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A reunião foi para alinhar o repasse de R$ 169 milhões em emendas impositivas, das quais os parlamentares têm direito de recursos federais e que 
já havia sido confirmada pela bancada no final de 2018.                                               Página -3

PARA A SAÚDE

Mendes recebe bancada de MT 
para apresentar plano de ação 

EStuDAntil

Sistema digital 
de segurança 
pública será 
expandido para 
17 municípios
Com a inclusão ao sistema, as 
unidades policiais irão operar 
com mais agilidade no atendi-
mento das ocorrências. A mo-
dernização não terá custo de 
implantação, pois vai utilizar 
sistema já operado pela Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública.                              Página  - 7

Em maio começa a edição 2019 dos Jogos Escolares da Juventude, a maior competição estu-
dantil de Mato Grosso. Realizado pela Secretaria de Estado de Cultura, Esportee Lazer (Secel), o 
evento está com calendário e municípios-sedes definidos.                                                        Página -6

PEIXOTO DE AZEVEDO

SELEÇÃO

Auxílio para 
crianças 
carentes

Paquetá é 
o novo 10 
para amistoso
deste sábado

Está semana a prefeitu-
ra de Peixoto de Azevedo e a 
CUFA (Central Única das Fav 
las), firmaram um convênio que 
destinará para a organização 
não-governamental recursos 
no valor de R$ 20 mil, que serão 
repassados de forma parcelada 
para a entidade.

                              Página - 7

Com a ausência de Ney-
mar, que se recupera de uma 
fratura no quinto metatarso 
do pé direito, Lucas Paquetá 
recebeu a camisa 10 da Seleção 
Brasileira para os amistosos 
diante de Panamá e República 
Tcheca. Em entrevista coletiva, 
o meio-campista do Milan se 
mostrou honrado com a nova 
numeração.
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Tchélo Figueiredo

SeSP/MT

gláucio Nogueira | Sael-MT

Jogos Escolares 
tem data marcada



Clonar ou não, eis a questão!
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dificuldades em instalar o controlador 
correto do novo disco durante o uso, e 
isso render problemas, chegando, inclu-
sive, a impedir o acesso. Alguns técnicos, 
por “preguiça”, deixam instalações “pron-
tas”, fazendo a clonagem desses discos 
para o do cliente, quando o mesmo soli-
cita a formatação. 

É mais do que evidente que essa “ma-
nobra” economiza tempo, facilitando seu 
trabalho, mesmo sendo cobrado o valor 
do serviço “bem feito”, e que as chances 
do cliente ter problemas aumentam de 
forma mais do que expressiva. Esse é um 
dos tantos motivos que nos levam a bus-
car profissionais de qualidade, com indi-
cação e referência.

Como você pode ver a clonagem tem 
algumas vantagens e uma lista exage-
radamente grande de desvantagens. Ela 
deve ser utilizada em situações extre-
mas, tendo-se em vista que sua aplicação 
não deve, de forma alguma, substituir o 
trabalho feito de forma tradicional.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!

Falei na edição passada sobre clona-
gem de HDs, e sei que esse assunto pode 
interessar muitos usuários, seja para pen-
sar se vale a pena realizar ou não tal proce-
dimento em caso de necessidade ou para 
se “proteger” de técnicos “preguiçosos”, 
que usam tais recursos para simplificar e 
agilizar o trabalho.

Antes de qualquer coisa, o conceito: a 
clonagem de discos faz com que um se-
gundo dispositivo de armazenamento ou 
partição fique igual o primeiro. Em termos 
mais “práticos”: você pode, por exemplo, 
trocar o HD de seu computador e ficar, ao 
final do processo, com tudo exatamen-
te igual antes, o que, evidentemente, soa 
como algo muito positivo.

Onde estão, então, os pontos negativos? 
Antes de qualquer coisa é importante pen-
sar que tudo vai ser transferido exatamen-
te como está no HD ou partição de origem. 
Erros e instabilidades, perceptíveis ou não, 
vão ser mantidos ou mesmo aumentados, 
e isso, invariavelmente, vai acontecer.

A troca de disco faz com que os arqui-
vos sejam transferidos “desorganizados”, o 
que pode resultar em perda de desempe-
nho ou mesmo aumento do número de fa-
lhas. Como resolver? Em alguns casos um 
reorganizador de arquivos pode ajudar, em 
outros, não.

Se o disco ou partição em questão for 
a que contém o sistema operacional, tudo 
fica pior. Pode acontecer do Windows ter 
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A retomada dos trabalhos legislativos trouxe 
novas evidências da insatisfação dos aliados do pre-
sidente Jair Bolsonaro (PSL) e das dificuldades que o 
governo enfrenta para formar uma base de sustenta-
ção confiável no Congresso. Líderes da bancada evan-
gélica, um dos pilares da coalizão eleitoral que levou o 
mandatário ao poder, ameaçam boicotar projetos após 
a demissão sem aviso prévio de correligionários que 
ocupavam posições no Palácio do Planalto.

Partidos do chamado centrão, ressentidos com 
a indefinição sobre seu espaço no governo, articulam 
mudanças na medida provisória que redesenhou a es-
trutura dos ministérios, ainda pendente de aprovação 
no Legislativo. Complicações desse gênero, que fazem 
parte da rotina dos regimes democráticos e poderiam 
ser tratadas como contratempos banais, acabam ali-
mentando preocupações no caso de Bolsonaro. 

O chefe do Executivo prometeu jogar fora o ma-
nual que guiou os antecessores nas interações com o 
Congresso, mas ainda não parece ter encontrado uma 
estratégia eficaz para promover sua agenda. Com o 
início do debate da reforma da Previdência Social, 
passo essencial para tirar o país da semiestagnação 
econômica, os riscos criados pela fragilidade da arti-
culação entre o governo e os partidos tornam-se mais 
inquietantes.

Somente metade dos consultados na bancada do 
PSL, o partido de Bolsonaro, declarou-se a favor das 
mudanças nas aposentadorias. No DEM, que coman-
da as duas casas do Congresso e tem três ministros no 
primeiro escalão do governo, apenas um quarto da 
bancada declarou apoio à reforma.

Muitos certamente temem prejuízos nas próxi-
mas eleições se assumirem compromissos agora, antes 
que fiquem mais claros os sacrifícios que inevitavel-
mente serão impostos pela reforma a diferentes gru-
pos da sociedade.

Na última quarta (13), Bolsonaro disse a jornalis-
tas que espera ver a reforma da Previdência aprovada 
neste semestre, mas a expectativa soa excessivamen-
te otimista. Recentemente, causaram surpresa decla-
rações do presidente de que aceitaria reduzir a idade 
mínima exigida para a aposentadoria das mulheres — 
gesto decerto prematuro no estágio em que as discus-
sões do projeto se encontram.

Talvez o presidente desse contribuição mais efe-
tiva se demonstrasse ele mesmo o engajamento espe-
rado dos aliados. Caso os congressistas entendam que 
nem o Planalto está tão convencido da urgência da re-
forma, tudo ficará mais difícil.

Editorial

Déficit de apoio

Ranking dos Políticos - Facebook

deral da OAB, por seu Conselho Pleno 
– órgão máximo da Instituição, editou 
súmula que evidencia a preocupação 
da Ordem com a violência de gênero, 

notadamente entre aqueles que são ad-
vogados ou pretendem inscrição nos 
quadros da Ordem.

Assim foi redigida: “Requisitos para a 
inscrição nos quadros da Ordem dos Ad-
vogados do Brasil. Inidoneidade moral. 
A prática de violência contra a mulher, 
assim definida na “Convenção Interame-
ricana para Prevenir, Punir e Erradicar a 
Violência contra a Mulher – ‘Convenção 
de Belém do Pará’ (1994)”, constitui fator 
apto a demonstrar a ausência de idonei-
dade moral para a inscrição de bacharel 
em Direito nos quadros da OAB, indepen-
dente da instância criminal, assegurado 
ao Conselho Seccional a análise de cada 
caso concreto”.

Além das consequências institucio-
nais, a referida súmula possui profundo 
simbolismo e sugere comportamento 
idêntico aos demais conselhos de clas-
se, permitindo a OAB, na vanguarda da 
defesa dos direitos das mulheres, cobrar 
políticas públicas com o dever de casa 
devidamente cumprido.

Noutras palavras é reforço prático ao 
discurso teórico, é a norma-conceito se 
materializando no cotidiano da OAB e 
quiçá dos demais conselhos classistas.

O que o Brasil precisa é menos dis-
curso e mais ações práticas, a OAB deu 
exemplo que merece ser seguido. Um 
viva às mulheres e a igualdade plena!

FELIPE GUERRA É CONSELHEIRO 
FEDERAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS 
DO BRASIL E EX-PRESIDENTE POR DOIS 
MANDATOS DA OAB SINOP

Mês da Mulher: do discurso à prática

GELLER’s com tudo
O ex-ministro da Agricultura e depu-

tado federal Neri Geller emplacou dois 
familiares em cargos comissionados nos 
últimos dias. O irmão Milton Geller (foto), 
ex-prefeito de Tapurah, se tornou asses-
sor do deputado Nininho. Lotado na As-
sembleia, ganha R$ 6,4 mil. O sobrinho 
de Neri, Murilo Geller, passou a trabalhar 
também como assessor especial na se-
cretaria estadual de Agricultura Familiar, 
tocada pelo ex-deputado, o emedebista 
Silvano Amaral.

ALÔ GILMAR...
Não demorou muito para o nome o mi-

nistro do STF, Gilmar Mendes, estar co-
nectado à prisão do ex-presidente Michel 
Temer (MDB). Conhecido por soltar gran-
des nomes da política brasileira, e empre-
sários que cometeram crime do colarinho 
branco, as redes sociais resolveram tratar 
com bom humor toda a situação através 
dos “memes”.

Em um deles, Gilmar se transformou 
no Batman, com o seu batsinal acionado 
em momentos de extrema necessidade.

FICARAM NA BRONCA
A decisão do governador Mauro Men-

des (DEM), de anular os atos que promo-
veram e transferiram para a reserva cin-
co oficiais do Corpo de Bombeiros, deixou 
militares na bronca. Conforme extrato 
publicado no Diário Oficial do Estado, o 
Executivo anulou “a promoção e a respec-
tiva transferência à reserva remunerada” 
concedidas aos oficiais do Corpo de Bom-
beiros.

Celular esquecido conectado à tomada em cadeira provocou in-
cêndio em sala de prédio comercial em Cuiabá.

Não havia nenhuma pessoa no local e ninguém ficou ferido. O 
próprio sistema de prevenção de incêndios do edifício foi acionado 
e conteve o fogo.

Alguns profissionais, quando questionados, afirmam não 
utilizar a clonagem em seus serviços, no lugar da forma-
tação tradicional. Quando o técnico usa isso como forma 
de “simplificar” seu trabalho e sabendo que tal proce-
dimento não é usual e nem bem aceito no mercado, ele 
tende a “esconder” sua prática, tentando “enganar” o 
cliente. Procurar bons profissionais é fundamental para 
ter serviços de qualidade.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Corpo de Bombeiros de Mato Grosso/Assessoria

Felipe Guerra

a necessidade da efetiva atuação do 
Poder Público para dar vida às nor-
mas protetivas e do engajamento da 
sociedade para fiscalizar sua correta 
e oportuna aplicação

O mês de março é conhecido como 
Mês da Mulher. O que era apenas uma 
data (08.03 – Dia Internacional da Mu-
lher) expandiu-se a totalidade dos dias 
do mês, o que revela a importância da 
temática e a necessidade de profunda e 
responsável reflexão sobre a figura fe-
minina inserida nas mais diversas re-
lações sociais.

Em que pese o mês ser de comemo-
ração, isto em razão dos muitos avan-
ços em direitos e políticas afirmativas, 
não se pode olvidar que o cenário mere-
ce atenção e cuidado, isto porque os da-
dos apontam que muito há que se fazer 
para alcançar a tão almejada igualdade 
material, prática e efetiva.

De fato avançamos, criamos me-
canismos de proteção às mulheres 
– aquém do ideal claro - e punição 
àqueles que insistem em tratá-las com 
menoscabo e violência, contudo os nú-
meros reafirmam que a proteção legal 
não gera, por si só, a alteração de uma 
realidade historicamente impregnada 
de preconceitos. Precisamos compre-
ender que a Lei não se auto aplica e no 
Brasil possui capacidade pífia de in-
fluenciar comportamentos.

Trata-se de um grave problema cul-
tural, de uma mentalidade retrógrada e 
incompatível com o regime democráti-
co de direito que vivemos.

Daí a necessidade da efetiva atua-
ção do Poder Público para dar vida às 
normas protetivas e do engajamento da 
sociedade para fiscalizar sua correta e 
oportuna aplicação. Todos somos cor-
responsáveis no combate à violência de 
gênero.

No último dia 18.03, o Conselho Fe-

IMAGEM DO DIA

“causaram surpresa declarações do pre-
sidente de que aceitaria reduzir a idade 
mínima exigida para a aposentadoria das 
mulheres

“
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Mauro Mendes recebe em seu gabinete membros da bancada de MT no Congresso 

PEC de Elizeu Nascimento visa resguardar servidores públicos

Rodrigo Maia (DEM) e Carlos Bolsonaro (PSC) em pé de guerra

Bancada de parlamentares de MT no Congresso 
destina emenda milionária para a saúde 
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Nesta sexta-feira (22), o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), recebeu no Palácio 
do Paiaguás representantes 
da bancada de Mato Grosso 
no Congresso Nacional, que 
é formada pelos oito depu-
tados federais, mais os três 
senadores da República.

A reunião foi para ali-
nhar o repasse de R$ 169 
milhões em emendas im-
positivas, das quais os par-
lamentares têm direito de 
recursos federais e que já 
havia sido confirmada pela 
bancada no final de 2018.

O encontro serviu 
também para o governador 
apresentar à bancada o pla-
no de ação de utilização des-
ses recursos.

Essa verba tem como 
objetivo ser aplicada na saú-
de. O movimento da banca-
da se fez para ajudar a sanar 
o rombo de R$ 470 milhões 
que o governo do estado 
tem como restos a pagar na 
pasta mais importante da 
administração.

O deputado Leonar-

do Albuquerque (SD) em 
entrevista ao site Rdnews, 
explicou que 50% do valor 
contemplarão os repasses 
aos municípios. “Diante dos 
restos a pagar em relação à 
saúde pública, o acordo para 
repassar o valor integral das 
emendas vai ser uma forma 
de amortizar esse saldo ne-
gativo”.

Para o deputado pete-
bista Emanuelzinho, a reu-
nião com o governador foi 
positiva, e disse que agora 
está nas mãos do governador 
Mauro Mendes, a boa apli-
cação dos recursos, como 
também, a definição das 
prioridades. “Percebemos 
uma sinergia muito positiva 
entre a bancada federal e o 
governador. Neste momen-
to a prioridade da saúde pú-
blica é quitar débitos e fazer 
os repasses aos municípios”.

Participaram da reu-
nião, além de Leonardo e 
Emanuelzinho, os deputa-
dos Neri Geller (PP), Carlos 
Bezerra (MDB), Valtenir Pe-
reira (MDB), José Medeiros 
(Pode), Rosa Neide (PT), Jua-
rez Costa (MDB) e a senado-
ra Selma Arruda (PSL).

PELA SAÚDE  | No valor de R$ 169 milhões, recursos visam sanar rombo na saúde de Mato Grosso
Foto – tchélo Figueiredo

Foto: Jl Siqueira/alMt

crédito: renato coSta e Wilton Junior/eStadão conteúdo 

SALÁRIO EM DIA

PEC determina prioridade no pagamento 
de subsídio para servidores públicos

MAIS TEMPO

Deputado solicita 
ao TRE prorrogação 
para recadastramento 
biométrico dos eleitores

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O funcionalismo pú-
blico de Mato Grosso esteve 
à margem das preocupações 
do Executivo nos últimos 
tempos. Por exemplo, pro-
fissionais da saúde e da edu-
cação passaram os últimos 
quatro anos travando bata-
lhas com o ex-governador 
Pedro Taques para que pu-
dessem receber seus venci-
mentos.

Para evitar que pro-
blemas como este voltem a 
acontecer, o deputado es-
tadual Elizeu Nascimento 
(DC), apresentou esta sema-
na em sessão, uma Proposta 
de Emenda Constitucional 
para que seja acrescentado 
os pagamentos dos servido-
res públicos de Mato Grosso 
entre as prioridades do go-
verno.

“O principal objetivo 
do projeto de emenda seria 
de uma vez por todas aca-
bar com o atraso e o parce-
lamento no pagamento dos 
salários, do 13° e qualquer 
outro subsídio recebido pe-
los servidores públicos, ten-
do em vista que eles têm seus 
compromissos financeiros. 
Tudo isso sem afetar as áreas 
essenciais de educação, saú-
de e segurança pública”, de-
clarou Nascimento.

A PEC determina que 
os vencimentos sejam colo-
cados em prioridade na or-
dem de gastos financeiros do 
estado, acima de quaisquer 
outras, com exceção feita às 
áreas e saúde, educação e se-

DA REPORTAGEM

O deputado Xuxu Dal 
Molin (PSC) solicitou ao 
desembargador Márcio Vi-
dal, presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso (TRE-MT), uma ex-
tensão do prazo de recadas-
tramento biométrico dos 
eleitores de todo o estado, 
que se encerra no dia 29 de 
março.

Segundo o parlamen-
tar, mesmo com o trabalho 
intensivo do TRE-MT na 
realização de mutirões lo-
cais, ainda há um número 
considerável de eleitores 
que não recadastraram suas 
biometrias. “Dos mais de 
dois milhões de eleitores 
do estado, 35% ainda estão 
em aberto. São 792 mil títu-
los dependentes da amplia-
ção desse prazo para atuali-
zação”, destacou Dal Molin.

Em Mato Grosso, 26 
municípios estão em revi-
são do eleitorado com ca-
dastro biométrico – uma 
convocação em que o elei-
tor é obrigado a compare-
cer no cartório eleitoral sob 
pena de ter o título can-
celado. Nessa revisão es-
tão os municípios de Água 
Boa, Alta Floresta, Alto 
Araguaia, Araputanga, Are-
nápolis, Barra do Bugres, 
Barra do Garças, Cáceres, 
Campo Novo do Parecis, 
Canarana, Cláudia, Colíder, 
Diamantino, Guarantã do 
Norte, Guiratinga, Miras-

gurança pública.
A emenda constitucio-

nal dispõe que caso o go-
verno desobedeça à norma, 
poderá responder por crime 

sol D’Oeste, Nova Xavanti-
na, Pedra Preta, Peixoto de 
Azevedo, Poxoréu, São José 
do Rio Claro, São José dos 
Quatro Marcos, Sapezal, 
Sorriso, Tangará da Serra 
e Vera.   Quem ainda não 
compareceu aos postos de 
atendimento, e são eleito-
res dessas cidades, têm até 
o dia 29 de março.

DOCUMENTOS 
NECESSÁRIOS 
Para fazer a revisão, 

o cidadão deve apresentar, 
obrigatoriamente, um do-
cumento oficial de identi-
dade (RG, CNH, carteira de 
trabalho, carteira profissio-
nal, dentre outros defini-
dos em lei) e comprovan-
te de residência (conta de 
luz, água, telefone, boleto 
de IPTU, contrato de alu-
guel, dentre outros defini-
dos pelo juiz eleitoral). Os 
comprovantes devem estar 
em nome do requerente, de 
seu cônjuge ou companhei-
ro (a) ou de parente seu em 
linha reta consanguínea, 
até o 2º grau (pais, filhos, 
avós, netos), ou por afini-
dade, limitando-se, neste 
último caso, aos ascenden-
tes do cônjuge ou compa-
nheiro (sogro e sogra). No 
caso de homens com mais 
de 18 anos que irão reque-
rer a primeira via do título 
(alistamento), é necessário 
também apresentar o com-
provante de quitação com o 
serviço militar.

AZEDOU

Irritado com Carlos Bolsonaro, Rodrigo Maia 
abandona articulação da Reforma da Previdência
DA REPORTAGEM

Depois do escândalo 
envolvendo a situação pre-
cária que várias escolas de 
Mato Grosso colocam seus 
alunos e professores dentro 
do processo educacional, 
enfurnados em verdadeiras 
latas, alunos da Escola Muni-
cipal José Pedro Gonçalves, 
situada na comunidade rural 
em Rosário Oeste deixaram 
de ter alunas nesses locais.

Mas engana-se quem 
pensa que os problemas fo-
ram resolvidos. Apesar de 
não terem mais alunas nos 
contêineres, mas a impro-
visação continua. Agora as 
salas de aula dividem um 
mesmo ambiente, dividido 
apenas por uma divisória.

A situação foi mostrada 

pelo repórter Ricardo Mello 
da TV Centro América, em 
matéria exibida dentro do 
telejornal MT1. Além do 
mesmo espaço separado por 
divisória a reportagem mos-
tra que o local não tem for-
ro, por isso, é possível ouvir 
as duas professoras, de salas 
distintas, falando ao mesmo 
tempo, dificultando assim 
a concentração e aprendi-
zado dos estudantes.  “É di-
fícil concentrar com todos 
falando ao mesmo tempo, e 
tem vezes que a professora 
de lá fala mais alto e a da-
qui fala mais baixo, não dá 
para escutar”, disse o aluno 
Anderson Máximo de Lima. 
As professoras também rela-
tam que, apesar da reforma 
ser algo bom, está difícil tra-
balhar. “Como a divisória é 

baixa, acaba tendo bastante 
barulho e uma atrapalha a 
outra, pois precisamos falar 
mais alto”, relatou a profes-
sora Neuza Divina David.
Precisou a imprensa noticiar 
o fato e procurar a Secre-
taria Estadual de Educação 
(Seduc), para a os represen-
tantes da pasta dizerem que 
vão colocar o forro no local 
e subir mais as divisórias, 
para ter aí sim um isolamen-
to adequado do local, algo 
que já deveria ser feito logo 
de início. A Seduc informou 
ainda a reportagem da TVCA 
que o término das reformas 
deve ocorrer nos próximos 
20 dias, pelo que foi deter-
minado pela Justiça. Agora 
o governo vai desmontar os 
contêineres e retirá-los das 
dependências da escola.

de responsabilidade e im-
probidade administrativa, 
ou seja, salvo as áreas acima 
mencionadas, os servidores 
obrigatoriamente terão sua 

prioridade de pagamento 
garantida. O parlamentar ar-
gumenta que o salário tem 
natureza alimentar e não 
pode ser parcelado ou retido.
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CHARGE DO DIA

Juliana Paes deixa a 
escola de samba Grande 
Rio e explica o motivo

A atriz Juliana Paes usou suas redes 
sociais nesta sexta-feira (22) para anun-
ciar para os seus seguidores que não es-
tará mais no posto de rainha de bateria da 
escola de samba Grande Rio no carnaval 
de 2020. Com um post no Instagram, a 
musa postou uma série de fotos em alguns 
momentos na avenida, fez um agradeci-
mento à agremiação e explicou o motivo 
da sua saída.

Juliana será a protagonista da nova 
novela das 21h, ‘A Dona do Pedaço’, e devi-
do as gravações ela não poderá se dedicar 
totalmente ao samba como gostaria, por 
isso, decidiu deixar a escola.

“A vida da atriz é incompatível com 
a vida no samba em alguns momentos. 
E esse ano será de mergulho vertical na 
profissão que escolhi com toda fé, amor 
e entrega! Eu sinto muito! Sinto muito… 
Não é fácil escolher assim… Queria dizer 
sim para todos os Carnavais! Mas a vida 
é escolher, priorizar e seguir em frente 
na certeza de que se fez o melhor pra si 
e para todos a sua volta! Obrigada Gran-
de Rio!”, começou o texto.  A atriz falou 
dos dois anos como rainha de bateria da 
Grande Rio e ainda relembrou a época que 
desfilava pela Viradouro. “Para quem não 
se lembra deixei a Viradouro num exce-
lente momento da escola, mas precisava 
cumprir compromissos profissionais e já 
vislumbrava a maternidade, queria viver 
esse momento com tranquilidade e foco 
total. Pedro chegou pouco depois! A Gran-
de Rio foi paixão de Carnaval… que virou 
amor! Lembro do Jaider a cada ano depois 
disso, me ‘cantar’: -Vem, Rainha, vem des-
filar com a gente! Rainha não fica fora da 
Avenida!! Eu sempre enrolada, rodando 
filme ou novela, resistia, ficava quietinha 
só assistindo de um camarote ou outro… 
Confesso, que muitas vezes dava vontade 
de pular na Avenida!”, afirmou ela.

Junior Lima se manifesta 
após ingressos de shows se 
esgotarem

A venda dos ingressos para a turnê es-
pecial que marca a volta dos irmãos Sandy 
e Junior aos palcos, foi iniciada na madru-
gada desta última sexta-feira (22), e logo 
uma legião de fãs congestionaram o site de 
compra, para garantir o tão sonhado ingres-
so. Para se ter ideia do sucesso da turnê, 
em menos de uma hora, os ingressos se 
esgotaram em São Paulo e no Rio de Janei-
ro. Depois do estrondoso sucesso, o cantor 
Junior Lima resolveu se manifestar em sua 
rede social, se mostrando surpreso com o 
sucesso das vendas.

“Ingressos de São Paulo e Rio esgotados 
em meia hora! Não tô acreditando”, escreveu 
ele em seu stories no Instagram. “Obriga-
do!”, agradeceu Junior. Os fãs da dupla de 
irmãos, vale dizer, ignoraram totalmente o 
alto preço dos ingressos.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Bruna Marquezine 
fica  revoltada com 
repórter do SBT
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A atriz global Bruna Marquezine foi entrevistada 
por uma repórter do SBT, que estava representando 
o programa de fofocas da emissora de Silvio Santos, 
o “Fofocalizando”. Na ocasião, a repórter acabou re-
voltando Bruna Marquezine, ao fazer uma pergunta 
para a mesma. Acontece que a jornalista perguntou 
a Marquezine, sobre para quem ela torce para que fi-
que com Anita, Neymar ou Gabriel Medina.

“Você jura? Você não tem vergonha de perguntar 
isso não?”, disparou Marquezine. Tentando se defen-
der, a jornalista falou que estava apenas fazendo o 
seu trabalho. Por conta do ocorrido, a entrevista que 
seria exibida nesta sexta (22), foi cancelada.

Em sua rede social, Leo Dias se pronunciou: “A 
entrevista com Bruna Marquezine não será mais 
exibida no Fofocalizando. Por respeito à atriz”, pu-
blicou ele.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT

AVISO DE LICITAÇÃO – CONCORRÉNCIA Nº 003/2019

O Município de Vera – MT, através de sua Comissão Permanente de Licitação, torna 
Público para conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário 
Local) do dia 24 de Abril de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura da CONCORRÊNCIA Nº 
003/2019, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob regime de execução INDIRETA 
– EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇAO DAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE 01 
(UMA) ESCOLA PADRÃO FNDE C/12 SALAS E QUADRA POLIESPORTIVA, 
EM ATENÇÃO AO PROGRAMA PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS 3º CICLO 
2017/2020, TERMO DE COMPROMISSO Nº 201900029-1, em conformidade com 
os Projetos, Planilha e Memoriais Descritivos do Ministério da Educação e FNDE, 
partes integrantes deste Edital. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, (Publicações/Licitações/Concorrência) ou ainda na 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-
feira no horário de atendimento das 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão 
ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com. 

Vera – MT, 22 de Março de 2019.

MAURO ROMBALDI
Presidente da CPL – Portaria nº 001/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com 
a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 
6.015/73, FAZ SABER a notificada COLONIZADORA VALE DO RIO FERRO, 
ora apontado como CONFRONTANTE ORIGINÁRIO, que se encontra em 
trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado sob o nº 
20831, em que se requer a retificação de matrícula mediante a AVERBAÇÃO 
DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural denominado Fazenda Zimpel 
IV, com área georreferenciada de 998,4067 ha, localizado no Município de Nova 
Ubiratã-MT, matrícula nº 754, Livro 02, deste C.R.I. de  Nova Ubiratã-MT, de 
propriedade Cooperativa de Livre Admissão de Assoc. Sorriso Sicredi Celeiro do 
MT/CREDISOL, os quais CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade do 
já referido notificado. Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADO de que, 
no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente 
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro 
de Imóveis, situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã 
– MT, nos dias úteis, no horário das 09h00min as 17h00min, IMPUGNAÇÃO aos 
limites traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 
6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 01 de março de 2019.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PRORROGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2019 – 
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6413/2019, TORNA PÚBLICO, que não compareceram empresas 
interessadas no certame na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR 
PREÇO POR ITEM”, para CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA ATENDIMENTOS EM UBS/ESF- BAIRRO MODULO 06 - ATENDIMENTO 
INTEGRAL SEGUINDO NORMATIVAS DO MINISTERIO DA SAUDE, DEVENDO 
CUMPRIR CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS NOS PERIODOS 
MATUTINO E VESPERTINO, APRESENTAÇÃO DE ROA- REGISTRO DE 
OCORRENCIAS AMBULATORIAIS E E-SUS/PEC- PRONTUARIO ELETRONICO 
DO CIDADÃO. Devido a importância da contratação do objeto pela Administração, 
determinou a PRORROGAÇÃO do certame, estipulando nova data para a entrega 
e abertura dos envelopes das empresas interessadas, para o dia 04/04/2019, 
às 10:00 horas. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 
13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 22 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA 001/2019 - PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS DA 

AGRICULTURA FAMILIAR E EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL
INTERESSADA: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E 

DESPORTO

O MUNICÍPIO DE VERA – Estado de Mato Grosso, pessoa jurídica de direito 
público interno, com sede administrativa na Avenida Otawa, nº 1651, Bairro 
Esperança, Vera – MT, CEP 78.880-000, inscrito no CNPJ nº 00.179.531/0001-
93, atendendo a Lei nº 11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 038/2009 e 
Instrução Normativa nº 002/2009/GS/SEDUC/MT, Lei nº 8.666/93, torna 
publico que realizara CHAMADA PÚBLICA para AQUISIÇÃO EXCLUSIVA DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO 
EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL OU SUAS ORGANIZAÇÕES, QUE SERÃO 
DESTINADOS AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES 
EDUCACIONAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO 
MUNICÍPIO, no dia 10 de Abril de 2019 às 08h00min, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Vera - MT, Localizada na Avenida Otawa, nº 1.651, Bairro 
Esperança em Vera - MT. Os interessados poderão retirar o edital e seus anexos 
na Prefeitura Municipal de Vera - MT, com a Comissão Permanente de Licitações 
ou pelo site www.vera.mt.gov.br. 

Vera – MT, 22 de Março de 2019.

MAURO ROMBALDI
Presidente da Comissão de Licitação – Portaria nº 001/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público 
que consagraram-se vencedoras do Pregão Presencial n.º 014/2019 referente à 
“Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros Alimentícios, 
Materiais de Limpeza e Materiais de Copa e Cozinha, para atender a todas as 
Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, as seguintes Empresas: 1) 
ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
02.272.980/0001-07, localizada na Avenida Rio Branco, n.° 844, Bairro Centro, na 
Cidade de Ipiranga do Norte – MT, CEP: 78.578-000, vencedora dos itens 001 a 
106, 110, 118, 126, 127, 145, 185, 187, 200, 227, 231 dos lotes n.° 001 e 002, com 
valor global de R$ 452.976,09 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos 
e Setenta e Seis Reais e Nove Centavos). 2) SOMA COMERCIO E SERVIÇOS 
EIRELLI – EPP, devidamente inscrita no CNPJ sob n.º 26.887.656/0001-80, 
localizada na Avenida Alzira Santana, s/n, Bairro Ikaray, Quadra 17, Lote 02, 
Várzea Grande – MT, CEP: 78.130-634, vencedora dos itens 111, 113, 119, 120, 
123, 124, 125, 130, 131, 132, 138, 140, 141, 142, 143, 144, 150, 153, 154, 155, 
156, 158, 160, 161, 162, 163, 165, 166, 167, 168, 171, 172, 183, 186, 188, 190, 
198, 202, 205, 206, 208, 209, 216, 219, 224, 225, 226, 228, 229, 232 dos lotes 
n.° 001 e  002, com valor global de R$ 108.689,00 (Cento e Oito Mil, Seiscentos 
e Oitenta e Nove Reais). 3) SUPER ÚTIL COMERCIAL LTDA - ME, devidamente 
inscrita no CNPJ sob o n.º 15.392.562/0001-03, localizada na Avenida João 
Brescansin, n.° 1014, Sala 03, Centro, na Cidade de Sorriso – MT, CEP: 78.890-
000, vencedora dos itens 109, 112, 121, 129, 133, 134, 135, 136, 137, 139, 146, 
148, 152, 157, 159, 169, 170, 177, 178, 181, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 
199, 201, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 223, 109, 112, 121, 129, 133, 134, 
135, 136, 137, 139, 146, 148, 152, 157, 159, 169, 170, 177, 178, 181, 191, 192, 
193, 194, 195, 196, 197, 199, 201, 210, 211, 212, 213, 220, 221, 222, 223 dos lotes 
n.° 001 e 002, com valor global de R$ 112.934,90 (Cento e Doze Mil, Novecentos 
e Trinta e Quatro Reais e Noventa Centavos). 4) BELAFORTE COMERCIAL LTDA 
– ME, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 24.296.486/0001-15, localizada na 
Rua Genésio Roberto Baggio, n.° 155, Sala 02, Centro, na Cidade de Sorriso – MT, 
CEP: 78.890-000, vencedora dos itens 107, 108, 114, 115, 116, 117, 122, 128, 147, 
149, 164, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 184, 189, 204, 207, 214, 107, 108, 
114, 115, 116, 117, 122, 128, 147, 149, 164, 173, 174, 175, 176, 179, 180, 182, 
184, 189, 204, 207, 214 dos lotes n.° 001 e 002, com valor global de R$ 115.254,52 
(Cento e Quinze Mil, Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois 
Centavos). Os itens 74, 151, 203, 215, 217, 218, 230, 233, 234, 235 restaram-se 
frustrados. Ipiranga do Norte – MT, 22 de Março de 2019. 

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI
Pregoeira Municipal.

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

EDITAL 03/03 – PUBLICADO NO JORNAL DIARIO REGIONAL/MT EM 
22/03/2019.

          O Presidente do CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores Sócios-
proprietários, para a Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Barracão 
anexo ao escritório do Camping Club no lago, sito à Rua da Praia, 06 – Camping 
Club, no dia 02 de abril de 2019, às 19:30h. em primeira chamada, com a presença 
da metade mais um dos sócios-proprietários, ou às 20:00h. em segunda chamada 
com a presença de qualquer número de sócios, para DELIBERAREM Sobre a 
seguinte ordem do dia:
01 – informações gerais sobre retomada das obras de drenagem e pavimentação 
da área interna do residencial Camping Club.
Apresentação dos resultados físico-financeiro obtidos pela empresa ENGEFORCE, 
contratada por deliberação dos associados presentes na Assembleia geral em 09 
de junho de 2018.

02 – Deliberação sobre instalação de empresas de prestação de serviços, na área 
interna do residencial.

03- Prestação de contas de 2018 e ratificações dos 04 anos anteriores.

04- Demais assuntos de interesse comuns pertinentes à administração.

Observação: Conforme Estatuto Social no seu capitulo 3º do Artigo 29 diz “Nas 
Assembleias Gerais, votarão somente os sócios proprietários fundadores e sócios 
proprietários que estiverem quites com a tesouraria do Clube”.

                        Salientamos que a sua presença é indispensável para apreciação e 
deliberação dos itens em pauta.

 Sinop/MT, 19 de março de 2019.

       ___________________________________________ 
   CAMPING CLUB PORTAL DA AMAZÔNIA

  CNPJ. Nº 12.667.971/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE 
PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria 
Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos 
interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo 
“MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE SEGURANÇA E EPI, ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL 
DE INFRAESTRUTURA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO,  estando a sessão pública para o dia 05 DE ABRIL DE 2019 ÀS 08:00 
HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município 
de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser 
adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira 
ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. 
Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    
Juína-MT, 22 de Março de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: Ventisol da Amazonia Industria 
de Aparelhos Eletricos Ltda,  nos itens 01, 02, 05, no valor total de R$ 138.470,00 
(Cento e trinta e oito mil, quatrocentos e setenta reais); Olmi Informatica Ltda-EPP, 
nos itens 03, 04 e 06, no valor total de R$ 185.567,00 (Cento e oitenta e cinco mil, 
quinhentos e sessenta e sete reais). Juina-MT, 22 de março de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. Vagas de Emprego

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

AUTO POSTO NOSSA SENHORA APARECIDA 
LTDA. Torna público que requere a Secret. Estadual 
do Meio Ambiente - SEMA, Renovação Licença Ope-
ração (LO), alteração de razão social sendo no mes-
mo endereço, atividade e CNPJ, atividade comércio 
varejista de comb. lubrif. p/ veic. automotores, Rod. 
MT 423 – Km 0,5, s/n, Setor Industrial, União do Sul/
MT. CNPJ: 19.416.774/0001-26. Não EIA/RIMA.

AUTOCENTER BATERIAS LTDA, CNPJ: 
11.841.123/0001-71, torna público que requereu Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, 
as Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação 
para a atividade “Manutenção e reparação de veículos 
automotores”, situado à Rua 06, nº310 Bairro Jardim 
das Flores, Matupá-MT.

ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA 05443973126 
LAVA A JATO CAR CENTER, CNPJ 22.752.906/0001-
03. Torna-se público que requereu junto à Secretaria 
do Meio ambiente – SEMA o pedido da alteração 
da Razão Social para KALLIU RODRIGO P. CAM-
POS 00806546220 CENTER CAR LAVA, CNPJ 
32.576.898/0001-37, com a atividade de lavagem, 
higienização e polimento de veículos automotores, 
sito a Rua das Pitangueiras 123, Centro, município de 
Sinop-MT.

KALLIU RODRIGO P. CAMPOS 00806546220 CEN-
TER CAR LAVA, CNPJ 32.576.898/0001-37. Torna-se 
público que requereu junto à Secretaria do Meio am-
biente – SEMA o pedido da renovação da Licença de 
Operação, para a atividade 45.20-0-05 - Serviços de 
lavagem, lubrificação e polimento de veículos automo-
tores, sito a Rua das Nogueiras 939, Setor Comercial, 
CEP 78.550-200município de Sinop-MT. Não foi deter-
minado o EIA/RIMA. 

RENATO PEREIRA DOS SANTOS, CNPJ: 
09.238.179/0001-94, torna público que requereu Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, 
as Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação 
para a atividade “Comércio varejista de gás liquefeito 
de petróleo - GLP”, situado à Av.Victor Fidelis Donini 
nº 1003, Bairro Centro, Matupá-MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLINDA, esta-
belecida na Avenida Tancredo De Alveida Neves, 
s/nº, Centro, Carlinda/MT, inscrita no CNPJ nº 
01.617.905/0001-78, Torna Público que requereu jun-
to a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso/MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Insta-
lação – LI e Licença de Operação – LO, do Cemitério 
Municipal denominado CEMITÉRIO PÚBLICO MUNI-
CIPAL CAMPO CELESTIAL, localizado na Estrada 
Linha 23, Zona de Expansão Urbana, município de 
Carlinda/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria 
Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

BOLETIM SINE 

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta sexta-feira, 22 de março:

08 vagas para ajudante de açougue, com ensino mé-
dio completo;
01 vaga para almoxarife. É preciso disponibilidade 
para permanecer em alojamento;
01 vaga para analista de departamento pessoal (for-
mação completa em ciências contábeis, economia, 
administração ou tecnólogo RH);
01 vaga para analista de patrimônio (formação com-
pleta em ciências contábeis);
01 vaga para assistente de manutenção elétrica e 
hidráulica (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar administrativo (cursando a 
partir do 6º semestre de direito);
01 vagas para auxiliar administrativo. A vaga é ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Deficiência);
01 vaga para auxiliar de confeitaria;
03 vagas para auxiliar de estoque, exclusiva para 
PCD;
03 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino 
médio completo e conhecimento em informática;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga 
exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico de máquinas 
agrícolas (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial;
01 vaga para auxiliar de mecânico (ensino médio 
completo ou cursando);
06 vagas para auxiliar de padeiro (ensino médico 
completo);
01 vaga para auxiliar de pedagogia;
10 vagas para auxiliar de produção industrial, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de serviços de vendas (ensino 
médio completo);
01 vaga para barbeiro;
01 vaga para caseiro (casal com experiência)). Cui-
dar de sitio a 30 quilômetros de Sinop;
01 vaga para chapeador;
01 vaga para churrasqueiro;
02 vagas para consultor de vendas para pessoa que 
tenha experiência em vendas de materiais para 
construção;
01 vaga para coordenador de estoque (formação 
completa em administração, ciências contábeis ou 
logística);
01 vaga para cozinheiro de fazenda. É preciso dispo-
nibilidade para permanecer em alojamento;
01 vaga para eletricista de instalações industriais 
(ensino médio completo). É preciso disponibilidade 
para permanecer em alojamento;
20 vagas para empacotador. Pede-se ensino médio 
completo, disponibilidade de horários, inclusive 
aos finais de semana. Não é exigido experiência na 
função. A vaga é exclusiva para PcD (Pessoa com 
Deficiência);
01 vaga para empregada doméstica;
01 vaga para esteticista para trabalhar com atendi-
mento exclusivo ao público masculino;
01 vaga para executivo de contas – hotelaria. For-
mação completa em publicidade / marketing / ad-
ministração;
01 vaga para garçom (ensino médio completo). É ne-
cessário ter experiência na função;
02 vagas para jardineiro;
02 vagas para lavador de automóveis;
02 vagas para lavador de automóveis;
02 vagas para marceneiro. Pede-se experiência em 
portas e madeiras;
02 vagas para mercânico. Pede-se experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de suspensão;
01 vaga para mecânico (ensino médio completo ou 
cursando)
02 vagas para motorista entregador. É preciso dis-
ponibilidade para viagens pela região;
09 vagas para operador operacional integrado, com 
ensino médio completo e certificados de NR;
10 vagas para operador de caixa;
20 vagas para operador de caixa. A vaga é exclusiva 
para PCD (Pessoa com Deficiência);
06 vagas para operador de caldeira, com ensino mé-
dio completo e certificados NR
01 vaga para operador de seccionada;
02 vagas para operador de trator esteira;
04 vagas para padeiro, com experiência e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para pintor (ensino médio completo)
02 vagas para prensista de compensados;
03 vagas para programador de computador;
01 vaga para projetista (estar cursando engenharia 
civil ou arquitetura);
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino 
médio completo, veículo próprio e disponibilidade 
para viagens;
10 vagas para repositor em supermercado (ensino 
fundamental completo);
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclu-
siva para PcD (Pessoa com Deficiência). É preciso 
ter ensino médio completo e disponibilidade de 
horários;
01 vaga para salgadeiro / confeiteiro;
01 vaga para salgadeiro/padeiro, com experiência;
01 vaga para secretária de clínica (ensino médio 
completo);
01 vaga para técnico em lubrificação e inspeção, 
com ensino médio completo;
01 vaga para técnico em refrigeração automotiva;
01 vaga para técnico em saúde bucal;
01 vaga para técnico mecânico, com superior com-
pleto em engenharia;
03 vagas para vendedor externo para trabalhar no 
ramo de sorveteria. É preciso disponibilidade para 
viagens;
01 vaga para vendedor interno. Pede-se conheci-
mento em ótica;
01 vaga para vendedor interno. Pede-se conheci-
mento no ramo de auto peças;
01 vaga para vigia noturno.

Você pode consultar as vagas, também, pelo aplica-
tivo www.seligasinop.com.br .

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para 
o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jar-
dim Botânico – em frente à igreja Todos os Santos 
e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
FUNCIONAMENTO DAS 8h às 18h.

BOLETIM SINE 052/2019
Luciano André / Assessoria



Time apático, sem reação e que não sente derrotas 
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Início de temporada coloca o São Paulo 
como o pior clube entre os 20 da Série A
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A crise no São Paulo 
parece não ter fim. Coman-
dados por uma diretoria 
omissa, sem pulso e que está 
jogando na lama as glórias 
do passado, 2019 tinha tudo 
para ser diferente para o 
time do Morumbi.

Terceiro clube que mais 
gastou com reforços para a 
atual temporada – foram R$ 
43,2 milhões para trazer sete 
atletas que até agora pouco 
mostraram em campo o por-
quê das contratações.

Com o término da fase 
de classificação na maioria 
dos estaduais que têm clubes 
na elite do futebol brasileiro, 
o São Paulo é o que detém 
os piores números. Até aqui, 
todos os clubes da Série A do 
Brasileirão realizaram pelo 
menos 11 partidas oficiais 
cada um, envolvendo não só 
os estaduais, como também, 
Libertadores, Sul Americana, 
Copa do Brasil ou Copa do 
Nordeste. O Tricolor tem o 
pior aproveitamento, 38,10% 
dos pontos conquistados em 
2019 média de time rebaixa-

do. Fortaleza, Bahia e CSA 
são os próximos no ranking 
negativo que conta logo na 
sequência com outro grande, 
o Botafogo.

Jogar dentro de seus 
domínios, por motivos ób-
vios deveria ser o grande 
trunfo de uma equipe, prin-
cipalmente se tem um gran-
de estádio e uma grande tor-
cida. Menos para o São Paulo 
que detém também a marca 
negativa de ser o pior man-
dante. Das sete partidas que 
jogou em casa este ano o São 
Paulo venceu apenas duas. 

E não para por aí. O 
outrora chamado de Sobe-
rano é o que menos venceu 
na temporada, apenas 4 vitó-
rias, é o que mais perdeu, seis 
jogos até aqui, essas marcas 
são explicadas também pelo 
time ter o pior ataque com 
apenas 13 gols marcados.

Neste fim de semana o 
São Paulo que sofreu para se 
classificação em segundo lu-
gar no Grupo D do Campeo-
nato Paulista enfrenta o Itu-
ano, líder do mesmo grupo, 
no Morumbi e depois vai até 
Itu, decidir a classificação no 
estádio Novelli Júnior.

RETROSPECTO NEGATIVO | Marcas negativas prospectam ano de muito sofrimento para os torcedores

Foto - Pedro Martins / MowaPress)
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Foto: FMFMt

Foto: CoB

NOVO 10

Sem Neymar, Paquetá assume a camisa 10 
da Seleção Brasileira em amistosos

ESPORTE ESCOLAR

Definido o calendário dos Jogos Escolares 
da Juventude mato-grossenses para 2019

MATA-MATA

Confira datas e 
confrontos das partidas 
das quartas-de-final 
do Mato-grossense

Paquetá foi oficializado com 10 da Seleção para os amistosos contra Panamá e República Tcheca 

Decisão começa neste fim de semana 

Escolas públicas e particulares de todos os municípios 
mato-grossenses podem participar das competições 

DA REPORTAGEM

Com a ausência de 
Neymar, que se recupera 
de uma fratura no quinto 
metatarso do pé direito, 
Lucas Paquetá recebeu a 
camisa 10 da Seleção Bra-
sileira para os amistosos 
diante de Panamá e Repú-
blica Tcheca. Em entrevista 
coletiva nesta quinta-feira, 
o meio-campista do Milan 
se mostrou honrado com a 
nova numeração.

“Vestir a camisa 10 da 

DA REPORTAGEM

Em maio começa a 
edição 2019 dos Jogos Esco-
lares da Juventude, a maior 
competição estudantil de 
Mato Grosso. Realizado 
pela Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), o evento está com 
calendário e municípios-
-sedes definidos.

Com participação de 
instituições de ensino pú-
blicas e particulares, a re-
alização dos Jogos busca 
fomentar a prática de ativi-
dades esportivas educacio-
nais e desenvolver habili-
dades esportivas em jovens 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A fase quartas-de-final 
do Campeonato Mato-gros-
sense começa neste sábado 
com o clássico dos Milhões 
entre Operário VG e Mixto. 
Time de segunda melhor 
campanha na fase de clas-
sificação e ainda invicto no 
torneio o CEOV tem a van-
tagem do empate nas duas 
partidas contra o Mixto para 
chegar à semifinal da com-
petição. 

O jogo está marcado 
para às 18h30, na Arena Pan-
tanal e a volta acontece tam-
bém na Arena Pantanal, na 
próxima quarta-feira (27), às 
20h30.

No domingo outros três 
jogos completam as partidas 
de ida das quartas-de-final. 
O líder da competição, Cuia-
bá, recebe o Dom Bosco, pior 
time entre os classificados, às 
15h - jogo da TV -, na Arena 
Pantanal, mesmo palco da 

Seleção será uma sensação 
única que terei pela pri-
meira vez. É um privilégio. 
Mesmo com a ausência de 
Neymar, é uma camisa de 
grandes jogadores. Sei da 
minha responsabilidade, 
na minha segunda con-
vocação. Espero dar meu 
melhor e ajudar a Seleção, 
como faço no meu clube”, 
disse.

Ao ser lembrando por 
um jornalista do peso e a 
representatividade que a 
camisa 10 da Seleção tem, 

na fase escolar. A previsão 
é que cerca de 12 mil es-
tudantes participem como 
competidores nos Jogos Es-
colares mato-grossenses.

Para o secretário da 
Secel, Allan Kardec, os Jo-
gos Escolares da Juventude 
trazem inúmeros benefí-
cios por isso é uma das prio-
ridades da pasta. “O evento 
movimenta os municípios, 
mobiliza a comunidade es-
colar, favorece o intercâm-
bio e ajuda a revelar novos 
talentos. Sem contar que 
fortalece o esporte educa-
cional, um meio para a for-
mação integral da cidada-
nia”, evidencia Allan.

camisa essa que já foi do 
maior de todos, Pelé, Pa-
quetá concordou, mas ten-
tou amenizar a pressão. 
“Você disse que a camisa 
10 tem um peso grande, eu 
concordo. 

Mas a camisa da Sele-
ção tem seu peso, ela tem 
muita história. São cinco 
estrelas. O privilégio de es-
tar com qualquer número é 
grandioso. Então, não im-
porta a numeração, só que-
ro estar com alguma. Farei 
meu trabalho para con-

quistar meu espaço e a que 
vier está de bom tamanho”, 
completou.

Ainda em relação à ca-
misa 10, Lucas Paquetá foi 
questionado sobre quais 
jogadores se lembra de ter 
representado a amarelinha 
com o número. “Neymar, 
Ronaldinho, Pelé, Zico. São 
tantos que vestiram essa 
camisa, e hoje tenho opor-
tunidade. Espero dar meu 
melhor para corresponder 
às expectativas”, disse o 
meia.

partida de volta, na quinta-
-feira (28), jogo que acontece 
às 19h30.

Outras duas partidas 
acontecem no interior, em 
Sinop o Galo do Norte rece-
be o Luverdense no Gigante 
do Norte, jogo marcado para 
as 16h. A volta será na quar-
ta-feira (27), às 19h no Passo 
das Emas em Lucas do Rio 
Verde, desse confronto sai 
o primeiro classificado para 
as semifinais. Por fim, tam-
bém às 16h deste domingo, o 
União vai até Barra do Garças 
enfrentar o Araguaia no está-
dio Zeca Costa, com a volta-
da marcada para quinta-feira 
(28), no Luthero Lopes em 
Rondonópolis, às 20h10.  O 
vencedor de Cuiabá x Dom 
Bosco pega o classificado do 
clássico do Nortão entre Lu-
verdense x Sinop em uma 
das pernas da semifinal. Na 
outra, o confronto fica entre 
o vencedor de CEOV x Mix-
to contra o classificado de 
União x Araguaia.

Neste ano, a progra-
mação envolve as duas eta-
pas - estadual e regional – e 
antecede as fases nacionais 
organizadas pelo Comitê 
Olímpico Brasileiro (COB).  
A etapa regional – que 
abrange todos os municí-
pios das 10 regiões espor-
tivas do Estado – começa 
em maio e vai até o final 
de junho, contemplando as 
modalidades coletivas de 
basquetebol, futsal, hande-
bol e voleibol.

Nas duas etapas par-
ticiparão estudantes com 
idades entre 12 e 17 anos, 
que são divididos em duas 
categorias. Adolescentes 

de 12 a 14 anos fazem par-
te das equipes da Categoria 
B. Já categoria A agrupa os 
jovens com idade entre 15 e 
17 anos. As escolas campeãs 
em suas respectivas regiões 
avançam para a etapa es-
tadual, que acontecerá de 
julho a setembro.  Nessa 
nova etapa, além das mo-
dalidades coletivas, os es-
portes individuais também 
passam a fazer parte das 
competições.  A modalida-
de individual poderá con-
tar com representantes de 
xadrez, tênis de mesa, bad-
minton, luta olímpica, vôlei 
de praia, ginástica rítmica, 
natação, judô e atletismo.
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O sistema está sendo desenvolvido pela Secretaria de Segurança Pública 

Sistema digital de segurança pública 
será expandido para 17 municípios
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O sistema de registros 
de ocorrências policiais será 
modernizado em 17 muni-
cípios do Estado. Atualmen-
te, os profissionais atuam 
com método manual. Com 
a mudança, o sistema será 
digital e com ferramenta de 
identificação de qual região 
gerou a chamada aos canais 
de emergências.

A modernização não 
terá custo de implantação, 
pois vai utilizar sistema já 
operado pela Secretaria 
de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT). Serão 
contempladas as unidades 
da Polícia Militar, Polícia 
Judiciária Civil e Corpo de 
Bombeiros Militar dos mu-
nicípios de Barra do Garças, 
Primavera do Leste, Sinop, 
Lucas do Rio Verde, Sorriso, 
Nova Mutum, Tangará da 
Serra, Campo Verde, Cha-
pada dos Guimarães, Colí-
der, Guarantã do Norte, Alta 
Floresta, Confresa, Nova 
Xavantina, Jaciara, Pontes e 
Lacerda e Campo Novo do 
Parecis.

“Estamos na primei-
ra fase e vamos atender as 
cidades polos das Regiões 

Integradas de Segurança 
Pública (Risp’s) e municí-
pios com mais de 30 mil 
habitantes. Posteriormente, 
vamos garantir abrangên-
cia a outros municípios”, 
destacou o coordenador do 
Centro Integrado de Ope-
rações de Segurança Públi-
ca (Ciosp), tenente-coronel 
PM Siziéboro Elvis de Oli-
veira.

Ainda segundo o coor-
denador, um dos benefícios 
da incorporação do Sistema 
da Sesp às forças de segu-
rança dos municípios, visa 
garantir um tempo resposta 
mais eficaz no recebimento 
e atendimento das ocorrên-
cias e no armazenamento 
dos dados.

“Cada unidade poderá, 
por meio do sistema, con-
sultar os dados e promover 
ações repressivas e preven-
tivas de segurança pública. 
Além dos benefícios, o sis-
tema implantado tem cus-
to zero para o Estado, pois 
depende apenas de um te-
lefone fixo, computador e 
internet”, ressaltou.

Para a implantação do 
sistema, os gestores de cada 
município vão receber trei-
namento dos técnicos que 
atuam no Ciosp, em Cuiabá.

MELHOR ATENDIMENTO | Com a inclusão ao sistema, as unidades policiais irão operar com mais 
agilidade no atendimento das ocorrênciasde das crianças
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VERBA ESCOLAR

Escolas das 141 cidades recebem R$ 22,9 mi 
da Seduc para alimentação e transporte escolar

PEIXOTO DE AZEVEDO

Prefeitura firma parceria com ONG

CHUVA FORTE

Desabamento de ponte 
na MT-343 faz prefeito 
de Nortelândia decretar 
estado de emergência 

Merenda escolar está entre as ações de investimento

Ato da assinatura do convênio entre prefeitura e CUFA

trecho da rodovia está interditado 

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

A Secretaria de Estado 
de Educação (Seduc) repas-
sou, nesta semana, o valor 
de R$ 15,3 milhões para as 
768 escolas da rede estadual 
e R$ 7,6 milhões aos municí-
pios do Estado, totalizando 
R$ 22,9 milhões. Os recursos 
são referentes aos primeiros 
repasses de 2019 do Projeto 
Político Pedagógico (PPP), da 
alimentação e do transporte 
escolar.

Para o PPP foram des-
tinados recursos na ordem 
de R$ 12.360.057,85, o valor 
foi depositado nas contas 
dos Conselhos Deliberati-
vos da Comunidade Esco-
lar (CDCEs). Desse total, R$ 
10.760,427,35 são para cus-
teio e R$ 1.599,630,50 são 
referentes à compra de bens 
duráveis (bebedouro, gela-
deira, mesa, etc). 

Segundo o secretá-
rio adjunto executivo, Alan 
Porto, serão quatro repasses 
anuais, com parcelas pagas 
nos meses de março, junho, 
setembro e dezembro. “Esses 
recursos devem ser utiliza-
dos para a compra de mate-
rial de limpeza, de insumo, 
para reparos hidráulicos, 
elétricos, troca de torneiras 
e, a partir desse ano, também 
para a contratação de servi-
ços de internet”, explica.

O valor para cada uni-
dade escolar está condicio-
nado à quantidade de alunos 
matriculados, conforme o 

DA REPORTAGEM

Está semana a prefei-
tura de Peixoto de Azevedo 
e a CUFA (Central Única das 
Favelas), firmaram um con-
vênio que destinará para a 
organização não-governa-
mental recursos no valor de 
R$ 20 mil, que serão repas-
sados de forma parcelada 
para a entidade.

O convênio tem sua 
validade através da Lei 
1013/2018 que contou com 
a aprovação da Câmara Mu-
nicipal, com o objetivo e fo-
mentar as atividades da enti-
dade.

O prefeito Maurício 
Ferreira esteve na sede da 
CUFA para o ato de assina-
tura do convênio e destacou 
a importância da CUFA no 
município junto aos jovens, 

DA REDAÇÃO

A ponte que passa sobre 
o Rio Bananal, em Nortelân-
dia, 254 km da capital, de-
sabou nessa sexta-feira (22), 
devido às fortes chuvas que 
caem na região. 

Com isso as famílias de 
uma comunidade rural pró-
xima, estão isoladas em aces-
so ao perímetro urbano do 
município.

Por causa do problema, 
cerca de 100 famílias da co-
munidade Santaninha preci-
sam dar uma volta de 70 km 
para chegar até Nortelândia.

Pelo ocorrido o prefeito 
de Nortelândia, foi obrigado 

a decretar estado de emer-
gência. A Secretaria Estadual 
de Infraestrutura enviou uma 
equipe até o local para averi-
guar a situação e a complexi-
dade do problema.

A situação de emergên-
cia permite que o município 
faça obras emergenciais e 
depois receba o pagamento 
do estado. A rodovia é via de 
escoamento da produção de 
grãos e gado.

Os trabalhos de recupe-
ração da ponte estão em de-
senvolvimento e a previsão 
é que até esta segunda-feira 
(25), o trecho interditado da 
rodovia estadual esteja libe-
rado.

censo escolar do ano passa-
do.

ALIMENTAÇÃO ESCOLAR
As escolas estaduais 

receberam também o va-
lor total de R$ 2.948,732,00 
referente à 1ª parcela do 
Programa Nacional de Ali-
mentação Escolar (Pnae). 
Atualmente, na rede estadual 

de Mato Grosso são servidas 
cerca de 413 mil refeições 
diárias. Nas escolas plenas, 
cujo ensino é integral, são 
servidas três refeições, assim 
como as escolas especiais. As 
creches, por sua vez, servem 
cinco refeições.

TRANSPORTE ESCOLAR
A Seduc também re-

passou aos 141 municípios 
do Estado a 1ª das 10 par-
celas relacionadas ao trans-
porte escolar, com valor de 
R$ 7.663,088,29. O repasse é 
feito direto aos municípios, 
pois o transporte escolar fica 
a cargo dos mesmos, respon-
sáveis pela manutenção dos 
veículos e pela contratação 
dos motoristas.

“parabenizo o Presidente 
Gerlan Melo e toda direto-
ria pela brilhante atuação 
à frente da entidade e por 
acolher dezenas de crianças, 
preenchendo um importan-
te espaço na vida delas” dis-
cursou.

Essa é a primeira vez 
que a CUFA/Peixoto de Aze-
vedo é contemplada com 
recursos públicos da prefei-
tura, em mais de 10 anos atu-
ando no amparo às crianças 
carentes.

Hoje a CUFA em Peixo-
to de Azevedo atende entre 
60 a 100 crianças com Ofi-
cinas de Informática, Violão, 
Serigrafia e aulas de Dan-
ças, Balé e Hip Hop, oferece 
ainda através de parcerias, 
cursos para as famílias das 
crianças participantes da ins-
tituição.
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