
Com data marcada de estreia para 9 de junho de 2020, o Shopping Sinop promete ser o mais moderno do Brasil. A afirmação é do diretor da Empre-
endi, Roberto Martins, responsável por trazer o empreendimento para Sinop. O diretor da Empreendi acredita ainda que não será surpresa se mude 
o seu conceito de qualidade de shopping e pode sim se tornar referência para a construção de shoppings futuros pelo Brasil.                             Página -8

EMPREENDIMENTO EM SINOP

Shopping será o mais moderno do Brasil

CONTRA O EMELEC

Produtos
destinados
a entidades
filantrópicas
No Parque de Exposições 
Jonas Pinheiro, em Cuia-
bá, a Empaer programou 
para hoje a colheita de 
vários produtos cultiva-
dos no Espaço da Família 
Rural. Foram construídos 
43 canteiros com dife-
rentes hortaliças.        
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Everton Ribeiro chegou ao Flamengo em 2017 e se tornou um dos símbolos do processo de for-
talecimento do clube. Seu desejo agora é marcar o nome na história rubro-negra. E com estilo.
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MATOU CLIENTES

PEC DO GOVERNO

Dono de
autoescola
é preso

Mato Grosso 
pode perder 
pelos 34 
municípios

O dono de uma autoescola 
suspeito de matar dois clien-
tes durante uma discussão na 
empresa dele, em Diamantino, 
se entregou à polícia. Paulo Hen-
rique Burin foi até a delegacia 
acompanhado do advogado e 
encaminhado à cadeia pública.
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Municípios com menos 
de 5 mil habitantes e arrecada-
ção própria inferior a 10% da 
receita total serão incorporados 
pelo município vizinho. O ponto 
consta da Proposta de Emenda 
à Constituição (PEC) do Pacto 
Federativo, enviada ontem (5) 
pelo governo ao Senado. A 
incorporação valerá a partir de 
2026, e caberá a uma lei comple-
mentar definir qual município 
vizinho absorverá a prefeitura 
deficitária.    
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Seria ingenuidade admitir que grandes 
empresas, com excelentes assessorias 
jurídicas, desconhecem a legislação vi-
gente?

“A Justiça tarda, mas não falha”. Este é 
um ditado popular muito usado por nós bra-
sileiros, mas acreditem, não é apenas falá-
cia. Muito embora esteja o direito constituí-
do por legislação especifica, sempre vamos 
encontrar aqueles que insistem em ignorá-
-las ou deixar de cumpri-las.

Um exemplo claro disso é o transporte 
intermunicipal mato-grossense. Algumas 
empresas vinham negando, sucessivamen-
te, o benefício do desconto de 50% (cinquen-
ta por cento) na compra do bilhete da passa-
gem intermunicipal para o idoso.

Este tema começou a ser debatido no 
ano de 2013, quando a Comissão do Direito 
da Pessoa Idosa da Ordem dos Advogados 
do Brasil Seccional de Mato Grosso (OAB-
-MT) visitou diversos municípios do Estado, 
acompanhando e discutindo em audiên-
cias públicas, a importância da aprovação 
de uma lei específica que garanta, de fato, a 
concessão deste benefício ao idoso.

Esta luta rendeu frutos. O Poder Legisla-
tivo de Mato Grosso, por maioria absoluta, 
aprovou a Lei nº 10.320/2015, fazendo assim 
por acrescer do § 4º na Lei nº 8.823/08, as-
sim definindo: “§ 4º Desconto de 50% (cin-
quenta por cento), no mínimo, no valor das 
passagens, para os idosos que excederem as 
vagas gratuitas, com renda igual ou inferior 
a 2 (dois) salários-mínimos”.

O que nos chama a atenção é que, mes-
mo sendo aprovado pelo Poder Legislativo 
o direito de poder a pessoa idosa adquirir o 
bilhete da passagem intermunicipal, com o 
desconto de 50%, para quem possui a idade 
de 60 anos ou acima e com ganho mensal 
até dois salários mínimos, algumas em-
presas do ramo na prestação deste serviço, 
tentam, de todas as maneiras não cumprir a 
norma. Agora eu pergunto. Isso será por ple-
no desconhecimento da lei?

Seria ingenuidade admitir que grandes 
empresas, com excelentes assessorias ju-

E a “caneta azul”?
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do rádio, TV e vendendo uma infinida-
de de LP´s, fitas e os super tecnológi-
cos CD´s.

Assim como acontece hoje todo 
mundo começou a repetir as letras 
das musicas e isso criou um verda-
deiro “efeito bola de neve”, onde em 

algum tempo todo mun-
do sabia ao menos da 
existência dos músicos.

Fico imaginando 
como seria se os Mamo-
nas tivessem, na época 
de sua curta carreira, 
acesso aos recursos 
tecnológicos que temos 
atualmente. Seria um 
sucesso ainda mais me-
teórico ou se perderia 
entre “canetas azuis” 

pela internet afora? Essa resposta 
nunca teremos...

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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Os virulentos ataques de Jair Bolsonaro (PSL) contra 
a imprensa nos últimos dias expuseram com crueza seu 
instinto autoritário e seu desprezo pelos princípios mais 
elementares do jogo democrático. Em entrevista a um pro-
grama de televisão na quinta (31), ele disse que mandou as 
repartições do governo federal cancelarem suas assinaturas 
de um grande jornal impresso. “Envenena o meu governo 
a leitura”, justificou.

Logo depois, em pronunciamento nas redes sociais, 
voltou a atacar o jornal e fez uma ameaça aos seus anun-
ciantes: “Não vamos mais gastar dinheiro com esse tipo de 
jornal”.

Embora sua agressividade com a imprensa seja cons-
tante desde a campanha, Bolsonaro vem subindo o tom, e 
agora se mostra disposto a usar os poderes do cargo para 
minar a própria existência dos veículos que o desagradam.

Na quarta (30), o presidente dirigiu sua fúria ao Grupo 
Globo, ameaçando não renovar suas concessões de rádio e 
televisão quando vencerem em 2022. Bolsonaro também 
tomou medidas para acabar com a publicação de balanços 
das empresas em jornais e revogar a obrigatoriedade de 
divulgação de atos oficiais do governo, deixando claro que 
seu objetivo com isso era esvaziar as fontes de receita dos 
jornais.

Na segunda (28), em vídeo publicado na internet, Bol-
sonaro já havia se comparado a um leão acossado por hie-
nas que o atacam. Algumas delas foram identificadas como 
a Folha de S.Paulo, a TV Globo, a revista Veja e o jornal O 
Estado de S. Paulo.

Ofensas a repórteres que lhe dirigem perguntas incô-
modas, em entrevistas nas quais costuma se cercar de segui-
dores para tentar intimidar jornalistas, tornaram-se rotina 
em seu repertório. O ataque à Globo foi desferido horas 
após a veiculação de uma reportagem que sugeriu vínculos 
do presidente com milicianos acusados de matar a vereado-
ra Marielle Franco (PSOL) em 2018.

Bolsonaro não é o primeiro nem será o último gover-
nante brasileiro a criticar a imprensa e expressar insatisfa-
ção com o tratamento recebido dos jornais. É parte do jogo.

Mas ele é certamente o primeiro a transformar a de-
sinformação em estratégia de comunicação, disseminando 
notícias falsas, ofensas e disparates num esforço sistemáti-
co para intoxicar o ambiente político e confundir o debate 
público.

Desacreditar veículos dedicados ao jornalismo pro-
fissional é parte do método, que visa minar a confiança da 
sociedade na imprensa não submissa a seu governo.

Ao agir assim, Bolsonaro revela inclinação totalitária 
e submete a enorme estresse instituições desenhadas para 
impor limites a abusos de poder e promover a cooperação 
em prol do bem comum. Cabe ao Congresso e ao Supremo 
Tribunal Federal dar as respostas que os desatinos cada vez 
mais frequentes do presidente merecem.

Editorial

O método

Ranking dos Políticos - Facebook

rídicas, desconhecem a legislação vi-
gente? Evidente que não se tratar de 
ignorância legal.

Em verdade, são estratégias delibe-
radamente traçadas para aumento dos 

ganhos econômicos da empresa, através da 
constatação de que o descumprimento da lei, 
em muitos casos, aumente significante o seu 
lucro.

Partindo disso, temos lutado intensamen-
te nos últimos quatro anos para garantir que 
a pessoa idosa seja assistida pelo tal o direito 
adquirido e tipificado.

Embora a nossa sociedade idosa seja for-
mada por pessoas extremamente humildes, 
as empresas do transporte intermunicipal, 
além de abusarem, ainda humilham sim, 
aos que buscam usufruir do direito do des-
conto de 50% na hora de pagar o bilhete da 
passagem. Vejam, que não se trata de favor 
e sim de um direito garantido por lei. Tudo 
isso acontecendo, somente um caminho ain-
da não percorrido caberíamos buscar. Exata-
mente, o Poder Judiciário.

E para isso, o Sindicato dos Aposentados, 
Pensionistas e Idosos de Mato Grosso (SIN-
DAPI/MT), bateu à porta do Juizado Especial, 
pela condenação por causar o dano moral e 
o dano material. Foi feita justiça, alcançado 
a decisão final e definitiva da Quarta Turma 
Recursal.

Quiçá, doravante, a partir desta decisão, 
fica o alerta para todas as empresas presta-
doras do serviço do transporte intermunici-
pal do Estado, que a continuidade e a prática 
desse abuso, doravante, terá o idoso o direito 
da indenização, sim, por dano moral.

Embora, tenham e pessoa idoso o benefí-
cio do desconto de 50%, sobre o valor do bi-
lhete há mais de 04 anos da sua vigência, fica 
aqui o nosso alerta, “A JUSTIÇA TARDA, MAS 
NÃO FALHA”.

ISANDIR REZENDE É ADVOGADO ESPE-
CIALIZADO NO DIREITO DO IDOSO E PRESI-
DENTE DA COMISSÃO DO DIREITO DA PES-
SOA IDOSA DA OAB-MT

A Justiça tarda, 
mas não falha

”NÃO É SAUDÁVEL”
O senador Jaime Campos afirmou que a 

forma como o clã Bolsonaro tem agido con-
tra a imprensa é “prejudicial ao processo de-
mocrático”. Ao longo da última semana, tan-
to Jair Bolsonaro quanto seus filhos fizeram 
críticas à Globo e à Folha. “Eu acho que estão 
extrapolando, porque há uma rede de fuxi-
co, de fofoca. Todo dia é um fato novo. Você 
tem que respeitar a imprensa brasileira e 
qualquer imprensa do mundo, porque é um 
porta-voz legítimo da sociedade. Essa guerra 
travada entre o Poder Executivo e a impren-
sa brasileira não é saudável”, disse ele.

VOLTA DO AI-5
O ministro Gilmar Mendes será o relator, 

no STF, da queixa-crime por partidos de es-
querda contra o deputado federal Eduardo 
Bolsonaro pela declaração sobre a possibili-
dade de um novo AI-5 no Brasil. A representa-
ção foi levada ao Supremo e distribuída para 
Gilmar, por meio de sorteio eletrônico. O do-
cumento é assinado por 17 deputados e um 
senador de partidos como PSOL, PT, PC do B e 
PSB. Na semana passada, Eduardo disse que, 
se a esquerda radicalizar, a resposta pode ser 
a edição de um novo AI-5, que marcou a radi-
calização da ditadura militar no Brasil.

TÔ DE OLHO...
O prefeito Emanuel Pinheiro apresentou 

à imprensa, durante visita ao Hospital Muni-
cipal de Cuiabá, o advogado e administrador 
hospitalar Marcelo Norbiatto: “Ele é o xerife 
do HMC”. Segundo o prefeito, desde já o ad-
ministrador é o responsável por detectar e 
corrigir qualquer tipo de avaria na estrutu-
ra do hospital. “Se tiver uma lâmpada quei-
mada, uma tomada quebrada, uma sujeira 
na parede, ele tem a obrigação de detectar e 
providenciar o reparo imediato. Ele é o sín-
dico, o xerife e será cobrado como tal”, disse.

Essas “modinhas” que viralizam na internet são expressivas 
por alguns dias, chegando a incomodar, e acabam por cair 
no esquecimento pouco tempo depois. Quer um exemplo? 
Quem se lembra do “para nossa alegria”? Então, ele, assim 
como tantos, ficou no passado. E isso é uma constante no 
dinamismo da internet, um lugar fácil para se “fazer” e difícil 
para se “manter” um sucesso.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

ISANDIR REZENDE

Crédito: Divulgação

IMAGEM DO DIA

“é certamente o primeiro a transformar 
a desinformação em estratégia de co-
municação, disseminando notícias fal-
sas, ofensas e disparates num esforço 
sistemático para intoxicar o ambiente 
político e confundir o debate público

“
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Assim como tantas tranqueiras que 
aparecem pela internet afora e acabam 
fazendo sucesso tivemos (ou estamos 
tendo) a tal “caneta azul”. A música, 
com letra simples e composta por um 
desconhecido, virou um dos principais 
assuntos nos últimos dias nas redes 
sociais e comuni-
cadores instantâ-
neos.

Quem vive na 
“geração inter-
net” não percebe 
o quanto, em ou-
tros tempos, era 
difícil para fazer 
com que algo se 
tornasse “mania”. 
Você precisava 
ser visto em ou-
tros meios de comunicação, muito me-
nos acessíveis que as redes sociais, ou 
tentar popularizar sua ideia no “corpo a 
corpo”, com um alcance extremamente 
reduzido.

Um exemplo de sucesso incontes-
tável, que todo mundo conhece, e em 
uma época onde a tecnologia estava 
muito longe de ser o que é atualmente, 
é o grupo Mamonas Assassinas. Com 
letras escandalosas para a época e com 
visual para lá de irreverente o grupo fez 
sucesso em pouco tempo, conquistan-

Paula Vitória Hippler dos Santos, 10 anos, morreu ao ser atingida por um 
raio, logo após o almoço. O acidente aconteceu em Brasnorte e o pai da menor 
também foi atingido (segue internado). O tio da menina foi até a delegacia e 
informou aos policiais que todos estavam em casa, depois do almoço, quando 
houve um barulho muito alto do lado de fora de casa. Pai e filha foram ver o que 
tinha acontecido e foram atingidos pelo raio.
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Proposta foi entregue ontem ao Congresso 

Governo quer extinguir cidades
pequenas com baixa arrecadação
DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

Municípios com menos de 
5 mil habitantes e arrecada-
ção própria inferior a 10% da 
receita total serão incorpora-
dos pelo município vizinho. 
O ponto consta da Proposta 
de Emenda à Constituição 
(PEC) do Pacto Federativo, 
enviada ontem (5) pelo go-
verno ao Senado. 

Segundo o secretário es-
pecial de Fazenda, Waldery 
Rodrigues, 1.254 municípios 
atendem às duas condições 
(poucos habitantes e baixa 
arrecadação). 

A incorporação valerá a 
partir de 2026, e caberá a 
uma lei complementar defi-
nir qual município vizinho 
absorverá a prefeitura defici-
tária. Também serão criadas 
restrições para criação de 
novas cidades.

A medida faz parte do pa-
cote de medidas do governo 
para alterar a Constituição 
e tentar melhorar a situação 
das contas do setor público. 
O governo não informou, 
até o momento, quantos 
entes seriam atingidos pela 
nova regra.

O Brasil tem 1.254 muni-
cípios com menos de 5.000 
habitantes, segundo o IBGE 

(Instituto Brasileiro de Ge-
ografia e Estatística). Isso 
equivale a 22,5% do total de 
5.570 municípios brasileiros 
(incluindo o Distrito Fede-
ral). Três deles têm menos de 
1.000 habitantes, de acordo 
com a última estimativa, de 
julho de 2019: Serra da Sau-
dade (MG), com 781 pessoas; 
a paulista Borá, com 837; e 
Araguainha (MT), com 935.

Na semana passada, a Fir-
jan (federação das indústrias 
do Rio de Janeiro) divulgou 
estudo que mostra que uma 
em cada três cidades brasi-
leiras não possui arrecadação 
própria suficiente para ban-
car sua estrutura administra-
tiva (prefeitura e Câmara de 
Vereadores). Isso representa 
1.856 cidades de um total de 
5.337 que entregaram seus 
dados ao Tesouro Nacional 
em 2018.

Em Mato Grosso 34 muni-
cípios estão abaixo dos 5 mil 
habitantes proposto pelo go-
verno e assim correm o risco 
de serem incorporados por 
seus vizinhos maiores.

Canabrava do Norte 
, São Pedro da Cipa, Nova 
Guarita, Santa Carmem, São 
José do Povo, Novo Hori-
zonte do Norte, Conquista 
d’Oeste, Rondolândia, Nova 
Brasilândia, Itaúba, Tesouro,  

PROPOSTA OUSADA| Menor cidade de MT, Araguainha seria uma das atingidas pela medida
Foto: Divulgação
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Foto: caRlos silva santos

Foto: assessoRia

SORRISO

Lafin busca investimentos financeiros do Estado

AGRICULTURA FAMILIAR

Estado cobra mudanças no FCO para facilitar acesso ao crédito

DEBATE

Deputado propõe 
Seminário Estadual 
de Municipalismo

Evento discutiria demandas municipais 

Atualmente agricultores têm dificuldades no acesso ao 
financiamento 

Prefeito também cobra retomada de obras paralisadas 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Cumprindo agenda na 
capital do Estado, o prefeito 
de Sorriso, Ari Lafin (PSDB), 
acompanhado do secretário 
Adjunto de Fazenda, Elder 
Umburanas, e do procura-
dor do município, Daniel 
Melo, esteve reunido com o 
secretário de estado de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação, 
Nilton Borgato. Em pauta 
esteve a retomada das obras 
da Escola Técnica Estadual 
(ETE) de Sorriso, localizada 
no Bairro Novos Campos.

“As obras estão parali-
sadas há anos e aguardam in-
vestimentos do Estado para a 
finalização. No total são mais 
de R$ 12 milhões em investi-
mentos, que contemplam 12 
salas de aula, quatro labora-
tórios, um auditório, biblio-
teca e ginásio de esportes. 
Precisamos cobrar do Estado 
que conclua logo essa esco-
la”, pontua Lafin, que obteve 
como resposta, por parte do 
secretário, de que as obras 
serão retomadas até mar-
ço de 2020, data em que os 
trâmites burocráticos para o 
cancelamento do atual con-
trato e a realização de nova 
licitação devem estar conclu-
ídos.

Outro assunto debatido 
com o secretário foi relativo 
a investimentos, por parte 
do Estado, no Parque Tecno-
lógico de Sorriso. “A Prefei-
tura já quitou o pagamento 
da área do Parque, uma área 

DA REPORTAGEM

O deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) é o 
autor do Projeto de Resolu-
ção (378/2019), que institui o 
Seminário Estadual de Mu-
nicipalismo, a ser realizado 
anualmente pela Assembleia 
Legislativa.

O evento seria realiza-
do anualmente na primeira 
semana de maio e a organi-
zação caberá exclusivamente 
à Mesa Diretora.

A ideia é ter como pú-
blico-alvo agentes políticos 
do municipalismo, especial-
mente prefeitos, vice-pre-
feitos, vereadores e repre-
sentantes da sociedade civil 
organizada.

O Seminário Estadual 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em audiência com a 
ministra da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, 
Tereza Cristina, na última 
semana, em Brasília, o se-
cretário de Estado de Agri-
cultura Familiar, Silvano 
Amaral voltou a defender a 
necessidade de empenho do 
governo federal para facili-
tar o acesso das cooperati-
vas de crédito aos recursos 
disponibilizados pelo Fundo 
Constitucional do Centro-
-Oeste (FCO).

A mudança nas regras 
é fundamental para o avan-
ço da Agricultura Familiar 
em Mato Grosso, e se tornou 
agenda prioritária em uma 
série de articulações junto à 
bancada federal.

O tratamento diferen-
ciado dado às cooperativas 

de Municipalismo pretende 
assegurar o papel de van-
guarda do Legislativo esta-
dual na definição de diretri-
zes das principais políticas 
públicas, investimentos em 
programas sociais.

A proposta é reunir anu-
almente com vereadores e 
prefeitos demandas munici-
pais que possam ser solucio-
nadas pelos parlamentares, 
bem como discutir interlo-
cuções com o Poder Execu-
tivo para garantir andamen-
to aos projetos municipais. 
A ideia também é coletar 
informações de demandas 
municipais e encaminhá-las 
aos representantes do Con-
gresso Nacional naquilo que 
for de competência exclusiva 
do governo federal.

de crédito, tem causado 
transtorno aos agricultores 
no acesso ao financiamento. 
Com a lei federal 13.682/18, 
toda carta-consulta vincu-
lada às cooperativas para 
análise de crédito deve ser 
submetida à aprovação do 
Conselho Deliberativo do 
Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (Condel), em Bra-
sília. O que não ocorre com 
as demais instituições finan-
ceiras, que operam a análi-
se das propostas dentro do 
próprio Estado. O teto finan-
ceiro para operação das coo-
perativas também é menor, 
apenas 10% do valor vincula-
do às demais instituições.  O 
deputado federal Neri Geller 
pontou sobre a urgência na 
mudança das regras e defen-
deu a adoção de parâmetros 
igualitários entre as institui-
ções financeiras para a con-
cessão do crédito. “A legisla-

de 100 hectares. 
Agora precisamos dos 

investimentos do Estado 
para dar continuidade ao 
projeto que prevê um centro 
de pesquisas de soja, feijão, 
algodão e carnes, além de fa-

ção que rege o FCO precisa 
passar por alterações, preci-
sa ser atualizada, é inconce-
bível que os valores trami-
tados pelas cooperativas de 
crédito tenham tratamento 
diferenciado. Mato Grosso 
precisa de autonomia, não 
podemos ficar à mercê de 
que o financiamento de um 
simples trator tenha que 
ser enviado à Brasília para 
análise do Condel. Temos a 
expectativa de que nos pró-
ximos 15 dias a publicação 
da medida provisória seja 
concretizada, dando fôlego 
ao setor”, destacou Neri. 

A proposta é desbu-
rocratizar a tramitação de 
documentos, dando auto-
nomia às cooperativas para 
a análise e concessão dos va-
lores. Hoje, a burocracia tem 
desmotivado os produtores 
a buscar crédito junto às co-
operativas, que tem grande 

culdades, Embrapa e várias 
outras entidades”, explica o 
prefeito.

Ainda em Cuiabá, Lafin 
esteve na Eletronorte soli-
citando mais investimentos 
na capacidade energética do 

município, com base nas po-
tencialidades de Sorriso. Na 
Casa Civil, o chefe do execu-
tivo foi cobrar investimen-
tos do Estado para a obra de 
drenagem do bairro Mario 
Raiter.

presença no interior do Es-
tado.

Para o senador Jayme 
Campos, que participou da 
audiência, um dos princi-
pais pontos para o avanço da 
agricultura, principalmente 
a familiar, é a garantia de re-
gras simples e o fim da buro-
cracia no momento em que 
o produtor precisa acessar 
o crédito. “É contraprodu-
cente pensarmos no excesso 
de burocracia imposto pelo 
Brasil ao trabalhador, exa-
tamente quando esse mes-
mo Brasil luta com unhas e 
dentes pelo crescimento e 
pela redução de tantos ou-
tros indicadores negativos. 
Precisamos desburocratizar 
o acesso ao crédito, e aqui 
defendo de maneira vee-
mente os nossos agriculto-
res familiares que estão sen-
do estrangulados”, defendeu 
Jayme Campos.

Nova Nazaré, Nova Santa 
Helena, Torixoréu, União do 
Sul, Figueirópolis d’Oeste, 
Salto do Céu, Santa Rita do 
Trivelato, Nova Marilândia, 
Santo Afonso, Vale de São 
Domingos, Araguaiana, Por-
to Estrela, Glória d’Oeste, 
Indiavaí, Reserva do Caba-
çal, Planalto da Serra, Novo 
Santo Antônio, Santa Cruz 
do Xingu,  Ribeirãozi-
nho, Luciara,  Serra Nova 
Dourada , Ponte 
Branca e Araguainha

A PEC também estende as 
regras da execução do Orça-
mento federal aos estados e 
municípios. A regra de ouro 
(teto de endividamento pú-
blico) e o teto de gastos se-
riam estendidos aos gover-
nos locais. 

As prefeituras e os gover-
nos estaduais também pode-
rão contingenciar (bloquear) 
parte dos Orçamentos dos 
Poderes Legislativo, Judici-
ário e do Ministério Público 
locais. Atualmente, somente 
a União pode contingenciar 
verbas de todos os Poderes. 
Os governos locais só conse-
guem bloquear recursos do 
Poder Executivo. 

Segundo o Ministério da 
Economia, a PEC do Pac-
to Federativo acabará com 
a disputa judicial em torno 

da Lei Kandir, ao estender a 
transferência de royalties e 
participação especial do pe-
tróleo para todos os estados 
e municípios. Hoje, os esta-
dos negociam com a União 
todos os anos os repasses da 

Lei Kandir, que prevê que o 
governo federal deve com-
pensar a desoneração de 
Imposto sobre a Circulação 
de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) para mercadorias 
primárias e semielaboradas. 

A PEC também proíbe 
que estados e municípios se 
apropriem de recursos de 
fundos de pensão e depósi-
tos judiciais de ações entre 
particulares para pagarem 
despesas.
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TV  e Entretenimento

Equipe de filme da Marvel 
evacua set após descoberta 
de bomba

Angelina Jolie e Richard Madden levaram 
um susto durante as gravações de Os Eternos, 
da Marvel, em uma ilha na Espanha. Isso por-
que, de acordo com informações do jornal The 
Sun, uma bomba foi encontrada no local. Os ato-
res e toda a equipe de filmagem estavam na ilha 
Fuerteventura, no arquipélago das Canárias. 
“Foi aterrorizante. A bomba poderia estar lá por 
décadas intocada, mas quem sabe o que poderia 
ter acontecido”, declarou uma fonte para a pu-
blicação. Um esquadrão antibomba foi acionado 
para verificar o lugar e tentar desarmar a bom-
ba. Aparentemente o artefato não ofereceria 
risco, no entanto, todos tiveram de sair às pres-
sas. A estreia do novo longa está prevista para 
5 de novembro do ano que vem. O filme, que é 
um dos projetos da Disney para o futuro dos es-
túdios Marvel, tem a direção da chinesa Chloé 
Zhao, que recebeu boa avaliação da crítica com 
Domando o Destino, de 2017.
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Will Smith é caçado em novo trailer de 
‘Bad Boys Para Sempre’

A Sony revelou um novo trailer de 
“Bad Boys Para Sempre”, o terceiro filme 
da dupla policial formada por Will Smi-
th e Martin Lawrence, nesta terça-feira 
(05). A trama do longa será baseada em 
assassinos misteriosos que vão atrás de 
Mike (Smith), assim Marcus (Lawrence) 
precisa adiar os planos de se aposentar. 
Uma equipe de oficiais mais nova tam-

Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 06 de novembro de 2019

bém terá lugar na história.
As duas primeiras produções da fran-

quia foram dirigidas por Michael Bay, 
responsável pela saga “Transformers” 
no cinema. 

Desta vez, quem assume o seu cargo 
é uma dupla: Adil El Arbi e Bilall Fallah, 
ambos diretores de “Black”.

Porém, um dos retornos garantidos, 

que dá as caras na prévia, é o persona-
gem de Joe Pantoliano, o chefe da cor-
poração. Quanto as novidades, há dois 
grandes nomes: Alexander Ludwig, o 
Björn de “Vikings”, e Vanessa Hudgens, a 
Gabriella de “High School Musical”.

“Bad Boys Para Sempre” estreia nos 
cinemas brasileiros no dia 30 de janeiro 
de 2020.



cada apartamento 
r$1.100,00 com 2 quartos 
sala e cozinha conjugada  
lavanderia  garagem 
individual casa nova. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

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

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

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus 
- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

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

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

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

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

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 

Vagas de Emprego
1-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
2-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
3-Comprador, com experiência;
4-Analista de Crédito, com experiência;
5-Analista de APR, com experiência;
6-Desenhista, com experiência em AutoCad;
7-Caseiro, experiência e referência;
8-Comprador, com experiência e referência;
9-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
10-Faturista, com experiência comprovada, curso 
superior completo;
11-Ajudante de serviços gerais, para marmoraria;
12-Atendente Virtual, com experiência em redes 
sociais;
13-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
14-Auxiliar de avicultura, com experiência;
15-Auxiliar de cozinha, com experiência;
16-Auxiliar de farmácia, com experiência;
17-Auxiliar de mecânico, com experiência;
18-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
19-Designer gráfico, com experiência;
20-Eletricista automotivo, com experiência
21-Enfermeiro (a), com COREN;
22-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
23-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
24-Mecânico, com experiência;
25-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
26-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
27-Pessoa com deficiência;
28-Secretária do lar, com experiência e referência;
29-Serrador, com experiência em fita deitada;
30-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
31-Técnico em enfermagem, com COREN;
32-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
33-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;

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
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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 

VENDAS

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 065/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa M. L. DE GOIS FERREIRA - ME (CNPJ/MF Nº 
30.371.526/0001-49), no valor global de R$ 46.666,88 (QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS 
E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 
25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital 
nº 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de outubro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

  Secretária Executiva do CISVP 

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 066/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa TAVEIRA & DELAGIUSTINA LTDA – ME (CNPJ/MF 
Nº 10.589.532/0001-60), no valor global de R$ 46.666,88 (QUARENTA E SEIS MIL, 
SEISCENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), tendo como 
fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação 
de Serviços Médicos em GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e 
do Anexo I do Edital nº 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de outubro de 2019. 
CHEILA MIGLIAVACA 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

                                                     Secretária Executiva do CISVP   

 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 064/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua Secretária 
Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de Inexigibilidade de Licitação em 
epígrafe, visando à contratação da empresa CLINICA ROSSETTI LTDA, (CNPJ/MF nº 
02.936.295/0001-38), no valor global de R$ 46.666,88 (QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS 
E SESSENTA E SEIS REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 
25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos 
em GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital 
nº 014/2019 da Chamada Pública n° 006/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços 
por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 01 de outubro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 
ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 063/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar 
a publicação do dia 31/10/2019 do Diário Oficial De Conta (TCE) página 23; a publicação do 
30/10/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) página 12 e a publicação do dia 30/10/2019 do 
Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05, quanto ao Termo de Ratificação da 
Inexigibilidade de Licitação n° 63/2019. ONDE SE LER: “VALOR GLOBAL DE R$ 16.016,94 
(DEZESSEIS MIL, DEZESSEIS REAIS E NOVENTA E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)”. 
LEIA-SE: “VALOR GLOBAL DE R$ 18.573,01 (DEZOITO MIL, QUINHENTOS E SETENTA E 
TRÊS REAIS E UM CENTAVO)”. 

Peixoto de Azevedo/MT, 30 de outubro de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP

 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 008/2019 
CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGIAS DE CATARATA E CONSULTAS 
OFTALMOLOGICAS 

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento de 
CREDENCIAMENTO: CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CIRURGIAS DE CATARATA E CONSULTAS OFTALMOLOGICAS, 
para credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços como procedimentos 
e atividades correlatas, conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do 
respectivo Edital de Chamada Pública. - PERÍODO E LOCAL: De 15 de novembro 2019 a 30 de 
novembro 2019, na Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do 
Vale do Peixoto, situada na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em Peixoto de 
Azevedo-MT. - AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de 
Chamada Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da 
Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 8h às 11h, pelo telefone (066) 3575 - 2489 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo 
site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 

Peixoto de Azevedo-MT, 05 de novembro de 2019. 
Cheila Migliavaca 
Presidente - CPL

 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 

NOTIFICADO: CARLOS DOS SANTOS – CPF: 630.242.171-34 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue:Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 26/04/2012, e aditivo na 
data de 31/10/2016, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 02 da 
QUADRA 14 do JARDIM VENEZA em SINOP/MT.Todavia Vossa Senhoria encontra-se 
em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com prestações vencidas 
referentes aos vencimentos 20/01/2019, 20/02/2019, 20/03/2019, 20/04/2019, 20/05/2019, 
20/06/2019, 20/07/2019, 20/08/2019 e 20/09/2019.Assim sendo, fica Vossa Senhoria 
Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o 
efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 
(trinta) dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência.Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e em 
virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais 
aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções 
legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou 
a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos custas 
processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 
6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal 
nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 
13.105/2015 (Código de Processo Civil).Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida baixa e 
regularização da pendência, desconsiderando esta.Era o que havia para 
notificar.SINOP/MT, 22 DE SETEMBRO DE 2019. 

 
_____________________________________________________ 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  
Henrique Favoretto Oliveira CRA-PR 27221 

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
06,07,08/11/2019 

AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019

Miraldo Gomes de Souza

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Comissão Permanente de Licitação

LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA: TOMADA DE PREÇOS N° 018/2019
Empresas que apresentaram Recursos: MINAS MATO GROSSO 
CONSTRUTORA LTDA. THAIS SALTON GNOATO – EPP. Empresas que 
apresentaram Contrarrazões: MINAS MATO GROSSO CONSTRUTORA 
LTDA. DECIDIMOS: CONHECER os recursos interpostos pelas 
empresas MINAS MATO GROSSO CONSTRUTORA LTDA e THAIS 
SALTON GNOATO – EPP por serem tempestivos; NO MÉRITO, a fim de, 
garantir os princípios norteadores da administração pública, em especial 
o da legalidade e da economicidade e competitividade, JULGA-SE: Pela 
PROCEDÊNCIA TOTAL do pedido recursal da empresa MINAS MATO 
GROSSO CONSTRUTORA LTDA, para fins de reformar a decisão da 
CPL para declarar a mesma como HABILITADA no processo.; Pela 
PROCEDÊNCIA PARCIAL do pedido recursal da empresa THAIS 
SALTON GNOATO – EPP, declarando a mesma como HABILITADA no 
processo, entretanto negar provimento ao pedido de manter a inabilitação 
da empresa da empresa MINAS MATO GROSSO CONSTRUTORA 
LTDA. Por fim, considerando a reforma da decisão dispensa o 
encaminhamento a autoridade superior nos termos do art. 109, §4º da Lei 
8.666/93. Publique-se, Registre-se e Intime-se.

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade do 
julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
018/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO 
DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, CONFORME 
MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO AO 
EDITAL”. A realizar-se-á no dia 08 DE NOVEMBRO DE 2019, às 10:00 
horas (Horário da Cidade de Sorriso – MT), na Sala de Licitações da 
Prefeitura de Sorriso – MT. 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.

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal
Miraldo Gomes de Souza - Presidente da C.P.L

JULGAMENTO DE RECURSO
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Everton Ribeiro durante entrevista em sua casa 

E. Ribeiro afirma que derrota
para o Emelec mudou o Flamengo
DA REPORTAGEM

Everton Ribeiro chegou 
ao Flamengo em 2017 e se 
tornou um dos símbolos do 
processo de fortalecimento 
do clube. Depois de bater na 
trave na Sul-Americana 2017 
e no Brasileiro 2018, seu de-
sejo agora é marcar o nome 
na história rubro-negra. E 
com estilo. A meta é, depois 
do título do Carioca no pri-
meiro semestre, fechar 2019 
com mais três conquistas.

No Brasileiro, a ótima 
campanha com oito pontos 
de diferença para o segun-
do lugar coloca o time como 
grande favorito para ser o 
campeão. Na Libertadores, 
os comandados de Jorge Je-
sus fazem a final com o River 
Plate no dia 23 de novembro.

Até chegar ao Chile, fo-
ram grandes obstáculos. O 
Fla classificou em primeiro 
na fase de grupos por cau-
sa do saldo de gols, mas só 
garantiu a vaga na última 
rodada, após o empate com 
o Peñarol, no Uruguai. De 
acordo com Everton Ribeiro, 
o duelo das oitavas, contra 
o Emelec, que foi o grande 
marco.

Depois de perder por 2 
a 0 no Equador, houve uma 
grande mobilização, o time 
devolveu o placar no Mara-
canã e conseguiu avançar na 
disputa de pênaltis. Um alí-
vio que calejou a equipe.

“Foi onde nós fechamos 
e dissemos que tínhamos 
condição de virar. O que a 
torcida fez naquela semana 
e naquele jogo foi incrível. 
Disseram que não iam pa-
rar de cantar em momento 
nenhum. Nossa chegada ao 
estádio também foi espeta-
cular. Ali demos um grande 
passo para chegar onde esta-
mos agora”, disse o camisa 7.

Nas quartas de final e na 
semi, o Rubro-Negro conse-
guiu fazer valer sua força e 
eliminou Internacional e, 
principalmente o Grêmio, 
com superioridade. O estilo 
de jogo ofensivo, com joga-
dores técnicos e números 
expressivos, encanta o país 
inteiro. Mas Everton sabe 
que as conquistas é que dão o 
selo de vencedor a qualquer 
time. “O que vai ficar mar-
cado é quando erguermos 
as taças”, disse Everton, que, 
como capitão, teria a honra 
de levantar os troféus.

“UM GRANDE PASSO” | Capitão lembra mobilização dos jogadores e da torcida nas oitavas de final
Foto: Fred Huber 

Foto: ricHard callis

Foto: ivan storti

Volante está suspenso de cinco rodadas por gestos obscenos 
à torcida do Santos 

Sánchez e Sampaoli no Santos 

NO RETURNO

Atlético tem prejuízo de quase
R$ 600 mil em jogos no Horto

SANTOS

Entenda por que Sampaoli vê
Sánchez e Evandro como “sócios”

RELEMBRE

Outras vezes em que 
FelipeMelo desfalcou 
Palmeiras em momentos 
importantes

Foto: divulgação

Horto já não é mais o caldeirão de outrora 

DA REPORTAGEM

O Atlético-MG vive seu 
pior momento de 2019. Eli-
minado de todas as competi-
ções, o time só tem o Campe-
onato Brasileiro pela frente e 
não briga no topo da tabela, 
muito pelo contrário. Com a 
série de resultados ruins, o 
Galo vê os times da zona de 
rebaixamento se aproxima-
rem perigosamente. A situa-
ção negativa afastou o torce-
dor do estádio e, para poder 
ter um bom público, a solu-
ção da diretoria foi abaixar o 
preço dos ingressos, deixan-
do como consequência um 
prejuízo nos cofres do clube.

Nas cinco partidas do 
Galo como mandante no re-
turno do Campeonato Brasi-
leiro, o time alvinegro teve 
prejuízo superior a R$ 100 
mil em todos os jogos, totali-
zando mais de meio milhão 
de reais nas cinco partidas 
no Independência. Os gastos 

DA REPORTAGEM

Uma opção utilizada 
pelo técnico Jorge Sampa-
oli nos últimos dois jogos 
do Santos (vitórias contra 
Bahia e Botafogo), que pode 
ser mantida diante do Avaí, 
nesta quarta-feira, às 20h, na 
Ressacada, é a escalação com 
Carlos Sánchez e Evandro 
juntos no meio-campo.

Sampaoli aprova a par-
ceria dos meias experientes 
na armação do Peixe e os 
vê como “sócios” em cam-
po. O argentino tem ciência 
de que o setor defensivo fica 
mais exposto quando os dois 
atuam juntos, mas prioriza, 
como de costume, a criação 
de jogadas, a posse da bola e 
o controle da partida.

“É tratar de usar joga-
dores que geraram o que 
fizeram todo ano: Sánchez 
pela direita, e Evandro na 
esquerda. Jogadores que não 
voltem para buscar. Dois jo-
gadores que têm muita clari-
dade no ataque. Sánchez fez 
uma grande partida (contra o 
Botafogo). Evandro sempre 
dá essa claridade que neces-
sitamos”, afirmou Sampaoli.

Sánchez, 34, e Evandro, 
33, têm estilos semelhantes: 
são jogadores de mais ca-
dência, posse de bola, mas 
de menos velocidade. No 

DA REPORTAGEM

Por gestos obscenos à 
torcida do Santos, na Vila 
Belmiro, Felipe Melo será 
desfalque em cinco roda-
das desta reta final do Cam-
peonato Brasileiro, quando 
o Palmeiras ainda tentará 
tirar do Flamengo a lide-
rança.

O departamento jurí-
dico do clube promete re-
correr, mas, a princípio, ele 
está fora dos jogos contra 
Vasco (nesta quarta-feira, 
fora de casa), Corinthians 
(no sábado, em casa), Bahia 
(em 17 de novembro, fora 
de casa), Grêmio (no dia 24, 
em casa) e Fluminense (no 
dia 28, fora de casa).

Ficar fora de momen-
tos importantes com a ca-
misa alviverde não chega 
a ser uma novidade para o 
volante. Nesta temporada, 
por uma expulsão no jogo 
de ida das quartas de final 
da Libertadores – vitória 
por 1 a 0 sobre o Grêmio, 
em Porto Alegre –, ele fez 
falta na partida de volta, na 
derrota que custou a elimi-
nação.

Antes disso, ele já ha-
via cumprido duas partidas 
de gancho no Brasileirão 
por uma cotovelada em 
Lucca, do Bahia. Jogo em 
que, depois de abrir o pla-
car, o Palmeiras sofreu o 2 
a 2 jogando com um a me-
nos.

Em 2018, além de sus-

pensões por cartão amare-
lo – como a que o impediu 
de atuar em um clássico 
contra o Corinthians, em 
Itaquera, e a que o tirou da 
primeira semifinal da Copa 
do Brasil, diante do Cruzei-
ro –, Felipe Melo foi julga-
do por duas expulsões. A 
primeira delas na primeira 
final do Campeonato Pau-
lista, quando se envolveu 
em confusão com Clayson. 
A segunda após ter sido ex-
pulso aos três minutos do 
jogo de volta das oitavas de 
final da Libertadores, con-
tra o Cerro Porteño. Com 
dez jogadores, o Palmeiras 
perdeu por 1 a 0 e, por pou-
co, não viu ruir a vantagem 
construída no Paraguai.

No jogo de ida, no 
Paraguai, inclusive, Felipe 
Melo havia feito um gesto 
obsceno em direção à torci-
da do Cerro Porteño. Dife-
rentemente do que ocorreu 
na última segunda-feira, no 
STJD, porém, aquele epi-
sódio passou impune pelo 
Tribunal de Disciplina da 
Conmebol.

O volante já tinha sido 
pivô de polêmicas em seu 
primeiro ano de clube. Pe-
gou punições pela briga em 
campo com o Peñarol, no 
Uruguai, por uma confusão 
em um Dérbi do Brasilei-
rão e por chamar de “ca-
seiro” o árbitro que apitou 
a eliminação do Palmeiras 
para o Cruzeiro nas quartas 
de final da Copa do Brasil.

do clube com despesas ope-
racionais superam a renda 
bruta proveniente da venda 
de ingressos. Esta diferença 
apresenta um déficit de R$ 
593.462,49.

O maior prejuízo foi con-
tra o Ceará, quando o Atlé-
tico teve um saldo negativo 
de R$ 144.326,20. Contra o 
Grêmio, na goleada por 4 a 1, 
o clube teve a menor receita 
bruta, que é a soma do pre-
ço de todos os ingressos: R$ 
81.872,00. Já o menor tíquete 
médio, que é o valor médio 
de cada bilhete para o torce-
dor, foi contra a Chapecoen-
se: R$ 4,67.

Contra Santos e Chape-
coense, dois últimos jogos 
do Atlético no Independên-
cia, chamou atenção o gran-
de número de espaços vazios 
em comparação com a quan-
tidade de ingressos vendidos 
anunciada pelo clube (21.771 
contra o Peixe e 19.058 con-
tra a Chape). O que justifica 

esquema do argentino, Sán-
chez fica posicionado mais 
pelo lado direito, e Evandro 
pelo esquerdo, ambos com 
liberdade para infiltrar na 
área ou ir à linha de fundo, 
com poucos compromissos 
defensivos.

O uruguaio chegou aos 
50 jogos na temporada dian-
te do Botafogo, quando par-

isso é que o Galo não divulga 
o público pagante ou presen-
te, mas sim a quantidade de 
ingressos emitidos, incluin-
do promoções e programas 
de sócio-torcedor.

Para buscar recuperação 
no Brasileirão, a solução 
imediata do Atlético foi sair 

do Independência e ir para 
o Mineirão. Contra o Goiás, 
o Galo jogará no Gigante da 
Pampulha pela segunda vez 
neste Brasileirão. A primeira 
vez foi contra o Palmeiras, 
em jogo que o time perdeu 
por 2 a 0, mas teve um lucro 
de R$ 43.496,95.

ticipou de dois dos quatro 
gols marcados pelo Santos. 
Em 2019, ele é o artilheiro 
(15 gols) e líder de assistên-
cias (nove) do time.

Evandro, por sua vez, 
chegou ao clube em julho, fi-
cou um período em readap-
tação física e demorou pou-
co tempo para convencer e 
entender as ideias propostas 

por Sampaoli. 
São 13 jogos pelo San-

tos, dez deles como titular. 
Ele ainda não marcou gols, 
mas deu duas assistências. 
Contra o Avaí, Sampaoli 
conta com o retorno de Ali-
son, que cumpriu suspensão 
diante do Botafogo. Kaio Jor-
ge (Mundial Sub-17) e Cueva 
(afastado) são os desfalques.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No Parque de Exposições 
Jonas Pinheiro, em Cuiabá, 
a Empresa Mato-grossense 
de Pesquisa, Assistência e 
Extensão Rural (Empaer) 
programou para esta quarta-
-feira (6) a partir das 8h, a 
colheita de vários produtos 
cultivados no Espaço da Fa-
mília Rural. 

Em uma área de cinco mil 
m² foram construídos 43 
canteiros de 15 m² com dife-
rentes hortaliças, frutíferas, 
feijão, arroz, trigo, milho, 
mandioca, flores tropicais e 
outros. O Espaço mostra tec-
nologias voltadas para a agri-
cultura familiar.

O coordenador regional 
da Empaer, Vico Capistrano 
Alencar, destaca que o Es-
paço da Família Rural teve 
como objetivo inicial aten-
der os produtores rurais do 
Vale do Rio Cuiabá e demais 
visitantes com informações 
sobre o processo de plantio, 
cultivo, colheita, cuidados 
com o solo, meio ambiente, 
área social, assistência técni-
ca, extensão rural, políticas 
públicas e outros.

Ele explica que serão co-
lhidos nesta semana, legu-
mes verduras, tais como 
abobrinha, jiló, maxixe, pi-
mentão, quiabo, alface, salsa, 
cebolinha e outros. Todos os 
produtos que estão no perío-
do de colheita serão encami-
nhados para entidades filan-
trópicas. A estrutura que foi 
montada para expor o traba-
lho pelos técnicos da empre-
sa é executada em parceria 
com o Sindicato Rural de 
Cuiabá.

Vico comenta que o Es-
paço da Família Rural fica-
rá exposto para visitação de 
forma permanente e em de-
finitivo no local, para apoiar 
atividades didáticas e técni-
cas aos agricultores familia-
res, professores, estudantes, 
pesquisadores, extensionis-
tas e comunidade em geral. 
“Faremos a colheita e em 
seguida, a preparação do 
solo para realizar o plantio 
de algumas culturas. Este lo-
cal será usado para realizar a 
interação com produtores e 
interessados em diversificar, 
criar oportunidades de ne-
gócio”, esclarece. Será reali-
zada a colheita e em seguida, 
a preparação do solo para o 

Foto: tVCA

Foto: Cleiton isidoro

IMPRÓPRIO PARA CONSUMO

Fiscalização apreende 729
kg de pescado irregular

ESPORTE

Jogos Olímpicos de Sorriso
terão início nesta sexta

DIAMANTINO

Dono de autoescola
 suspeito de matar
2 clientes durante 
discussão é preso

Fiscalização apreendeu 729 kg de pescado irregular em Rondonópolis 

Abertura será no Ginásio Domingão, às 19h30 

 Foto: tVCA

Eldes Fernando e Thiago Luiz foram mortos a tiros dentro 
da autoescola 

DA REPORTAGEM

Uma fiscalização apre-
endeu 729 kg de pescado ir-
regular na segunda-feira (4) 
em Rondonópolis. Segundo 
a Polícia Militar de Proteção 
Ambiental, o pescado apre-
endido foi localizado em 
freezer na colônia de pesca-

DA REPORTAGEM

A partir desta sexta (8), 
os ginásios, quadras e cam-
pos de Sorriso estarão mo-
vimentados com as disputas 
dos Jogos Olímpicos 2019. 
A abertura dos jogos será no 
Ginásio Domingão, às 19h30.

Realizado pela Prefei-
tura de Sorriso, por meio 
da Secretaria Municipal de 
Esporte e Lazer (Semel), os 
jogos contarão com as cate-
gorias adultas masculina e 
feminina, em 11 modalida-
des olímpicas.

Durante os nove dias 
de competições, os atletas 
disputarão as seguintes mo-
dalidades: atletismo, basque-
tebol, basquete 3x3, judô, 
futevôlei, futebol 5x5, futsal, 
handebol, tênis de mesa, vo-
leibol e vôlei de praia.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O dono de uma au-
toescola suspeito de matar 
dois clientes durante uma 
discussão na empresa dele, 
em Diamantino, no dia 25 
de outubro, se entregou à 
polícia nesta semana. Paulo 
Henrique Burin, 49 anos, foi 
até a delegacia acompanhado 
do advogado dele e foi en-
caminhado à cadeia pública 
da cidade. As vítimas são: El-
des Fernando dos Santos, 22 
anos, e o cunhado dele Thia-
go Luiz da Silva Campos, 37.

De acordo com a Polí-
cia Militar, Eldes tirou a ha-
bilitação na autoescola e foi 
até o local acompanhado do 
cunhado e advogado Thiago 
para cobrar a carteira defi-
nitiva. Ao chegar na empre-
sa, as vítimas e o proprietá-
rio começaram a discutir na 
frente do estabelecimento.

Segundo a polícia, Pau-
lo convidou Eldes e Thiago 
para entrar na autoescola e 
lá dentro efetuou vários dis-
paros. As vítimas morreram 
ainda no local do crime. O 
irmão de Thiago, Vitor Cam-
pos, explicou que o dono da 
empresa estava cobrando um 
valor indevido para liberar a 
carteira de habilitação defi-
nitiva de Eldes e que Thiago 
foi acompanhá-lo para tentar 
resolver a situação.

“Ele estava com a cartei-
ra provisória e o dono estava 
cobrando um valor a parte 
para liberar a definitiva. Ele 
falou que [os clientes] não 
sairiam de lá sem pagar. En-
tão Eldes pagou o valor co-
brado, mas continuou sem 
receber a carteira”, contou.

Após o crime, o suspei-
to fugiu do local e se entre-
gou 12 dias depois. Ele deve 
responder por duplo homicí-
dio qualificado.

Foto: AssessoriA

Estrutura foi montada para expor o trabalho pelos técnicos da empresa 

Produtos colhidos pela Empaer são
destinados a entidades filantrópicas
FAMÍLIA RURAL | Serão colhidos abobrinha, jiló, maxixe, pimentão, quiabo, alface, salsa e cebolinha

dores. Uma equipe da Vigi-
lância Sanitária confirmou 
que o produto não estava 
apropriado para o consumo. 
Diante disso, ele foi descar-
tado no aterro sanitário da 
cidade. A apreensão ocorreu 
em parceria com a Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema).

De acordo com a polí-
cia, os peixes eram da espé-
cie jaú e caparari, muito co-
muns na bacia Amazônica, e 
estavam sem documento de 
origem. 

O responsável por co-
mercializar os peixes, foi le-
vado para a sede da polícia 
para prestar depoimento, 

pagou multa de R$ 17,5 mil e 
foi liberado. Os peixes foram 
encaminhados para o aterro 
sanitário de Rondonópolis.

No período da pirace-
ma, a conferência de estoque 
de peixarias e depósitos faz 
parte do enfrentamento da 
pesca e comércio irregular 
do pescado.

plantio.
A intenção é mostrar o tra-

balho da Empaer que é so-
bre fruticultura, hortaliças, 

culturas anuais, pastagens 
para pecuária de corte, leite 
e outros. São apresentadas, 
na prática, alternativas para 

diversificação da produção 
com potencial para gerar lu-
cro e renda para os agriculto-
res familiares. O coordena-

dor fala que após a colheita 
será elaborado um plano de 
plantio para o cultivo de no-
vas culturas.
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Com data marcada de 
abertura para 9 de junho 
de 2020, o Shopping Sinop 
promete ser “o mais moder-
no do Brasil”. A afirmação é 
do diretor da Empreendi, 
Roberto Martins, responsá-
vel por trazer o empreendi-
mento para Sinop.

A Associação Brasileira 
de Shopping Centers (Abras-
ce) é quem classifica o que é 
e o que não é um shopping. 
Segundo ela, existem, atu-
almente, 560 shoppings no 
Brasil, distribuídos em 222 
municípios.

EMPREENDIMENTO | Conceitos inéditos serão implementados no empreendimento, que inaugura em junho de 2020

C l u b  
P a d r i n h o

P O N T O  D E  C O L E T A

Contatos 
Presidente Rota Kids Isadora (66) 99994-6952
Chairman Rota kids Elias  (66) 99602-9630

(66) 3531-5807

“O nosso Shopping está, 
sim, dentro dessa classifica-
ção entre os que vão inau-
gurar, então ele é um shop-
ping de verdade, não é uma 
galeria, ele é realmente um 
empreendimento do mesmo 
nível e da mesma complexi-
dade dos outros empreen-
dimentos que se vê em ou-
tros lugares. É um shopping 
bom, não é pequeno, quase 
na fronteira de um shopping 
normal”, classifica Martins.

O Shopping Sinop chega 
para atender não só a cidade 
onde está sendo instalado. 
De acordo com Martins, fun-
cionará como um empreen-
dimento de proporções re-

gionais que vai atender num 
raio de 200 km, abrangendo 
pouco mais de 500 mil pes-
soas. Apesar de ser um espa-
ço relativamente um pouco 
melhor do que o que é en-
contrado na Capital Cuia-
bá, por exemplo, Martins 
garante que o shopping em 
Sinop será muito moderno. 
“Ele está um shopping mui-
to bonito, com um conteú-
do fantástico, em algumas 
características ele vai ser o 
mais moderno do Brasil em 
termos de conceito. Era para 
ter um mall menor, eu fiz 
um mall maior, mais confor-
tável, ele será em curva, não 
haverá uma linha reta lá den-

tro”, explica Martins.
O mall que o diretor fala 

significa a área destinada ao 
centro comercial do Sho-
pping. E as pessoas dentro 
desse novo conceito vão 
andar em ziguezague e no 
meio do centro comercial 
haverá vários bancos, quios-
ques, dando uma sensação 
para os clientes de que eles 
estão sempre de frente para 
os estabelecimentos.

“Isto é uma coisa conside-
rada moderna, nenhum sho-
pping no passado foi cons-
truído assim, sempre com 
aquele corredor reto. No 
Brasil se tem alguns lugares 
onde se fez um pedaço des-

sa forma, mas não todo. Esse 
[Shopping Sinop] já nasce 
totalmente moderno”, escla-
rece Martins.

Além do “mall” mais lar-
go, dando mais conforto de 
tráfego para os clientes, a 
iluminação totalmente em 
led, um detalhado importa-
do que tem uma manta por 
cima feito de PVC e borracha 
são algumas das característi-
cas inovadoras prometidas 
pela Empreendi.

“Então a expectativa é que 
as lojas fiquem muito mais 
bonitas, atrativas e agradá-
veis e isso faz do conteúdo 
um grande diferencial junto 
com a tecnologia como é o 

caso do ar condicionado que 
tem um controle de umidi-
ficar o ar, ninguém tem isso, 
então na época de agosto, se-
tembro, que é terrível aqui, 
a gente vai estar jogando um 
pouco de umidade no ar e 
isso vai dar um conforto am-
biental. E isso tudo faz com 
que a característica do shop-
ping cresça na qualidade de 
empreendimento”, destacou 
Martins. O diretor da Em-
preendi acredita ainda que 
não será surpresa se mude o 
seu conceito de qualidade de 
shopping e pode sim se tor-
nar referência para a cons-
trução de shoppings futuros 
pelo Brasil.

Shopping Sinop promete ser
“o mais moderno do Brasil”


