
O Shopping Sinop já tem data para ser inaugurado: 9 de junho de 2020, 
conforme anunciou o diretor da Empreendi, Roberto Martins. Durante 
sessão da Câmara de Sinop, o representante do grupo empresarial apre-
sentou dados sobre o empreendimento.     Página 8

GRANDE EMPREENDIMENTO

Shopping Sinop: diretor anuncia
inauguração para junho de 2020

CPI

Cuiabá: 
612 casos 
de pessoas
desaparecidas
Foram registrados 612 de-
saparecimentos somente 
de janeiro a setembro deste 
ano, em Cuiabá, segundo o 
núcleo de desaparecidos 
da Delegacia Especializada 
de Homicídios e Proteção 
a Pessoas (DHPP). Desses, 
54 casos ainda não tiveram 
solução.               Página  - 7

Convidado para prestar esclarecimentos, o presidente da empresa, Riberto José Bar-
banera, negou a acusação de que a concessionária tenha sonegado R$ 600 milhões em 
impostos. E reclamou da rapidez com que o assunto chegou na ALMT.                              Página -3

ENERGISA NA MIRA DA ALMT

DRAMA DO CRUZEIRO
18 times 
chegaram à 
25ª rodada 
com até 
22 pontos

Após oito jogos sem sa-
ber o que é vencer no Campeo-
nato Brasileiro, o Cruzeiro soma 
apenas 22 pontos terminada 
a 25ª rodada. Desde 2006 
(quando a competição passou 
a ser disputada por 20 equipes 
no sistema de pontos corridos), 
apenas dois times com 22 ou 
menos pontos após 25 rodadas 
conseguiram se manter na 
primeira divisão.       Página - 6
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O espírito humano é o passaporte entre a 
vida e as vidas individuais e coletivas. Vai 
e vem e dita o viver de cada um de nós

Li recentemente e estou refletindo 
a respeito. As novas tecnologias subs-
tituirão cada vez mais a mão humana 
na maioria das atividades em que tra-
dicionalmente foi usada nesses 40 mil 
anos do homo sapiens.

Li também que se uma atividade 
for repetida três vezes pela mão, pode 
então ser substituída pela inteligência 
artificial. Li, também, que a educação 
já deveria estar voltada para o espírito, 
em vez de ser dirigida pras mãos.

Essa parte do espírito me interes-
sou muito. Na atualidade, na maioria 
dos casos, a criança sai de casa pra es-
cola levando um smartfone e as suas 
próprias opções e escolhas. Rede so-
ciais ou vídeos.

Os pais pouco ensinam e esperam 
que a escola os substitua. O professor 
lá da escola vive os mesmos proble-
mas de não educar os próprios filhos 
em casa.  Logo, a criança chega na es-
cola e aprende uma série de atividades 
que não compreende e não vê como 
elas caibam dentro do seu universo do 
smartphone.

O que a escola deveria ensina, en-
tão, se no futuro dessa criança não 
terá muita utilidade ter mãos pra fazer 
a maioria das coisas.

A escola deveria ter foco muito for-
te nas coisas do espírito. Aquelas que 
passando o tempo que passar, conti-
nuarão existindo. O raciocínio. O livre 
arbítrio. A fala. Os sentimentos. As 
emoções. Aqui caberiam como disci-
plinas prioritárias da educação, a mú-
sica, as artes, o respeito às emoções e 

Absurdamente lento
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primeiros comandos, lentamente. Fo-
ram necessários mais alguns minu-
tos para que o equipamento ganhasse 
seu ritmo normal.

Por mais que uma formatação soe 
como algo trabalhoso ficar com um 
dispositivo absurdamente lento é 

ainda pior. Para tornar a 
situação ainda pior, com 
o dispositivo com a velo-
cidade tão comprometida 
os riscos de falhas são ex-
pressivamente maiores.

Adiar a intervenção 
passa longe de ser uma 
boa ideia. Os problemas 

tendem a ficar cada vez piores, a inter-
venção mais complexa (e demorada) e 
os riscos de transtornos aumentam a 
cada dia. Se não está bom, envie para 
manutenção o mais rápido possível.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Ainda que tardio, é necessário e relevante o reco-
nhecimento do WhatsApp de que houve envios maci-
ços de mensagens, com sistemas automatizados con-
tratados de empresas, nas eleições de 2018. A empresa 
até então não admitira formalmente tais episódios, 
que foram revelados por esta Folha.

“Na eleição brasileira do ano passado houve a atu-
ação de empresas fornecedoras de envios maciços de 
mensagens, que violaram nossos termos de uso para 
atingir um grande número de pessoas”, disse Ben Su-
pple, gerente de políticas públicas e eleições do What-
sApp, em palestra na Colômbia.

A série de reportagens teve início há um ano, 
quando foi descoberta a contratação de empresas de 
marketing e agências estrangeiras por apoiadores do 
então candidato Jair Bolsonaro (PSL) para disparar 
mensagens contra o petista Fernando Haddad —cuja 
campanha, diga-se, também usou recursos da internet 
de maneira ilícita.

A legislação autoriza a presença de campanhas 
na internet, mas proíbe o uso de ferramentas de au-
tomatização, como os programas que promovem a di-
vulgação em massa. Além disso, como mostraram as 
reportagens, empresários contrataram serviços sem 
declarar gastos à Justiça Eleitoral, o que configura cri-
me de caixa dois.

O pleito presidencial de 2018 foi o primeiro, no 
Brasil, no qual as redes sociais e aplicativos de men-
sagens desempenharam papel importante. Território 
marcado pela polarização e pela ampla difusão de no-
tícias falsas, manipulações e agressões, o mundo digi-
tal transformou-se em desafio regulatório. 

O pesquisador americano P. W. Singer, autor de 
um dos mais relevantes estudos sobre o assunto, aler-
tou em entrevista a este jornal para o fato de que pou-
co do que acontece na internet é espontâneo.

“Talvez só aqueles vídeos fofinhos de gatos”, aven-
tou, lembrando que os usuários, embora nem sempre 
tenham consciência, são constantemente alvo de cam-
panhas políticas ou de marketing online.

Exemplo emblemático de estrategista nesse 
ramo, o direitista americano Steve Bannon, fundador 
da já extinta agência Cambridge Analytica, teve papel 
ativo na eleição de Donald Trump, nos EUA, e colabo-
rou com Bolsonaro.

Além da difusão de informações apuradas de for-
ma profissional, é fundamental, para o enfrentamento 
dessas distorções, que gigantes do setor, como o Face-
book, dono do WhatsApp, colaborem.

Não basta o reconhecimento posterior dos pro-
blemas. É preciso que se apliquem medidas para iden-
tificá-los e controlá-los —o que se começa a fazer, ti-
midamente, graças à pressão da opinião pública.

Editorial

Admissão tardia

Ranking dos Políticos - Facebook

o cultivo dos sentimentos. A es-
sência do ser humano. Mas não. 

A educação continua ensinando coisas 
que morrem um pouco a cada dia.

O espírito humano é o passaporte 
entre a vida e as vidas individuais e co-
letivas. Vai e vem e dita o viver de cada 
um de nós. Ele precisa ser descoberto. 
Cultivado. Aprimorado. O futuro será, 
obviamente, das máquinas digitais, 
biocelulares, nanoceulares, quânticas. 
Coisa muito complicada. Como os nos-
sos jovens de amanhã enfrentarão tudo 
isso sem conhecerem o mínimo domí-
nio das suas mentes através da músi-
ca, da contemplação das artes? O leitor 
deve estar pensando que enlouqueci.

Mas recordo que no passado, em to-
das as grandes transições da evolução 
humana, revoluções da arte precede-
ram as mudanças. Agora muito mais, 
porque nunca se transformou tanto em 
tão curto tempo.

Estou aqui muito angustiado com 
o que vejo: jovens apegados às coisas 
racionais que daqui a pouco não terão 
mais utilidade. E o espírito, onde reside 
a sua essência está morto pras sensi-
bilidades que geraram essas mesmas 
transformações.

Até ousaria deixar um recado aos 
pais e aos professores comprometidos. 
O espírito é permanente. Música, artes, 
sentimentos construtivos são essen-
ciais. Os smartphones serão apenas 
peças de trabalho e de relacionamen-
tos.

ONOFRE RIBEIRO É JORNALISTA 
EM MATO GROSSO

Mão de obra já era!

SEGUNDO CASO
“Este número que está enviando mensa-

gens é falso e já estou tomando as medidas 
judiciais cabíveis, pois isto é crime. Infeliz-
mente, existem pessoas maldosas e capazes 
de tudo para prejudicar o próximo”. Juarez 
Costa é o segundo político de Mato Grosso 
às voltas com possível golpe pelo WhatsApp 
em uma semana. Há poucos dias, o deputa-
do estadual Paulo Araújo (PP) denunciou que 
seu telefone foi clonado e os golpistas che-
garam a pedir R$ 5 mil a seus contatos.

CONTRA A BALANÇA
O deputado estadual Romoaldo Júnior re-

alizou uma cirurgia bariátrica nesta semana 
em Cuiabá. O procedimento durou 50 minu-
tos e transcorreu normalmente. Com 145 kg, 
o deputado disse que luta há 30 anos contra 
a balança e os transtornos causados pelo ex-
cesso de peso. Em 2014, ele implantou três 
stents no coração. Em fevereiro, foi levado às 
pressas a um hospital, com um princípio de 
infarto. Ele é réu na investigação da Opera-
ção Ventríloquo, de 2015, que apurou desvios 
da ordem de R$ 9,4 milhões da Assembleia.

BOI NA LINHA
O deputado federal Juarez Costa usou as 

redes sociais para denunciar que uma pes-
soa estaria se passando por ele no What-
sApp. “Ela está mandando mensagens, 
pedindo para adicionarem esse número e 
conversando com várias pessoas como se 
fosse eu. O número do meu celular continua 
o mesmo de sempre”, escreveu o parlamen-
tar. O deputado chegou a publicar o print de 
uma conversa do suposto golpista. Nela, a 
pessoa com o celular, cuja foto do perfil é a 
do deputado, pede que o interlocutor inclua o 
novo número em sua agenda.

Conviver com um dispositivo lento hoje em dia não é, 
sequer, justificável. Os valores de manutenção, mes-
mo com profissionais de renome, estão acessíveis, os 
serviços são rápidos e as chances de perdas de arquivos 
são mínimas. Vamos parar de “sofrer” e mandar resolver 
essa lentidão logo?

CLIC 
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I.N.T.E.R.L.I.G.A.D.O
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ONOFRE RIBEIRO
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“A legislação autoriza a presença de 
campanhas na internet, mas proíbe o 
uso de ferramentas de automatização, 
como os programas que promovem a 
divulgação em massa

“
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Ontem um amigo esteve em reunião 
comigo para tratar de alguns projetos e 
trouxe consigo seu notebook. Eu tam-
bém estava com o meu e logo que che-
gamos ao local ligamos, praticamente 
ao mesmo tempo, nossos dispositivos. 
Em poucos segundos comecei a falar 
sobre o assunto e 
ele pediu para que 
eu aguardasse, 
pois o computa-
dor dele ainda não 
tinha “carregado”, 
enquanto o meu já 
estava com os do-
cumentos abertos 
na tela.

Ficamos, então, conversando ame-
nidades durante alguns instantes e 
perguntei sobre a configuração de seu 
notebook. Meu amigo então me passou 
os detalhes e pude ver que se tratava, 
inclusive, de uma máquina superior à 
minha. Mas seguimos esperando.

Durante a espera ele justificou que 
sua máquina tinha “muita coisa ins-
talada” e isso fazia com que o compu-
tador demorasse “mais que o normal” 
para ligar. Perguntei, então, o que impe-
dia de salvar os arquivos e formatar, e o 
camarada disse que “dá trabalho”.

Cerca de oito minutos após ser liga-
do o computador começou a aceitar os 

Ladrões invadiram uma agência bancária em Várzea Grande, na madruga-
da desta terça-feira (15) e deixaram explosivos no local. De acordo com a PM, 
a vidraça do banco ficou destruída depois da invasão. Não há informações se 
os assaltantes conseguiram explodir algum caixa eletrônico. Segundo a PM, 
três homens entraram no banco depois que chegaram em um veículo. Eles 
abandonaram os explosivos antes da chegada da PM.
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Quase R$ 1,5 bilhão de dívidas anteriores já foi pago

Mauro Mendes afirma que Mato Grosso está 
conseguindo se recuperar financeiramente
DA REPORTAGEM

O governador Mauro 
Mendes (DEM), afirmou que 
o Estado começa a “colher os 
frutos” de todas as medidas 
que foram adotadas ao longo 
deste ano, pela atual gestão, 
que tiveram como foco re-
duzir despesas, aumentar a 
arrecadação e otimizar o ser-
viço público. 

Um dos exemplos citados 
pelo governador, durante 
entrevista ao programa Re-
sumo do Dia da TV Brasil 
Oeste em Cuiabá, foi o paga-
mento de dívidas contraídas 
pelo Estado em administra-
ções passadas, que compõe 
os restos a pagar. 

“Nós já pagamos quase 
R$ 1,5 bilhão de dívidas an-
teriores a 2019, contraídas 
por outras gestões”, disse, 
acrescentando que somente 
com as despesas da Saúde já 
foram quitados R$ 400 mi-
lhões.

Além de pagar as despesas 
passadas, a atual gestão tem 
mantido em dia o custeio das 
despesas feitas em 2019. “Na 
saúde, o Estado está pagando 
literalmente em dia as des-

pesas deste ano. Os prefeitos 
do interior agradecem mui-
to porque os pagamentos 
passaram a ser feitos em dia”, 
ressaltou.

Mauro Mendes reforçou 
ainda que a gestão de cada 
centavo está sendo feita com 
foco na melhoria da presta-
ção de serviço ao cidadão.

Um dos questionamentos 
feito pelo apresentador Ro-
berto França foi em relação 
aos servidores públicos. O 
governador destacou que o 
reflexo positivo das ações 
também será sentido por 
eles. “Nesse mês de outubro 
começamos a pagar em duas 
parcelas o salário dos ser-
vidores e não mais em três. 
Isso mostra claramente que 
estamos conseguindo nos 
recuperar e a expectativa é 
que em dezembro possamos 
pagar em uma parcela só. É 
a grande meta do governo”, 
frisou.

Mauro Mendes também 
lembrou que a gestão está 
trabalhando muito para pa-
gar as despesas de pessoal e 
que o foco é “pagar o 13º sa-
lário dos servidores”.

OTIMISMO | Governador deu entrevista ao Resumo do Dia e ressaltou medidas econômicas adotadas 
FOTO: Mayke TOscanO/secOM-MT

FOTO: DivulgaçãO

FOTO: MauríciO BarBanT/alMT

FOTO: assessOria

CONTRA PAREDE

Diretor-Presidente da Energisa reclama de 
Audiência Pública e diz não ter nada a esconder

SORRISO

Audiência Pública discute LDO e orçamento
previsto para 2020 é de R$ 405 milhões

RACHA FEIO

Bolsonaro chama
Barburdo de traidor

Racha no PSL chega ao Mato Grosso 

Representante da Energisa negou as acusações 

Orçamento do Executivo para no ano que vem

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso, realizou 
na manhã de ontem (15), Au-
diência Pública para debater 
as reclamações da popula-
ção mato-grossense sobre a 
Energisa, concessionária res-
ponsável pela distribuição da 
energia elétrica do estado.

Convidado para prestar 
esclarecimentos, o presiden-
te da empresa, Riberto José 
Barbanera, negou a acusa-
ção de que a concessionária 
tenha sonegado R$ 600 mi-
lhões em impostos.

“Isso é um ICMS do pe-
ríodo de 2009 a 2013, quan-
do a Energisa não estava no 
Estado. Ela é devida à Rede 
Cemat. Nesse caso, por força 
de uma liminar que esteve 
em vigência de cinco anos, 
não foi cobrado dos grandes 
clientes industriais que são 
quem de fato não recolheu 
ICMS ao Estado. Como não 
recebemos por conta dessa 
liminar, não repassamos”, 
explicou Barbanera. Esse 
valor, segundo o Governo 
do Estado deveria ser depo-
sitado nos cofres públicos, 
mas ainda não ocorreu. O 
assunto corre na Justiça e o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), pede que as contas da 
empresa sejam bloqueadas.

“São dívidas que têm 
mais de cinco anos e pres-
creveram. Por isso, estamos 
procurando uma solução. 
Fomos surpreendidos com 
a judicialização do Estado. E 
estamos vendo como vamos 
lidar com isso. Mas não tem 
absolutamente nada de so-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O orçamento da Pre-
feitura Municipal de Sorri-
so para o ano de 2020 está 
previsto em pouco mais de 
R$ 405 milhões. O montante 
consta no Projeto de Lei nº 
088/2019 que dispõe sobre 
as diretrizes para a elabora-
ção da Lei Orçamentária de 
2020. Para discutir o projeto 
que define prioridades, me-
tas e investimentos, a Câma-
ra de Sorriso, por meio da 
Comissão de Finanças, Or-
çamentos e Fiscalização, re-
alizou na segunda-feira (14), 
uma Audiência Pública sobre 
o assunto.

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O clima não anda nada 
bom dentro do partido que 
elegeu o presidente Jair Bol-
sonaro e a segunda maior 
bancada parlamentar do país 
na eleição de 2018.

Depois de ter entrado 
em rota de colisão com o 
deputado federal Alexandre 
Frota que resultou em sua 
expulsão, o presidente mirou 
dessa vez o presidente nacio-
nal do PSL, deputado fede-
ral Luciano Bivar (PSL-PE). 
Após dizer para um correli-
gionário “esquecer” o PSL, 
pois o “Bivar está queimado”, 
uma divisão ocorreu na sigla.

Antes defender feroz de 
Bolsonaro, o deputado fede-
ral, Nelson Barbudo (PSL-
-MT), candidato mais votado 
em Mato Grosso no ano pas-
sado, decidiu ficar ao lado do 
presidente do partido, Bivar.

Barbudo, desde janeiro 
é presidente estadual do PSL 
em Mato Grosso, e portan-
to, responsável por gerir o 
dinheiro do fundo partidá-
rio. Além disso, Barbudo já 
havia demonstrado que não 
deixaria o partido caso essa 
seja a posição do presidente, 
que na semana passada ame-
açou deixar o PSL. Barbudo 
é um dos “indignados” com 

Bolsonaro e seus filhos, que 
não estariam dando o devido 
valor ao grupo político que 
o elegeu. Com a posição de 
Barbudo em ficar ao lado de 
Bivar, o presidente Bolsona-
ro, segundo informações do 
jornalista Guilherme Amado, 
da revista Época, Bolsonaro 
estaria revoltado com a pos-
tura de Barbudo, classifican-
do o deputado mato-gros-
sense como “traidor”.

Com isso, Bolsonaro 
tem estremecida a relação 
com seus dois maiores cabos 
eleitorais em Mato Grosso, 
antes de Barbudo, a senadora 
Selma Arruda, descontente 
com as atitudes do filho do 
presidente, o também sena-
dor Flávio Bolsonaro (PSL-
-RJ), decidiu abandonar a 
legenda e migrar para o Po-
demos. Outros parlamenta-
res que ficaram ao lado do 
presidente nacional do PSL, 
Luciano Bivar, também re-
ceberam a alcunha de traidor 
por parte de Bolsonaro. Os 
deputados Delegado Waldir, 
Júnior Bozzella, Joice Hassel-
mann, Julian Lemos, Nereu 
Crispim e Felipe Francischi-
ni, além do senador é Major 
Olímpio que foi chamado 
pelo filho de Bolsonaro, o 
vereador do Rio de Janeiro, 
Carlos Bolsonaro (PSC), de 
“cadela no cio”.

negação”, acrescentou.
No final da semana pas-

sada, 18 parlamentares assi-
naram o pedido de abertura 
de uma Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI), para 
investigar supostos abusos 
na conta de energia.

O diretor-presidente da 
Energia reclamou, durante a 
Audiência Pública da rapidez 
com que o assunto tomou 
corpo no parlamento esta-
dual. “O assunto evoluiu de 
uma audiência pública para 

Além do secretário de 
Fazenda, Sergio Kokova, 
participaram da reunião pú-
blica representantes do Po-
der Executivo e de diversos 
segmentos da sociedade civil 
organizada.

A Audiência foi con-
duzida pelo vereador Bruno 
Delgado (PMB), presidente 
da Comissão, que é formada 
ainda pelo vice-presidente 
Nereu Bresolin (DEM) e a 
secretária Professora Silvana 
(PTB).

Conforme a matéria, o 
Executivo pretende investir 
aproximadamente R$ 120 
milhões na Educação, o que 
corresponde a 30% do orça-
mento. O mínimo, definido 

por lei, é de 25%.
A pasta da Saúde tam-

bém receberá mais inves-
timentos do que prevê a 
legislação: R$ 100 milhões, 
atingindo 24% do orçamen-
to, ou seja, 9% a mais do que 
é exigido.

Na opinião dos vere-
adores da Comissão, a au-
diência foi bastante produ-
tiva. “Tivemos um público 
bastante participativo com 
questionamentos e suges-
tões. Todos os apontamentos 
que foram feitos na audi-
ência que serão analisados 
pelos vereadores antes de 
votarmos o projeto de lei”, 
frisaram. A matéria deverá 
ser votada até o fim do mês.

CPI em três dias. Foi muito 
rápido. Não tivemos tempo 
de nos posicionar, de expli-
car. Mas estamos tranquilos. 
O que estamos fazendo é 
estar preparados. A empresa 
não tem nada a esconder. O 
Grupo Energisa está há 114 
anos no mercado do setor 
elétrico. Nenhuma empre-
sa sobrevive tanto tempo se 
não for séria”, disse.

Ele disse ainda que, 
apesar da Energia ser cam-
peã de reclamações do Pro-

con, o número representa 
0,1% do atendimento que a 
empresa realiza e disse não 
ter nada a esconder. “Sem 
dúvida arranha a imagem. 
Ninguém gosta de passar por 
isso. Mas a gente não tem po-
der de não passar. Uma vez 
que ela foi instituída, cabe 
a nós responder com todas 
as informações. Não temos 
absolutamente nada a escon-
der. Todas as informações 
que forem solicitadas, vamos 
contribuir”, completou.
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TV  e Entretenimento

Michel Teló e Thais Fersoza 
comemoram sete anos juntos

Michel Teló e Thais Fersoza completaram 
sete anos de relacionamento. Nas redes sociais, 
nesta segunda-feira (14), os pombinhos troca-
ram declarações apaixonadas. “Amor que se 
fortalece casa vez mais, respeito que só aumen-
ta, cumplicidade que cada vez mais se estabele-
ce e admiração que só cresce. Te amo infinito”, 
escreveu a atriz e apresentadora. O cantor ser-
tanejo, por sua vez, ressaltou os planos de estar 
para sempre ao lado da mãe de seus filhos. “Te 
amo, minha gatinha. Rumos às bodas de ouro. 
Isso não é nada para quem vai passar a vida 
inteira juntos. Que Deus nos abençoe e proteja 
sempre”, disse. Os dois, vale lembrar, são pais 
dos pequenos Teodoro e Melinda.
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Bruna Marquezine afirma: 
“Estou cheia de boletos para pagar”

Bruna Marquezine foi criticada 
por um internauta pela quantidade de 
postagens publicitárias feitas em suas 
redes sociais. Pelo Twitter, nesta terça-
-feira (15), a morena fez questão de res-
saltar que nem sempre recebe cachê 
por suas publicações. “Eu adoro a Bru-
na Marquezine, mas todos os posts dela 
são publicidades. Zero personalidade 
no feed, não dá vontade nenhuma de 
deixar uma curtida”, havia dito o segui-

dor.
A beldade, que não costuma deixar 

passar batidos os comentários a seu 
respeito, respondeu educadamente ao 
anônimo. “Não tem só publicidade, não! 
Aliás, quem me dera. Estou cheia de bo-
letos para pagar”, brincou.

E continuou: “Personalidade até de-
mais. Zero paciência e tempo para tirar 
fotos mesmo. Só quando viajo e tiram 
fotos minhas ou as que eu tiro na câ-

mera, meio diferentonas, dos amigos e 
dos lugares.”

O internauta pediu que a famosa não 
ficasse triste pelo recado e afirmou que 
seguia sendo fã. “Espero que não tenha 
ficado chateada com esse tweet aleató-
rio. Eu só noto bastante que você coloca 
o nome das marcas, então dá a impres-
são de ser tudo patrocinado, mas você 
faz o que quiser no seu feed. Adoro te 
seguir”, declarou.



 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279958300024200  031325591
279002800778700  041412671
279002701401200  046508051
279002800348300  006252401
279981200005100  051504351
279002700805400  016290241
279002700837300  054345821
279002701520600  055109591
279002701342000  053596231

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

99633-6623.

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

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

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

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

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

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

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
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

Vagas de Emprego
1-Ajudante de serviços gerais, para mar-
moraria;
2-Atendente Virtual, com experiência em 
redes sociais;
3-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
4-Auxiliar de avicultura, com experiência;
5-Auxiliar de cozinha, com experiência;
6-Auxiliar de farmácia, com experiência;
7-Auxiliar de mecânico, com experiência;
8-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
9-Cozinheiro, com experiência;
10-Designer gráfico, com experiência;
11-Eletricista automotivo, com experiência;
12-Enfermeiro (a), com COREN;
13-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
14-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
15-Mecânico, com experiência;
16-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
17-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serrador, com experiência em fita 
deitada;
21-Supervisor comercial, com experiência 
em vendas e logística, para gráfica;
22-Técnico em enfermagem, com COREN;
23-Vendas, com conhecimento em infor-
mática e redes sociais;
24-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;

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

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) 
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS CERTA SERVIÇOS DE SAÚDE OCUPACIONAL LTDA- 
ME, CNPJ nº 02.480.730/0001-62, torna público que reque-
reu junto a SAMA/ Sorriso/MT, a Licença Previa, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para as atividades 
de: 86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a 
consultas, 86.40-2-07 - Serviço de diagnóstico por imagem 
sem uso de radiação ionizante, exceto tomografia. 86.40-
2-08 - Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ECG, 
EEG e outros exames análogos -  86.50-01-01 - Atividades 
de Enfermagem - 86.50-01-01- Atividade de Psicologia e 
Psicanálise e 86.50-0-06 - Atividades de fonoaudiologia, 
empreendimento localizado na Av. Blumenau, 2947, Cen-
tro, Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

 DIEGO DOS SANTOS ARAUJO 04601103142 – DIEGO 
MOTOS MEI CNPJ 17.563.936/0001-23. Torna-se públi-
co que requereu junto à Secretaria do Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável de Sinop – SMADS o pedi-
do das Licenças Ambiental Prévia (LP), Instalação (LI) e 
Operação (LO), para a atividade secundária Serviços de 
manutenção e reparação motocicletas e motonetas, sito 
Avenida do Pantanal 914, Quadra 05, Lote 01B, dos Ingás 
4360, Jardim Maria Vindilina II, CEP 78.553-192, município 
de Sinop-MT. Não foi determinado o EIA/RIMA.

 BEDIN INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS LTDA, CNPJ 
33.192.633/0001-06, torna público que requereu junto 
a Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente – 
SAMA/SORRISO, a Licença Prévia (LP) para a atividade 
de Incorporação de empreendimentos imobiliários, Com-
pra, Venda, Aluguel, Loteamentos de imóveis próprios e 
outros. Localizada na Avenida Brasil, nº 51 – Sala 11, bairro 
Centro, município de Sorriso/MT. Coordenadas geográficas 
do Empreendimento: 55°43’43,831”W 12°34’45,462”S. Não 
foi determinado o EIA-RIMA.

 MADEIREIRA SERRAMAD LTDA, CNPJ Nº 
36.891.679/0001-01, firma Jurídica, Torna público que 
requereu junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 
- SEMA, Licença Prévia(LP), Licença de Instalação(LI) e 
Licença de Operação(LO) pra a atividade de Beneficiamen-
to de Madeiras  e Comercialização de Madeiras Brutas e 
Beneficiadas, localizada na Av. Integração S/N, Lote 89, 
Distrito Industrial - Município de Sinop - MT. Não EIA /RIMA. 
<END:1065189

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

TOMADA DE PREÇOS N° 006/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
046/2019 referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Óleos Lubrificantes para atender a frota Municipal de 
Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes Empresas: 1) E. M. PUERTA - ME, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 05.028.849/0002-78, localizada 
na Avenida Eng. Jose da Silva Tiago, S/n°, Bairro Águas Claras, na 
cidade de Sapezal – MT, CEP: 78365-000, vencedora nos itens n.º 2, 5, 6, 
7, 8, 9, 11, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28 e 29, do Lote n.° 001 com valor 
de R$ 58.017,65 (Cinquenta e Oito Mil, Dezessete Reais e Sessenta e 
Cinco Centavos) e vencedora dos itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28 e 29, do Lote 
n.º 002 com valor de R$ 64.065,15 (Sessenta e Quatro Mil, Sessenta e 
Cinco Reais e Quinze centavos), com valor global de R$ 122.082,80 
(Cento e Vinte e Dois Mil, Oitenta e Dois Reais e Oitenta Centavos). 2) 
KIRST TRR LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
05.198.812/0001-07, localizada na Avenida Cuiabá, n.º 70-N, Área 
Industrial, na Cidade de Lucas do Rio Verde – MT, CEP: 78455-000, 
vencedora dos itens n.º1 , 3, 4, 10, 12, 13, 14, 15,18, 21, 23 e 24, do Lote 
n.° 001 com valor de R$ 143. 682,50 (Cento e Quarenta e Três Mil, 
Seiscentos e Oitenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos) e vencedora 
dos itens: 4 e 24, do Lote n.° 002 com valor de R$ 4.542,50 (Quatro Mil, 
Quatrocentos e Quarenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos), com valor 
global de R$ 148.225,00 (Cento e Quarenta e Oito Mil, Duzentos e Vinte 
Cinco Reais). Ipiranga do Norte – MT, 1 5 de Outubro de 2019.

Pregoeira Municipal

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
07/11/2019, às 08:00h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Contratação de Empresa 
Especializada em Obras e Serviços de Engenharia para Construção de 
um Barracão para Guardar Maquinários, conforme Convênio n.° 
871670/2018 firmado entre o Município de Ipiranga do Norte/MT e o 
MAPA”, conforme especificações constante no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de 
licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do 
Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura 
ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br.
Ipiranga do Norte-MT, 15 de Outubro de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri

Marcelo Jardel Bresolin

TOMADA DE PREÇO N° 035/2019

Nova Mutum - MT, 15 de Outubro de 2019.
Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE RESULTADO

TOMADA DE PREÇOS N° 040/2019
Objeto: contratação de empresa para execução de drenagem de águas 
pluviais na Avenida dos Canários e Rua das Guaritas, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 01 de novembro de 2019. 
Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de obra visando a ampliação de salas de aula no prédio da 
CMEBI -Cecília Meireles, conforme planilha orçamentária, cronograma 
físico financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, das 
quais foi vencedora a seguinte empresa: CAMPOS ENGENHARIA E 
CONSTRUCOES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
06.033.132/0001-04 no valor de R$ 190.453,40.

Nova Mutum - MT, 15 de outubro de 2019.

Presidente da CPL

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 133/2019

Nova Mutum – MT, 15 de outubro de 2019.
Sérgio Vitor Alves Rodrigues

Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de 
desfibriladores e bicicletas ergométricas para atender a Secretaria de 
Saúde. Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 29 de outubro de 
2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado no site: 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/editais>, pelo e–mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, no Departamento de Licitação 
ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - Horário de Atendimento: Das 7h00min 
as 11h00min das 13h00min às 17h00min.

Fabrício Luiz Gonçalves

AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal
Presidente da C.P.L

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados a retificação do edital da Concorrência 
Pública Nº 001/2019, objetivando a “ALIENAÇÃO DE LOTE URBANO DE 
PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, SENDO, LOTE 
URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO RESIDENCIAL 
GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 26.971,10 M², 
CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), 
MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE LOCALIZAÇÃO 
(ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Maiores informações 
poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na 
Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 
horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: “ALIENAÇÃO 
DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – 
MT, SENDO, LOTE URBANO N.º 18, QUADRA N.º 31 DO LOTEAMENTO 
RESIDENCIAL GREEN PARK, MATRÍCULA 48.531, COM ÁREA DE 
26.971,10 M², CONFORME DISPOSTO EM TERMO DE REFERÊNCIA 
(ANEXO I), MATRICULA DO IMÓVEL (ANEXO II) E MAPA DE 
LOCALIZAÇÃO (ANEXO III) EM ANEXO AO PRESENTE EDITAL”. Data 
entrega dos envelopes: Até as 08h:30min horas do dia 18/11/2019. Data 
de Abertura Dia: 18/11/2019. Hora:  08h:30min. Local: Sede da Prefeitura 
Municipal de Sorriso, à Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – 
MT. Edital Completo: Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem 
como, no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso 
– MT, localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

Miraldo Gomes de Souza

EDITAL DE CONVOCAÇÃO   08/2019 

O presidente da COOPERNOOP – Cooperativa Agropecuária Mista de 
Produtores Rurais de Sinop LTDA, com sede Avenida da Integração, nº 
7045, complemento: Quadra 22, Lote 16, Bairro LIC NORTE, cidade de 
Sinop, Estado de Mato Grosso, CEP: 78551-033, no uso de suas atribuições 
do artigo 21 do Estatuto Social, convoca os senhores associados para a 
Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada na sede da COOPERNOP, 
no dia (29/10/2019) vinte e nove de outubro de dois mil e dezenove, as oito 
horas, em 1º convocação, com a presença de no mínimo 2/3 dos 
cooperados, as dez horas em 2º convocação com a presença de 50% mais 
um dos cooperados e as onze horas em 3º convocação de no mínimo 10 
cooperados, para tratarem da seguinte ordem do dia: 
1º Alteração na atividade econômica da Cooperativa; 
2º Assuntos Gerais; 

Sinop – MT 15/10/2019 
 

Mauro Dall Agnol 
Presidente da Coopernop 

 
 

 
 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 16 de outubro de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Diego tardelli era um dos destaques do Atlético em 2010 

18 times chegaram à 25ª rodada com
até 22 pontos. 16 foram rebaixados
DA REPORTAGEM

Após oito jogos sem 
saber o que é vencer no 
Campeonato Brasileiro, o 
Cruzeiro soma apenas 22 
pontos terminada a 25ª ro-
dada. Desde 2006 (quando 
a competição passou a ser 
disputada por 20 equipes 
no sistema de pontos corri-
dos), apenas dois times com 
22 ou menos pontos após 
25 rodadas conseguiram se 
manter na primeira divi-
são: Fluminense, em 2009, 
e Atlético-MG, em 2010.

A pontuação míni-
ma após 25 rodadas de um 
time que se livrou é de 18 
pontos, do Fluminense, em 
2009. Sendo assim, Chape-
coense e Avaí precisam fa-
zer campanhas inéditas nas 
próximas 13 rodadas para 
não serem rebaixados para 
a segunda divisão.

ATLÉTICO-MG 2010
Liderado por Die-

go Souza, Diego Tardelli e 
Obina, o Galo, que somava 
21 pontos na 25ª rodada no 
Brasileirão de 2010, fez uma 
campanha de sete vitórias, 
três empates e três derrotas 
nas últimas 13 rodadas. A 
equipe, então treinada por 
Dorival Júnior, saiu da zona 
de rebaixamento apenas na 
34ª rodada.

FLUMINENSE 2009
Há 10 anos, o Trico-

lor carioca tinha 18 pontos 
conquistados na 25ª rodada. 
Entretanto, depois disso, a 
equipe treinada por Cuca e 
comandada dentro de cam-
po por Conca e Fred con-
seguiu uma campanha de 
oito vitórias, quatro empa-
tes e apenas uma derrota. O 
camisa 9, hoje no Cruzeiro, 
marcou oito gols nas 13 úl-
timas partidas, e o Flu saiu 
da zona de rebaixamento 
na penúltima rodada e só 
se livrou do risco no último 
jogo do campeonato.

DRAMA DO CRUZEIRO | Apenas duas vezes uma equipe com a atual campanha cruzeirense conseguiu escapar da degola
Foto: Bruno Cantini

Foto: LuCas ueBeL

Foto: ivan storti

Diego Tardelli fala em último “teste” para o Grêmio antes do 
Flamengo 

Santos de Sampaoli pode superar melhor sequência defensiva 

BRASILEIRÃO

Corinthians cai de produção
e decepciona em clássicos

DEFESA FIRME

Santos pode superar 
melhor sequência defensiva

REFORÇADO

Grêmio apronta 
força máxima em
último teste antes 
de semifinal

EUROPA

Finalistas do Golden 
Boy tem Rodrygo e 
Vinicius Junior

Foto: DjaLma vassao

Carille vive momento de instabilidade no Corinthians

DA REPORTAGEM

Campeão brasileiro e 
tricampeão paulista, Fábio 
Carille se destacou pelo bom 
aproveitamento em clássi-
cos em sua primeira passa-
gem no Corinthians. Neste 
Campeonato Brasileiro, o 
jogo parece ter virado para 
o treinador, que não está 
conseguindo nem um bom 
aproveitamento, nem um 
bom desempenho quando 
enfrenta seus principais ri-
vais.

Em quatro clássicos 
no torneio nacional, o Co-
rinthians venceu um jogo 
contra o São Paulo, empa-
tou outro com o Palmeiras 
e perdeu dois, para Santas e 
São Paulo, o último já pelo 
returno, para um aprovei-
tamento de 33,3%. O triunfo 
e a igualdade aconteceram 
na Arena, enquanto os re-
veses fora de casa. Além do 
aproveitamento abaixo da 
média, o que mais se destaca 
negativamente são as atu-
ações ofensivas da equipe 
nesses jogos.

Em quatro partidas, o 
Timão balançou a rede ape-
nas duas vezes e finalizou 14 
vezes ao gol, média de 3,5 
por partida. Os gols saíram 
somente em casa. Jogando 
fora, não só o Corinthians 
não conseguiu marcar, 
como chutou apenas duas 
vezes ao gol, as duas no úl-
timo domingo no Morumbi. 
No clássico na Vila Belmiro, 
a equipe de Carille não fina-
lizou uma bola em direção à 
meta santista. A equipe tam-
bém teve menos a bola nos 
quatro clássicos, com média 

DA REPORTAGEM

O Santos pode obter a 
melhor sequência defensiva 
sob o comando do técnico 
Jorge Sampaoli na partida 
contra o Ceará, quinta-feira, 
às 18h15, na Vila Belmiro, 
pela 26ª rodada do Campe-
onato Brasileiro. Se não so-
frer gols do Vozão em casa, o 
Peixe chegará ao quinto jogo 
“zerado”, superando sequ-
ência invicta em fevereiro, 
entre Campeonato Paulista 
e Sul-Americana.

O Alvinegro não teve 
as redes balançadas diante 
do CSA, Vasco, Palmeiras e 
Internacional. No início do 
ano, Mirassol, River Plate 
(URU), Guarani e Palmeiras 
não fizeram gols.

O Santos de Sampaoli 
conta com força máxima na 
defesa para enfrentar o Cea-
rá. O sistema deve ser com-

DA REPORTAGEM

A partida contra o Bahia, 
nesta quarta-feira, às 18h15, 
na Arena, é o último “teste” 
para o time titular do Grêmio 
antes da semifinal da Liber-
tadores contra o Flamengo, 
na próxima semana. O rótulo 
foi dado por Diego Tardelli, 
reforço para o duelo direto 
na tabela do Brasileirão. Léo 
Moura e os convocados Ma-
theus Henrique, Everton e 
Kannemann também retor-
nam e formam o que hoje é a 
força máxima tricolor.

O planejamento de Re-
nato Gaúcho prevê a preser-
vação de todos os titulares 
contra o Fortaleza, no sába-
do, embora todo o elenco 
viaje para o Ceará e depois vá 
direto ao Rio. Assim, é bem 
provável que a escalação do 

DA REPORTAGEM

A lista de finalistas do 
prêmio Golden Boy 2019, 
divulgada nesta terça-feira, 
trouxe como surpresa uma 
das grandes sensações da Eu-
ropa no começo da tempora-
da: Ansu Fati. O jovem de 16 
anos, que vem se destacando 
no Barcelona, apareceu na 
relação de 20 jogadores que 
disputarão a premiação dada 
ao melhor jogador sub-21 da 
Europa - depois de não ser 
incluído nas etapas anterio-
res. Ele disputará com astros 
como João Félix e os brasilei-
ros Vinicius Junior e Rodrygo. 
A inclusão surpreendente do 
jovem de 16 anos ocorre de-
pois de sua boa aparição nos 
primeiros jogos do Barcelona 
na temporada. Após estrear 
no fim de um duelo contra o 

Maracanã, salvo algum pro-
blema de última hora, seja a 
do jogo com o Bahia, rival di-
reto na briga pelo G-6.

“O Bahia é concorrente 
direto nosso. É um adversário 
muito complicado, tem um 
treinador que monta equipe 
parecida com a do Grêmio, 
que joga e tem poder ofensi-
vo forte. Vai ser um bom “tes-
te” para a gente, último jogo 
em casa antes do Flamengo. É 
deixar uma ótima impressão”, 
afirma Tardelli.

Na formação acima, 
faltam o lateral-direito Leo-
nardo, que não joga mais em 
2019, e o meia Jean Pyerre. O 
jovem está em recuperação 
de lesão muscular na coxa di-
reita desde o dia 20 de setem-
bro e corre contra o tempo. 
Não deve estar em condições 
de atuar no Maracanã.

Bétis, em agosto, o jogador de 
Guiné-Bissau recebeu mais 
uma chance contra o Osa-
suña e marcou um gol que 
impediu a derrota do Bar-
celona. Na partida seguinte, 
diante do Valencia, ganhou 
chance como titular e voltou 
a marcar, logo se tornando a 
grande sensação do Barça em 
2019/20. Apesar da simbóli-
ca presença entre os 20, en-
tretanto, Ansu Fati deve ficar 
apenas como coadjuvante na 
tradicional premiação conce-
dida pelo jornal italiano “Tut-
tosport”. De acordo com a 
própria publicação, o grande 
favorito a levar o troféu é João 
Félix, atacante que brilhou no 
Benfica na última temporada 
e agora atua no Atlético de 
Madrid, após se tornar o re-
forço mais caro da última ja-
nela de transferências.

de 45,7% de posse, contra 
54,3% dos rivais.

Em comparação, quan-
do foi campeão brasileiro 
em 2017, a equipe de Carille 
teve 72% de aproveitamento 

posto por Everson, Victor 
Ferraz (Pará), Lucas Veríssi-
mo, Gustavo Henrique e Jor-

em clássicos, com quatro vi-
tórias (duas contra o Palmei-
ras, uma contra o São Paulo 
e outra contra o Santos), um 
empate (contra o São Paulo) 
e uma derrota (contra o San-
tos).

Precisando se recupe-
rar do revés, o Timão volta 
a campo nesta quarta-feira, 
contra o Goiás, às 20h45, no 
Serra Dourada, pela 26ª ro-
dada do Brasileirão.

ge. O Peixe é o terceiro colo-
cado do Brasileirão, com 48 
pontos, a dois do Palmeiras 

e a 10 do líder Flamengo. O 
Ceará é o 16º, com 26, e luta 
contra o rebaixamento.
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DA REPORTAGEM

Foram registrados 612 de-
saparecimentos somente 
de janeiro a setembro deste 
ano, em Cuiabá, segundo o 
núcleo de desaparecidos da 
Delegacia Especializada de 
Homicídios e Proteção a Pes-
soas (DHPP). Desses, 54 casos 
ainda não tiveram solução.

Tatiane dos Santos Rodri-
gues Bueno contou que o 
marido, Wellington Bueno 
Carvalho, 36 anos, está de-
saparecido há mais de seis 
meses e até agora não há in-
formações sobre o paradeiro 
dele. “Fico angustiada, por-
que a dor do desaparecimen-
to é pior do que descobrir 
que está morto”, disse.

A última informação que a 
família teve é que ele foi dei-
xado próximo da casa onde 
mora, em Cuiabá, após vol-
tar de uma viagem a traba-
lho, em Nobres. “Conversei 
com ele o dia todo. Ele disse 
que chegaria tarde, mas que 
no outro dia cedo trabalha-
ria, mas ele não chegou na-
quele”, contou. Wellington 
tem dois filhos pequenos e, 
segundo Tatiane, as crianças 
estão sofrendo com a falta 
do pai.

Outro caso que ainda não 
teve resposta é o de Caio Pa-
dilha Lemes, de 25 anos. Ele 
está desaparecido há sete 
meses. Segundo a família, o 
jovem saiu de casa para tra-

balhar e não voltou mais. 
“Ele saiu para passear e não 
chegou, mas no outro dia 
cedo fiquei sabendo que ele 
foi trabalhar normalmente. 
Depois disso, não tive mais 
notícias”, disse a mãe de 
Caio, Geci Padilha.

As duas famílias registra-
ram boletim de ocorrência 
na DHPP. O delegado que 
investiga os desaparecimen-
tos, Olímpio da Cunha Fer-
nandes Júnior, reforçou que 
a investigação pelo desapa-
recimento desses jovens está 
em andamento.

Ele afirmou que 90% dos 
casos são esclarecidos, mas 
ainda falta mais estrutura 
para o núcleo. “Não temos 
um delegado específico para 
o núcleo. Atualmente, estou 
acumulando as funções de 
investigações da delegacia. 
Temos poucos investigado-
res e poucos escrivães”.

Atualmente, apenas dois 
investigadores e uma escri-
vã trabalham no núcleo de 
desaparecidos da delegacia. 
Sobre a falta de estrutura do 
núcleo, a Secretaria Estadual 
de Segurança Pública (Sesp) 
disse que reconhece o defi-
cit de delegados e servidores 
nas unidades e que a situação 
está sendo monitorada, mas 
que a prioridade no momen-
to é restabelecer o equilíbrio 
fiscal e, por isso, não há pre-
visão orçamentária para no-
vos concursos.

Foto: Divulgação

Foto: gC NotíCias

Foto: Divulgação

LEVANTAMENTO

Nova lista suja do trabalho
escravo traz 12 empregadores

SINOP

Homem é preso acusado de matar 
colega após ele negar pagar bebida

AINDA DA CHUVA

Concessionária 
aciona seguro após 
queda do maior 
telhado solar de MT

Fazendas estão localizadas em 10 cidades 

Tempestade do domingo ainda deixa estragos na Grande 
Cuiabá 

O crime aconteceu em dezembro do ano passado 

DA REPORTAGEM

Uma atualização do 
Cadastro de Empregadores 
autuados por submeterem 
trabalhadores a condições 
análogas à escravidão foi 
divulgada pelo Ministério 
Público do Trabalho (MPT) 
no dia 3 de outubro, após 
publicada pelo governo fe-
deral, e traz 12 empregado-
res de Mato Grosso, todos na 
zona rural. As fazendas estão 
localizadas em Confresa, 
Guarantã do Norte, Itiquira, 
Nova Santa Helena, Parana-
íta, Paranatinga, Poxoréu, 
Santo Antônio do Leverger, 
São Félix do Araguaia e Vár-
zea Grande.

No total, 190 emprega-
dores figuram no relatório, 
conhecido como lista suja 
do trabalho escravo. A pu-
blicação deve ser atualizada 
a cada semestre, conforme 
previsto na Portaria Intermi-
nisterial nº 4 de 11 de maio de 
2016, do governo federal.

Na lista atual, foram 
incluídos 28 novos estabe-

DA REPORTAGEM

GC Notícias

Aparecido Valtamir da 
Cruz, 39 anos, foi preso se-
gunda-feira (14) pelos inves-
tigadores do Departamento 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP). Ele é acusado 
de ter matado a vítima Paulo 
César de Arruda, 41. O assas-
sinato aconteceu no dia 31 de 
dezembro de 2018, no bairro 
Vila Juliana.

De acordo com infor-
mações, Arruda foi morto 
com golpe de faca e a mo-
tivação do crime seria por 
conta de uma discussão en-
tre o assassino e a vítima. 
Os dois estavam ingerindo 
bebida alcoólica na data do 
crime.

A prisão aconteceu em 
um posto de combustível, 
que fica às margens da BR-
163. O acusado havia chega-
do de Cláudia e foi surpre-
endido com a chegada da 
polícia que o reconheceu. 
Cruz foi preso e deve ficar na 
Penitenciária Ferrugem.

DA REPORTAGEM

O temporal que atingiu 
a Grande Cuiabá na tarde 
de domingo (13), causou di-
versos estragos, entre eles a 
queda de uma estrutura de 
aproximadamente 5 mil m² 
do telhado solar instalado no 
pátio de concessionária do 
Grupo Domani, em Várzea 
Grande. 

A empresa informou 
que acionou o seguro, mas 
não divulgou quantos carros 
foram atingidos. A Enerzee, 
responsável pelas placas fo-
tovoltaicas, irá se manifestar 
somente após o resultado da 

perícia da seguradora.
A estrutura de energia 

solar da empresa Enerzee é 
a maior do estado, segundo 
a própria informou em seu 
Instagram e foi inaugurada 
em setembro. 

O telhado solar de 
aproximadamente 5 mil m² 
desabou atingindo os veícu-
los que estavam estaciona-
dos embaixo. 

A assessoria de impren-
sa da Enerzee afirmou que 
irá se manifestar somente 
após o resultado da perícia 
do seguro, que deverá apon-
tar se houve alguma falha na 
estrutura.

Foto: Divulgação

Pelo menos 54 casos ainda não tiveram solução 

Cuiabá tem mais de 600 casos de
pessoas desaparecidas, diz DHPP
SÓ NESTE ANO | Delegado afirma que falta estrutura no núcleo de desaparecidos e isso prejudica as investigações

lecimentos distribuídos por 
13 estados.  Na lista divulga-
da em janeiro o número era 
maior, com 204 nomes em 
nível nacional, sendo 13 em 
Mato Grosso.

Para o vice-coordena-
dor nacional de Erradicação 
do Trabalho Escravo (Cona-

ete), o procurador do Minis-
tério Público do Trabalho 
Italvar Filipe de Paiva Me-
dina, a lista é uma das mais 
importantes conquistas do 
estado brasileiro no comba-
te e na prevenção do traba-
lho escravo. “Ela também é 
um importante instrumento 

para a promoção do consu-
mo consciente e sustentável, 
uma vez que está disponível 
para consulta por qualquer 
cidadão, que pode ter ciência 
de quais são os empregado-
res que exploram o trabalho 
escravo no país”, explica Ital-
var Filipe.
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Diretor anunciou data de inauguração do Shopping Sinop

Shopping Sinop será inaugurado 
em junho de 2020, anuncia diretor
DA REPORTAGEM

O Shopping Sinop já 
tem data para ser inaugu-
rado: 9 de junho de 2020, 
conforme anunciou o di-
retor da Empreendi, Ro-
berto Martins. Durante 
sessão da Câmara de Si-
nop, na última segunda-
-feira, o representante 
do grupo empresarial 
apresentou dados so-
bre o empreendimento, 
que está sendo construí-
do nas proximidades do 
campus da Universidade 
Federal de Mato Grosso 
(UFMT). “É um marco da 
região. Acho que vai aju-
dar no desenvolvimento. 
Vai tornar a cidade mais 
atrativa e agradável para 
se morar”, disse Martins.

Segundo o empresário, 
o shopping terá oito ân-
coras, quatro megalojas, 
três semiâncoras, 104 lo-
jas satélites, dois restau-
rantes, 18 comércios de 
fast food e 1.205 vagas de 
estacionamento. 

O empreendimento 
também contará com 
quatro salas de cinema 
da rede norte-americana 
Cinemark.

Martins ainda apresen-
tou dados sobre a estru-
tura do prédio, que foi 
projetado por arquitetos 
canadenses, responsáveis 
pela execução de mais de 
160 projetos. A constru-
ção ocupará 40 mil dos 
200 mil m² do terreno. 
Mais de 20 empresas es-
tão envolvidas no desen-
volvimento do projeto. 
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Foram usados mais de 
100 mil m³ de terra na 
fundação, 1,7 mil estacas 
(algumas com até 30 me-
tros de profundidade), e 
mil toneladas de aço.

Segundo o empresá-
rio, as quatro entradas 
para a população terão 
marquises, com espaços 
para até quatro carros 
estacionarem simulta-
neamente, o que facili-
tará o desembarque dos 
frequentadores em dias 
de chuva. A Empreendi 
também importou dos 
Estados Unidos a cober-
tura do shopping. Será o 
primeiro da América do 
Sul totalmente coberto 
com o sistema TPO, usa-
do na Europa e América 
do Norte, e que resulta 
em maior conforto tér-
mico.

Atualmente a obra está 
na fase de conclusão das 
estruturas metálicas, que 
é o esqueleto do shop-
ping. Mais de mil tone-
ladas de aço serão apli-
cadas na estrutura. O 
empreendimento está 
sendo construído no cru-
zamento da Avenida Ale-
xandre Ferronatto com a 
Avenida Maringá.

Quando estiver pronto 
o shopping vai gerar 1,2 
mil postos de trabalho. 
Mais de 80% dos espaços 
já estão negociados e os 
20% restantes compõem 
uma reserva comer-
cial estratégica. Entre as 
maiores marcas já confir-
madas estão Riachuello, 
Renner e C&A.


