
No último feriado (15 de novembro), boa parte do comércio do quadrilátero central de 
Sinop abriu suas portas e a população aproveitou a oportunidade para ir às compras. O 
sucesso desta novidade está respaldando a decisão dos lojistas de abrir suas portas nes-
ta quarta (20), feriado estadual do Dia da Consciência Negra.     Página -7

SINOP

Grande parte do comércio
deve abrir suas portas

Mauro Mendes  
apresenta os
resultados aos 
prefeitos de MT
Os números apresen-
tados pelo Executivo 
estadual indicam que 
bons resultados já são 
vistos, dois desses exem-
plos citados por Mendes 
dizem respeito à saúde e 
educação, que segundo o 
governador estão sendo 
repassados rigorosamen-
te em dia.                Página  - 3

Os torneios Engetech Master de Tênis 2019 – Classes, válido como 16ª etapa do 
Circuito Estadual de Tênis de Mato Grosso – e o Engetech Open de Tênis 2019 – Du-
plas, válido como 3ª etapa do Circuito de Duplas de Tênis de Mato Grosso, iniciarão 
nesta quarta, em Cuiabá.                           Página -6

TORNEIOS ESTADUAIS DE TÊNIS

SINOP
“O Negro”:
voltado
à cultura
afro

O curso de Jornalismo 
promoveu na noite de ontem 
o evento “O Negro”, projeto já 
consagrado na instituição. 
A data é em homenagem ao 
Dia da Consciência Negra. O 
objetivo é promover ao uni-
verso acadêmico uma opor-
tunidade de conhecimento 
e debate sobre as questões 
étnico culturais na atualida-
de.                              Página - 8
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Na presente questão, se houve a constata-
ção de fraude com o produto arrecadado e 
sua destinação [...] não resta dúvida de que 
a exigência do malfadado Seguro Obriga-
tório já não mais tem motivo para a sua 
existência

O Presidente da República assinou 
uma medida provisória que extingue a 
partir de 2020, o Seguro Obrigatório de 
Danos Pessoais causados por Veículos 
Automotores, o DPVAT.

Segundo o governo, o custo total do 
DPVAT ao governo federal é de R$ 8,9 bi-
lhões.

Ele estima que seriam necessários 
R$ 4,2 bilhões para cobrir os valores 
pagos às vítimas. Outros R$ 4,7 bilhões 
seriam referentes à administração e fis-
calização do aludido recurso.

Ainda de acordo com a medida, o 
SUS vai continuar prestando assistên-
cia universal para todos os brasileiros 
mesmo sem essa fonte de receita.

Para o Ministério da Economia, o di-
nheiro excedente da arrecadação será 
destinado à Conta Única do Tesouro Na-
cional, em três parcelas anuais de R$ 1,2 
bilhão nos anos de 2020, 2021 e 2022.

Para alguns especialistas na questão, 
o Seguro Obrigatório tem inequívoca na-
tureza tributária, uma vez que nos mol-
des do Código Tributário Nacional, toda 
obrigação exigida em dinheiro de forma 
obrigatória pelo poder público que não 
seja decorrente de penalidade é consi-
derada tributo.

No caso em tela, a extinção do Segu-
ro Obrigatório confirma a voracidade do 
Poder Público no tocante à arrecadação 
fiscal, uma vez que mesmo com a ex-
tinção em relação a tal obrigação, será 
assegurada às vítimas de acidente de 
trânsito a cobertura através do Sistema 

Você sabe o motivo?
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“folga”, sem se preocupar com a ver-
dade por trás da data.

Se você está entre as pessoas que 
não sabem a resposta, aproveite o 
descanso para pesquisar, se inteirar, 
conhecer. Conhecimento é sempre 
muito bem-vindo, e faz uma baita 
diferença em nossa vida. Se você faz 

parte das pessoas que têm a 
resposta, aproveita para “espa-
lhar” isso. Puxe assunto com 
seus amigos, desperte o inte-
resse deles, “conte” os fatos, 
mostre os motivos.

Se você fizer isso, além de 
informar, tem chances de des-
pertar o interesse pela busca 
do conhecimento, ao menos 

em algumas pessoas. Em uma épo-
ca onde a informação é tão acessível 
muitas pessoas fazem questão de se 
manterem desinformadas, qualquer 
tentativa é louvável.

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!

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Não se nota motivação na transferência da 
Secretaria Especial de Cultura para a pasta do Tu-
rismo, recém-promovida, além de nova mostra de 
desprezo do presidente Jair Bolsonaro pelo setor 
—ou por aquilo que ele julga ser o setor. Ao que 
parece, o alcance da visão das hostes bolsonaristas 
sobre a política cultural não vai além de confron-
tar artistas e intelectuais simpatizantes da esquer-
da, supostamente em razão de generosas verbas do 
patrocínio estatal.

Assim, tratou-se de rebaixar a secretaria o mi-
nistério dedicado à área, providência de importân-
cia mais simbólica do que administrativa. Pior, a es-
trutura foi acomodada de início na esdrúxula pasta 
da Cidadania, um saco de gatos de programas sem 
maior relação entre si sob o comando do conserva-
dor Osmar Terra (MDB).

Na sequência houve uma série de iniciativas, 
em diversas instâncias do Executivo, no sentido de 
boicotar eventos e obras a partir de preconceitos 
ideológicos tacanhos.

O primeiro secretário de Cultura, Henrique Pi-
res, deixou o cargo em agosto, quando o ministério 
suspendeu edital para projetos de TV que contem-
plava séries com temática LGBT. Seu substituto, o 
economista Ricardo Braga, durou poucas semanas 
no governo. Assume o posto agora Roberto Alvim, 
no que evidencia outro ato de revanchismo con-
tra expoentes do mundo artístico que Bolsonaro 
vê como antagonistas. O ex-diretor do Centro de 
Artes Cênicas da Funarte, afinal, ganhou triste no-
toriedade com um ataque recente à atriz Fernanda 
Montenegro.

O vexame se completa com a transferência da 
secretaria para o Turismo, ministério inexpressivo 
no qual se equilibra aos trancos e barrancos Mar-
celo Álvaro Antônio, investigado por envolvimen-
to no esquema de candidaturas de fachada do PSL 
—sigla da qual o presidente busca agora se afastar. 
Esquece-se, no mais das vezes, que a Cultura não se 
limita a subsídios tributários a produções em músi-
ca, cinema ou teatro.

Seu aparato inclui, por exemplo, o Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Insti-
tuto Brasileiro de Museus e a Fundação Biblioteca 
Nacional, que juntos dispõem de R$ 850 milhões 
no Orçamento deste ano —o suficiente para mais 
que duplicar as verbas da pasta que vai absorvê-los.

Haveria sentido, teoricamente, na combinação 
entre políticas de valorização do turismo e da cul-
tura. Não parece ser o caso, porém.

Editorial

Cultura à deriva

Ranking dos Políticos - Facebook

Único de Saúde.
Ademais, outro ponto importante 

de reflexão, é o fato de que segundo 
consta dos motivos que foram apre-
sentados pelo Governo Federal no 
sentido de extinguir tal obrigação, é 
de que foram constatados inúmeros 

casos de fraudes envolvendo tal recurso 
financeiro.

Tal motivo de fato é relevante, uma vez 
que como defendido pela estadista britâ-
nica Margaret Thatcher, não há dinheiro 
público, mas sim dinheiro dos contri-
buintes, ou seja, é necessário que toda 
quantia arrecadada seja objeto de fisca-
lização, tanto pela sociedade como tam-
bém pelos órgãos de controle, à exemplo 
dos Tribunais de Contas e Ministério Pú-
blico.

Na presente questão, se houve a cons-
tatação de fraude com o produto arre-
cadado e sua destinação, bem como foi 
vislumbrado de que o serviço público 
de assistência às vítimas de acidente de 
trânsito pode ser prestado pelo Sistema 
Único de Saúde, o qual já é mantido com 
a arrecadação de tantos outros tribu-
tos, não resta dúvida de que a exigência 
do malfadado Seguro Obrigatório já não 
mais tem motivo para a sua existência.

Nesse contexto, o exemplo presente 
motiva o contribuinte a indagar quanto a 
finalidade de tantos outros encargos que 
oneram sobremaneira o seu orçamen-
to, principalmente aqueles que incidem 
diretamente nos serviços essenciais, os 
quais serão também oportunamente ob-
jeto de minha humilde análise.

VICTOR HUMBERTO MAIZMAN É AD-
VOGADO E CONSULTOR JURÍDICO TRI-
BUTÁRIO

E o fim 
do DPVAT

“SINTO EM DIZER”
“O HMC é o maior hospital na atualidade, 

aqui na Capital. Eu sinto em dizer, prefeito, 
eu não gosto de anunciar, mas é importante 
a gente anunciar que, na próxima semana, já 
quero convidar a todos para que possamos 
mostrar todo o projeto, todo o cronograma 
do edital de lançamento do Hospital Central, 
que está há mais de 30 anos paralisado. E 
na segunda (25), vamos apresentar o projeto 
para a finalização desse hospital, que será 
um hospital de 23 mil m²”, afirmou o gover-
nador.

CIDADES A PERIGO
O secretário-chefe da Casa Civil Mau-

ro Carvalho avaliou que o projeto que pode 
levar à extinção de 34 municípios de Mato 
Grosso não deve ser aprovado no Congresso. 
A mensagem é um dos pontos do novo pacto 
federativo, de Jair Bolsonaro, encaminhado 
ao Congresso no início do mês. “Não cabe ao 
governo do Estado debater isso. É uma inicia-
tiva Federal, mas não acredito que essa me-
dida vá passar. É uma medida extremamen-
te polêmica. Se for aprovada, ou não, cabe a 
Mato Grosso seguir a determinação. Mas não 
acredito no sucesso dela”, disse o chefe da 
Casa Civil.A proposta prevê a incorporação 
a municípios vizinhos das cidades com me-
nos de 5 mil habitantes e arrecadação própria 
menor que 10% da receita total.

COMPETIÇÃO...
Apesar de estarem juntos no mesmo 

palanque, o prefeito Emanuel Pinheiro e o 
governador Mauro Mendes expuseram algu-
mas de suas divergências durante a inaugu-
ração do novo Hospital Municipal de Cuiabá, 
na noite de segunda-feira. Uma delas foi em 
relação a quem fará a maior obra da Saúde 
na Capital. Depois de Emanuel dizer que, 
com 23 mil m², a nova unidade é a maior 
obra da história de Mato Grosso no setor, o 
governador tomou a palavra e passou a dis-
correr sobre metragem de seus projetos.

Procure conhecer nosso calendário, as datas importantes, 
as histórias. Nos meus tempos de criança isso se aprendia 
em casa e na escola. Infelizmente, hoje em dia, o assun-
to acaba ficando “de lado” nos dois ambientes. Ter um 
telefone com acesso à internet não te faz uma pessoa bem 
informada. Pense nisso.

CLIC 
FINAL 

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

LEANDRO CARECA

VICTOR MAIZMAN

Crédito: Reprodução

IMAGEM DO DIA

“Esquece-se, no mais das vezes, que a 
Cultura não se limita a subsídios tribu-
tários a produções em música, cinema 
ou teatro

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Você vai estar lendo esse artigo 
quarta, 20 de novembro, um feriado em 
plena quarta-feira. Feriado? Sim, fe-
riado! Com ponto facultativo, mas não 
deixa de ser feriado. E você sabe o mo-
tivo de ser feriado? Sei que, com essa 
pergunta, muita gente abaixa a cabeça, 
tenta desconversar ou “inventa” qual-
quer coisa que 
tenha relação 
com a escravi-
dão e seus des-
dobramentos 
para “justificar” 
o dia da consci-
ência negra.

Não, eu não 
vou “explicar” o 
motivo da data ser guardada. Também 
não vou entrar naquela discussão que 
incansavelmente fala sobre os reflexos 
da escravidão em seus descendentes 
até os dias atuais. Mas vou perguntar 
o que aconteceu que você não ficou sa-
bendo do que se trata o 20 de novembro.

Sei que muita gente tem a resposta 
na “ponta da língua”, não só a respeito 
desta data, mas de muitas outras.

Sou completamente contra a quan-
tidade de feriados que temos no Brasil, 
e mais contra ainda o fato de que uma 
boa parte das pessoas acha que o feria-
do é, pura e simplesmente, sinônimo de 

A família de Samuel Victor da Silva Gomes Carvalho, 6 anos, que desapa-
receu há quase um mês em Rondonópolis, está fazendo buscas por cidades da 
região. Parentes e amigos da família foram até Primavera do Leste e Poxoréu 
e espalharam cartazes. Samuel desapareceu no dia 20 de outubro. Ele estava 
na casa da avó quando pulou o portão da residência e desapareceu. Segundo 
a mãe, Anelice da Silva, a família não perdeu as esperanças e vai continuar 
procurando a criança.
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Jantar com os prefeitos de MT 

Mendes apresenta aos prefeitos 
balanço dos 300 dias de gestão
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na noite de segunda-feira 
(18), em um evento no Palá-
cio Paiaguás, o governador 
Mauro Mendes (DEM), este-
ve reunido com prefeitos de 
Mato Grosso para apresen-
tar um balanço dos seus pri-
meiros 300 dias de governo.

Os números apresentados 
pelo Executivo estadual in-
dicam que bons resultados 
já são vistos, dois desses 
exemplos citados por Men-
des dizem respeito à saúde 
e educação, que segundo o 
governador estão sendo re-
passados rigorosamente em 
dia.

“Adotamos medidas ne-
cessárias para mudar essa 
situação, como corte de des-
pesas, aprovação do Novo 
Fethab (Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação), 
critérios para a concessão da 
Revisão Geral Anual (RGA), 
redução de incentivos fis-
cais, renegociação de dí-
vidas, como a exemplo do 
empréstimo com o Bank 
of América e, mais recente-
mente, o encaminhamento 
da reforma da previdência”, 
destacou Mendes.

Mauro Mendes demons-
trou aos prefeitos que em 10 
meses já foram retomadas 
87 obras na educação, entre 
reformas, construções no-
vas, quadra poliesportivas 
e climatização de unidades 
escolares. Estão em proces-
so de licitação sete obras e 

outras 45 escolas, em fase de 
elaboração do projeto para 
serem licitadas.

“Muitas dessas obras es-
tavam paralisadas há mui-
tos anos, em decorrência da 
Operação Rêmora, realiza-
da pelo Ministério Público, 
que investigou fraude nas 
licitações. São anos de es-
pera e estamos conseguin-
do consertar essa situação”, 
destacou.

O governador também 
fez questão de enaltecer o 
trabalho da sua base aliada, 
dizendo que sem ela, tais 
avanços não teriam sido al-
cançados.

Mendes aproveitou a 
oportunidade também para 
projetar as metas de seu 
governo para 2020, onde 
as principais ações serão a 
busca pelo equilíbrio fiscal, 
a ampliação da capacidade 
de investimentos e colocar 
em dia o pagamento dos 
servidores públicos.

“Já para 2020, nossos ob-
jetivos macros são o equi-
líbrio fiscal, a retomada da 
capacidade de ampliar os 
investimentos, o pagamento 
em dia dos servidores públi-
cos, em única parcela, e au-
mentar as parceiras com as 
prefeituras. Todos vocês sa-
bem que os compromissos 
assumidos são cumpridos, 
pois estamos trabalhando 
com a verdade e colocando 
Deus na frente. Vamos con-
seguir consertar Mato Gros-
so”, frisou.

BONS RESULTADOS | Em reunião no Palácio Paiaguás, Mendes apresentou os resultados aos prefeitos de MT
Foto: tchélo Figueiredo

Foto: Marcelo caMargo/agência Brasil

Foto: angelo Varela / alMt

CRESCIMENTO MUNICIPALISTA

Frente em Defesa 
dos Municípios 
está instalada na AL

MÁ IDEIA

Mato Grosso é um dos estados que mais
perdem receita com a reforma tributária

DESEJO DE MAIA

Votação de pacote
anticrime pode ser
na próxima semana

Pacote já foi aprovado pelo GT responsável 

Interação com a AMM será importante para o 
desenvolvimento dos municípios 

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT) 
instalou, na última segunda-
-feira (18), na Associação Ma-
to-grossense dos Municípios 
(AMM), a Frente Parlamentar 
em Defesa dos Municípios 
de Mato Grosso. De acordo 
com o coordenador-geral, 
deputado Paulo Araújo (PP), 
a frente parlamentar visa 
trabalhar em parceria com a 
AMM ao destacar que todas 
as pautas que forem pro-
positivas e positivas para os 
municípios, a Frente Parla-
mentar, sairá em defesa dos 
municípios na Assembleia 
Legislativa.

Na avaliação do de-
putado progressista, é uma 
articulação justa e republi-
cana feita pelo presidente 
da AMM, Neurilan Fraga, 
que culminou na instalação 
da frente parlamentar. “Va-
mos discutir as demandas 
da AMM, nos posicionando, 
com vários temas que apor-
tarão, a exemplo, a PEC da 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O presidente da Câma-
ra, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
disse na terça-feira (19), que 
vai levar para votação em 
plenário na próxima sema-
na o pacote anticrime apro-
vado pelo grupo de trabalho 
(GT) que ficou responsável 
por analisar dois textos so-
bre o assunto encaminhados 
ao Legislativo. Uma das pro-
postas originais foi elaborada 
pelo ministro Alexandre de 
Moraes, do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), e ou-
tra pelo ministro da Justiça 
e Segurança Pública Sergio 
Moro.

O relatório final do GT 
foi apresentado ontem (19), 
na sede do STF, a Alexandre 
de Moraes. “Estamos dando 
uma colaboração importante 
em um tema que aflige tantos 
brasileiros”, disse Maia. “Nos-
sa intenção é poder votar o 
mérito na próxima semana. 
Se não houver consenso, va-
mos votar a urgência na pró-
xima semana e o mérito na 
semana seguinte”, acrescen-
tou ele.

Moraes lembrou que 
o pacote anticrime original, 

DA REPORTAGEM

A reforma tributária, 
atualmente em discussão na 
Câmara dos Deputados, é 
uma das medidas mais im-
portantes para o desenvol-
vimento do país. Para que a 
Proposta de Emenda Consti-
tucional 45/2019 seja benéfi-
ca tanto para União, quanto 
para Estados e Municípios, 
é preciso que ajustes sejam 
feitos antes da aprovação do 
texto. A criação de um Fundo 
de Desenvolvimento Regio-
nal é um dos pontos defendi-
dos pelo secretário de Fazen-
da, Rogério Gallo, para que 
os estados do Centro-Oeste 
não percam atratividade 
para novos investimentos. 
Outro ponto defendido pelo 
secretário, como um ajuste 
imprescindível, é a definição 
de compensação para os Es-
tados exportadores, já que as 

apresentado por ele ao Con-
gresso, começou a ser ela-
borado em 2017, quando foi 
constituída uma comissão 
de juristas para debater o as-
sunto. “Estou muito satisfeito 
com esse relatório final que o 
grupo de trabalho me apre-
sentou agora. Segundo a pró-
pria avaliação do grupo, em 
torno de 90% das propostas 
da comissão que eu presidi 
foram aceitas”, disse o minis-
tro.

No conjunto de propos-
tas está a previsão da Justiça 
abreviar o processamento de 
casos sobre crimes de menor 
potencial ofensivo, como o 
furto, por exemplo, para fo-
car maior atuação no comba-
te à criminalidade organiza-
da. O Grupo de Trabalho da 
Câmara trabalhou por cerca 
de oito meses nas propostas 
apresentadas por Moraes e 
por Moro para o combate à 
criminalidade.

Do pacote anticrime 
apresentado por Moro, al-
guns pontos foram rejeitados 
pelo Grupo de Trabalho da 
Câmara, como, por exemplo, 
a ampliação do excludente 
de ilicitude e a previsão de 
prisão após condenação em 
segunda instância.

exportações continuarão de-
soneradas.

As alterações na PEC 
45 foram discutidas nesta 
segunda-feira (18.11), duran-
te o Encontro Municipalista, 
promovido pela Associação 
Mato-Grossense dos Muni-
cípios (AMM). Na ocasião, 
o economista e Diretor do 
Centro de Cidadania Fiscal, 
Bernard Appy, apresentou 
os principais pontos da sua 
proposta de reforma tribu-
tária, que também está em 
tramitação no Congresso e é 
a mais avançada.

“A proposta é manter 
a carga tributária, sem au-
mento nem redução, com 
alíquota uniforme para todos 
os bens e serviços”, afirmou 
o economista, destacando 
que a gestão do imposto se-
ria realizada de forma com-
partilhada pelos três entes 
federados. De acordo com 

extinção dos municípios, a 
questão do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab) no Estado, questões 
previdenciárias dos municí-
pios”, justificou o deputado 
Paulo Araújo.

Um dos piores pro-
blemas mencionado pelo 
coordenador da Frente Par-
lamentar é o pacote do go-
verno federal. “Por não ter 
limite de repasse de recursos 
financeiros na área de edu-
cação e saúde, antigamente 
se tinha uma vinculação de 
receita do Governo Federal, 
esse é o mínimo, hoje com 
a PEC, o Governo Federal 
desvincula aplicação dos re-
cursos financeiros causando 
efeito cascata, inclusive nos 
estados que ficam desobri-
gados de gastarem o mínimo 
constitucional de 12, e esse 
exemplo, se replica nos mu-
nicípios. A intenção da fren-
te parlamentar também irá 
à defesa dos municípios no 
sentido”, reforçou Araújo.

Para o coordenador 
da bancada federal, depu-

ele, o modelo que está sendo 
proposto aumenta a compe-
titividade, elimina distorções 
e melhora o ambiente de ne-
gócios.

O eixo principal do pro-
jeto é a substituição de cinco 
tributos incidentes sobre 
consumo (IPI, PIS, Cofins, 
ICMS e ISS) por um único 
imposto, o chamado impos-
to sobre bens e serviços (IBS). 
Com isso, a tributação sobre 
teria uma alíquota unificada, 
o que pode ser prejudicial 
para alguns Estados, como 
Mato Grosso, onde o poten-
cial produtivo é maior do que 
o consumo.

“A proposta tem mérito 
e, do ponto de vista técnico, 
é a melhor proposta que está 
em tramitação, mas se não 
houver alterações, poderá ser 
prejudicial às arrecadações 
do Estado e municípios, por-
que somos um Estado que 

produz muito e consume 
pouco”, disse Gallo.

Dentre os ajustes neces-
sários, o secretário destacou 
quatro pontos fundamentais 
para a convergência da pro-
posta: a criação de um fundo 
de desenvolvimento regional 
com parte dos recursos do 
novo imposto; a criação de 
um fundo de compensação 
das desonerações para ex-
portações, que substituiria a 
Lei Kandir; a criação de um 
comitê gestor para admi-
nistrar esse novo tributo, o 
IBS; e a determinação de que 
a iniciativa legislativa seja 
para deliberar sobre o tema 
seja do Congresso Nacional, 
mas que as alterações sobre 
a base de arrecadação sejam 
propostas apenas por gover-
nadores e prefeitos, para que 
não haja perda de recursos 
importantes para Estados e 
municípios.

tado Neri Geller, é impres-
cindível, que se tenha um 
alinhamento entre o mo-
vimento municipalista e os 
parlamentares federais para 
o andamento das pautas. “É 
de suma importância que os 
prefeitos acompanhem os 
debates que também estão 
sendo feitos em Brasília, por 
isso a relevância dessa Fren-
te”, defendeu Geller.

Segundo Paulo Araú-
jo Mato Grosso, tem uma 
extensão territorial imensa, 
abrangendo 141 municípios, 

com alguns deles distantes 
mais de 1.500 quilômetros 
de Cuiabá. A frente será 
fundamental como base de 
apoio para suas demandas. 
A interação com a AMM será 
importante para contribuir 
diretamente no desenvolvi-
mento dos municípios.

A Frente está sob a co-
ordenação geral do deputa-
do Paulo Araújo, e os parla-
mentares membros: Dilmar 
Dal Bosco (DEM), Max Russi 
(PSB), Valmir Moretto (PRB) 
e Janaina Riva (MDB).
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TV  e Entretenimento

Piovani se pronuncia sobre 
ter jogado roupas de Scooby 
na rua

Nesta terça-feira (19), Luana Piovani resolveu 
comentar a respeito da notícia de que teria joga-
do as roupas de Pedro Scooby na rua, após o ex-
-marido ter assumido o namoro com Cintia Di-
cker. “É isso! Fez graça, visto logo a fantasia de 
louca”, escreveu, após o comentário de uma se-
guidora.Na mensagem, a internauta elogiava a 
loira por ter se desfeito dos pertences do surfis-
ta. “Tá certa, Luana. Já fiz isso também. Joguei 
tudo no meio da rua. Hilário foi ele, todo humil-
de, catando tudo. Não queria fazer graça? Então, 
tome!”. Para quem não sabe, a colunista Fábia de 
Oliveira noticiou que Cintia Dicker contou a al-
gumas amigas em um grupo no WhatsApp que 
Luana havia surtado ao tomar conhecimento da 
nova relação de Scooby. Segundo a moça, a atriz 
jogou tudo em uma pracinha perto de sua casa, 
em Portugal.
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‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’ vai 
se passar um ano depois do último filme

O novo filme da saga ‘Star Wars’, ‘A 
Ascensão Skywalker’, não vai se passar 
diretamente após os acontecimentos do 
último, ‘Os Últimos Jedi’. De acordo com a 
Entertainment Weekly, a produção é situa-
da pouco mais de 1 ano após o fim da an-
terior. A publicação continua descreven-

Estado de Mato Grosso, 20 e 21 de novembro de 2019

do a trama do novo filme, afirmando que 
a Primeira Ordem dizimou a Resistência, 
por isso Finn e Poe são enviados por Leia 
para procurar novos aliados pela galáxia. 
Enquanto isso, Rey vai treinar para aper-
feiçoar seu uso da Força, e os três se uni-
ram pela primeira vez.

‘Star Wars: A Ascensão Skywalker’ ain-
da não teve sua sinopse divulgada, e sabe-
mos apenas o que a breve descrição diz: ‘os 
sobreviventes da Resistência encaram a 
Primeira Ordem mais uma vez no capítulo 
final da saga Skywalker’. Aqui no Brasil, o 
filme estreia dia 19 de dezembro.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Técnico em ar condicionado, com experiência;
2-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
3-Auxiliar de recepção, com experiência;
4-Garçom, com experiência;
5-Lavador de veículos, com experiência;
6-Técnico de Segurança do Trabalho, com 
experiência;
7-Montador/Entregador, com experiência e CNH 
C;
8-Analista de crédito, com experiência;
9-Analista de APR, com experiência;
10-Desenhista, com experiência em AutoCad;
11-Caseiro, experiência e referência;
12-Comprador, com experiência e referência;
13-Vendas com experiência em estruturas 
metálicas;
14-Ajudante de serviços gerais, para marmo-
raria;
15-Atendente virtual, com experiência em redes 
sociais;
16-Auxiliar administrativo, com experiência e 
curso superior completo ou cursando;
17-Auxiliar de avicultura, com experiência;
18-Auxiliar de cozinha, com experiência;
19-Auxiliar de mecânico, com experiência;
20-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
21-Designer gráfico, com experiência;
22-Eletricista automotivo, com experiência;
23-Enfermeiro (a), com COREN;
24-Estoquista, com experiência em peças 
agrícolas;
25-Estoquista, com experiência em peças 
hidráulicas;
26-Mecânico, com experiência;
27-Motorista de entrega, com CNH D, com 
experiência
28-Operador de ponte rolante, com curso e 
certificado, com experiência comprovada;
29-Pessoa com deficiência;
30-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
31-Serrador, com experiência em fita deitada;
32-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica;
33-Técnico em enfermagem, com COREN;
34-Vendas, com conhecimento em informática e 
redes sociais;
35-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

EVANDRO ROQUE MORETTO – ME, CNPJ nº 
08.871.522/0001-70, torna público que requereu junto 
à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente 
SAMA/NM de Nova Mutum, a Licença de Operação para 
atividade de “Impressão de material para uso industrial, 
comercial e publicitário” localizado na Rua das Avencas, 
Residencial das Palmeiras, neste município. Não foi deter-
minado estudo de impacto ambiental.

 MONTREAL - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE 
LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 20.100.050/0001-58 torna 
público que requereu junto a SEMA - Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente – MT a Renovação da Licença de Insta-
lação (LI) para o loteamento urbano JARDIM MONTREAL, 
com área de 26,888127 hectares, no município de Rondo-
nópolis - MT, coordenadas geográficas Lat.: 16° 26’ 34,37 
S; Long.:54° 36’ 11,27” W.

R. DE SOUZA PIO, CNPJ 35.127.724/0001-85, torna pú-
blico que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Opera-
ção (LO) para atividades de 47.84-9-00 - comércio varejista 
de gás liqüefeito de petróleo (GLP) (CLASSE I), localizada 
na Rod. BR 163 - KM 715, Zona Rural, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266).

NELSON LUIZ PICCOLI, CPF 195.597.809-30, torna pú-
blico que requereu junto à SEMA/MT a Licença de Ope-
ração (LO) para área total de 304,13 ha, para atividade de 
irrigação com sistema de aspersão móvel tipo pivô central 
na Faz. Herkapi, Zona Rural de Vera/MT. NÃO FOI deter-
minado EIA/RIMA.

MOACIR MARQUES SALMAZO, CPF: 229.478.331-04, 
torna público que requereu junto à SEMA/MT as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de irrigação com sistema de aspersão móvel tipo 
pivô central em 285,96 ha na Fazenda São José, Zona Ru-
ral de Nova Mutum/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA

MOACIR MARQUES SALMAZO, CPF: 229.478.331-04, 
torna público que requereu junto à SAMA/NM as Licenças 
Prévia, de Instalação e de Operação (LP, LI e LO) para 
atividade de armazéns gerais na Fazenda São José, Zona 
Rural de Nova Mutum/MT. NÃO FOI determinado EIA/
RIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

PREGÃO ELETRÔNICO N° 026/2019
O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis torna 
público aos interessados a RETIFICAÇÃO do Edital de Pregão Eletrônico 
nº 026/2019, que tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS para futura e 
eventual aquisição de veículo tipo ônibus rural, micro-ônibus rodoviário, 
van e pick-up, para atender as necessidades das Secretarias Municipais 
de Educação e Infraestrutura. Onde se lê; do encerramento das 
propostas: dia 02 de dezembro de 2019, às 08:00 horas. (horário de 
Brasília - DF); Data de abertura das propostas: dia 02 de dezembro de 
2019, às 09:00 horas. (horário de Brasília - DF); Início da sessão de 
disputa de preços: dia 02 de dezembro de 2019, às 09:05 horas. (horário 
de Brasília - DF). Leia-se; do encerramento das propostas: dia 04 de 
dezembro de 2019, às 08:00 horas. (horário de Brasília - DF); Data de 
abertura das propostas: dia 04 de dezembro de 2019, às 09:00 horas. 
(horário de Brasília - DF); Início da sessão de disputa de preços: dia 04 de 
dezembro de 2019, às 09:05 horas. (horário de Brasília - DF). As demais 
disposições permanecem sem alteração. O edital com as retificações 
p o d e  s e r  o b t i d o  j u n t o  a o  s i t e :  
http://www.camponovodoparecis.mt.gov.br/Licitacoes/.

AVISO DE RETIFICAÇÃO

Campo Novo do Parecis, 19 de novembro de 2019.
Leandro Nery Varaschin

Pregoeiro

balbinoleiloes.com.br  - 0800-707-9272

LEILÃO - FAZENDAS/SÍTIO
1.364HA, Paranatinga/MT. Terras de cultura e

pastagens, Dois Rios, Rod. MT-130, confront. Rio
Korizevu, confront. córrego. 

Inicial R$ 10.972.744,00 (parcelável)

02 imóveis: A) 1.364ha, terras de pastagens,

confront. Rio Korizevu, Paranatinga/MT. 
B) 600ha, terras de pastagens, confront.córrego,

Chapada dos Guimarães/MT.
Inicial R$ 4.397.344,00 (parcelável)

511HA, Chapada dos Guimarães/MT. Terras de
culturas epastagens, Rod. MT-130, confront. Rio

Batovi. Inicial R$ 2.629.699,00 (parcelável)

24HA, Gaúcha do Norte/MT. Terras de culturas,
c/ casa e barracão, Estrada Rodinha.
Inicial R$ 258.211,00 (parcelável)

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 41/2019 – SRP 38/2019 

Processo Administrativo Nº 77/2019 
 
O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, através do 
Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de PREGÃO 
PRESENCIAL 41/2019 – SRP 38/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE EDITAL 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE 
CONCRETO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS 
PÚBLICOS. Conforme anexo I do edital em conformidade com as disposições das Leis 
Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto Municipal nº 039/2009. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
Horário de credenciamento dar-se-á das 10:00 às 10:30 horas (horário de Brasília-DF) do 
dia 29 de novembro de 2019, com abertura da sessão oficial do pregão presencial às 
10:30 horas (horário Brasília-DF). 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 
 
Santa Carmem/MT, 18 de novembro de 2019. 
 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

 
 
 

 
TERMO DE RATIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 068/2019 
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 PIZARRO HOSPITAL DIA LTDA, (CNPJ/MF nº 
02.506.535/0001-64), no valor global de R$ 83.575,20 (OITENTA E TRÊS MIL, QUINHENTOS 
E SETENTA E CINCO REAIS E VINTE 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 
SERVIÇO MÉDICO DE CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS E CIRURGIAS DE CATARATA. do 
respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 016/2019 da Chamada Pública n° 
008/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 
Peixoto de Azevedo/MT, 14 de novembro de 2019. 

CHEILA MIGLIAVACA 
Presidente – CPL 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP

 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 129/2019

Pregoeiro

Nova Mutum - MT, 19 de Novembro de 2019.

Nova Mutum - MT, 19 de Novembro de 2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 24 de Outubro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de suprimentos para impressoras das quais foram vencedoras 
as empresas: Itens 183153, 208722, 232274, 819840, 822286, 822319, 
822476, 825315, L F COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE 
INFORMÁTICA E REPRESENTAÇÕES LTDA -ME inscrita no CNPJ sob 
o número 22.328.534/0001-84 no valor de R$ 12.429,60; Itens 232357, 
232358, 232359, 825314, JOÃO BATISTA BUENO LANGER inscrita no 
CNPJ sob o número 17.560.200/0001-00 no valor de R$ 4.485,00; Itens 
822300, 822301, 822303, 822477, 822478, 823885, 824122, 825241, 
826066, 830145, 830159, 830160, 830161, D M P INFORMÁTICA LTDA - 
EPP inscrita no CNPJ sob o número 07.592.527/0001-00 no valor de R$ 
46.074,81; Itens 180908, 210285, 230885, 230998, 822468, 822469, 
822470, 822471, 823289, 825600, 826077, 830143, 830144, 830147, 
830150, 833444, 834399, 834400, GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS 
DE INFORMÁTICA EIRELI ME inscrita no CNPJ sob o número 
11.607.429/0001-68 no valor de R$ 95.957,12. Foram fracassados os 
itens: 173726, 189304, 830146.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO
do Pregão Presencial N° 133/2019

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 29 de Outubro 2019, com início às 
14:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
aquisição de equipamentos permanentes, para atender às necessidades 
das unidades pertencentes a secretaria de saúde. Das quais foram 
vencedoras as empresas: Itens 829886, INSTRAMED INDÚSTRIA 
MÉDICO HOSPITALAR LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
90.909.631/0001-10 no valor de R$ 206.800,00. Foram fracassados os 
itens: 834487. Os representantes assinaram a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Objeto: contratação de empresa para execução de rede de 13,8 Kv e 
baixa tensão com posto de transformação de 15 KVA na Avenida Brasil, e 
extensão de rede de baixa tensão com posto de transformação de 45 KVA 
na Avenida Araras ( área urbana do município ), conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 09 de dezembro de 2019. 
Horário: 14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá 
s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum - MT, 19 de novembro de 2019.

TOMADA DE PREÇOS N° 045/2019
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregoeiro

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de máquinas, 
equipamentos, ferramentas, postes de concreto e arames para atender 
as necessidades das Secretarias municipais   - Tipo: menor preço por 
item - Data de abertura: 5 de dezembro de 2019. Horário:  08h00min - 
local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  e  a n e x o s :  P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

PREGÃO PRESENCIAL N° 152/2019

PREGÃO PRESENCIAL N° 151/2019
Objeto: Contratação de agência de publicidade e propaganda visando a 
prestação de serviços de distribuição de mídia produzida pela Prefeitura 
Municipal de Nova Mutum - MT. Tipo: Maior Desconto - Data de abertura: 
04 de dezembro de 2019. Horário: 08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 
N, Centro, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser retirado no site do 
município (acessando publicações, licitações) ou pelo email 
licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone **65-3308/5400 – Horário de 
Atendimento: Das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min.

Presidente da CPL

Nova Mutum – MT, 19 de novembro de 2019.

AVISO DE PUBLICAÇÃO

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Nova Mutum – MT, 19 de novembro de 2019.

AVISO DE LICITAÇÃO

Fabrício Luiz Gonçalves

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 101/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 04 de dezembro de 2019 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE HERBICIDAS EM 
ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores informações através do 
Edital nº. 158/2019, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 

 
Matupá – MT, 19 de novembro de 2019. 

 
ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 

Pregoeira Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 102/2019 
 

A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 04 de dezembro de 2019 às 10h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO 
SIMPLES E ARMADO EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE 
OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES”. Maiores informações através do Edital nº. 
159/2019, que está disponível no site http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ 
e pode ser solicitado pelo e-mail atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da 
Prefeitura Municipal localizada da Av. Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-
3100 das 07h00min às 11h00min.  

Matupá – MT, 19 de novembro de 2019. 
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 
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Prefeitura Municipal de Matupá – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 103/2019 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 05 de dezembro de 2019 às 08h00min na 
sede da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE LEITES, FÓRMULAS E 
SUPLEMENTOS ALIMENTARES EM ATENDIMENTO AO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. 
Maiores informações através do Edital nº. 160/2019, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min.  
Matupá – MT, 19 de novembro de 2019.  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL  

 SRP Nº 057/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra 
aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste 
Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 057/2019, regida pela 
Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas 
condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, MEDALHAS E TROFÉUS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 08h00min do dia 04 de Dezembro de 
2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo 
poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 07hs às 11hs e 13hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. 
  

Peixoto de Azevedo, 19 de Novembro de 2019. 
 

Emerson Nunes Freitas  
Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 

03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-

SORRISO/MT, as LICENÇA PREVIA e LICENÇA DE INSTALAÇÃO, da 

DRENAGENS E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO LOTEAMENTO 

INDUSTRIAL NOVA PRATA, localizado Perímetro Urbano   do Município 

de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 

03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-

SORRISO/MT, a RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE INSTALAÇÃO, DO 

LOTEAMENTO INDUSTRIAL LEONEL BEDIN 2ª ETAPA, localizado 

Perímetro Urbano   do Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-

RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 

03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SAMA-

SORRISO/MT, a RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS  LICENÇA PREVIA 

e LICENÇA DE INSTALAÇÃO,  da Instalação da Ciclovia na  Avenida 

Blumenau entre a Rua dos Cardeais (Bairro: Recanto dos Pássaros) 

e Travessa das Camélias, localizado Perímetro Urbano   do Município 

de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.

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 

 
14,19,20/11 
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Torneio duplo será realizado a partir de hoje em Cuiabá 

Dois torneios estaduais de
tênis começam nesta quarta
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os torneios Engetech 
Master de Tênis 2019 – Clas-
ses, válido como 16ª etapa do 
Circuito Estadual de Tênis de 
Mato Grosso, e o Engetech 
Open de Tênis 2019 – Du-
plas, válido como 3ª etapa do 
Circuito de Duplas de Tênis 
de Mato Grosso, iniciarão 
nesta quarta-feira (20), a par-
tir das 16h, e continuarão até 
domingo (24), no Cuiabá Tê-
nis Clube. As disputas terão 
a participação de tenistas de 
cerca de 10 cidades e o públi-
co terá entrada gratuita.

Organizados pela Fede-
ração Mato-grossense de Tê-
nis (FMTT) em parceria com 
clubes e academias, o Cir-
cuito Estadual de Tênis (sim-
ples) de 2019 já teve 15 etapas 
realizadas em sete cidades: 
Sorriso, Primavera do Leste, 
Lucas do Rio Verde, Rondo-
nópolis, Nova Mutum, Sinop 
e Cuiabá, e o Circuito de Du-
plas de Tênis de 2019 teve 
duas etapas em Cuiabá. E al-
guns dos líderes de ranking 
entrarão em quadra como 
favoritos aos títulos de cam-
peões estaduais deste ano.

Na categoria simples 
(individual), na 1ª Classe Pro 
(principal categoria), Robson 
Nunes, 39 anos, de Cuiabá, 
lidera com 830 pontos e é o 
favorito por já ter sido cam-
peão do ranking em 2016 e 

2017. Seguido em segundo 
lugar pelo também tenista e 
professor de tênis, Kennedy 
Gregório, 30 anos, de Cuia-
bá, com 790 pontos. E a ca-
tegoria ainda contará com 
Lucas Gallego Lima, Kaue 
Noatto (15 anos), Edberg Re-
zende, Walter Storck Jr, Jor-
ge de Carvalho e João Paulo 
Silva.

Na simples, na 1ª Classe, 
Givanildo Almeida, um pro-
fessor de tênis de 57 anos, de 
Cuiabá, lidera com 1135 pon-
tos, foi o campeão nos dois 
últimos anos (2017 e 2018) e 
só precisa disputar o torneio 
para ser o campeão. Pois o 
2° colocado, Mário Meira, 41 
anos, está com 840 pontos e, 
se vencer o torneio, poderá 
alcançar só 1100 pontos. E os 
demais são: Rivaldo Barbosa, 
Rafael Araújo (14 anos), Luís 
Spiering, Samir Lahham (15), 
Rafael Lopes e Giovanni Du-
arte (14).

Na simples, na 1ª Clas-
se Feminina, há três tenistas 
com possibilidades de se tor-
narem campeãs do ranking 
de 2019. Em primeiro lugar, 
Tamy Ayumi Manabe, 15 
anos, de Cuiabá, com 1070 
pontos; Em segundo lugar, 
Débora José Lemes, 30 anos, 
de Tangará da Serra, com 
940 pontos; E em 3° lugar, 
Maria do Carmo Mendes, 
56 anos, de Cuiabá, com 830 
pontos. 

E a Tamy foi terceiro 

EM CUIABÁ | Mulheres de diferentes gerações disputam título na capital mato-grossense
Foto: Júnior Martins

Foto: assessoria

Foto: sergio Moraes

Equipe precisa vencer o jogo de qualquer forma para não 
sair com o vice da Copa Verde 

Seleção de Tite encerra série negativa de cinco partidas

FLUMINENSE

Sete gols sofridos nos minutos
finais custaram cinco pontos

VOLTOU A VENCER

Com gol de camisa 10 e de falta, 
Brasil faz 3 a 0 na Coreia do Sul

COPA VERDE

Cuiabá já treina em 
Belém para devolver 
derrota para o Paysandu

Foto: andré durão

Fluminense após sofrer gol de empate para o Atlético-MG

DA REPORTAGEM

O gol sofrido para o Atlé-
tico-MG aos 44 minutos do 2º 
tempo, no empate em 1 a 1 no 
Maracanã, no último sábado, 
custou ao Fluminense uma 
importante vitória na luta 
contra o rebaixamento. E não 
foi a primeira vez que o Tri-
color deixou escapar pontos 
preciosos nos minutos finais 
neste Brasileirão.

Ao todo, o Flu levou sete 
gols após os 40 minutos do 2º 
tempo. Destes sete gols, qua-
tro tiveram influência direta 
no resultado do jogo (vitória 
que virou empate ou empate 
que virou derrota) e fizeram 
o time de Laranjeiras deixar 
de somar cinco pontos.

Tais tentos foram nas der-
rotas para Goiás (0x1), São 
Paulo (1x2), Avaí (0x1), Goiás 
(0x3), Ceará (0x2), empate 
com o Atlético-MG (1x1) e 
um gol sofrido para o Inter 
em uma vitória (2x1).

Para o levantamento fo-
ram levados em considera-
ção os gols sofridos após os 
40 minutos do 2º tempo. O 
gol da derrota para o CSA, 
por exemplo, não foi conta-
bilizado, por ter ocorrido aos 
33 da etapa final.

O Fluminense é o segun-
do time neste Brasileirão que 
mais foi vazado após este pe-
ríodo, com sete gols sofridos. 
Está empatado com Athleti-

DA REPORTAGEM

A série negativa ficou 
para trás. A seleção brasi-
leira venceu com tranquili-
dade a Coreia do Sul por 3 
a 0 - gols de Lucas Paquetá, 
Philippe Coutinho e Dani-
lo - no estádio Mohammed 
Bin Zayed, em Abu Dhabi, 
nos Emirados Árabes Uni-
dos. Depois da derrota para 
a Argentina, o time de Tite 
venceu seu último compro-
misso do ano.

O Brasil agora só volta 
a campo em compromisso 
oficial, nas eliminatórias, 
em março do ano que vem. 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá chegou na 
segunda-feira (18) a Belém, 
capital do Pará, onde enca-
ra na noite de quarta (20) o 
Paysandu na grande decisão 
da Copa Verde. O Dourado 
tem a desvantagem de ter 
perdido o jogo de ida, em 
plena Arena Pantanal, por 1 a 
0, e agora precisa da vitória 
de qualquer forma para não 
sair de campo vice-campeão.

Conforme o regula-
mento da competição, não 
há critério do gol fora, por-
tanto, para ser bicampeão da 

Copa Verde, o Cuiabá preci-
sar vencer por pelo menos 
dois gols de diferença nos 90 
minutos, ou caso vença por 
diferença de um (1x0, 2x1, 
3x2), a disputa vai para os 
pênaltis.

A partida será disputada 
a partir das 20h, no Estádio 
Mangueirão. O técnico Mar-
celo Chamusca poupou boa 
parte dos titulares na última 
rodada da Série B (empate 
sem gols com o Figueirense, 
em Florianópolis). Desta for-
ma, deve entrar em campo 
com força máxima. A escala-
ção, porém, só será divulga-
da hoje à tarde.

O sorteio para a definição da 
tabela, em pontos corridos, 
será realizado em Cartage-
na, na Colômbia, dia 3 de 
dezembro.

O melhor jogador do 
Brasil na vitória sobre a Co-
reia do Sul não fez gol. Mas 
deu passe para dois. Renan 
Lodi cruzou perfeito para 
Lucas Paquetá, em boa joga-
da de Coutinho, no primei-
ro tempo e foi preciso na 
segunda etapa, com cruza-
mento rasteiro, para Danilo 
fuzilar. Na vitória por 3 a 0 
sobre a Coreia do Sul, a se-
leção brasileira, com cinco 
alterações, conseguiu soltar 

mais o seu jogo. Foi interes-
sante notar a aproximação e 
o entendimento de Paquetá 
e Coutinho, com apoio de 
Arthur, quase sempre em 
avanços pela esquerda. Era 
lá que subia - e bem - Lodi.

Fabinho substituiu 
bem Casemiro e disse “pre-
sente” para a disputa de 
vaga. Roubou a bola e so-
freu a falta no gol de Phili-
ppe Coutinho. Aliás, repa-
rou bem? Saiu gol de falta. 
Depois de quase cinco anos. 
A última vez tinha sido em 
batida de Neymar no dia 4 
de setembro de 2014 (1 a 0 
em cima da Colômbia).

co-PR, Internacional, Chape-
coense e CSA neste ranking. 
O líder neste quesito é o lan-
terna Avaí, vazado nove vezes 
nos cinco minutos finais mais 
os acréscimos. Por outro 

lado, o Fluminense anotou 
quatro gols após os 40 minu-
tos do 2º tempo. Dois deles 
influenciaram nos resultados 
e geraram um total de quatro 
pontos ao Tricolor. Um deles 

foi marcado por Yony na vi-
tória épica sobre o Grêmio, 
em Porto Alegre na 3ª roda-
da. O outro, foi anotado por 
João Pedro, no triunfo sobre 
o Fortaleza, pela 18ª rodada.

lugar no ano passado e a Ma-
ria do Carmo foi segundo lu-
gar nos últimos três anos.

Na categoria de duplas, 
na Duplas Masculina – Pro/

AM, Mario Meira e Wes-
ley Nunes lideram com 180 
pontos e Bruno França e 
Lucas Lima estão na segun-
da posição com 120 pontos. 

Já na 1ª Classe Duplas Mas-
culina, Alexandre Pereira e 
Alexandre Murata lideram 
com 180 pontos e Givanildo 
Almeida e Kaue Noatto estão 

atrás com 120. E na 1ª Classe 
Duplas Feminino, Giuliana 
e Isabela lideram com 180 
pontos e Bárbara Almeida e 
Raquel Bleich atrás com 120.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No último feriado (15 de 
novembro), boa parte do co-
mércio do quadrilátero cen-
tral de Sinop abriu suas por-
tas e a população aproveitou 
a oportunidade para ir às 
compras. O sucesso desta 
novidade, que começa a ficar 
com cara e rotina dos gran-
des centros brasileiros, está 
respaldando a decisão dos 
lojistas de abrir suas portas 
nesta quarta-feira (20), feria-
do estadual do Dia da Cons-
ciência Negra.

A decisão do comércio de 
abrir nos feriados ficou mais 
fácil desde a publicação da 
Portaria 604/2019 do Gover-
no Federal e da Lei Munici-
pal 175/2019, publicada no 
Diário Oficial do dia 29 de 
agosto deste ano, que auto-
riza o comércio a abrir sem 
precisar pagar alvará espe-
cial.

“Porém, não podemos nos 
esquecer da questão traba-
lhista que precisa ser res-
peitada. Cada um tem o seu 
sindicato que representa a 
sua categoria e deve obser-
var estas regras”, explicou 
Marcio Kreibich, diretor da 
CDL Sinop.

“Com base no seu histórico 
de entradas e saídas, cabe ao 
lojista definir se compensa 
abrir ou não no feriado, mas 
no caso deste dia 20 de no-
vembro, a CDL Sinop sugere 
aos lojistas que funcionem 
normalmente”, completou.

Para os lojistas que tem 
funcionários regidos pelo 
Sintracon a Convenção Co-
letiva de Trabalho firmada 
com a Fecomércio diz o se-
guinte: Cláusula Trigésima 
Quarta - Trabalho Nos Feria-
dos. As empresas do comér-
cio em geral localizadas nos 
municípios da base territo-
rial do Sindicato Obreiro, 
estão autorizadas a trabalha-
rem nos dias de feriado (Fe-
deral/Estadual/Municipal) 
conforme disposto em Lei 
Federal nº 11.603/2007, des-
de que autorizadas por Lei 
Municipal, com exceção dos 
seguintes feriados civis e re-
ligiosos: 01 de Janeiro (Ano 
Novo); Sexta Feira Santa; 1º 
de Maio (Dia do Trabalha-
dor); 02 de Novembro (Fi-
nados); e 25 de Dezembro 
(Natal). PARÁGRAFO PRI-
MEIRO – Conforme dispos-
to no artigo 9º da Lei 605/49, 
para que ocorra o trabalho 
em feriado, a legislação de-
termina duas soluções para 
o empregado ser recompen-
sado. PARÁGRAFO SEGUN-
DO – O empregado terá o 
livre arbítrio de escolher en-
tre: A remuneração do dia de 
feriado quando trabalhado, 
que será paga em dobro, in-
cluídas as comissões de ven-
das (a serem calculadas pela 
média mensal), ou concessão 
de folga compensatória a ser 
concedida dentro do prazo 
de até 15 dias após o feriado 
trabalhado.

Mais de 100 empresas do 
quadrilátero central de Si-

Foto: AssessoriA

Foto: tCe-Mt

SINOP

GCM leva formação sobre trânsito
para estudantes da Gleba Mercedes

DESMATAMENTO

MT perdeu 1,5 mil km² de
floresta entre 2018 e 2019

CLÁUDIA

Bebê morre 
após ser atacada
por cão da raça 
rottweiler

Alunos da Gleba Mercedes V receberam orientações 

Flagrante de desmatamento na Reserva Extrativista 

Foto: ilustrAtivA

Cão atacou criança em Cláudia 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Guarda Civil Munici-
pal de Sinop vem realizando 
uma série de trabalhos vol-
tados à formação de estu-
dantes em diferentes idades 
sobre noções de deveres e 
direitos legais, riscos, peri-
gos e situações que amea-
çam a segurança no trânsito. 
A última agenda do projeto 
foi realizada na Escola Car-
los Drummond de Andrade, 
na Gleba Mercedes V, Assen-
tamento Weslei Manoel dos 
Santos.

As palestras contam 
com as exposições conduzi-
das pelos agentes da GCM e 
por meio dos quais os edu-
candos aprendem sobre 
como a construção de um 
trânsito mais seguro pode 
salvar vidas. 

A proposta é formar 
multiplicadores para que 
eles estendam, aos pais, a 

DA REPORTAGEM

De acordo com dados 
divulgados pelos Instituto 
Nacional de Pesquisas Es-
paciais (Inpe), Mato Grosso 
perdeu 1.685 km² de floresta 
entre agosto de 2018 e julho 
de 2019. A área desmatada 
representa um aumento 13% 
em relação ao levantamento 
anterior, realizado entre ju-
lho de 2017 e agosto de 2018. 
É o quinto ano consecutivo 
que Mato Grosso apresenta 
uma taxa superior a 1.480 
quilômetros quadrados. O 
estado ocupa a segunda co-
locação no ranking de des-
matamento, atrás apenas do 
Pará, que concentrou quase 
40% das derrubadas no mes-
mo período. Mato Grosso 
foi responsável por 17% total 
de desmatamento verifica-
do Inpe. Em 2018, segun-
do o Inpe. Cerca de 90% do 
desmatamento nos biomas 
Amazônia e Cerrado no es-
tado foi ilegal.

DA REPORTAGEM

Uma menina, de ape-
nas um ano e oito dias, mor-
reu na segunda (18) após ser 
atacada por um cão da raça 
rottweiler, na em Cláudia. 
A bebê estaria em uma rede 
quando o cão teria avançado 
nela. A região mais afetada da 
vítima foi a cabeça.

Conforme informações 
preliminares, a menina es-
taria com a mãe na casa dos 

patrões dela, deitada em uma 
rede, quando o ataque acon-
teceu. Os detalhes de como 
tudo aconteceu ainda não fo-
ram divulgados.

A menina ainda foi 
socorrida por uma equipe 
médica de Cláudia e enca-
minhada para o Hospital Re-
gional de Sorriso. 

Porém, não resistiu aos 
ferimentos e morreu dentro 
da ambulância, antes de dar 
entrada na unidade.

Foto: DivulgAção

Boa parte do comércio deve abrir neste feriado de Consciência Negra 

Apesar do feriado, grande parte
do comércio deve abrir hoje
SINOP| Lojistas esperam que o consumidor aproveite o dia de folga para ir às compras

série de conhecimento ad-
quirido. Só na cidade de Si-
nop, mais de 900 crianças já 
assistiram às palestras neste 
ano.

A GCM também tem 
realizado diálogos com con-
dutores nas imediações das 
escolas, por meio de blitz 
educativa, além de con-

versas com estudantes que 
usam o transporte escolar 
do município. Nas ruas, blit-
ze educativas para motoris-
ta também são realizadas.

nop já sinalizaram que vão 
abrir as portas hoje. A CDL 
e a ACES estão divulgando 
essa informação para que o 
consumidor não tenha dúvi-
das e vá as compras. 

E para melhorar o trân-
sito, a Prefeitura, a pedido 

das entidades e dos empre-
sários, está adequando os es-
tacionamentos do centro da 
cidade, criando novas vagas 
para motocicletas e abrindo 
também novas vagas para 
veículos.

“O transito está se tornan-

do um desafio diário e o es-
tacionamento no centro é o 
nosso calcanhar de Aquiles, 
já fizemos várias reuniões em 
busca de soluções, campa-
nhas de conscientização para 
que funcionários e proprie-
tários deixem as vagas para 

os clientes, e agora apresen-
tamos uma proposta de re-
adequação que acredito que 
nos dará um fôlego neste fim 
de ano, tudo para melhor o 
movimento no comercio”, fi-
nalizou o presidente da CDL 
Marcos Antônio Alves.
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Durante evento, Simone recebeu Moção de Aplauso pelo 
trabalho prestado

Evento foi realizado ontem, na própria 
instituição

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O curso de Jornalismo da 
Fasipe promoveu na noite 
desta terça (19) o evento “O 
Negro”, projeto já consagra-
do na instituição e idealizado 
pela professora Simone dos 
Santos Medeiros Siqueira. A 
data foi escolhida em home-
nagem ao Dia da Consciência 
Negra, celebrada nesta quar-
ta (20). Trabalhando temáti-
cas relacionadas às minorias, 
à cultura-afro-brasileira, 
direito humanos e questões 
étnico-raciais, Simone im-
plantou o projeto em 2012.

“O objetivo d’O Negro é 
promover ao universo aca-
dêmico uma oportunidade 
de conhecimento e debate 
sobre as questões étnico cul-
turais na atualidade. O even-
to é uma celebração à cultu-
ra afro-brasileira”, destaca a 
professora.

A edição deste ano teve 
como temática “Imigran-
tes Afro-descendentes e 
suas Histórias”, oferecendo 
a acadêmicos e convidados 
uma noite de debate sobre 
as principais problemáticas 
enfrentadas pelos imigran-
tes afro-descendentes em 
Sinop. 

Além da presença de 
professores e acadêmicos, o 
evento contou com o apoio 
de advogados da área do Di-
reito do Trabalho e de imi-
grantes vindos da República 
Dominicana, Venezuela, Co-
lômbia, Cuba e Haiti.

“É uma exaltação à im-
portância do negro africano 
para a formação da socie-
dade nacional, um resgate 
da linda história deste povo 
que tanto colaborou para o 
desenvolvimento deste país”, 
emenda Simone.

SINOP | Em homenagem à Consciência Negra, evento reuniu atividades e público diverso para roda de conversa
Foto: AssessoriA Foto: AssessoriA

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

Curso de Jornalismo promove evento 
“O Negro”, voltado à cultura afro

Simone, que é bacharel 
em Turismo e atua como do-
cente na Fasipe desde 2007, 
foi coordenadora do curso 
em que se formou e hoje le-
ciona as disciplinas de Cul-
tura Afro-Brasileira, Direitos 
Humanos e Relações Étnico-
-Raciais, Sociologia e Filoso-
fia.

Em 2011, desenvolveu um 
projeto relacionado à cultu-
ra indígena. Nessa oportu-
nidade, conheceu a artista 
Deuseni Felix, uma talentosa 
senhora que viveu durante 
anos observando e expondo 
em suas telas o cotidiano da 
vida do índio e a simplicida-
de de viver em comunidade, 
sem se preocupar com mui-
tas coisas, somente com o 
necessário para sobreviver 
em um ambiente digno e fa-
miliar.

A partir desse encontro, 
seu olhar se voltou para as 
minorias, sentindo um gran-
de anseio por conhecer mais 
sobre as etnias que formam 
o povo brasileiro, e, no ano 
seguinte, apresentou à IES e 
aos acadêmicos o projeto “O 
Negro”.

“A ideia consistia em de-
senvolver uma ação que des-
pertasse nos espectadores 
a mesma curiosidade e res-
peito pelas pessoas que for-
mam a nossa sociedade, mas 
que são considerados mino-
rias. Um evento que lanças-
se um olhar sobre a cultura 
e história do africano, suas 
lutas, conquistas, história e, 
sobretudo, sua participação 
importante na formação do 
povo brasileiro”, explica a 
docente.

O primeiro “O Negro” 
aconteceu em 2012 e nele as 
expectativas foram atendi-
das. O auditório da Fasipe foi 
palco de palestras, bate-papo 

e apresentações culturais. 
A partir de 2014 “O Negro” 
tornou-se um evento insti-
tucional da Fasipe, passando 
a fazer parte do calendário 
acadêmico, e ocorrendo 

anualmente. Mestres, dou-
tores, advogados e autori-
dades se voluntariam, desde 
então, para oferecer seus co-
nhecimentos, voltados para 
a minoria negra, através de 

palestras, rodas de conversa 
e mesas redondas.

MOÇÃO DE
APLAUSO
Em reconhecimento pe-

los serviços prestados à co-
munidade, a professora foi 
agraciada durante o evento 
com a Moção de Aplauso 
concedida pela vereadora 
Professora Branca.


