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COMPRA DIRETA

JORNALISTA BALEADA

Mendes quer
comprar gás
natural da
Bolívia

“Milagre ter
sobrevivido
ao atentado”

O governador Mauro 
Mendes esteve em uma reunião 
com o presidente da Petrobras, 
Roberto Castelo Branco para 
conseguir uma liberação da 
estatal para que Mato Grosso 
possa comprar diretamente o 
gás natural dos bolivianos.

                                Página - 3

A jornalista Zulene Fer-
nandes afirma que foi vítima de 
um atentado na sexta, quando 
retornava para casa, em Guaran-
tã do Norte. Um dos tiros entrou 
no seio e ficou alojado na axila. 
“Ao ser atendida pela equipe 
médica, ouvi dos profissionais 
que foi um milagre ter sobrevivi-
do ao atentado”, conta ela.
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Construção
civil aposta em
aquecimento
Acompanhando a tendência nacional de 
reaquecimento, o setor da construção civil 
começa 2019 com bons indicadores, sina-
lizando que as nuvens fechadas ficaram 
para trás. Balanço da Câmara Brasileira da 
Indústria da Construção mostra que, em 
2018, o comércio de imóveis novos aumen-
tou 19,2% em relação a 2017.               Página  - 7

Divulgação

PELA SAÚDE

Santa Casa de 
Cuiabá terá
verba federal 
de R$ 50 mi
Assim como várias unidades de saúde de 
Mato Grosso, a Santa Casa de Cuiabá tam-
bém passa por grandes dificuldades para 
se manter. Mas em visita ao Ministério da 
Saúde, o deputado Xuxu Dal Molin, con-
seguiu junto ao ministro Luiz Henrique 
Mandetta, a liberação de R$ 50 milhões 
para a unidade de saúde.

assessoria
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Divulgação

9ª RODADA

QUEM PEGA QUEM?
A última rodada da primeira fase do Mato-grossense 2019 será disputada nesta quarta, com as cinco 
partidas sendo realizadas ao mesmo tempo, a partir das 20h30. Sete clubes estão garantidos na próxi-
ma fase e apenas um caiu matematicamente. Dom Bosco e Juara lutam pela última vaga, tanto para a 
classificação quanto na fuga pelo rebaixamento. Página  -6



E o pagamento?
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ízo.
Como evitar problemas? Bom, an-

tes de qualquer coisa, compre em sites 
conhecidos. A índole do site é um dos 
pontos mais importantes nessa hora. 
Quanto mais “fuleira” for o site, maio-

res as chances de transtornos.
Em caso de dúvidas aca-

ba sendo mais interessante 
utilizar um mecanismo de 
pagamentos conhecido, como 
o PayPal, informando ali seus 
dados e deixando a cargo de 
tal serviço realizar o paga-
mento ao fornecedor. Isso, evi-
dentemente, aumenta muito 

sua segurança.
Se ter problemas com a mercado-

ria adquirida já é desagradável, ter um 
problema com seu cartão faz com que 
a situação se torne muito pior. Econo-
mizar é importante, mas abrir mão da 
segurança é algo que não deve, em hi-
pótese alguma, ser cogitado.

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!

Seguindo o “embalo” do assunto das 
compras feitas fora do país buscando 
apenas preço baixo, vamos falar hoje 
sobre outro grande problema: o paga-
mento. O que era para ser algo tranquilo 
e seguro pode se tornar um verdadei-
ro “pesadelo” se 
você fornecer 
informações pes-
soais, especial-
mente de cartão, 
em sites pouco 
confiáveis.

A prática é 
cada vez mais 
comum, e muita 
gente “pulou” direto do “medo” de fazer 
compras online para a despreocupação 
total e absoluta, que é justamente onde 
“mora” o perigo.

Pensa na situação: o camarada está 
comprando produtos produzidos do ou-
tro lado do mundo, através de um site 
qualquer. Busca os vendedores com os 
valores mais baixos, escolhe os itens e 
paga com seu cartão de crédito interna-
cional. Não são raros os casos em que, 
após esse “pequeno descuido”, começam 
a aparecer cobranças que o usuário des-
conhece em sua fatura. É aí que vem a 
descoberta: o cartão foi clonado.

Resolver esse tipo de questão pode 
ser muito desgastante, e sempre existe 
chance de você ficar com algum preju-
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A redução das taxas de homicídios em 24 das 
27 unidades da federação em 2018, e Mato Grosso 
inclui-se entre os Estados favorecidos por queda, é 
uma notícia animadora para o país, embora as esta-
tísticas da criminalidade continuem elevadas. Mes-
mo com a redução, foram 51.589 assassinatos, o que 
significa uma taxa de 24,7 mortes a cada 100 mil ha-
bitantes, conforme dados do Monitor da Violência, 
uma parceria do G1 com o Núcleo de Estudos da 
Violência da USP e o Fórum Brasileiro de Seguran-
ça Pública. Ainda assim, os resultados são importan-
tes para a definição de estratégias, pois permitem 
aos gestores da área uma avaliação do que vem ou 
não dando certo no combate à criminalidade.

Na análise dos dados, é importante levar em 
conta que, em 2017, ano usado como base de com-
paração no levantamento divulgado agora, havia 
sido registrado um número elevado de mortes em 
presídios, em consequência de rebeliões. Além dis-
so, grande parte da queda está ligada à guerra de 
facções. Essa particularidade pode indicar que as 
organizações consolidaram territórios, impactando 
os números.

Mato Grosso aparece no ranking com uma re-
dução de 7,1% no número de vítimas de crimes vio-
lentos em relação a 2017. Assim como ocorre em 
âmbito nacional, a queda no Estado, divulgada no 
governo atual, deve-se aos esforços empreendidos 
no anterior. Entre as justificativas, estão a maior 
ênfase no uso da inteligência e a coordenação de 
esforços para enfrentar melhor as carências das 
polícias civil e militar. Contribuiu também para os 
ganhos a aproximação com a iniciativa privada, que 
vem fazendo doações importantes para reequipar 
os organismos de segurança.

O levantamento precisa servir não para come-
morações da redução da violência, mas como pon-
to de partida para os governantes persistirem nas 
ações que vêm dando resultados. É importante que 
a integração registrada hoje entre as forças estadu-
ais se intensifique também com o governo federal e 
com os municípios.

Nesse aspecto, o pacote anticrime do ministro 
Sergio Moro, da Justiça e Segurança Pública, é uma 
contribuição significativa para deixar no passado 
a imagem do Brasil como paraíso da impunidade. 
O país precisa de maior rigor legal contra o crime, 
sem se descuidar das condições materiais para pu-
nir na prática.

Editorial

Recuo na criminalidade

Ranking dos Políticos - Facebook

nicípios de todas as regiões de MT e de incen-
tivo ao acesso à informação, transparência 
pública e consciência cidadã. Professores da 
Faculdade de Administração e Ciências Con-
tábeis, todos doutores e mestres, participam 
com a sua expertise em gestão pública para 
orientar o planejamento, o monitoramento de 
resultados, a correção de rumos e o comparti-
lhamento de boas práticas. Ademais, os casos 
práticos vivenciados são matéria-prima para 
a formação dos estudantes e a elaboração de 
artigos científicos.

Os depoimentos de ex-alunos, prefeitos e 
controladores internos são muito estimulan-
tes ao revelar a transformação positiva obser-
vada a partir da execução desses projetos. No 
primeiro caso, os Conselhos de políticas pú-
blicas deixaram de ser instâncias puramente 
formais de homologação de decisões gover-
namentais e passaram a atuar como fóruns 
de debate efetivos e comprometidos com a 
melhoria dos resultados. No segundo, a dispo-
nibilização de modernas ferramentas de ges-
tão, inclusive de softwares específicos para a 
gestão estratégica, permite que, mesmo com 
limitados recursos financeiros, os gestores de 
municípios de menor porte possam alcançar 
maior efetividade na execução de seus planos 
de governo.

Nesses dois projetos, TCE e UFMT colabo-
ram para capacitar e empoderar tanto os cida-
dãos como os gestores públicos municipais. 
Essa é a melhor tradução da proposta de uma 
atuação preventiva e orientadora por parte 
dos responsáveis pelo controle externo da ad-
ministração pública. Com isso, TCE e UFMT 
prestam uma contribuição efetiva para o for-
talecimento da democracia e o aprimoramento 
da gestão das políticas públicas em benefício 
da sociedade.

Na qualidade de supervisor desses proje-
tos no TCE-MT, torno público o meu reconhe-
cimento e as minhas homenagens a todos os 
envolvidos, professores, auditores, servidores 
e alunos. Em época de tanto negativismo, vo-
cês demonstram na prática que o que constrói 
um futuro melhor é o trabalho sério e dedicado 
em prol da coletividade.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

O TCE e a UFMT

IMAGEM DO DIA

VENDA DE TERRENOS
O prefeito de Nova Mutum, Adriano 

Pivetta, sancionou projeto de lei apro-
vado pela Câmara que autoriza a venda 
de mais 27 terrenos públicos. Destes, 26 
estão localizados na comunidade “Ran-
chão” e o outro fica na Avenida Perime-
tral das Samambaias. A maior parte dos 
imóveis (18) fica na Rua dos Ipês, com 
áreas de 360 a 420 m². Os demais ficam 
na Rua dos Jambos, com áreas de 412 
a 435 m². Já o terreno da avenida Peri-
metral tem tamanho de 8,5 hectares. O 
objetivo é pela necessidade de reduzir 
custos de limpeza das áreas.

JORNADA CULTURAL
Nos próximos dias 24, 25 e 26 de 

abril, no campus da UFMT, em Sinop, 
será realizada a Jornada Cultural, que 
vai reunir as mais diversas artes em um 
só local, em uma oportunidade única 
de vivenciar a cultura em todas as suas 
formas e de maneira gratuita. As inscri-
ções já estão abertas a todos os interes-
sados em expor seus trabalhos e podem 
ser feitas conforme previsto em edital. 
Ao público interessado em acompanhar 
as manifestações, basta comparecer 
nos dias e apreciar a mostra.

SEM GRANA E EFETIVO
Se não bastasse o possível fecha-

mento de 16 delegacias da Polícia Civil 
e de 14 comarcas do Tribunal de Jus-
tiça, a crise financeira pode resultar 
ainda em fechamento de promotorias 
de Justiça no interior do Estado. O pro-
curador-geral de Justiça, José Antônio 
Borges, afirmou que entende a dificul-
dade enfrentada pelo Estado e que a cri-
se foi iniciada com os endividamentos 
para a realização da Copa do Mundo de 
2014. No entanto, o chefe do Ministério 
Público Estadual ressaltou que faltam 
recursos e efetivo para manter em ati-
vidades algumas unidades que apre-
sentam baixo desempenho.

Caminhoneiro foi encontrado morto com um tiro na ca-
beça dentro de uma carreta às margens da Rodovia dos Imi-
grantes, em Várzea Grande, após provavelmente ter dado 
carona a um homem, que na verdade queria assaltá-lo.

É extremamente importante tomar cuidado ao realizar 
pagamentos em sites desconhecidos (ou mesmo em 
sites “conhecidos”, mas sem grandes referências no que 
diz respeito à segurança). Os golpes estão cada vez mais 
frequentes e elaborados, e não é nada interessante “vaci-
lar”. Qualquer descuido pode render uma grande “dor de 
cabeça”, e é claro que você não quer isso, não é mesmo?

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: PM-MT

LUIZ HENRIQUE LIMA

depoimentos de ex-alunos, prefei-
tos e controladores internos são 
muito estimulantes ao revelar a 
transformação positiva

A UFMT merece de todos os mato-gros-
senses muito respeito e gratidão pelo extra-
ordinário papel que tem desempenhado na 
educação superior, na pesquisa científica e 
no desenvolvimento de nosso estado.

No meu caso, além de respeito e gratidão, 
tenho carinho, pois fiz toda a minha forma-
ção acadêmica – bacharelado, mestrado e 
doutorado – numa universidade federal, a 
UFRJ, o que me tornou familiarizado com o 
importante trabalho desenvolvido nessas 
instituições – que não encontra paralelo nas 
universidades privadas - e sensível às difi-
culdades que enfrentam, especialmente as 
restrições de natureza orçamentária.

Há, todavia, uma relevante contribuição 
da UFMT para a sociedade mato-grossense 
que é muito pouca conhecida até mesmo 
no seio da própria universidade. Trata-se de 
duas parcerias com o TCE, cujos resultados 
positivos começam agora a aflorar.

A primeira diz respeito à organização de 
curso Cidadania e Controle Social para con-
selheiros municipais de políticas públicas, 
especialmente educação, saúde, assistência 
social e alimentação escolar. Essa iniciativa 
se insere dentro do objetivo do TCE de fomen-
tar o controle social e estimular a participa-
ção popular na elaboração, execução e fisca-
lização das políticas públicas, inclusive na 
discussão das leis orçamentárias. Realizado 
na modalidade Educação a Distância, em 2018 
o curso contou com mais de mil inscritos de 
109 municípios, registrando um aproveita-
mento bastante superior ao de projetos simi-
lares. A turma de 2019 terá início em abril.

Enquanto o TCE, por meio da Escola Su-
perior de Contas Benedito Sant’Ana da Silva 
Freire, é o responsável pela organização e 
logística, os professores da UFMT contribuí-
ram com a elaboração do material didático, a 
estruturação do Ambiente Virtual de Apren-
dizagem, a seleção dos tutores e a certifica-
ção do curso, registrado pelo Ministério da 
Educação.

A segunda parceria é relativa à consul-
toria nos projetos que o TCE desenvolve de 
apoio ao planejamento estratégico de 23 mu-

“O levantamento precisa servir como 
ponto de partida para os governantes 
persistirem nas ações que vêm dando 
resultados

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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MT deve comprar gás natural do país vizinho 

Xuxu Dal Molin busca recursos para a saúde em Brasília 

Santa Casa de Cuiabá terá verba 
federal no valor de R$ 50 milhões
DA REPORTAGEM

Assim como várias 
unidades de saúde de Mato 
Grosso, a Santa Casa de 
Cuiabá também passa por 
grandes dificuldades para se 
manter.

Em visita ao Ministé-
rio da Saúde em Brasília, o 
deputado estadual Xuxu Dal 
Molin (PSC), conseguiu jun-
to ao ministro Luiz Henri-
que Mandetta, a liberação 
de R$ 50 milhões para a 
unidade de saúde da capital 
do estado. A informação foi 
confirmada pelo deputado 
ao site O Livre, e o principal 
destino do recurso será para 
o pagamento da folha sala-
rial dos funcionários.

“É lamentável ver uma 
instituição como a Santa 
Casa na situação em que está. 
Mandetta é mato-grossense 
e está sensibilizado com a 
causa”, disse o deputado a’O 
Livre.

Ao liberar os recursos, 
o ministro Mandetta, cobrou 
que seja feita uma maior fis-
calização da utilização dos 
recursos da Santa Casa e que 

a gestão seja melhor realiza-
da de uma forma responsá-
vel. “É preciso resolver defi-
nitivamente essa questão dos 
repasses. Cada um fazendo a 
sua parte, pois o socorro virá 
só dessa vez”, alertou Dal 
Molin.

Essa mobilização de 
busca por recursos fede-
rais em Brasília faz parte do 
“Pacto pela Saúde”, um en-
gajamento que envolve não 
só o deputado Xuxu, como 
também da bancada mato-
-grossense em nível estadual 
e federal para que essa arti-
culação possa resultar em re-
cursos para tirar a saúde de 
Mato Grosso do caos que ela 
se encontra.

“A população não quer 
e não tolera politicagem em 
cima da saúde”, frisou.

No final da tarde de 
hoje, o deputado que repre-
senta a Assembleia Legisla-
tiva nessas tratativas, vai se 
reunir novamente com o mi-
nistro da Saúde, Mandetta, 
juntamente com membros 
da nova direção da Santa 
Casa de Cuiabá para acerta-
rem a data em que o recurso 

PACTO PELA SAÚDE | Recurso foi conquistado pelo deputado estadual Xuxu Dal Molin
Foto: Divulgação
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Mendes pede autorização da Petrobrás 
para comprar gás natural da Bolívia

MINISTRO NA MIRA

Abaixo-assinado 
pede impeachment 
do ministro do STF 
Gilmar Mendes

Gilmar Mendes, ministro do STF

Senador Álvaro Dias (Pode-PR) propôs redução de senadores 

DA REPORTAGEM

Na tarde da última se-
gunda-feira (18), o governa-
dor Mauro Mendes (DEM) 
esteve no Rio de Janeiro para 
uma reunião com o presi-
dente da Petrobras, Roberto 
Castelo Branco. O objetivo 
era conseguir uma liberação 
da estatal para que o estado 
de Mato Grosso possa direta-
mente comprar o gás natural 
dos bolivianos.

A compra direta de 
acordo com o governador, 
visa garantir o retorno da 
geração térmica, a estabili-
dade e a confiabilidade no 
abastecimento de gás em 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Circula pela internet 
abaixo-assinado que pede 
o impeachment do minis-
tro do Supremo Tribunal 
Federal, Gilmar Mendes. 
Até o fechamento desta 
edição do Diário do Esta-
do MT, a petição on-line já 
tinha 2.137.305 assinaturas, 
para que o Congresso leve 
adiante o pedido, é neces-
sário chegar aos 3 milhões 
de assinaturas. O docu-
mento está hospedado no 
site chance.org .

As críticas em cima 
de Gilmar Mendes ganha-
ram força após ele mandar 
soltar por três vezes o em-
presário Jacob Barata Fi-
lho, considerado o “rei do 
ônibus” e que confirmou 
ter pago R$ 145 milhões ao 
então governador do Rio de 
Janeiro, Sérgio Cabral en-
tre 2010 e 2016. Na lista de 
soltura de Gilmar Mendes, 
também estão os ex-gover-
nadores do Rio, Antony Ga-
rotinho, e do Paraná Beto 
Richa, além o empresário 
Eike Batista.

“O ministro Gilmar 
Mendes, proferiu diversas 
vezes decisões que contra-
riam a lei e a ordem consti-

Mato Grosso. De acordo com 
Mendes, a estatal brasileira, 
nesse momento, realiza uma 
série de estudos nos contra-
tos de fornecimento de gás 
natural que a empresa tem 
com a Bolívia, que represen-
ta 24 milhões de m³ por dia. 

“Esses contratos ven-
cem agora em dezembro de 
2019 e a Petrobras está ana-
lisando qual será o volume 
que irá comprar. Em fun-
ção disso, ela pode atender 
o nosso pleito e poderemos 
comprar diretamente dos 
próprios bolivianos o gás, 
para fornecermos em Mato 
Groso”, explicou o governa-
dor.

tucional. A soltura de Réus 
como José Dirceu e Eike 
Batista, demonstra o desca-
so com o crime continuado 
e a obstrução à justiça que, 
soltos, eles representam”, 
diz trecho do manifesto 
anexado ao abaixo-assina-
do.

SENADOR
FALOU GROSSO
O senador Jorge Kaju-

ru (PSB-GO), deu entrevis-
ta esta semana compran-
do briga com o ministro 
Gilmar Mendes. Kajuru o 
acusa de vender sentenças. 
“Seu bandido, seu corrup-
to, a CPI da Toga vai lhe 
provocar, você vai ser o pri-
meiro a ser questionado. 
Nós queremos saber como 
você tem R$ 20 milhões de 
patrimônio, de onde você 
tirou esse patrimônio? Da 
megasena? Foi das senten-
ças que você vendeu seu ca-
nalha”, dispara Kajuru.

O senador ainda ques-
tiona sobre as propriedades 
do ministro do Supremo 
em Portugal. “Ele viaja 12 
vezes po mês para Portu-
gal, com dinheiro de vocês 
(população), vocês pagam 
passagem aérea dele de pri-
meira classe”, denunciou o 
senador. 

será enviado para a entidade. 

CAIXA PRETA
Durante audiência pú-

blica realizada na segunda-
-feira (18), na Câmara de 
Cuiabá, o deputado estadu-
al Dr. João de Matos (MDB) 
cobrou a abertura da “caixa-
-preta” da Santa Casa afir-
mou que a instituição de 
200 anos de história tem que 
parar de “viver de migalhas”, 
colocar os salários em dia e 
retornar de forma imediata 
o atendimento à população.

“Os profissionais estão 
há seis meses sem receber. A 
gestão da Santa Casa foi pés-
sima, tem que fazer uma au-
ditoria e abrir a caixa-preta. 
A Santa Casa não pode viver 
de migalhas, ela tem que ter 
uma gestão eficiente”, afir-
mou o parlamentar.

Na atualidade, a dire-
ção da Santa Casa alega que a 
Prefeitura de Cuiabá deixou 
de repassar R$ 3,6 milhões 
ao filantrópico, prejudican-
do o pagamento dos funcio-
nários e médicos. Por outro 
lado, a prefeitura diz que 
seria de responsabilidade da 

AUTONOMIA

PEC que dá liberdade ao governo investir
onde quiser tem apoio de José Medeiros

REDUÇÃO

Proposta de senador pede redução 
de um terço no número de senadores

DA REPORTAGEM

Uma Proposta de 
Emenda à Constituição do 
governo federal deve chegar 
ao Congresso nos próximos 
meses. A PEC que vem sen-
do desenvolvida pelo minis-
tério da Economia trata de 
um assunto muito polêmico. 
A ideia é que se acabe com a 
obrigatoriedade dos gover-
nos do Executivo em desti-
nar recursos públicos para 
áreas específicas, como saú-
de e educação.

Apesar de achar uma 
ideia bastante ousada, o de-

DA REPORTAGEM

Foi apresentada no Se-
nado Federal uma Proposta 
de Emenda à Constituição 
que determina a redução 
de um terço dos senadores. 
A ideia é que cada um dos 
26 estados brasileiros, mais 
o Distrito Federal contem 
apenas com dois senadores, 
com isso o Senado que hoje é 
composto por 81 parlamen-
tares, ficaria com apenas 54.

A PEC 12/219 é de au-
toria do senador Álvaro Dias 
(Pode-PR) e que agora aguar-
da a escolha de seu relator na 
Comissão de Justiça e Cida-
dania (CCJ), para que ela pas-
se a ser discutida.

Para que a proposta seja 
aceita é necessário alterar o 

putado federal José Medei-
ros (Pode-MT), defende a 
proposta que será apresenta-
da pelo ministro Paulo Gue-
des. 

“O ministro pensa que 
se o prefeito, o governador 
e o presidente foram eleitos, 
possuem autonomia dada 
pela população para gerir o 
recurso público. Esse negó-
cio de ficar engessando, ten-
do que obrigar o percentual 
certo para segmento, se o go-
vernador decidir não colocar 
nada para a educação, é uma 
decisão do governador, aí ele 
vai se ver com a população” 

art. 46 da Constituição Fede-
ral para estabelecer que cada 
estado e mais o Distrito Fe-
deral passem a eleger apenas 
dois senadores. A PEC do se-
nador Álvaro Dias não alte-
ra o tempo de mandato dos 
parlamentares que continu-
aria valendo por 8 anos, mas 
que de 4 em 4 anos haveria 
uma renovação pela metade 
da Casa.

Na visão do senador, o 
Senado deve colaborar com 
a redução do aparato estatal 
e dos gastos públicos. “Com 
a diminuição em um terço 
de seus membros, o Sena-
do Federal não perderá em 
nada representatividade, 
uma vez que, por definição, 
o número de senadores por 
Estado e pelo Distrito Fede-

defende Medeiros em entre-
vista ao RD News.

O deputado mato-gros-
sense acredita que no atual 
modelo de gestão do Execu-
tivo imposto pela Constitui-
ção de 1988 a administração 
de prefeitos, governadores e 
presidente, quase não exis-
te. “Praticamente o prefeito, 
governador ou presidente, 
só vê os recursos passarem, 
e não pode dizer que vai in-
vestir mais na saúde ou na 
educação”.

A desvinculação de 
acordo com Medeiros garan-
tiria maior liberdade ao ges-

ral é paritário. Apenas passa-
rá dos atuais três para dois. 
Por outro lado, os trabalhos 
da Câmara Alta ganharão em 
agilidade e presteza legislati-
vas, cabendo também regis-
trar a redução de custos para 
o erário, em decorrência da 

tor público na utilização dos 
recursos, com isso ele pode-
ria aplica-los de acordo com 
a sua vontade.

Áreas como saúde e 
educação são asseguradas 
pela Constituição com in-
vestimento mínimo entre 
as três esferas do Executivo. 
No caso dos estados 12% das 
receitas devem ser aplicadas 
na saúde, para os municípios 
e porcentagem é de 15. Na 
educação a União Federati-
va precisa investir 18% dos 
recursos por ano, enquanto 
nos estados e municípios o 
valor é de 25%.

redução das estruturas legis-
lativas e administrativas da 
Casa”, afirma Álvaro Dias na 
justificação de sua PEC, que 
garante a manutenção dos 
mandatos dos senadores já 
em exercício se a proposta 
for aprovada.

Santa Casa uma dívida de R$ 
24 milhões com o municí-
pio. 

“Tem que chamar o 

Ministério Público, a Câma-
ra Municipal, a Assembleia 
Legislativa, a Secretaria de 
Saúde do Município, e tam-

bém chamar o Estado, por-
que a Santa Casa não é só de 
Cuiabá, ela também é dos 141 
municípios”, declarou Matos.
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CHARGE DO DIA

Mara Maravilha implora 
para voltar a participar do 
“Programa do Ratinho

A apresentadora Mara Maravilha par-
ticipou neste último domingo (17), do 
“Programa Silvio Santos“, e na ocasião, 
ela acabou implorando para voltar a tra-
balhar no “Programa do Ratinho“, onde 
era jurada do quadro ‘Dez ou Mil’.

Na ocasião, ela desmentiu os boatos 
de que teria se desentendido com os co-
legas enquanto esteve na atração, e em 
seguida fez o pedido para voltar ao pro-
grama: “Eu quero pedir aqui, diante de 
todo o Brasil, Ratinho, eu quero voltar 
para o seu programa!!!”, disse Mara.

A apresentadora atualmente está fa-
zendo shows pelo país. Fora isso, ela se-
gue contratada do SBT e faz rodízio no 
‘Jogo dos Pontinhos’, exibido no “Progra-
ma Silvio Santos”.

Samy Dana declara guerra 
contra Bettina, a milionária 
do YouTube

Todo mundo espera alguma coisa do 
sábado à noite. E quem resolveu acessar o 
Twitter durante o momento mágico do fim 
de semana foi agraciado com uma sequên-
cia poderosa de mensagens perpetradas 
por Samy Dana, comentarista de economia 
da Globo, contra Bettina, a milionária do 
YouTube. Para quem não sabe de quem se 
trata, Bettina é protagonista de insistente 
campanha publicitária de uma empresa 
especializada em “conteúdo financeiro e 
ideias de investimentos”. Com alta frequ-
ência no YouTube, a peça garante que em 
pouco tempo a cidadã transformou mil 
e quinhentos reais em 1 milhão e 42 mil 
reais. Bettina Rudolph é da equipe publici-
tária da tal empresa, e o CEO garante que 
a história relatada no vídeo é real. Graças 
aos elementos pitorescos da narrativa, 
virou meme. Todo mundo ficou feliz, pois 
a comoção certamente atraiu uma atenção 
ainda maior para os serviços oferecidos 
pelos idealizadores da campanha. E eis 
que chegamos à madrugada de sábado. 
Como quem não quer nada, o dínamo 
Samy Dana resolveu tirar da bainha sua 
afiada planilha de Excel e compartilhou 
algumas reflexões com seus seguidores.

Silvio prepara volta ao 
Brasil; SBT espera Globo 
para mexer nas tardes 

Silvio Santos, 88 anos, dono do SBT 
deve voltar ao Brasil nas próximas horas, 
vindo de Orlando, EUA, onde passa vários 
meses por ano em férias (não critico). A 
expectativa é grande na sede da emisso-
ra, em Osasco. Silvio é imprevisível tanto 
quando sai de férias, como quando volta. 
Na ida, na estada e na volta ele costuma 
mexer bastante na programação. No en-
tanto, Silvio deve esperar a Globo anunciar 
antes sua grade de programação 2019 an-
tes de mexer na do SBT. Segundo a coluna 
apurou, seu “alvo” é melhorar as tardes de 
sua emissora. Especificamente, o “Fofo-
calizando”, que tem perdido para a Record 
com frequência. A Record está num bom 
momento e com ótimos resultados com 
o “Balanço Geral” e sua faixa de novelas 
vespertinas. 

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Ex-BBB Marcos Harter terá conduta 
durante cirurgia investigada pelo CRM
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Marcos Harter, médico especialista em 
cirurgia plástica, famoso por ser um ex-par-
ticipante do Big Brother Brasil, comparti-
lhou em suas redes sociais uma foto em que 
aparece em um centro cirúrgico durante um 
procedimento.

O médico está paramentado e segurando, 
o que parece ser um bisturi, ao seu lado uma 
enfermeira lhe dá algo de comer. A foto foi 
compartilhada pelo ex-brother em sua rede 
social Instagram e a imagem gerou diversas 
críticas e questionamentos sobre a condu-
ta do profissional. Em sua postagem, Mar-
cos diz estar em hospital e maternidade de 
Curitiba. O caso foi denunciado ao Conselho 
Regional de Medicina do Paraná (CRM-PR) 
e um “procedimento apuratório” foi aberto 
para que as ações do médico e da casa de 
saúde sejam devidamente apuradas.

Investigações - Segundo informações do jor-

nal Extra, o CRM-
-PR informou que 
a direção técnica 
do hospital em 
questão também 
será ouvida para 
que se possa ve-
rificar se o médi-
co, Marcos Harter trabalha na instituição e 
se realmente comeu durante a cirurgia. As 
investigações tem como objetivo entender 
o que de fato aconteceu durante o momento 
em que a foto foi registrada.

Ainda segundo a publicação, após essa 
fase, se for constatado a infração ética, será 
aberta uma sindicância para investigar o que 
de fato aconteceu e se houve falhas quanto 
ao procedimento. Se confirmado, o próximo 
passo será a abertura de um processo. Se 
condenado, um médico pode ser punido de 
cinco formas: advertência confidencial, cen-

sura em caráter reservado, censura pública, 
suspensão do exercício profissional por 30 
dias e cassação do registro (para situações 
consideradas gravíssimas).

Além do Conselho Regional de Medicina 
do Paraná, a Agência Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa) também se pronun-
ciou sobre o caso e informou que segundo a 
“Resolução RC Anvisa nº 63/2011” como re-
quisitos de boas práticas de funcionamento 
para os serviços de saúde está a proibição de 
“comer ou guardar alimentos nos postos de 
trabalho destinados à execução de procedi-
mentos de saúde”, e o descumprimento des-
sa regra constitui infração sanitária.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019 – 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 NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA 
NOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública 
para o dia 03 DE ABRIL DE 2019 ÀS 10:00 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, 19 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019 – 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAL 
DE JAZIDA (CASCALHO) PARA ATENDER A DEMANDA DE RECUPERAÇÃO 
DE ESTRADAS E PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
estando a sessão pública para o dia 03 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, 19 
de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT

Aviso de Licitação
Pregão Presencial n.º 09/ 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação 
na modalidade Pregão Presencial n.º 09/2019, cujo objeto é a: Contratação de 
Empresa Especializada para confecção de Próteses Dentarias conforme as 
necessidades da Secretaria Municipal de Saúde do município de Nova Guarita 
– MT, para a efetivação do Programa Nacional Brasil Sem Miséria, tudo em 
conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no dia 
08/04/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser obtidas 
na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em 
Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.
novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o departamento de Licitações através do e-mail 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 19 de Março de 2019.
Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária 

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Carnes e Derivados na Indústria 
de Rações Balanceadas e da Alimentação de Nova Mutum – SINTRATUM – 
do Estado de Mato Grosso com o artigo 11 do seu Estatuto, convoca todos os 
trabalhadores desta categoria das Empresas: Mutum Cereais dia   28/03/2019 ás 
16:30 horas, Natural Porks Alimentos S/A dias 25/03/2019 ás 15:30 horas, Facio 
Cereais e Facio Prestadora de Serviços dia 26/03/2019 ás 07:00 horas, Nono Vito 
dia 27/03/2019 ás 16:30, BRF dia 02/04/2019 ás 14:00 horas, Bunge Alimentos dia 
03/04/2019 ás 07:40 Horas, Panificadoras e Confeitarias dia 02/04/2019 ás 10:00 
horas, para sua Assembleia Geral Extraordinária, Todas em primeira convocação 
sendo o não atingimento do quórum será realizada 01 hora após as mencionadas, na 
sede das empresas; No dia 29/03/2019 ás 18:00 horas será realizada a Assembleia 
Ordinário onde será aprovado o Orçamento 2019 e prestação de contas exercício 
2018. Estarão em pauta na Assembleia Extraordinária os seguintes assuntos:

01- Campanha Salarial 2019 a 2020
02- Outros assuntos

Nova Mutum, 18 de março de 2019.
Gentil Campagnaro

Presidente

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.

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

RENATO RODRIGUES DE SOUZA 28517526856 
– CNPJ:12.887.168/0001-40, localizada na Avenida 
Três, 271, Loteamento Menino Jesus II, município de 
Sinop/MT, torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável a Renovação de Licença de Operação 
– RLO para a atividade de “Manutenção e reparação 
de geradores, transformadores e motores elétricos”. 
Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AMBIEN-
TAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– (65) 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL DO CAMPING 
CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA - CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79 

 
EDITAL 01/03 – PUBLICADO NO JORNAL DIARIO DO ESTADO/MT EM 
20/03/2019. 
 
          O Presidente do CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, no uso 

de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores 

Sócios-proprietários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no 

Barracão anexo ao escritório do Camping Club no lago, sito à Rua da Praia, 

06 – Camping Club, no dia 02 de abril de 2019, às 19:30h. em primeira 

chamada, com a presença da metade mais um dos sócios-proprietários, ou às 

20:00h. em segunda chamada com a presença de qualquer número de sócios, 

para DELIBERAREM Sobre a seguinte ordem do dia: 

01 – informações gerais sobre retomada das obras de drenagem e 
pavimentação da área interna do residencial Camping Club. 
Apresentação dos resultados físico-financeiro obtidos pela empresa 
ENGEFORCE, CNPJ. N 31.318.672/0001-73, sucessora da contratada por 
deliberação dos associados presentes na Assembleia geral em 09 de junho de 
2018. 
 
02 – Deliberação sobre instalação de empresas de prestação de serviços, na 
área interna do residencial. 
 
03- Prestação de contas de 2018 e ratificações dos 04 anos anteriores. 
 
04- Demais assuntos de interesse comuns pertinentes à administração. 
 
Observação: Conforme Estatuto Social no seu capitulo 3º do Artigo 29 diz “Nas 
Assembleias Gerais, votarão somente os sócios proprietários fundadores e sócios 
proprietários que estiverem quites com a tesouraria do Clube”. 
 
                        Salientamos que a sua presença é indispensável para apreciação e 
deliberação dos itens em pauta. 
 

 Sinop/MT, 19 de março de 2019. 
 

       ___________________________________________  
   CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA 

  CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79 



Cuiabá segue invicto e luta pela 1ª posição na classificação 
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Confira um prognóstico de
como podem ficar as quartas
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A última rodada da pri-
meira fase do Campeonato 
Mato-grossense 2019 será 
disputada nesta quarta-feira 
(20), com as cinco partidas 
sendo realizadas ao mesmo 
tempo, a partir das 20h30 
– apesar de quase tudo es-
tar definido, esta foi uma 
exigência dos clubes no 
congresso técnico realizado 
ainda no ano passado.

Sete clubes estão ga-
rantidos na próxima fase e 
apenas um caiu matemati-
camente. Dom Bosco e Ju-
ara lutam pela última vaga, 
tanto para a classificação 
quanto na fuga pelo rebai-
xamento. Porém, nenhuma 
posição está garantida até 
agora.

LIDERANÇA
Se Cuiabá e União já 

estão classificados, ao me-
nos eles farão um duelo di-
reto pela primeira posição. 
Invicto, o Dourado viaja até 
Rondonópolis precisando 
apenas de um empate para 
garantir não só a liderança – 
consolidada desde a segun-
da rodada – como a vanta-
gem de decidir em casa em 
todas as próximas fases.

Entretanto, a diferen-
ça entre ambos fica restrita 
aos três pontos. Isso por-
que as duas equipes estão 
próximas no saldo de gols. 

Enquanto o Cuiabá tem +11, 
o União tem +9. Caso o Co-
lorado vença por um gol de 
diferença, eles empatariam 
em pontos e saldo, mas os 
rondonopolitanos têm um 
ataque mais produtivo: 16 a 
14.

2º, 3º OU 4º
O “Clássico dos Mi-

lhões” entre Operário VG 
e Mixto tem um peso a 
mais para a equipe várzea-
-grandense. Dependendo 
da combinação de resulta-
dos, pode ficar na 2ª, 3ª e até 
4ª posições na classificação 
geral – soma 16 pontos ga-
nhos, um atrás do União e 
três à frente do Luverdense.

Caso vença o Mixto e o 
União no máximo empate 
com o Cuiabá, o Ope sobe 
para segundo, o que lhe ga-
rante vantagem de decidir 
em casa, pelo menos, até a 
semifinal. Se empatar, fica 
na 3ª posição. Porém, uma 
derrota, somada a uma vitó-
ria do LEC, pode derrubar o 
time para a 4ª colocação.

BRIGA PELO G4
O Luverdense pode 

terminar em 3º, ou até mes-
mo cair para 6º. Se vencer o 
Operário FC e contar com 
uma derrota do Operário 
VG no clássico com o Mixto, 
chega a 16 pontos e fica na 
frente pelo critério número 
de vitórias. Caso o Ope em-
pate, assegura apenas a 4ª 

MATO-GROSSENSE | Última rodada será toda disputada hoje, às 20h30; 7 estão classificados e 2 lutam contra a degola
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DESTEMIDO

Menino desafiará profissionais
no Circuito de Tênis de MT

TRICOLOR AMEAÇADO

Paulista chega à 
rodada final com 
uma vaga em disputa

SÉRIES A E B

Cruzeiro: o único invicto em 2019

Primeira rodada ocorrerá nesta quarta, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá 

Egídio comemora gol pelo Cruzeiro na vitória 
por 3 a 0 sobre o Tupi 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Samir Aurélio Lah-
ham, 14 anos, nascido em 
Sorriso, disputará pela 
primeira vez na 1ª Clas-
se Profissional do Circuito 
Estadual de Tênis de Mato 
Grosso, a principal cate-
goria da modalidade no 
estado, e já confirmou pre-
sença na primeira etapa do 
ano, no torneio de nome 4ª 
Copa Monte Líbano Open 
de Tênis, que começa nes-
ta quarta-feira (20), às 17h, 
e segue até domingo (24), 
com entrada franca ao pú-
blico, no Clube Monte Lí-
bano, em Cuiabá.  

O jovem começou a 
praticar tênis aos dez anos 
e passou a competir aos tre-
ze anos de idade. “Sempre 
tive paixão pelo tênis e in-
centivo do meu pai”, disse. 
E, no ano passado, quando 
começou a competir e seu 
primeiro torneio foi a 3ª 
Copa Monte Líbano, con-

DA REPORTAGEM

Com a vitória do Co-
rinthians sobre o Oeste por 1 
a 0, no domingo, o Paulista 
chega à última rodada da fase 
de classificação com apenas 
uma vaga a ser definida para 
as quartas de final. O princi-
pal candidato para conseguir 
a classificação é o São Paulo, 
foi beneficiado pelo triunfo 
corintiano sobre a equipe de 
Barueri.

Com o resultado, o São 
Paulo continuou na segunda 
colocação do Grupo D com 
14 pontos e agora precisa de 
uma vitória diante do São 
Caetano no Anacleto Cam-
panella, em São Caetano do 
Sul, para conseguir a classifi-
cação. Se empatar ou perder, 
terá de torcer para o Oeste 
não vencer o Mirassol em 
Barueri. Todos os jogos da 
última rodada estão marca-
dos para esta quarta (20), às 
20h30. No duelo contra o 
São Caetano, o time dirigi-
do por Vagner Mancini não 
poderá contar Hernanes, que 
sofreu uma lesão muscular 
na derrota para o Palmeiras 
por 1 a 0, no sábado (16), no 
Pacaembu. O São Paulo tem 
ainda chance de terminar a 
primeira fase na liderança 
da chave e ter a vantagem 
de jogar a segunda partida 
das quartas de final como 
mandante. O clube precisará 
torcer por derrota do Ituano 
para o Corinthians, além de 
tirar diferença de cinco gols 
no saldo. O jogo será reali-
zado em Itu. O Corinthians 
precisa ganhar para assegu-
rar o primeiro lugar do Gru-
po C. O time tem 18 pontos 
– um a mais que a Ferrovi-
ária, também já classificada. 
Corinthians ficou nesta situ-
ação mais confortável com 
a vitória sobre o Oeste. O 
único gol do jogo foi marca-
do por Danilo Avelar, aos 15 
minutos do segundo tempo.

Outra chave que tem 
os dois times classificados é 
o Grupo A. Com 24 pontos, 
o Red Bull, dono da melhor 
campanha da competição, 
está na liderança. O Santos é 
o segundo colocado e soma 
23. Para ultrapassar o rival, os 
santistas precisam ganhar do 
Botafogo fora de casa e tor-
cer para o Red Bull tropeçar 
diante do já eliminado Gua-
rani.  Dos quatro principais 
clubes do estado, a situação 

DA REPORTAGEM

Os 3 a 0 contra o Tupi, 
no último sábado, repre-
sentaram a sétima vitória 
do Cruzeiro na temporada, 
a sexta no Campeonato Mi-
neiro. No domingo, mes-
mo sem entrar em campo, 
o time conquistou outra 
“vitória”. Se tornou o úni-
co brasileiro das Séries A e 
B ainda invicto em 2019. A 
marca foi conquistada com 
as derrotas de Goiás (2 a 1 
para o Atlético-GO) e Vasco 
(2 a 0 para a Cabofriense) 
em seus respectivos esta-
duais.

A invencibilidade cru-
zeirense chega aos 11 jogos 
(10 pelo Campeonato Mi-
neiro e 1 pela Libertado-
res). No Estadual, são sete 
vitórias e quatro empates, 
com a equipe ocupando a 
segunda colocação com 22 
pontos, três a menos que 
o rival Atlético-MG. Na Li-
bertadores, é líder do Gru-
po B, mesmo com o jogo 
atrasado contra o Depor-

quistou resultados interes-
santes em duas categorias, 
foi vice-campeão geral no 
ranking da categoria infan-
to-juvenil 14 anos e foi 14° 
lugar na 1ª Classe (segunda 
principal categoria do cir-
cuito). Agora quer desafios 
maiores.

tivo Lara, da Venezuela, 
marcado para o dia 27 des-
te mês.

Vasco e Goiás tinham 
invencibilidades maiores 
na temporada. Enquanto o 
Gigante da Colina acumu-
lava 13 partidas sem derro-
ta, o Esmeraldino tinha 12 
jogos no ano e nenhuma 
derrota. Agora, só o Cru-
zeiro pode se gabar de ain-
da não ter perdido na tem-
porada. Os outros 37 times 
- 17 da Série A e os 20 da 
Série B - já haviam perdido 
no ano.

Curiosamente, sob a 
gestão de Mano Menezes 
desde a metade de 2016, o 
Cruzeiro vem convivendo 
com sequências invictas 
em começos de tempora-
da nos últimos três anos. 
Ano passado, foram oito 
partidas, com a sequência 
encerrada na estreia da Li-
bertadores, com a derrota 
por 4 a 2 para o Racing, na 
Argentina. Em 2017, a se-
quência foi de 23 jogos: 18 
vitórias e cinco empates, 

“Mostrarei que sou 
capaz de realizar meu so-
nho de ser profissional. Me 
sinto lisonjeado por jogar 
na categoria dos professo-
res. São tenistas experien-
tes que sabem lidar com 
qualquer situação, mas eu 
me sinto com a cabeça fria 

e tentarei fazer meu jogo e 
dar minha raça para ganhar. 
Pretendo participar de to-
dos os torneios nas cidades 
do nortão e em alguns em 
Cuiabá”, comentou o des-
temido tenista, Samir Lah-
ham, 14 anos, representante 
da Benegas Tennis Sorriso.

mais tranquila é a do Palmei-
ras, que já está classificado e 
muito perto de garantir a li-
derança de seu grupo. Com 
22 pontos, o time tem três 
a mais do que o Novorizon-
tino, além de sete de saldo 
contra um do concorrente. O 
Palmeiras encerra sua parti-
cipação diante da Ponte Pre-
ta, que tem a quarta melhor 
campanha do torneio, mas 
está eliminada em razão do 
regulamento, que classifica 
apenas os dois primeiros de 
cada grupo. A Ponte está na 
chave de Red Bull e Santos, 
os dois que mais pontuaram.

As quartas de final do 
Campeonato Paulista serão 
disputadas nos dias 23 e 24 e 
27 e 28. A Federação Paulista 
de Futebol (FPF) divulgará as 
datas na quinta-feira, quan-
do será realizada o conselho 
técnico.

REBAIXAMENTO
Quatro clubes conti-

nuam na briga para evitar o 
rebaixamento para a Série 
A2 do Campeonato Paulista: 
Bragantino, Mirassol, Bota-
fogo e São Caetano. O único 
rebaixado até agora é o São 
Bento.  Bragantino e Miras-
sol escapam com um empate 
na última rodada. O clube de 
Bragança Paulista enfrenta o 
São Bento já rebaixado, en-
quanto o Mirassol visita o 
Oeste.  As duas equipes, po-
rém, podem se salvar mes-
mo com derrota desde que 
Botafogo e São Caetano não 
vençam seus jogos. Se ape-
nas um dos clubes vencerem, 
Bragantino e Mirassol estão 
salvos. O Botafogo enfrenta 
o Santos em Ribeirão Pre-
to, enquanto o São Caetano 
recebe o São Paulo. Para es-
capar, o time do ABC precisa 
vencer e torcer para o Bota-
fogo não derrotar o Santos. 

TROFÉU DO
INTERIOR 
Assim que terminar a 

fase de classificação do Cam-
peonato Paulista, começará 
o Troféu do Interior, que ga-
rante ao campeão uma vaga 
na Copa do Brasil de 2020. 
Ponte Preta, Guarani e Oes-
te, que não possuem mais 
chances de classificação para 
as quartas de final, vão dis-
putar o Troféu do Interior. 
Os outros clubes na disputa 
serão os outros três times 
que não forem rebaixados.

colocação.
Em um cenário de-

sastroso, visto que encara 
o último colocado e único 
rebaixado até agora, o Lu-
verdense seria ultrapassado 
pelo Sinop caso empate e o 
rival vença sua partida. Até 
o Mixto poderia alcança-
-lo em caso de igualdade, 
mas a equipe mixtense te-
ria que tirar uma diferença 
de 6 gols no saldo – missão 
quase impossível. Entretan-
to, se for derrotado e Sinop 
e/ou Mixto vençam, cairá 
de posição, podendo ficar 
até em 6º. Já o Sinop, em 5º 
com 12 pontos, precisa ven-
cer o Dom Bosco, em casa, e 
contar com um tropeço do 
Luverdense para ultrapassar 
o rival. Se o Galo do Norte 
não derrotar o Azulão da 
Colina e o Mixto vencer, cai 
para a 6ª posição.

O Mixto precisa contar 
com no máximo um empa-
te do Sinop diante do Dom 
Bosco e do Luverdense con-
tra o Operário FC, e ainda 
assim tirar uma diferença 
de seis gols no saldo para al-
cançar o G4.

Em 7º, com 8 pontos, o 
Araguaia consegue subir no 
máximo uma posição: tem 
que vencer o Juara, torcer 
por uma derrota do Mixto e 
ainda tirar uma diferença de 
4 gols no saldo. Se empatar 
e o Dom Bosco vencer o Si-
nop, cai para a 8º; se perder 
e o Azulão empatar, tam-

bém cai uma posição.

CLASSIFICAÇÃO/
REBAIXAMENTO
A situação do Dom 

Bosco é a única dúbia até 
o momento. Com 7 pontos 
ganhos, pode até ficar em 7º 
ao fim da rodada, mas tam-
bém pode sair de campo 
rebaixado. A equipe visita 
o Sinop, no Estádio Gigan-
te do Norte, mas conta com 
a motivação dos donos da 
casa de buscarem algo a 
mais na classificação. Po-
rém, se garante nas quartas 

de final e, automaticamen-
te, se livra do rebaixamento 
com um simples empate. 
Caso vença e o Araguaia em-
pate no máximo, sobe para 
a 7ª posição. Mas o que mais 
tem preocupado os azuli-
nos é o fantasma da queda. 
Se for derrotado pelo Galo 
do Norte, ao mesmo tempo 
em que o Juara vença o Ara-
guaia, tirando uma diferen-
ça de 7 gols de saldo (-4 do 
Dom Bosco e -11 do Juara), é 
o Azulão quem cai para a se-
gunda divisão. Ao Juara, só 
resta a difícil missão de ven-

cer – e ainda por goleada – o 
Araguaia fora de casa e tor-
cer para uma derrota tam-
bém considerável do Dom 
Bosco para o Sinop. A vira-
da levada para o Operário 
FC, nos minutos finais, foi 
bastante determinante para 
uma situação praticamente 
irreversível dos caçulas da 
competição. O Operário FC, 
que conseguiu sua vitória de 
honra sobre o Juara, na úl-
tima rodada, soma apenas 3 
pontos e está matematica-
mente rebaixado desde a 7ª 
rodada.

e encerrada com a derrota 
por 2 a 1 para o São Paulo, 
no Mineirão, pela quarta 
fase da Copa do Brasil.

A última derrota do 
Cruzeiro foi em 25 de no-
vembro do ano passado. Já 
hexacampeão da Copa do 

Brasil e garantido na Li-
bertadores, a Raposa prati-
camente só cumpriu tabe-
la nas últimas rodadas do 
Brasileiro. Na penúltima 
partida, o time foi derrota-
do pelo Flamengo por 2 a 
0, no Mineirão.
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Setor aposta em um 2019 de volta do crescimento 

Mercado da construção civil
aposta em aquecimento em 2019
DA REPORTAGEM

Se ainda não é de bri-
gadeiro, o céu está enso-
larado para o mercado de 
construção civil em Mato 
Grosso. Acompanhando a 
tendência nacional de rea-
quecimento, após pelo me-
nos quatro anos de estagna-
ção no período pós-Copa 
do Mundo – que deixou 
inúmeras obras acabadas na 
Capital –, o setor começa o 
ano de 2019 com bons in-
dicadores, sinalizando que 
as nuvens fechadas ficaram 
para trás.

Um dos números po-
sitivos está no balanço fei-
to pela Câmara Brasileira 
da Indústria da Construção 
(CBIC), que mostra que, em 
2018, o comércio de imó-
veis novos aumentou 19,2% 
em relação a 2017. Mais lo-
calmente, a Federação das 
Indústrias no Estado de 
Mato Grosso (Fiemt) apon-
tou para uma alta de 15 pon-
tos percentuais (p.p) na mé-
dia de expectativa positiva 
dos industriais mato-gros-
senses. A sondagem refere-
-se ao último trimestre de 
2018 e engloba empresários 
do setor da construção civil.

“Estamos otimistas 
para 2019, conscientes que 
a retomada do crescimento 
econômico deve influen-

ciar diversos setores, como 
a construção civil”, afirma o 
presidente da Fiemt, Gusta-
vo de Oliveira.

De acordo com ele, os 
empresários sinalizam que 
vão retomar investimentos 
e ampliar a capacidade de 
produção, o que leva a no-
vas contratações. “Como 
consequência, quando se 
irriga a economia local, au-
menta o poder de compra 
dos trabalhadores locais e 
abre-se uma nova perspec-
tiva para o setor de constru-
ção civil, especificamente”, 

CRESCIMENTO | Setor soma 3.883 empresas em todo o estado e espera melhora em período pós-Copapolis
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POTENCIAL

Madeira nativa terá crédito
especial anunciado em Sinop

PERÍODO CHUVOSO

Prefeitura de Sinop emite alerta
para falta de soro antiofídico

TREVO DO LAGARTO

Motorista é 
encontrado morto 
dentro de carreta

GUARANTÃ DO NORTE

Baleada, jornalista 
ainda conseguiu
ir em casa e depois 
ao hospital

Instituição financeira reconhece potencial econômico do setor 

Prefeitura emitiu alerta para falta de soro antiofídico

Um morador percebeu que o homem estava com a cabeça 
abaixada 

Médicos disseram que a bala por pouco não acertou o coração 
da vítima 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta quarta-feira (20), 
mais de 80 empresários do 
setor de base florestal parti-
cipam do evento “Financia-
mento da Cadeia Produtiva 
do Manejo Florestal Ma-
deireiro Sustentável”, mo-
mento em que o Banco do 
Brasil divulgará a abertura 
de linhas de créditos dire-
cionadas, especificamente, 
para o setor florestal.

“Segundo estudo 
do Programa Água Brasil 
(PAB), embora o Brasil seja 
um país com clara vocação 
florestal (54% do território), 
o setor florestal ainda é re-
lativamente pouco atendi-
do por incentivos políticos 
e econômicos se compara-
do, por exemplo, ao setor 
agropecuário. O manejo 
florestal madeireiro sus-
tentável tem o potencial 
de contribuir economica-
mente para o desenvolvi-
mento regional e do País, 
bem como de atribuir valor 
a floresta em pé, evitando 
que a mesma seja converti-
da para outros usos em pro-
porções além dos permiti-
dos pelo Código Florestal”, 
destaca a representante do 
BB, Ana Borro. A iniciati-
va conta com a parceria do 
Banco do Brasil, Instituto 
WWF, Sindicato das Indús-
trias Madeireiras do Norte 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Sinop 
emitiu um alerta para a fal-
ta de soro antiofídico, me-
dicamento usado para tratar 
mordidas de cobras e ani-
mais peçonhentos, durante 
este período chuvoso. Em 
nota, a Administração in-
formou que a medicação é 
fornecida pelo Ministério da 
Saúde, que tem feito adequa-
ções.

Por causa das mudan-
ças, houve redução na pro-
dução do soro, impactando a 
distribuição e abastecimen-
to. 

DA REPORTAGEM

O motorista Doemir 
Gandolfi, 54 anos, foi en-
contrado morto na segun-
da-feira (18) dentro de uma 
carreta Scânia, vermelha, 
que conduzia na região do 
Trevo do Lagarto, em Vár-
zea Grande. Conforme a 
Polícia Militar, um mora-
dor viu o caminhão para-
do na margem da rodovia 
e percebeu que o homem 
estava com a cabeça abai-
xada.

Ele contou aos poli-
ciais que foi até a carreta 
para perguntar se o mo-
torista precisava de ajuda 
e, ao chegar na cabine do 

DA REPORTAGEM

A jornalista Zulene 
Fernandes, 35 anos, afirma 
que foi vítima de um aten-
tado na sexta (15), quando 
retornava para casa, em 
Guarantã do Norte. 

Um dos tiros entrou 
no seio e ficou alojado na 
axila. Segundo Zulene, 
ela ainda conseguiu ir até 
a casa dela, pegar a filha e 
seguir para o hospital mu-
nicipal.

“Ao ser atendida pela 
equipe médica e após a re-
alização do raio-x fui ou-
vindo dos profissionais que 
me atendiam que foi um 
milagre ter sobrevivido ao 
atentado, pois o percurso 
dos projeteis foram muito 
próximos ao coração”, con-
ta ela.

Em texto publicado 
em uma rede social, a jor-
nalista, que é assessora da 
Prefeitura de Guarantã do 
Norte, conta que retornava 
para casa por volta de 22h, 

do Estado de Mato Grosso 
(Sindusmad) e Centro das 
Indústrias Produtoras e 
Exportadoras de Madeiras 
do Estado de Mato Gros-

Com estoque baixo, a 
Prefeitura emitiu o alerta 
para que a população tome 
cuidados em locais propícios 
a presença de animais peço-
nhentos.

Entre esses cuidados 
estão: se for pescar ou reali-
zar atividades de campo, use 
sempre calçado fechado e 
calças compridas; se estiver 
em um local que é conheci-
do por ter cobras, use botas 
de cano alto ou com per-
neiras; ao encontrar algum 
animal peçonhento em qual-
quer situação, afaste-se com 
cuidado, evite assustá-lo ou 
tocá-lo.

caminhão, percebeu que 
ele estava morto. Segundo 
a PM, aparentemente Doe-
mir levou um tiro na cabe-
ça. O veículo tem placas de 
Caibi/SC.

A vítima teria baleada 
após dar carona para um 
homem, e ao chegar no 
local de descer, o suspeito 
anunciou o assalto e o ca-
minhoneiro reagiu.

Peritos da Perícia Ofi-
cial e Identificação Técnica 
(Politec) fazem a análise 
do local e levarão o corpo 
para exames de necropsia. 
A equipe da Delegacia de 
Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP) investiga o 
crime.

de moto, quando percebeu 
que um homem, também 
pilotando uma motocicle-
ta, estava lhe seguindo.

Ela conta que redu-
ziu a velocidade para que 
o homem a ultrapassasse, 
porém ele ficou ao lado da 
vítima, já com uma arma 
na mão. “Ele emparelhou 
sua moto ao lado da mi-
nha e, quando me deparei 
com o elemento, ele estava 
de arma em punho e ini-
ciou uma sequência de três 
disparos contra a minha 
pessoa. No momento só 
consegui me virar e gritar 
o nome de Deus”, conta a 
jornalista.

Ela garante que não 
sabe quem é o homem que 
atirou nela e diz que não 
possui inimizades ou rixas 
na cidade. “Quanto ao meu 
agressor, confio no traba-
lho da polícia e da Justiça 
para elucidar o caso, mas 
acima de tudo entrego nas 
mãos de Deus, pois a Justi-
ça dele não falha”, diz.

comenta. Com 40 anos de 
mercado, a Gerencial Cons-
trutora, que atua em Cuia-
bá e Várzea Grande, é uma 
das empresas “otimistas”. 
“Logo após as eleições, no 
ano passado, estamos vi-
venciando uma nítida evo-
lução das vendas, motivadas 
principalmente pela volta 
da confiança tanto no mer-
cado financeiro como entre 
os consumidores”, analisa o 
gerente comercial da cons-
trutora, Adriano Serio. 

O setor de construção 
civil soma 3.883 empresas 

so (CIPEM) e apresentará 
alternativas para o crédi-
to para financiar e custear 
atividades florestais, sendo 
este um dos principais ins-

trumentos para a promo-
ção do uso sustentável da 
floresta, a partir das 19h, no 
Pavilhão Nereu Pasini, ane-
xo ao Sindusmad.

em todo Mato Grosso – o 
que corresponde a 35,8% do 
total de indústrias mato-
-grossenses. Consideran-
do microempreendedores 
individuais e empresas de 
todos os portes (micro, pe-
queno, médio e grande), 
são 30.844 empregados, ou 
22% de toda a base de tra-
balhadores assalariados na 
indústria estadual. Os dados 
vêm da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS) 
de 2017 e foram compilados 
pelo Observatório da In-
dústria, da Fiemt.
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