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SORRISO OPINIÃO

VOLTA DE CIRURGIA

NÃO PASSOU

Casal é executado 
na frente dos filhos

Ferrovia em Cuiabá 
é sim necessário

Depois de 
dez anos MT 
volta a fazer
Transplante 
de rim

Divulgação

Projeto de lei
é vetado

O bairro São Mateus na cidade de Sorriso amanhe-
ceu na manhã de ontem (20), com um crime bárbaro. Um 
casal foi executado durante a madrugada dentro de casa. 
De acordo com informações da polícia, Jéssica Quintino, 
26 anos, foi baleada enquanto amamentava.        Página - 7

Mato Grosso deve 
voltar a realizar transplan-
tes de rim em 2019. A in-
formação foi confirmada, 
pelo coordenador da Fren-
te Parlamentar em Defesa 
da Saúde da Assembleia 
Legislativa (ALMT), depu-
tado estadual Dr. João José 
(MDB).
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PL do vereador Chito-
lina (PSDB) foi reprovado e 
agora segue para arquiva-
mento. Ele autorizava os 
centros de distribuição de 
medicamentos de Sinop a 
fornecer remédios da lista 
do SUS para pacientes que 
passaram por consultas 
com médicos particulares 
ou via plano de saúde.
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Paira sempre no ar a falsa ideia de que Cuiabá não 
tem carga que justifique uma ferrovia, falácia que vem 
sendoincutida na cabeça da população do estado nas 
últimas décadas.
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DE OLHO NO EXCESSO

Forte fiscalização 
na BR-163 sobre 
veículos com 
excesso de carga

Desembargador complica 
vida de Selma

Com a alta no tráfego de veículos pesados du-
rante o escoamento da safra na BR-163, a Rota 
do Oeste e a Agência Nacional de Transpor-
tes Terrestres (ANTT) reforçam a fiscalização 
de caminhões e carretas. A ação acontece no 
Posto de Pesagem Veicular construído pela 
Concessionária no km 108, em Rondonópolis. 
Os veículos transportando carga em excesso 
serão autuados e multados.

assessoria
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lance!
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DISPUTA FORA DE CAMPO

BRASILEIRÃO PODE TER VÁRIOS 
JOGOS SEM TELEVISÃO
O impasse na TV aberta se dá pelo fato do Palmeiras não aceitar receber uma verba menor do que Fla-
mengo e Corinthians. Os principais jogos do torneio podem ficar sem TV de qualquer tipo.
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Cartão virtual
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parte das operadoras de cartão oferece 
hoje em dia a possibilidade do usuário 
criar um cartão virtual, que pode ser 
bloqueado ou mesmo excluído após a 
utilização, sem que isso interfira nas 
funcionalidades do cartão físico.

A grande vantagem nis-
so é que se alguém tentar 
utilizar os dados que você 
usou na compra não vai 
conseguir e, caso tenha 
apenas bloqueado, ainda 
vai receber a notificação da 
tentativa.

Não preciso nem dizer 
que o cartão virtual é de 

grande valia para quem faz compras 
online, não é mesmo? Mas existe um 
cuidado: você deve, obrigatoriamen-
te, bloquear ou excluir o cartão após o 
uso. Se não fizer isso, os riscos vão ser 
exatamente os mesmos, e aí de nada 
adianta usar o recurso, não é mesmo?

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!

Se os criminosos estão se moder-
nizando cada vez mais para ganhar di-
nheiro de forma fácil e ilegal, a tecno-
logia em função da segurança também 
caminha rapidamente em busca de 
aprimoramentos. Vejo algumas pesso-
as que só percebem 
uma fraude no car-
tão quando chega a 
fatura, por exemplo, 
mas, hoje em dia, a 
esmagadora maio-
ria dos serviços fi-
nanceiros oferece 
alertas no celular 
quando alguma 
despesa é feita.

Só a utilização desse recurso já ajuda 
muito. Se você receber a notificação de 
uma despesa que não tenha feito deve 
ligar imediatamente para a instituição 
financeira e pedir bloqueio do cartão. 
Isso evita que a situação se torne mais 
grave e, por conseguinte, de mais difícil 
solução.

Isso é motivo mais que suficiente 
para se “atualizar” e ter, em seu smar-
tphone, os aplicativos de suas operado-
ras de cartão e instituições financeiras, 
para receber notificações em tempo real.

Entre as ferramentas para melhorar 
a segurança está o uso de cartões “vir-
tuais” para fazer compras online. Não 
conhece o recurso? É simples: uma boa 
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É positivo que o presidente da República, Jair 
Bolsonaro, em encontro com o presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia, tenha se comprometido a se enga-
jar imediata e pessoalmente na aprovação da reforma 
previdenciária no Congresso. Para isso, porém, o che-
fe do Executivo precisa dar mostras claras e sinceras 
de sua disposição.

Pelo que se pode deduzir de seu intenso ativismo 
nas redes sociais, a reforma previdenciária não chega 
a se constituir em prioridade. O presidente da Repú-
blica trata com a mesma relevância a discutível elimi-
nação das lombadas eletrônicas, os ataques de sempre 
a jornalistas e a própria reforma, que se constitui de 
fato numa questão essencial para o país, independen-
temente de cor partidária.

A essa altura, está evidente que a questão da Pre-
vidência não vai ser sustentada pelas redes, que se 
prestam mais para ataques e muito pouco para defe-
sas, sobretudo de temas polêmicos. A ênfase dos deba-
tes ficará concentrada em duas frentes - a política e a 
técnica.

No âmbito político, merece aplauso a postura 
sensata e responsável do presidente da Câmara, que, 
no vácuo de direcionamento estratégico e de foco do 
presidente, vem assumindo funções de primeiro-mi-
nistro.

No plano técnico, uma das vozes mais firmes tem 
sido a do próprio ministro da Economia, Paulo Gue-
des. Diante do otimismo com a aprovação das mu-
danças manifestado em entrevista publicada no fim 
de semana no jornal O Estado de S. Paulo, o ministro 
conseguiu reanimar os mercados.

A mesma entrevista, o ministro da Economia 
confirmou a intenção de encaminhar de imediato uma 
proposta de flexibilização do orçamento, hoje extre-
mamente engessado com despesas obrigatórias, o que 
é positivo, por conferir maior maleabilidade na defini-
ção de prioridades.

A mudança se justifica acima de tudo diante das 
carências financeiras enfrentadas hoje pelo setor pú-
blico nas três instâncias da federação. Ainda assim, é 
preciso cuidar para que o tema não acabe desviando 
o debate da área da seguridade, nem venha a provocar 
divisões entre parlamentares.

O Planalto precisa concentrar as atenções no que 
é prioritário para o país. E, nesse momento, nada se 
mostra mais urgente do que as mudanças na área pre-
videnciária. A sociedade e o Congresso, eleito para 
representá-la, precisam ser convencidos da importân-
cia das alterações com argumentos objetivos e com o 
máximo de transparência. O Planalto deve concentrar 
as atenções no que é prioritário para o país.

Editorial

Reforma é a prioridade

Ranking dos Políticos - Facebook

positiva, mesmo diante da resposta um pou-
co desdenhosa do ministro em relação ao 
assunto.

Esta convergência de interesses da Rumo 
com a Ferrogrão vai significar o fortalecimen-
to da espinha dorsal do estado, hoje marcada 
pela BR-163, e a redenção logística de Mato 
Grosso. Outra boa notícia foi o leilão dos aero-
portos de Alta Floresta, Sinop, Rondonópolis e 
Cuiabá, arrematados em conjunto pelo consór-
cio Aeroeste. A expectativa é de que o interes-
se privado aproveite todas as potencialidades 
dos aeroportos de Mato Grosso, em especial o 
de Cuiabá que por sua localização centro-con-
tinental e uma área de 700 ha em pleno centro 
da Região Metropolitana da capital tem todas 
as condições de se transformar em um impor-
tante “hub” aeroviário centralizando voos na-
cionais e internacionais, inclusive com espaço 
para uma nova pista e até uma nova estação 
conforme já previsto em seu Plano Diretor ela-
borado pela Infraero. Há também o potencial 
para instalações de processamento industrial 
e comercial para exportação, em articulação 
com o Porto-Seco e a Receita Federal.

Mas o melhor vem de uma das empresas 
componentes do consórcio vencedor atuar nas 
áreas de hotelaria e turismo abrindo a pers-
pectiva de que finalmente o imenso potencial 
turístico de Mato Grosso venha a ser tratado 
em toda sua amplitude, das belezas naturais 
do Pantanal, Amazônia e Cerrado às fantásti-
cas plantações e criações high-tech do agrone-
gócio, passando pelas riquezas do patrimônio 
histórico e cultural, distribuindo emprego e 
renda nas diversas regiões do estado. Baixan-
do o entusiasmo, é bom lembrar que para estas 
expectativas se realizarem ainda será preciso 
muito trabalho e empenho como o mostrado 
pelos nossos senadores, juntando-se a eles a 
sociedade organizada mato-grossense e suas 
lideranças políticas e empresariais.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS, AR-
QUITETO E URBANISTA, É CONSELHEIRO DO 
CAU/MT, ACADÊMICO DA AAU/MT E PROFES-
SOR UNIVERSITÁRIO APOSENTADO

Aeroportos, ferrovias e senadores

IMAGEM DO DIA
ACUSOU O GOLPE
O ministro do STF Gilmar Mendes pe-

diu que o presidente da Corte, Dias Toffoli, 
tome providências contra o senador Jor-
ge Kajuru (PSB-GO). Mendes se revoltou 
com uma entrevista em que Kajuru o acu-
sou de vender sentenças para acumular 
um patrimônio de R$ 20 milhões.

As declarações foram dadas à Rádio 
Bandeirantes de Goiânia na qual o sena-
dor ainda acusou o ministro de ser sócio 
dos tucanos Aécio Neves, Marconi Pe-
rillo e Beto Richa. Mendes encaminhou 
as declarações ao ministro Toffoli para 
a “adoção das providências que entender 
cabíveis”. 

NOVO COMANDO NA GCCO
Considerado polêmico, porém muito 

eficiente, o delegado Flávio Stringueta 
assume, oficialmente, o comando da Ge-
rência de Combate ao Crime Organizado 
(GCCO). A nomeação foi publicada no Diá-
rio Oficial do último dia 15. 

Stringueta ganhou notoriedade a cum-
prir, no ano passado, mandado de prisão 
do então secretário de Segurança, o tam-
bém delegado Rogers Jarbas, envolvido na 
“Grampolândia”, o caso de arapongagem 
no Governo passado. Há quem diga que 
Stringueta está bem próximo de deflagrar 
mais uma operação do mesmo caso

BUSCA POR LEGENDA
O deputado federal José Medeiros 

negou que tenha convidado o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB) para se filiar ao 
Podemos. “Aqui não temos nada, foi mais 
plantação. É mais espuma do que chopp. 
Na verdade, era só espuma, não era nem 
chopp”, brincou o parlamentar.

Nos bastidores, já vem sendo ventila-
da uma possível debandada de Emanuel 
e seu grupo do MDB. O PP já formalizou o 
convite ao prefeito.

Um jovem foi detido suspeito de ter feito ameaças de ataque em 
uma escola em Várzea Grande. Segundo o 25º Batalhão da Polícia 
Militar, o jovem, de 18 anos, teria enviado as mensagens pelo What-
sApp.

As mensagens apontavam para um suposto ataque na Escola Es-
tadual Honório Rodrigues de Amorim. O ataque seria semelhante ao 
que aconteceu em Suzano, São Paulo.

O uso de cartões virtuais reduz a incidência de problemas 
envolvendo compras online, mas, evidentemente, em nada 
mudam a realidade das compras presenciais. Nesse tipo de 
compra você precisa manter os mesmos cuidados de sempre, 
como não perder seu cartão de vista, não entregar para tercei-
ros, verificar os valores e informações na tela da maquineta 
durante o uso e se recusar a utilizar qualquer dispositivo que 
pareça violado, adulterado ou, de alguma forma, duvidoso. Sua 
segurança depende de seus cuidados.

CLIC 
FINAL 
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JOSÉ ANTONIO LEMOS

Esta convergência de interesses da 
Rumo com a Ferrogrão vai significar 
o fortalecimento da espinha dorsal 
do estado e a redenção logística

Paira sempre no ar a falsa ideia de que 
Cuiabá não tem carga que justifique uma fer-
rovia, falácia que vem sendo incutida na ca-
beça da população do estado nas últimas dé-
cadas com objetivos que escapam ao escopo 
deste artigo que só pretende comemorar duas 
ótimas notícias para Mato Grosso e suas ci-
dades. Ao contrário, a Grande Cuiabá é no es-
tado o maior centro consumidor, distribuidor 
e produtor - não de grãos, mas em serviços 
técnicos, comércio, educação, saúde, etc., em 
apoio a região - e como tal não gera carga sig-
nificativa de saída, mas recebe muita carga 
destinada ao consumo local e redistribuição 
regional. Tem ainda a carga de passagem ori-
ginária das áreas produtoras do agronegócio 
em especial do Médio-Norte e Norte do esta-
do com destino ao consumo interno do país e 
aos portos do sudeste.

E tem ainda a sempre desconsiderada 
carga de retorno. Em palestra realizada em 
setembro passado na CDL em Cuiabá, Gui-
lherme Penin, um dos diretores da Rumo Lo-
gística detentora da concessão do que restou 
da Ferronorte, informou que a carga destina-
da a Cuiabá para consumo e redistribuição 
é estimada em 20 milhões de toneladas por 
ano! Para comparar, toda a produção de grãos 
de Mato Grosso do Sul no ano passado foi de 
16,23 milhões de toneladas.

Segundo ele, a implantação do trecho Ron-
donópolis/Cuiabá é de grande interesse para 
a empresa, seguindo depois para Nova Mu-
tum, em direção à Ferrogrão, bastando para 
isso a ampliação da concessão dos 10 anos 
que restam hoje para 35 anos. Para mim, este 
trecho e a mais viável e urgente das ferrovias.

Mas essa é notícia velha. A boa novidade 
foi a manifestação em uníssono dos três se-
nadores de Mato Grosso cobrando do ministro 
da Infraestrutura essa extensão até Cuiabá 
em audiência na Comissão de Infraestrutura 
do Senado. É rara a unidade de discursos em 
nossos representantes e por isso a surpresa 

“nada se mostra mais urgente do que as 
mudanças na área previdenciária

“
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual
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Desembargador Pedro Sakamoto nega pedido da defesa de senadora 

Chitolina em plenário da Câmara discursando sobre Projeto de Lei

TRE nega mais prazo para senadora e decisão 
sobre cassação deve sair ainda este mês
DA REPORTAGEM

A defesa da senadora 
Selma Arruda (PSL), bem 
que tentou ganhar mais 
tempo, pedindo novo prazo 
para fazer a alegação final do 
caso, mas o desembargador 
Pedro Sakamoto segou o 
pedido em decisão proferi-
da na tarde da última terça-
-feira (19).

A defesa de Selma re-
quer a anulação do processo 
porque o prazo para apre-
sentação das alegações finais 
favoreceu indevidamente o 
MP Eleitoral muito depois 
do decurso do prazo que de-
veria ser comum às partes, 
causando, assim, prejuízo à 
defesa. O advogado de Sel-
ma, Diogo Sachs (ele renun-
ciou à ação) alegava que o 
MP Eleitoral teve privilégio 
em relação à defesa porque 
só as apresentou 15 dias de-
pois da defesa.  o procurador 
aproveitou esse prazo esten-
dido para rebater ponto a 
ponto as alegações da defesa.

O processo apura de-
núncia formulada pelo Mi-
nistério Público Eleitoral 
(MP Eleitoral) dos supostos 
crimes, além de gastos ilíci-

tos e ou de origem não com-
provada devidamente du-
rante a campanha por parte 
de Selma Arruda e demais 
integrantes da chapa. 

Do lado da acusação, a 
Procuradoria Regional Elei-
toral fez suas alegações fi-
nais no dia 25 de fevereiro. 
Quem as assina é o procura-
dor Raul Batista Leite, que 
pede a cassação da senadora 
e de seus suplentes e a reali-
zação de novas eleições para 
substituição de toda a chapa 
eleita em 2018.

Para Sakamoto, o pro-
cesso eleitoral é de siste-
mática diversa da norma 
processual civil, porque es-
tabelece que as alegações 
finais serão apresentadas no 
prazo comum de dois dias 
ao passo que aquela nor-
ma dispõe que essas serão 
apresentados em prazos su-
cessivos. “No caso concreto, 
ainda que as alegações finais 
tenham sido apresentadas 
após as razões ofertadas pe-
los representados, é forçoso 
dizer que, após uma análise 
preliminar do seu conteúdo, 
não vislumbro prejuízo al-
gum aos defendentes, nota-
damente porque não foram 

TIC TAC | Selma Arruda teve pedido negado pelo desembargador Pedro Sakamoto
Foto – AlAir ribeiro/MidiANews
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PROJETO VETADO

Chitolina pede maior distribuição de 
medicamentos, mas vereadores votam contra

SUSPENSO HÁ 10 ANOS

Deputado garante 
que Mato Grosso 
voltará a realizar 
transplantes de 
rins em 2019

Hoje deputado, João José foi responsável por realizar a 
primeira cirurgia renal da história de Mato Grosso 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Durante a sessão or-
dinária, realizada no dia 18 
de março. O projeto de lei 
005/2019, de autoria do ve-
reador Luciano Chitolina 
(PSDB) foi reprovado por 9 
votos contra e 5 votos a fa-
vor, e agora segue para ar-
quivamento. Ele autorizava 
os centros de distribuição 
de medicamentos do mu-
nicípio de Sinop a fornecer 
remédios da lista do SUS 
para pacientes que passaram 
por consultas com médicos 
particulares ou via plano de 
saúde. 

“Nosso objetivo era de-
safogar as filas da saúde pú-
blica municipal, agilizar a 
vida de quem está doente, e 
garantir o direito da popu-
lação de ter remédios, que 
as vezes são até descartados 
pelo poder público, mas in-
felizmente a maioria dos ve-
readores preferiu votar con-
tra a saúde da população”, 
lamentou.

Na justificativa do pro-
jeto Chitolina explica que: 
“A saúde pública vive uma 
grave crise, onde as filas para 
atendimento são longas e a 
espera chega a durar meses. 
Muitas vezes a população 
adoentada se vê obrigada a 
buscar atendimento na rede 
particular, fazendo dívidas 
para pagar as consultas, em 
busca de tratamento ime-
diato. Porém depois de con-
seguir a consulta surge um 
outro obstaculo para cura, o 
medicamento gratuito só é 
disponibilizado com receitas 
de médicos do SUS, ou seja, 
para garantir o recebimento 
do medicamento a pessoa 

DA REPORTAGEM

Mato Grosso deve vol-
tar a realizar transplantes 
de rim em 2019. A informa-
ção foi confirmada, pelo co-
ordenador da Frente Parla-
mentar em Defesa da Saúde 
da Assembleia Legislativa 
(ALMT), deputado estadual 
Dr. João José (MDB).

“É com muita alegria 
que confirmo que o Go-
verno do Estado deu os 
primeiros passos para a 
retomada dos transplantes 
que estão suspensos há 10 
anos. O Estado iniciou uma 
gestão junto ao Ministério 
da Saúde para o credencia-
mento das UTIs do Hospi-
tal Santa Rosa, onde serão 
realizadas as cirurgias. In-
formo ainda que o ambula-
tório da unidade hospitalar 
ficou pronto”, declarou.

O deputado se reu-
niu com o secretário de 
Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo, para abordar 
o assunto. “Saímos do en-
contro com o secretário 
com a confirmação de que 
a secretaria e o governa-
dor Mauro Mendes vão se 
empenhar, tecnicamente e 
politicamente, para obter o 
credenciamento final para 
retomarmos os transplan-

volta para fila do SUS”.
Além de destacar os 

pareceres favoráveis das co-
missões da casa e de insti-
tuições especializadas e de 
relatar casos reais de pesso-
as que pagaram a consulta 
com sacrifício e depois não 
tiveram como comprar o 
remédio, Chitolina também 
mostrou em telão, repor-
tagens de Várzea Grande, 
Cuiabá, Sorriso e até de Si-

tes o quanto antes em nosso 
Estado, reduzindo a fila do 
SUS”, comentou o deputa-
do.

UMA DÉCADA
As cirurgias renais 

estão suspensas em Mato 
Grosso há mais de 10 anos. 
O deputado Dr. João José 
explicou que o ambulatório 
do hospital já está pronto, 
e que deve começar nesta 
semana a seleção de pa-
cientes que vão concorrer 
ao transplante renal adul-
to dos órgãos de doadores 
falecidos. Segundo dados 
oficiais, o Estado possui 1,9 
mil pessoas realizando te-
rapia renal, e estima-se que 
50% tenham indicação para 
passar por procedimento 
de transplante.

AUMENTO DE CASOS
Pesquisas que revelam 

que tem aumentado o nú-
mero de pessoas com do-
enças renais, afetando em 
torno de 850 milhões em 
todo o mundo, sendo 12 
milhões no Brasil. 

Um estudo da Socie-
dade Brasileira de Nefrolo-
gia (SBN) aponta um índice 
alarmante de crescimento 
de 8% ao ano de casos de 
doenças renais.

formuladas novas teses pela 
Procuradoria Regional Elei-
toral. Destarte, indefiro o pe-
dido de devolução do prazo 

BATATA QUENTE

Emanuel provoca Mendes sobre a saúde 
e governador dá resposta ao prefeito 
DA REPORTAGEM

Depois do prefeito de 
Cuiabá, Emanuel Pinheiro 
(MDB), provocar o governa-
dor Mauro Mendes (DEM) 
sobre a situação caótica vivi-
da pela Santa Casa da capital 
do estado, onde uma dívi-
da de R$ 3,6 milhões com 
o Executivo municipal fez 
com que desde 11 de mar-
ço iniciasse uma paralisação 
dos atendimentos na uni-
dade de saúde. “Vamos tirar 
o veneno que muita gente 
gosta de jogar um contra o 
outro e vamos nos unir por 

Cuiabá”, provocou Emanuel 
Pinheiro, em conversas com 
jornalistas na última segun-
da-feira (18).

No dia seguinte, ques-
tionado pelos jornalistas da 
capital sobre as palavras do 
prefeito emedebista, o go-
vernador democrata lem-
brou que o problema da 
Santa Casa é de responsabi-
lidade da prefeitura de Cuia-
bá e disse ainda não ter ve-
neno nenhum dentro dele, 
em resposta à frase proferida 
por Emanuel.

“Primeiro que se tem 
veneno não está dentro de 

mim. Eu tenho ocupações, 
muitas atribuições e nunca 
demonstrei nenhuma atitu-
de que pudesse demandar 
dele esse tipo de compor-
tamento. Se há veneno, ele 
que se explique”, resumiu o 
governador Mauro Mendes.

Na sequência Mendes 
não perdeu a oportunida-
de de cutucar seu sucessor, 
lembrando que foi prefeito 
de Cuiabá entre 2013 e 2016 
e que em no período de sua 
gestão a Santa Casa nunca 
foi paralisada. “Quando fui 
prefeito de Cuiabá nós con-
seguimos durante 4 anos ad-

ministrar esse problema da 
Santa Casa e eu nunca deixe 
a Santa Casa fechar. Eu de-
sejo ao prefeito que faça o 
mesmo”, alfinetou.

Mendes comentou ain-
da que a situação da saúde 
no Estado está um “caos” e 
que só de restos a pagar ou 
dívidas com fornecedores 
contratados pelo Poder Pú-
blico que não são pagas, e 
que acabam “ficando” para 
as próximas gestões -, pe-
gou o Governo do Estado da 
gestão Pedro Taques (PSDB) 
com um débito de R$ 400 
milhões.

às partes, para apresentação 
de alegações finais”, conside-
rou o desembargador.

Com a decisão de Saka-

moto, a tendência é que o 
processo seja analisado pelo 
pleno TRE ainda neste mês. 
Além de Selma, correm ris-

co de cassação os suplentes, 
e com isso, novas eleições 
serão marcadas para escolha 
de um novo senador.

nop em que medicamentos 
acabaram sendo jogados no 
lixo por causa do vencimen-
to, comprovando que existe 
sobra de medicamento na 
rede pública. “Nosso proje-
to não vai tirar de quem está 
no SUS, irá apenas ampliar 
o benefício”, disse Luciano 
Chitolina pedindo aos verea-
dores que aprovassem o pro-
jeto, mas o apelo não surtiu 
efeito nos. Votaram contra 

a saúde: Lindomar Guida, 
Professora Branca, Mauro 
Garcia, Joaninha, Tony Len-
non, Joacir Testa, Maria José, 
Agnaldo do Alto da Glória e 
Hedvaldo Costa. Votaram a 
favor do fornecimento de 
medicamentos à população: 
Adenilson Rocha, Ícaro Se-
vero, Dilmair Callegaro, Lu-
ciano Chitolina e Leonardo 
Visera. O Vereador Remidio 
Kuntz não se manifestou.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 21 de março 2019 04 | VARIEDADES | www.diariodoestadomt.com.br

CHARGE DO DIA

Jornalista responde à 
altura ‘alfinetada’ de Ana 
Maria Braga

Na manhã desta quarta-feira (20), 
como acontece todos os dias, o jornalis-
ta Cauê Fabiano participou ao vivo do 
“Mais Você”, com o ‘G1 em um Minuto’. 
Porém, ele ficou alguns dias sem apare-
cer na atração matinal.

E a apresentadora Ana Maria Braga 
acabou dando uma bronca em seu cole-
ga: “Você é muito bem vindo de volta, pe-
gou quatro dias de folga… tá vendo como 
é a intimidade?”, alfinetou a artista.

Com bom humor, Cauê respondeu à 
altura a alfinetada da loira: “Todo mun-
do fala das folgas que eu pego, mas nin-
guém fala do plantão de carnaval que 
eu trabalhei”. O momento de descontra-
ção entre a apresentadora e o jornalista 
acabou divertindo os telespectadores do 
programa.

Gagliasso processa Sonia 
Abrão após fake news

O ator Bruno Gagliasso processa-
rá o programa “A Tarde é Sua”, de Sônia 
Abrão, exibido na RedeTV!, após o jorna-
lista Alessandro Lo-Bianco, que comenta 
notícias sobre celebridades, afirmar que 
a Globo acionou os advogados para dis-
cutir um possível rompimento do contra-
to de Bruno por mau comportamento, de 
acordo com informações do UOL.

Segundo a reportagem, Lo-Bianco 
disse ainda que que outros atores de ‘O 
Sétimo Guardão’ teriam se queixado de 
Gagliasso nos bastidores. Sonia Abrão 
também chegou a criticar Bruno e o 
chamou de “mimadinho”. “Vai ter um 
processo cível por conta da fake news e 
estamos estudando se caberá uma ação 
criminal por difamação e calúnia con-
tra os integrantes do programa”, disse o 
advogado de Gagliasso, Ricardo Brajter-
man, ao UOL. “Fica a cargo da Justiça 
[decidir sobre uma eventual indeniza-
ção], que vai analisar a intensidade do 
dano, a capacidade das partes e o caráter 
pedagógico punitivo que essa indeniza-
ção deve representar”, completou ele.

Sérgio Mallandro 
sofre acidente

Sérgio Mallandro participou da edição 
carioca do Prêmio do Humor 2019, na noite 
desta última terça-feira (19), no Jockey 
Clube Brasileiro, na Gávea, no Rio de Ja-
neiro, o evento contou com a presença de 
grandes nomes da comédia.

E durante o evento, o humorista, que 
está com 63 anos de idade, sempre com 
muito bom humor, revelou que sofreu um 
acidente doméstico.

Sérgio estava com uma faixa na cabeça 
sob o boné, e ao ser questionado, ele con-
tou que havia caído.

“Caí hoje. Eu estava descendo a escada, 
o telefone tocou, pisei em falso e bati a ca-
beça na pedra. Tomei 9 pontos na cabeça”, 
contou ele à Quem, e também garantiu que 
não era nada sério.

“Na minha vida nada é sério. O médico 
olhou e falou: ‘pegadinha do Mallandro!’. 
Deu os pontos, colocou a faixa e estou 
aqui”, completou ele, que acompanhou a 
premiação.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Sertanejo Leonardo 
encanta seguidores ao 
servir café nas alturas
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O cantor sertanejo Leonardo encantou 
seus seguidores ao compartilhar um vídeo 
onde ele aparece conversando com dois tra-
balhadores na sacada do seu prédio.

Ao ver os rapazes pintando o edifício, 
o cantor decidiu levar um café para eles e 
mostrou o momento no seu Instagram. “Vai 
beber nas alturas”, brincou ele.

Em seguida serviu a bebida. “Vai um ca-
fezinho aí?!”, escreveu ele na legenda do ví-
deo.

A cena já conta com mais de 673 mil 
visualizações e ganhou diversos elogios 
dos seus seguidores. “Sou seu fãs, pela sua 
simplicidade e humildade”, disse um inter-
nauta. “Leonardo, você é incrível. Te admiro 
cada vez mais”, comentou outro. “É por isso 
que eu tenho orgulho de você. Te amo meu 
anjo”, ressaltou mais uma.
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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

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 REGIONAL/MT EM 
21/03/2019.

          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, 
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 013/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público 
que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 013/2019 referente 
à “Registro de preços para futura e eventual Aquisição de Suprimentos de 
Informática (Toner, Cartuchos e Cilindros), originais e compatíveis, para atender 
a demanda das Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes 
Empresas: 1) MARCOS S BIUDES - ME, devidamente inscrita no CNPJ sob 
o n.º 08.257.279/0001-03, localizada na Rua Dom Pedro I, n.° 224, Jardim 
Independência, na Cidade de Cuiabá – MT, CEP: 78031020; vencedora do item 16 
dos lotes 002 e 004, com valor global de R$ 670 (Seiscentos e Setenta Reais). 2) 
AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO – ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 
13.234.712/0001-17, localizada na Rua das Primaveras, n.° 5834, Bairro Jardim 
Primavera, na Cidade de Sinop – MT, CEP: 78.550-412, vencedora dos itens 1, 2, 
3, 4 lote 001 e 003 e dos itens 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 
27, 28, 29, dos lotes 002 e 004, com valor global de R$ 25.250,55 (Vinte e Cinco 
Mil, Duzentos e Cinquenta Reais e Cinquenta e Cinco Centavos). 3) FERRARI 
CELL LTDA – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 11.350.664/0001-
05, localizada na Avenida Mato Grosso, n.° 539 – N, Lote 28, Bairro Setor Eixo 
Comercial, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.320-000, vencedora dos item 05, 
dos lotes 001 e 003 e dos itens 01, 02, 03, 04, 07, 08, 17, 18, 24, 25 e 30, dos lotes 
002 e 004, com valor global de R$ 21.156,50 (Vinte e Um Mil, Cento e Cinquenta e 
Seis Reais e Cinquenta Centavos). Ipiranga do Norte – MT, 20 de Março de 2019.

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019 – 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 COMPONENTES DE VIDRARIA, 
CONSUMIVEIS, APARELHO SONORO E MATERIAL DE INSEMINAÇÃO PARA 
ATENDER A DEMANDA DO LABORATORIO DE FUNGOS E DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECÚARIA E MEIO AMBIENTE, MUNICIPÍO DE 
JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO,  estando a sessão pública para o dia 04 
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, 20 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - 
MT, torna público que realizará no dia 11/04/2019, às 08:00 horas, na Rua Pará, 
1.850, Licitação destinada a Contratação de empresa para execução da obra 
na construção da garagem Municipal no Distrito Entre Rios Município de Nova 
Ubiratã-MT. Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto 
ao depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã 
– MT, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.
mt.gov.br. 

Nova Ubiratã - MT, 20 de março de 2019.
MAURO ODINEI SOLIANI

Secretário de Administração. 

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

ZANELLA SCHERER & CIA LTDA - EPP – CNPJ: 
86.758.422/0001-46, localizado na Av. Idemar Riedi, 
N° 8800 – Bairro: INDUSTRIAL do município de SOR-
RISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de Instala-
ção e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Comércio a varejo de peças e acessórios novos para 
veículos automotores; Serviços de manutenção e re-
paração mecânica de veículos automotores; Serviço 
de corte e dobra de metais; Serviços de usinagem, 
tornearia e solda; Comércio atacadista de máquinas, 
aparelhos e equipamentos para uso agropecuário; 
partes e peças; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombei-
ro) – Tel: (066) - 99612-7413.

WGB COMERCIO DE CEREAIS LTDA – CNPJ: 
19.336.100/0001-11, localizado na Av. Atílio Fontana, 
N° 703 – Bairro: Industrial Leonel Bedin, do municí-
pio de Sorriso-MT, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Comércio ataca-
dista de cereais e leguminosas beneficiados; Co-
mércio atacadista de soja; Comércio atacadista de 
cereais e leguminosas beneficiados, farinhas, amidos 
e féculas, com atividade de fracionamento e acondi-
cionamento associada; Armazéns gerais - emissão de 
warrant; Atividades de pós-colheita; Comércio ataca-
dista de matérias-primas agrícolas não especificadas 
anteriormente; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombei-
ro) – Tel: (066) - 99612-7413.

AUTO POSTO DARROA LTDA – CNPJ: 
32.879.543/0001-17, localizado na Av. Perimetral Su-
doeste, Bairro: Lot. Jardim Santa Mônica do município 
de SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de 
Instalação e Alteração da Razão Social, com ramo de 
Atividade: Comércio varejista de combustíveis para 
veículos automotores; Comércio varejista de merca-
dorias em lojas de conveniência; Comércio varejista 
de lubrificantes; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombei-
ro) – Tel: (066) - 99612-7413.

SIPAL INDÚSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 
02.937.632/0050-90, localizado na ROD MT 242 KM 
070, Bairro: Distrito de Caravagio, pertecente ao mu-
nicípio de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença 
de Operação e Alteração da Razão Social, com ramo 
de Atividade: Armazéns gerais - emissão de warrant; 
não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental 
e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: (066) 
- 99612-7413.

MARCOS HENRIQUE PEREIRA BRANDAO 
03435867116 - CNPJ: 23.585.084/0001-78, localiza-
do na AV. ADEMAR RAITER, Bairro: CENTRO, do 
município de SORRISO-MT, torna público que reque-
reu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, com 
ramo de Atividade: Serviços de instalação, manuten-
ção e reparação de acessórios para veículos automo-
tores; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Am-
biental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel.: 
(066) - 99612-7413.

MECANICA DIESEL PARANA LTDA – CNPJ: 
06.968.433/0001-11, localizado na AV. IDEMAR RIE-
DI, Bairro: INDUSTRIAL 1° Etapa do município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Comércio a varejo 
de peças e acessórios novos para veículos automoto-
res; Serviços de manutenção e reparação mecânica 
de veículos automotores; não foi determinado EIA-RI-
MA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI- EPP  – 
CNPJ: 07.693.574/0002-12, localizado na AV. PORTO 
RUA IPIRANGA, N° 195 – Bairro: CENTRO do municí-
pio de COLIDER-MT, torna público que requereu junto 
a SEMA/MT, as Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação, com ramo de Atividade: Co-
mércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP) – 
CLASSE IV; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – 
Tel: (066) - 99612-7413.

PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI – CNPJ: 
07.693.574/0001-31, localizado no do município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SEMA/MT, as Licença Prévia, Licença de Instalação e 
Licença de Operação, com ramo de Atividade: Trans-
porte de gás liquefeito de petróleo (GLP) – (Caminhão 
próprio de Transporte - GLP); não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - 
Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

E. M. EHRIG & CIA LTDA - EPP  – CNPJ: 
07.131.187/0001-01, localizado no do município de 
LUCAS DO RIO VERDE – MT/TAPURAH/MT, torna 
público que requereu junto a SEMA/MT, as Licença 
Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
com ramo de Atividade: Transporte de gás liquefeito 
de petróleo (GLP) – (Caminhão próprio de Transporte 
- GLP); não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Am-
biental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

leiloesjudiciais.com.br/mt
 0800-707-9272

CASA, EDÍCULA E 
CHURRASQUEIRA 

140M² EM SINOP/MT
280M² A.T.,

R. Ribeirão Roquete, 
79, B. Maripá.

Inicial
R$ 188.201,00

(PARCELÁVEL)

 
 

DR 21,22/03/2019. 

 

 
1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
PROCESSO 1000423-66.2019.4.01.3603 

CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 

ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: OSMAR LOPES 

ADV POLO PASSIVO 

 

 

EDITAL 
 

FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª Vara Federal de Sinop/MT e 
respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por 
utilidade pública do seguinte imóvel área de 4,3673ha, parte de um todo maior conhecido como “FAZENDA ÁGUAS 
CLARAS”, localizada no Município de Cláudia/MT, objeto da matrícula n. 3.965, Livro 02, do Cartório de Registro de 
Imóveis de CláudiaMT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) fazer o levantamento de 80% do valor da 
indenização (oferta inicial) no valor de R$ 33.951,22. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) dias, contando-se do dia 
imediato à publicação do presente, para OFERECEREM QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM 
DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo 
Federal funciona na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 às 18:00 horas.  
 
 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor 
Comercial, Sinop/MT, 78550-286. Fone: 66-3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br.  
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e publicado na forma da lei. 
Sinop, datado eletronicamente. 
 
 
 
 
 
 
 

ANDRÉ PERICO RAMIRES DOS SANTOS 
 

Juiz Federal 
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ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2019  

REGISTRO DE PREÇOS 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por 
seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2019 para Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital, de 
conformidade com a Lei Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

 
2. ALTERAÇÃO (RETIFICAÇÃO) 
2.1 Fica alterado a data da realização do certame: 
 
Onde Lia-se: 
 
Data de abertura: 27 de Março de 2019. 
Credenciamento: às 13 h 30min (horário de Mato Grosso) 
Recebimento dos Envelopes: às 13h 30min (horário de Mato Grosso) 
 
Leia-se: 
 
Data de abertura: 02 de Abril de 2019. 
Credenciamento: às 08 h 00min (horário de Mato Grosso) 
Recebimento dos Envelopes: às 08h 00min (horário de Mato Grosso) 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 004/2019, 
de 12 de Março de 2019, permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados por este 
Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 19 de Março de 2019. 

 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
 

CNPJ: 02.997.711/0001-08                      E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 004/2019 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019 

 
1. PREÂMBULO 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL AO PREGÃO PRESENCIAL N° 002/2019 para Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, 
de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM ENTREGUES NO 
HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

 
2. ALTERAÇÃO (RETIFICAÇÃO) 
2.1 Ficam alterados a redação do item 3.1.1.1. Conforme segue: 
 
ONDE LIA-SE: 
3.1.1.1. Conforme Certidão expedida pelo departamento de compras, página 459 do processo administrativo N° 
025/2018, verificou-se que não há um mínimo de 3 (três) empresas na condição de ME ou EPP aptas ao fornecimento do 
objeto licitado, desta forma, o objeto será aberto a participação de todas as empresas do ramos interessadas, conforme 
Art. 49, incisos II e III da Lei 123/2006. 
 
LEIA-SE: 
3.1.1.1. Outrossim, não se aplicara o disposto nos artigos 47 e 48 da Lei Complementar nº 123/2006, abrindo a 
concorrência as demais empresas, caso não haja o mínimo de 3 (três) fornecedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno porte capazes de as exigências estabelecidas no instrumento convocatório, 
conforme o artigo 49 da mesma Lei Complementar. 
 
3. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA.  
3.1. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido 
conforme abaixo: 
3.2. O início da sessão pública será às 08 h 00min (horário de Mato Grosso) do dia 03 de Abril  de 2019, na sala de 
Licitações,  Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, localizada na 
Travessa Bartolomeu Dias, n° 269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital Complementar nº 
002 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 
4. DA RATIFICAÇÃO: 
4.1. Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do Edital do Pregão Presencial n° 002/2019, de 
19 de fevereiro de 2019, permanecendo válidos e inalterados os itens e subitens não expressamente modificados por este 
Instrumento. 
 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo – MT, 19 de Março de 2019. 

 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial 

 
 



Impasse pode deixar torcedor sem muitos jogos na TV

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 21 de março 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Falta de acordo pode deixar torcedor 
sem ver jogos decisivos do BR 19
DA REPORTAGEM

Desde que o Clube dos 
13 foi implodido e os clubes 
passaram a negociar de for-
ma individual os direitos de 
transmissão do Campeona-
to Brasileiro um problema 
passou a ser existir.

Não negociando mais 
em unidade, a possibilida-
de de os clubes fecharem 
com diferentes emissoras 
de TV se tornou possível. 
Foi o que aconteceu prin-
cipalmente com Athletico 
e Palmeiras. Os dois clubes 
não acertaram compromis-
so com TV Aberta (Globo) 
e pay-per-view (Premiere), 
apenas com TV fechada 
(Grupo Turner). Na tempo-
rada 2019, o torneio terá a 
estreia das transmissões da 
Turner/Esporte Interativo 
(via canais Space e TNT), o 
que dividirá os times e dei-
xará a maior parte das parti-
das sem nenhuma emissora. 
E por isso, 52 partidas da 
competição não terão trans-
missão em nenhum canal. 

Os direitos de TV para 
o próximo Brasileirão con-
tam com Atlético-MG, Avaí, 
Botafogo, CSA, Chapeco-
ense, Corinthians, Cruzei-
ro, Flamengo, Fluminense, 
Goiás, Grêmio, São Paulo e 
Vasco, que assinaram com o 
Grupo Globo, (SporTV, Pre-
miere e TV Globo) que terá 
direito a 156 jogos do certa-
me.Os clubes assinados com 

Esporte Interativo/Turner 
são, Athletico-PR, Bahia, 
Ceará, Fortaleza, Interna-
cional, Palmeiras e Santos, 
que representam 42 jogos.

O PROBLEMA
O impasse na TV aber-

ta se dá pelo fato do Palmei-
ras não aceitar receber uma 
verba menor do que Fla-
mengo e Corinthians. Para a 
diretoria do Verdão, a Globo 
deve valorizar a equipe, pois 
não a vê abaixo desses dois 
adversários. Hoje os dois 
times recebem R$ 120 mi-
lhões da Globo pelos direi-
tos de transmissão, enquan-
to o Palmeiras não chega na 
casa dos R$ 100 milhões.

O QUE DIZ A LEI
Pela Lei Pelé, uma par-

tida só pode ser transmi-
tida se houver a anuência 
das duas equipes em cam-
po. Parte dos clubes da Sé-
rie A aceitou a proposta do 
Esporte Interativo/Turner 
(Athletico-PR, Bahia, Cea-
rá, Fortaleza, Internacional, 
Palmeiras e Santos) e com 
isso apenas os jogos entre 
esses times, um total de 42, 
poderão ser exibidos pelos 
canais Space e TNT.

Mas, dos 380 jogos 
programados para o Cam-
peonato Brasileiro neste 
ano – a competição come-
ça em 28 de abril -, 52 não 
terão qualquer transmissão 
televisiva. São as partidas 

IMPASSE EM TRANSMISSÃO | Palmeiras e Athletico travam duelo com a Globo e Brasileirão

Foto: EFE
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Foto: LUcAs UEbEL/GrêmIo FbPA

Foto: rEProDUÇÃo sPortV

VAI COM CALMA!

Ricciardo tem que se acostumar
com largadas no meio do grid

DEU A LOUCA
Presidente vai para cima 
de jogadores e comissão 
técnica após derrota na A2 

“NOVO ARTHUR”

Com boas atuações Matheus Henrique cai nas 
graças de Renato e se torna nova joia do Grêmio

Ricciardo abandonou após incidente na largada 

Matheusinho foi o destaque do imortal no Gre-Nal 418

Presidente do Atibaia parte para cima do técnico 

DA REPORTAGEM

Daniel Ricciardo teve 
uma estreia conturbada 
pela Renault no último fim 
de semana em Melbourne, 
na Austrália. Após classifi-
car em 12º lugar, logo atrás 
do companheiro de equipe 
Nico Hulkenberg, o aus-
traliano viu a corrida ruir 
ainda na largada. Ao tentar 
ultrapassar a Racing Point 
de Sergio Pérez, Ricciardo 
pegou uma valeta na par-
te de fora da pista, o que 
quebrou a asa dianteira. 
Comentando o incidente, 
Cyril Abiteboul, chefe do 
time francês, disse que o 
novo piloto ainda precisa 
entender como funciona a 
largada de uma equipe de 
meio de pelotão.

“Não é que ele te-
nha subestimado isso, mas 
como equipe de meio de 
grid não atuamos da mes-
ma forma que uma equipe 
de ponta. Talvez ele tenha 

DA REPORTAGEM

Depois de mais uma 
derrota na Série A2 do Cam-
peonato Paulista, o presi-
dente do Atibaia partiu para 
cima de seus próprios jo-
gadores e membros da co-
missão técnica. A confusão 
ocorreu na derrota da equi-
pe para a Portuguesa, parti-
da disputada no estádio Nabi 
Abbi Chedid, na cidade de 
Bragança Paulista.

As imagens foram re-
gistradas pelo repórter Caio 
Maciel, do canal SporTV e 
flagrou o presidente Alexan-

DA REPORTAGEM

As boas atuações do jo-
vem meio-campista Ma-
theus Henrique já fazem 
com que as comparações 
com Arthur, hoje no Barce-
lona sejam inevitáveis.

Desde que começou a 
ganhar oportunidades en-
tre os profissionais do Grê-
mio, ele tem de conviver 
com algumas comparações 
como essa. 

Tamanho tem sido o 
volume dessas afirmações e 
com a colaboração do bom 
jogo feito no clássico con-
tra o Internacional vencido 
pelo Tricolor no último do-
mingo (17), que o próprio 
técnico Renato Portaluppi, 
avesso a comparações do 
tipo, não deixar de dar sua 
opinião sobre o tema.

Para ele, tão importan-
te quanto mencionar a se-
melhança de ambos atletas 

que criar uma casca mais 
dura e ter um pouco mais 
de paciência no começo”, 
disse.

Depois de perder mui-

no estilo de jogo foi ratifi-
car sua visão sobre como 
Matheus Henrique e Jean 
Pyerre vem crescendo de 
produção na temporada 
2019 após passarem por 
uma espécie de “amadure-
cimento” em 2018.

“O Matheus vem em um 
grande momento. Falei no 
ano passado que tinham 
muito a crescer, não só ele, 
como o Jean Pyerre tam-
bém. Estão pedindo pas-
sagem, mas eles jogam em 
posições que têm grandes 
jogadores também. O mo-
mento é muito bom. Não 
importa quem jogue, o im-
portante é que deem conta 
do recado. Matheusinho 
tem a minha admiração, 
tem algumas característi-
cas do Arthur. Bom para o 
Grêmio, para o treinador, 
ter várias opções”, elogiou 
Portaluppi.

Outra linha de raciocí-

to tempo, fruto do inciden-
te na largada, a Renault de-
cidiu por retirar Ricciardo 
da corrida e poupar o carro. 
Por outro lado, Hulkenberg 

fez uma ótima prova, rece-
bendo a bandeira quadri-
culada na sétima colocação, 
logo atrás da Haas de Kevin 
Magnussen.

dre Martyr Barbosa, enfu-
recido indo para cima dos 
jogadores, técnico e auxiliar 
técnico.

O presidente precisou 
ser contigo por outros joga-
dores para não agredir o go-
leiro Ariel. “A cobrança dele 
é porque não gostou do re-
sultado”, disse o técnico Edi-
milson de Jesus no vídeo. A 
confusão só terminou quan-
do Alexandre foi levado para 
o vestiário por funcionários 
do clube. Com a derrota, o 
Atibaia está ameaçado de re-
baixamento, ocupando o 13º 
lugar.

que envolvem Palmeiras ou 
Athletico-PR contra os 13 
times que assinaram com o 
SporTV. Nos anos anterio-
res, todas as partidas eram 
exibidas pelo Canal Premie-
re, mas agora esses 52 jogos 
não terão TV.

ÀS CEGAS
Todo esse imbróglio 

pode causar uma irritação 
nos torcedores durante a 
reta final do Brasileiro, pois 
muitos dos jogos mais im-
portantes do torneio devem 
ficar absolutamente sem ne-
nhum tipo de transmissão 
ao vivo em vídeo. Como é o 
caso de clássicos como Pal-
meiras x Corinthians e Pal-
meiras x São Paulo.

Outra situação mui-
to provável, hoje Palmei-
ras e Flamengo detém os 
melhores elencos o futebol 
brasileiro, considerados 
então os grandes favoritos 
para o título do Campeona-
to Brasileiro. Neste caso, a 
primeira partida entre eles 
ocorre dia 01/09 no Mara-
canã, penúltima rodada do 
primeiro turno, a situação 
se agrava no returno, quan-
do o Palmeiras recebe o Fla-
mengo no Allianz Parque no 
dia 01/12, rodada 36 das 38 
que pode decidir o título da 
competição e não ter nem 
TV aberta, nem TV fechada 
e nem Pay-per-view mos-
trando a possível decisão do 
campeonato.

nio traçada por Renato na 
coletiva foi relacionar o 
estilo de jogo de Matheu-
sinho também com outra 
referência recente do clu-
be, essa ainda no elenco: O 
capitão Maicon.

“Ele tem características 
semelhantes às do Maicon, 
gosto que os volantes sai-
bam jogar. O Rômulo não 
tem essa característica, eu 
poderia ter colocado mais 
um homem de criação. 
Mas não adianta ganhar de 
um lado e perder na bola 
aérea. 

O Inter tinha bons joga-
dores de cabeça. O Inter es-
tava jogando pela bola pa-
rada e daqui a pouco acha 
um gol porque o time es-
tava mais baixo. É impor-
tante ter jogadores como 
o Matheus, Maicon, mas 
também como o Rômulo 
- pontuou o comandante 
gremista”.
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Posto de pesagem conta com duas balanças aferidas e aprovadas pelo Inmetro e ANTT 

Rota do Oeste e ANTT reforçam
ação de fiscalização na BR-163
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com a alta no tráfego 
de veículos pesados duran-
te o escoamento da safra na 
BR-163, a Rota do Oeste e a 
Agência Nacional de Trans-
portes Terrestres (ANTT) 
reforçam a fiscalização de 
caminhões e carretas. A 
ação acontece no Posto de 
Pesagem Veicular constru-
ído pela Concessionária no 
km 108, em Rondonópolis. 
Os veículos transportando 
carga em excesso serão au-
tuados e multados.

O posto de pesagem 
conta com duas balanças 
aferidas e aprovadas pelo 
Inmetro e ANTT. Na pri-
meira, a ‘seletiva’, a fiscali-
zação é dinâmica e não há 
necessidade de parada pelo 
motorista. Por meio de sen-
sores localizados às mar-
gens da pista, a quantidade 
de carga transportada é pe-
sada, conforme o modelo 
do veículo e sua capacida-
de. Caso seja identificada a 
possibilidade de sobrepeso, 
é emitida sinalização espe-
cífica e o condutor orienta-
do a direcionar-se para a se-
gunda balança, que efetuará 
a medição do peso exato do 
veículo.

Entre as consequên-

cias do transporte de carga 
em excesso estão a seguran-
ça de motoristas e usuários 
e o estado de conservação 
da rodovia. No ano passa-
do, após a inauguração da 
unidade em outubro, a ação 
de fiscalização da ANTT fla-
grou mais de 1,5 mil cami-
nhões e carretas com carga 
acima do peso permitido. O 
número representa 11,4% do 
total de veículos aferidos no 
Posto.

“Vale reforçar que este 
índice é de quando o fluxo 
de veículos pesados na BR-

VEÍCULOS DE CARGA | Caminhões flagrados transportando carga em excesso serão autuados e multadoslis
Foto: Divulgação
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REFERÊNCIA

Hospital Santo Antônio realiza primeiro 
transplante cardíaco do Norte de MT

TALK COM ELAS

OAB Sinop realizou na noite de ontem 
evento para fortalecimento da classe

SENSIBILIZAÇÃO
Prevenção é carro-chefe no 
combate à violência contra 
crianças e adolescentes

BRUTALIDADE
Casal é executado a 
tiros em Sorriso; 
Mulher amamentava 
quando ocorre o crimeO paciente, de 83 anos, foi submetido a um implante transcateter de válvula aórtica

Crime bárbaro ocorreu na madrugada de ontem em Sorriso

Evento contou com a presença de autoridades

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

Nesta terça-feira, (19), o 
Hospital Santo Antônio re-
alizou a sua primeira cirur-
gia de alto risco. Tratou-se 
de Implante Transcateter 
de Válvula Aórtica (TAVI), 
em um paciente de 83 anos. 
O procedimento envolveu 
vários profissionais da área 
médica, como o anestesis-
ta, um cirurgião cardíaco, 
um hemodinamissista e 
um ecocardiografista. Esta 
é uma ação filantrópica do 
Santo Antônio. Alan Ósti, 
um dos médicos que este-
ve na equipe que realizou 
a cirurgia no paciente oc-
togenário, explica que há 
10 anos esse procedimento 
era bastante agressivo. “Nós 
tínhamos que abrir o peito 
do paciente para realizar o 
procedimento, no entan-
to, muitas vezes os riscos 
do paciente não aguentar 
nos impedia de operá-lo. 
Hoje, o TAVI nos permi-
te, em duas horas, operá-
-lo através de uma punção 
na virilha, como se fosse 
um cateterismo e por ali a 
gente acessa a válvula e faz 
o implante dessa prótese”, 
revela.

Os médicos revelam, 
ainda, que na técnica ante-
rior, quando se abria o pei-
to do paciente para realizar 
o transplante, era necessá-
rio parar o coração e des-

DA REPORTAGEM

COM ASSESSORIA

Com o tema Reforma 
Trabalhista, desafios do Di-
reito Agrário, Sustentação 
Oral em Tribunais e Pro-
dutividade do Tempo. A 6ª 
Subseção da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil em Sinop 
realizou na noite de ontem 
o primeiro Talk das Advoga-
das.

As atividades promovi-
das fazem parte da progra-
mação do Março Mulher, or-
ganizado pela Comissão do 
Direito da Mulher (CDM), e 
contou com o apoio da Caixa 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A cada grupo de cinco 
meninas, três sofreram al-
gum tipo de violência, em 
Mato Grosso, em 2018. A 
estatística engloba casos 
gerais e que vão desde as-
sédio, contato físico for-
çado ao crime de estupro. 
Para meninos, a cada seis, 
o número de vítimas che-
gou a dois. Os dados são 
da Procuradoria de Justiça 
Especializada em Defesa da 
Criança e do Adolescente e, 
nas palavras de seu coor-
denador, Procurador Pau-
lo Roberto Jorge do Prado, 
requerem estado de vigi-
lância permanente para se 
prevenir, enfrentar, bem 
como se atuar com foco 
na orientação de meninas 
e meninos acerca de situa-
ções desta natureza.

Estudo realizado pelo 
Ministério Público de 
Mato Grosso apontou que 
tais pontos abordados por 
meio da arte são conside-
rados emblemáticos e que 
aparecem com maior fre-
quência no cotidiano es-
colar. “Levantamos quais 
são os assuntos que mais 
incomodam a rede escolar, 
que mais violam direitos 
de professores, servido-
res, e, principalmente, de 
crianças e adolescentes. E, 
diante disso, deparamos 
com algumas situações: 

DA REPORTAGEM

O bairro São Mateus 
na cidade de Sorriso ama-
nheceu na manhã de on-
tem (20), com um crime 
bárbaro. Um casal foi exe-
cutado durante a madruga-
da dentro de casa.

De acordo com infor-
mações da polícia, Jéssica 
Quintino, 26 anos, foi bale-
ada enquanto amamentava 
no quarto uma das filhas 
gêmeas. Já o marido, Jona-
than Henrique, 22 anos, foi 
executado com cinco tiros. 
O casal tinha quatro filhos.

A Polícia Militar acio-
nou o Corpo de Bombei-

viar o sangue todo do cora-
ção e do pulmão para uma 
máquina. Agora, o proce-
dimento é feito todo com 
o coração movimentando, 
além, é claro, de ser bem 
menos invasiva.

TAVI - É um proce-
dimento minimamente 

de Assistência do Advogado 
(CAA-MT).

Durante todo o mês 
também estão sendo realiza-
das oficinas nos CRAS, pales-
tras em escolas e atendimen-
tos a mulheres.

“Este tipo de encontro 
é muito importante para a 
mulher advogada, que vai ter 
um tempo pensado e volta-
do totalmente a ela. Esses 
encontros promovem mais 
do que atualização profissio-
nal, mas também um apoio e 
fortalecimento da mulher na 
carreira, que é sempre desa-
fiadora”, explicou Cíntia Be-
lini, presidente da CDM.

bullying, que acontece de-
mais, racismo, a destruição 
do patrimônio público, 
destruir livros, carteiras, 
e, o que está aparecendo 
muito, e isso é ruim, que 
é a violência e abuso sexu-
al contra crianças e ado-
lescentes, principalmente 
meninas”, detalhou o pro-
curador.

Presente ao evento em 
Sinop, a prefeita Rosana 
Martinelli lembrou que, na 
cidade, somente em 2018, 
foram registrados 111 aten-
dimentos, via Centro de 
Referência Especializado 
de Assistência Social (CRE-
AS), relacionados à violên-
cia e/ou violação de direito 
da criança e do adolescen-
te.  “Uma importante ação 
que estamos fazendo ago-
ra, dentro dos próximos 
dias é mais um conselho 
tutelar na cidade. A cida-
de está crescendo e preci-
sa dessa assistência, tanto 
para criança quanto para as 
famílias”, anunciou a pre-
feita de Sinop. A secretária 
municipal de Educação, 
Esporte e Cultura, Veridia-
na Paganotti, lembra que 
a S.M.E.E.C, parceira do 
projeto “Prevenção Come-
ça na Escola”, entende que 
direcionar orientações ao 
público escolar é uma ma-
neira estratégica de prepa-
rar tanto estudantes quanto 
docentes acerca dos assun-
tos.

ros, mas quando chegaram 
ao local o casal já estava 
sem vida. Nenhuma das 
quatro crianças foram atin-
gidas pelos disparos.

Equipes da Polí-
cia Judiciária Civil como 
também da Politec foram 
mobilizadas para achar os 
executores do crime. Em 
depoimento ao Portal Sor-
riso MT, o sargento da PM, 
Isaías Moura informou que 
“No portão não tinham si-
nais de arrombamento. A 
porta foi quebrada”, ainda 
de acordo com o sargento 
não foi encontrada nenhu-
ma passagem pela polícia 
do casal.

163 não é tão intenso quan-
to na época da safra. Agora a 
rodovia recebe um número 
bem maior de caminhões 
e carretas transportando a 
produção, o que aumenta 
a quantidade de pesagens”, 
salienta o gerente de Ope-
rações da Rota do Oeste, 
Wilson Ferreira.

SAFRA
Visando a redução de 

acidentes envolvendo veí-
culos de carga na BR-163, 
a Rota do Oeste lançou em 
fevereiro a campanha Sa-

invasivo, ou seja (menos 
agressivo que as tradicio-
nais cirurgias cardíacas que 
necessitavam abrir total-
mente o peito do paciente) 
que permite a correção em 
uma redução no diâmetro 
da válvula aórtica. A válvu-
la que é implantada per-
mite restabelecer volumes 

normais de passagem do 
fluxo de sangue do ventrí-
culo esquerdo para a aorta. 
O implante transcateter de 
válvula aórtica é uma op-
ção bem estabelecida para 
o tratamento da estenose 
aórtica sintomática em pa-
cientes com risco cirúrgico 
elevado.

fra Segura. O plano conta 
com medidas de segurança 
e ações específicas como 
a intensificação das obras 
de reparos emergenciais, 
com reforço de equipes, 
priorização do período no-
turno para a realização de 
serviços, reposicionamen-
to estratégico e mobiliza-
ção de equipes de plantão 
para desobstrução da pista 
em casos de emergência. A 
Concessionária também in-
tensifica o monitoramento 
nos pontos de maior tráfego 
na rodovia.

De acordo com o dele-
gado da CAA-MT em Sinop, 
Édilo Braga, o evento é de 
fato uma ação de fortaleci-
mento da classe. 

“Temos percebido os 
grandes benefícios do inves-
timento da OAB na advoca-
cia local. Nosso mercado tem 
crescido e se fortalecido nos 
últimos anos e, mesmo com 
isso, ainda vemos algumas 
distorções, como recente-
mente presenciamos a ne-
cessidade de um desagravo 
contra uma secretária do 
município por desrespei-
to a uma advogada. Por es-
ses motivos, não podemos 

abrandar nem por um mi-
nuto este fortalecimento de 
classe”, relembrou Braga.

O presidente da Subse-
ção, Eduardo Chagas, desta-
cou ainda que o evento teve 
como objetivo mostrar o tra-
balho de descentralização da 
instituição. 

“Não podemos mais 
ficar restritos à diretoria, te-
mos comissões temáticas e 
é extremamente necessário 
que mantenhamos elas atu-
antes e presentes na socie-
dade. O Março Mulher é um 
belo exemplo desta grande 
atuação da nossa subseção”, 
destacou Chagas.
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