), pela 22ª 
rodada do Brasileirão.

Para este duelo, Gilson 
será desfalque pois cumpre 
suspensão. Em compensa-
ção, o lateral-direito Fernan-
do e o meia Luiz Fernando, 
que estavam suspensos con-
tra os baianos, voltam a fi-

de jogo.”
Antes de Guerrero, 

Bruno já tinha levado o car-
tão vermelho na jogada que 
originou o pênalti conver-
tido por Gabigol, que abriu 

o marcador para o Flamen-
go. Logo após o jogo, o vice 
de futebol Roberto Melo e 
o técnico Odair Hellmann 
detonaram a arbitragem da 
partida.

car à disposição do técnico 
Eduardo Barroca. O treino 
desta sexta-feira será na par-
te da tarde. Com 27 pontos 
conquistados, o Alvinegro 
perdeu a chance de tentar se 

aproximar do G-6, a zona de 
classificação para a próxima 
Conmebol Libertadores, e 
ainda teme ter que começar 
a se preocupar com o rebai-
xamento.

LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
Ana Claudia Carolina Campos Frazão, Leiloeira inscrita na JUCESP sob o nº 836, com escritório à Rua da Mooca, 3.547, 
Mooca, São Paulo/SP, devidamente autorizada pelo Credor Fiduciário ITAÚ UNIBANCO S/A, inscrito no CNPJ sob n° 
60.701.190/0001-04, com sede na Praça Alfredo Egydio de Souza Aranha, n° 100, Torre Olavo Setúbal, na Cidade de São 
Paulo/SP, nos termos do Instrumento Particular de Venda e Compra de bem imóvel, Financiamento com Garantia de 
Alienação e Outras Avenças de nº 10118792705, no qual figuram como Fiduciantes ROSÂNGELA RIBEIRO PINTO, 
brasileira, solteira, representante comercial, RG nº 12441481 – SSP/MT, CPF/MF nº 970.183.841-68 e GYORDANNI 
KARLYE MOTA MENDES, brasileiro, solteiro, auxiliar de piloto agrícola, RG nº 11287276 – SSP/MT, CPF/MF nº 
033.993.444-14, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e 
parágrafos, no dia 16/10/2019, às 15h40min, à Rua da /Mooca, 3.547, Mooca, São Paulo/SP, em PRIMEIRO PÚBLICO 
LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 213.270,39 (Duzentos e Trinta e Três Mil Duzentos e Setenta Reais e 
Trinta e Nove Centavos), o Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT, com 
a propriedade consolidada em nome do credor fiduciário, constituído por: “Um imóvel residencial em alvenaria com 80,09m² 
de área construída (Av.06) e seu respectivo terreno, lote urbano sob o nº 06, da quadra nº 26, situado no Loteamento Jardim 
Tropical, na cidade de Sorriso, Estado do Mato Grosso, com área de 450,00m² e as seguintes medidas e confrontações: 
frente para a Rua Minesota, medindo 15,00m; fundos para o lote nº 11, medindo 15,00m; lado direito para o lote nº 05, 
medindo 30,00m; lado esquerdo para parte dos lotes nº 07 e 08, medindo 30,00m”. Imóvel objeto da matrícula nº 24.656 do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/MT. Obs. Ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos 
do art. 30 da lei 9.514/97. Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 24/10/2019, às 15h40min, 
no mesmo local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 115.656,14 (Cento e 
Quinze Mil Seiscentos e Cinquenta e Seis Reais e Quatorze Centavos). Os interessados em participar do leilão de modo on-
line, deverão se cadastrar no site www.frazaoleiloes.com.br, e se habilitar acessando a página deste leilão, clicando na 
opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas 
habilitações após esse prazo. O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.FrazaoLeiloes.com.br, 
respeitado o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes 
no auditório do leilão de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão. A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no 
estado de conservação em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de 
construção, ampliação ou reforma, será objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do 
adquirente. O(s) devedor(es) fiduciante(s) será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 
9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas, horários e locais da realização dos leilões fiduciários, 
mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, 
podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em garantia, 
exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, 
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessa dos já tenham efetuado 
lances, para o respectivo lote do leilão. O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão da 
leiloeira, correspondente a 5% sobre o valor de arremate. O envio de lances on-line se dará através do site 
www.FrazaoLeiloes.com.br, em igualdade de  condições com os participantes de modo presencial. O horário mencionado 
neste edital, no site da leiloeira, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de 
Brasília/DF. As demais condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No uso do pequeno expe-
diente durante a 31ª Sessão 
Ordinária da Câmara de Ve-
readores de Sinop, o verea-
dor Adenilson Rocha (PSDB), 
cobrou a implantação do 
Serviço de Atendimento Mó-
vel de Urgência na cidade de 
Sinop.

Rocha cobra uma posi-
ção do Governo Municipal. 
“Precisamos urgentemente 
da implantação do serviço 
em nossa cidade. Sinop tem 
elevado número de aciden-
tes de trânsito e outras situ-
ações de emergência, sendo 
insuficiente para atender a 
demanda os serviços de res-
gate dos bombeiros. 4ª maior 
cidade do Estado, com apro-
ximadamente 150 mil ha-
bitantes, o único serviço de 
primeiros socorros presta-
dos está a cargo do 4º Bata-
lhão de Bombeiros Militar”, 
comentou Rocha.

O vereador ressalta que 
as duas ambulâncias foram 
adquiridas em dezembro 
de 2011. “O Ministério da 
Saúde disponibilizou duas 
ambulâncias equipadas para 
implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Ur-

gência (Samu) para nossa 
cidade. As duas ambulân-
cias foram avaliadas em R$ 
219 mil, com mais R$ 121 de 
equipamentos. São usadas 
para transporte de pacientes 
apenas”, relatou Adenilson.

Em 2017 o juiz da 6ª Vara 
Cível, Mirko Vincenzo Gian-
notte, concedeu liminar na 
ação civil pública movida 
pelo promotor de Justiça, 
Pompílio Paulo Azevedo Sil-
va Neto, cobrando o Estado 
e prefeitura a instalação e 
funcionamento o Serviço 
de Atendimento Móvel de 
Urgência (Samu), no muni-
cípio. Porém, o magistrado 
não determinou prazo es-
pecífico para que o serviço 
seja implantado e até então o 
serviço não funciona no mu-
nicípio.

O Samu é um serviço des-
tinado a todos os municí-
pios, que faz parte de uma 
rede de atenção às urgências 
integrada e regionalizada, 
permitindo um atendimen-
to qualificado à população 
em situações de urgência 
e emergência no ambiente 
pré-hospitalar de maneira 
ininterrupta, 24 horas por 
dia, sete dias por semana e 
com uma equipe completa 
de profissionais.
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MERENDA 

Prefeitura de Sorriso solicita adesão 
ao Programa de Aquisição de Alimentos

CLÁUDIA

Executivo realiza audiências públicas para 
apresentar planejamento orçamentário de 2020

TRÂNSITO SINOP

Setasc realiza visitas 
técnicas de apoio 
aos municípios MT

Prefeitura de Sorriso solicita adesão ao Programa de Aquisição de Alimentos

A iniciativa busca o aprimoramento da gestão municipalPrefeitura vem cumprindo o que foi projetado 
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Finalizando os compro-
missos na capital mato-gros-
sense, na tarde de ontem 
(25), o prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, participou de uma 
audiência, juntamente com 
a secretária municipal de 
Assistência Social, Jucélia 
Ferro, na Secretaria de Esta-
do de Agricultura Familiar, 
onde foram recebidos pelo 
secretário Silvano Amaral.

“Viemos solicitar a ade-
são do município no Progra-
ma de Aquisição de Alimen-
tos – PAA, para que possamos 
incluir a agricultura familiar 
de Sorriso nos trabalhos as-
sistenciais do Executivo. Já 
fazemos a compra para aten-
der a merenda local, e agora 
queremos estender para a 
Secretaria de Assistência So-
cial”, pontua Lafin.

O Programa de Aqui-
sição de Alimentos – PAA 
é coordenado pela Secre-
taria Nacional de Seguran-
ça Alimentar e Nutricional 
(SESAN) do Ministério do 
Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome (MDS), e 
permite a compra alimen-
tos produzidos pela agricul-
tura familiar, com dispensa 
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Com intuito de apre-
sentar a situação financeira e 
fiscal de Cláudia, duas audi-
ências públicas foram reali-
zadas na manhã de terça-fei-
ra (24). As ações aconteceram 
no Plenário da Câmara dos 
Vereadores e contaram com 
a participação popular. Os 
temas debatidos no encon-
tro foram ‘Demonstrações e 
avaliações das metas relati-
vas ao 2° quadrimestre fiscal’ 
e ‘Lei Orçamentária Anual 
para viger durante o exercí-
cio financeiro de 2020’.

“Devemos andar de 
acordo com a lei de res-
ponsabilidade fiscal, então 
por esse fator realizamos 
a avaliação quadrimestral. 
É essencial que a popula-
ção saiba onde estão sendo 
investidos os recursos de 

DA RERPORTAGEM

A Secretaria de Esta-
do de Assistência Social e 
Cidadania (Setasc-MT), por 
meio da Secretaria Adjunta 
de Assistência Social (SAAS) 
e da Superintendência de 
Serviços Socioassistenciais, 
iniciaram neste 2º Semes-
tre de 2019 visitas técnicas 
aos municípios do Estado 
de Mato Grosso. A iniciativa 
busca o aprimoramento da 
gestão municipal em relação 
aos serviços socioassisten-
cias. Até o momento cerca 
de 25 municípios receberam 
as visitas técnicas. A proposta 
é que até o final do ano, 35 
municípios do Estado sejam 
visitados.

A secretária adjunta em 
substituição da SAAS, Leicy 
Vitório, ressalta que as visi-
tas objetivam apoiar os mu-
nicípios com orientações as 
equipes técnicas e a Gestão 
Municipal para o atendi-
mento aos usuários do Siste-
ma Único de Assistência So-
cial (Suas). “Paralelo as visitas 
técnicas, a SAAS segue moni-
torando e orientando os 141 
municípios mato-grossenses 
na execução da política por 
meio dos sistemas do Suas, 
de forma presencial aqui na 
Setasc, por telefone e e-mails 
e até mesmo em encontros 
de apoio técnico, seminários 
e oficinas que serão realiza-

dos”, explicou. 
As visitas técnicas com-

põem uma das estratégias de 
apoio técnico aos municí-
pios, conforme a resolução 
nº 03 do Ministério da Saúde 
de 19 de fevereiro de 2019. 
Os municípios que recebe-
ram as visitas foram: Alta 
Floresta, Alto Boa Vista, Bar-
ra do Garças, Bom Jesus do 
Araguaia, Cáceres, Campo 
Verde, Castanheira, Colni-
za, Confresa, Dom Aquino, 
Gaúcha do Norte, Marcelân-
dia, Mirassol D’Oeste, Nova 
Canaã, Nova Santa Helena, 
Novo Santo Antônio, Peixoto 
de Azevedo, Poxoréu, San-
ta Terezinha, Sapezal, Serra 
Nova Dourada, Tabaporã, 
Tapurah e Vila Rica. 

A equipe técnica da 
Superintendência avaliou a 
situação dos 141 municípios 
do Estado, por meio de cri-
térios para a identificação de 
quais seriam os prioritários 
para recebimento de apoio 
técnico. 

Entre os critérios estão: 
os municípios que recebe-
ram visita técnica somente 
em 2013, os municípios com 
implantação de unidade do 
Centro de Referência Assis-
tência Social (CREAS), os que 
recebem cofinanciamento 
estadual de serviços e os mu-
nicípios com saldos elevados 
em conta e denúncias sobre 
a não realização de serviços.

impostos e também que o 
município tem um planeja-
mento para aplicação desses 
valores”, destacou o Assessor 
Contábil da prefeitura, Julia-
no Maestro.

Conforme o profissio-
nal, o executivo vem cum-
prindo com o que foi proje-
tado, e alcançando as metas 
previstas.

Ainda de acordo com 
Maestro, outro encontro 
deve acontecer para debater 
o plano orçamentário para 
o próximo exercício, que foi 
apresentado na ocasião.

“Até o dia 15 de outu-
bro iremos protocolar esse 
projeto de planejamento or-
çamentário no legislativo e 
posteriormente essa mesma 
audiência será promovida 
pela Câmara dos Vereadores. 
Mais uma vez contamos com 
a presença da população”, 
concluiu o assessor.

de licitação. Esses alimentos 
podem ser distribuídos gra-
tuitamente as pessoas que 
precisam de suplementação 
alimentar e estão cadastra-
das junto à Secretaria Muni-
cipal de Assistência Social.  

“Na semana passada 
estive em Brasília buscando 
essa adesão. Agora, viemos 
reforçar esse pedido para que 
a Prefeitura de Sorriso pos-

O Samu é um serviço destinado a todos os municípios

Vereador cobra agilidade no
funcionamento do SAMU 192 
SINOP | Elevado número de acidentes de trânsito justificam a implantação do serviço em Sinop

sa adquirir alimentos pelo 
PAA, fortalecendo a agricul-
tura familiar, valorizando a 
produção local, e também, 
atender as famílias assistidas 
pelo município com produ-
tos orgânicos produzidos em 
Sorriso”, explica a secretária 
Jucélia Ferro.

De acordo com as nor-
mas legais, o Ministério do 
Desenvolvimento Social 

e Combate à Fome (MDS) 
deve firmar um Termo de 
Adesão com os estados ou 
municípios que, com recur-
sos financeiros do Governo 
Federal, possam comprar os 
alimentos dos agricultores 
familiares. Este novo mode-
lo – o Termo de Adesão – 
iria substituir os convênios 
vigentes, à medida que estes 
forem sendo finalizados.
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Amélia Amor, uma digital influencer de 23 anos 

Digital Influencer de Sinop 
inspira seguidoras no Insta
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Beleza, glamour e mui-
ta felicidade. Esses são 
alguns dos elementos 
mostrados pelas digitais 
influencers, que ganham 
mais e mais seguidores nas 
redes sociais todos os dias. 
Um trabalho que vem ad-
quirindo espaço e público 
diferenciado. 

Jovens, adultos e até a 
terceira idade estão ligadi-
nhos nos stories das cele-
bridades e das influencia-
doras locais. 

Na maioria, o conteúdo é 
padrão, de academia, boa 
alimentação, corpo escul-
tural, roupas da moda, 
viagens e fotos de tirar o 
fôlego. Uma vida perfeita. 

Mas, em Sinop (500 km 
de Cuiabá), nadando con-
tra essa corrente de os-
tentação e quebrando os 
tabus de perfeição está 
Amélia Amor, uma digital 
influencie de 23 anos que 
iniciou os vídeos na inter-
net mostrando o cabelo 
afro e inspirando meninas 
a aceitarem a própria bele-
za.  “Por muito tempo usei 
alisamento no meu cabe-
lo, havia um preconceito 
muito grande com os ca-
belos enrolados. E, quan-
do eu aprendi a me aceitar 
e a mostrar isso nas redes 
sociais, eu me tornei uma 
digital influencer”, conta. 

Segundo Amélia, as pes-
soas estão muito preocu-
padas com o corpo e estão 
se esquecendo da mente e, 

SETEMBRO AMARELO | Ela iniciou os vídeos mostrando o cabelo afro e inspirando meninas a 
aceitarem a própria beleza
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por conta desses padrões 
estipulados pela sociedade 
é que aumenta o número 
de pessoas depressivas. 
“Eu me preocupo com as 
minhas seguidoras, prin-
cipalmente, as adolescen-
tes. 

Cuido muito com o que 
falo e mostro, por que po-
demos sim ficar mais bo-
nitas todos os dias, mas 
isso não deve ser a regra 
da vida, primeiro é preciso 
se aceitar e se amar, para 
ter uma vida saudável, eu 
tento transmitir isso para 
elas”, detalha.

A influenciadora trans-
mite diariamente nos sto-
ries do Instagram sua ro-
tina normal, acordando, 
com cabelo bagunçado, a 
louça suja na pia e o dia de 
faxina. Ela também brin-
ca com os próprios pro-
blemas e diverte milhares 
de pessoas com seu jeito 
descontraído. “Pessoal o 
Kennedy [marido da in-
fluenciadora] tá bravo co-
migo, eu esqueci de pagar 
a conta de água e cortaram 
a água aqui de casa”, relata 
a jovem em meio a risos 
em um storie. 

Atualmente, com 15,2 
mil seguidores, Amélia, 
também, mostra dicas de 
looks, makes e bons locais 
para se comprar e visitar e 
faz belas fotos para ajudar 
na divulgação dos produ-
tos dos seus clientes. No 
entanto, fica bem claro 
para todos os seguidores 
que isso são apenas mo-
mentos e que ela tem con-

tratempos e é tão humana 
quanto qualquer um que a 
acompanha. 

“Eu escolhi mostrar a 
verdadeira Amélia, não 
conseguiria ser diferen-
te, todo mundo mostra a 
fase que os outros sonham 
em ter, acho que é, até 
por isso, que hoje muitas 

pessoas sofrem com de-
pressão, porque as pessoas 
mostram a parte perfeita 
da vida, mas a vida de nin-
guém é perfeita. A  gente 
não acorda maquiada com 
pele linda, a gente não tem 
a casa limpa 24 horas, e eu 
mostro isso, nada além e, 
não vou mudar, porque 

esse é o meu perfil”, frisa. 
Amélia também faz jus 

ao nome Amor, porque 
transmite boas energias 
todos os dias, acordada 
cantando, brincando e 
durante sua rotina diária 
visita seus patrocinado-
res, dando dicas de salões 
de beleza, lojas de roupas 

com peças de todos os va-
lores, casas de bijuterias e 
calçados e até faz propa-
gando de comida se deli-
ciando com pratos mara-
vilhosos que deixam seu 
público com água na boca. 
Um trabalho rentável que 
já a mantém financeira-
mente.


