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ESTADUAL

Começou neste fim de semana a fase quartas de final do Campeonato Mato-
-grossense. Um dos quatro confrontos reuniu justamente os rivais Sinop e 
Luverdense, no Gigante do Norte, no domingo. Porém, o jogo terminou em-
patado em 0 a 0 e quem vencer quarta-feira avança. Em caso de nova igual-
dade, penalidades.                                                                                   Página -6

SORRISO

UNEMAT/UNCUYO

Colisão deixa 2 mortos

Acordo de cooperação mútua

Um acidente fatal foi registrado no domingo de manhã na BR-
163, em Sorriso. O empresário Leandro Diel e o advogado Cristiano 
Kaiser morreram após baterem suas motos em um veículo de pas-
seio.                                                                            Página - 7

A Unemat, campus Sinop, está promovendo até o dia 28, um 
evento internacional entre Brasil e Argentina para discutir formação 
universitária, internacionalização e inovações curriculares. Durante a 
programação, será assinada uma carta de intenções de desenvolvi-
mento de atividades de caráter acadêmico, científico e cultural entre 
a Unemat e a Universidade Nacional de Cuyo (UNCuyo).                       

                                                 Página - 3

Divulgação

Divulgação

SportSinop

portal SorriSo

JoSé roberto gonçalveS

SINOP E LEC: NO ZERO

A chegada de uma nova companhia aérea para operar voo em Sinop, como também a am-
pliação dos serviços já existentes, movimentam as possiblidades de fluxo no aeroporto no 
Nortão. A expectativa é que não só a população de Sinop, como também da região, passe a 
se beneficiar com as novidades.                                                                           Página -3

APÓS LEILÃO

Aeroportos terão novas opções
de voo para os próximos meses

Cartórios
promovem
casamentos
gratuitos
A Associação dos Notários e 
Registradores do Estado de 
Mato Grosso (Anoreg-MT), enti-
dade que representa os cartó-
rios, é idealizadora do Projeto 
“Cartório Amigo – Ações para 
um futuro melhor”, que con-
siste na prestação de diversos 
serviços gratuitos, como o ca-
samento social.            Página  -7



Mantendo a “ordem” desde o começo
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percebi um “mundo” bem diferente, com 
muito mais exigência. E nisso se passa-
ram quase 16 anos, circulando todo o dia.

Disciplina, organização, conheci-
mento e criatividade são palavras de 
ordem para quem, assim como eu, quer 
escrever artigos diariamente. Você preci-
sa conhecer seu potencial e jamais “abu-

sar” dos limites ou da “sorte”. 
Ficar, por exemplo, sem es-
crever durante a semana, me 
leva a ter que escrever cinco 
artigos no fim de semana. Pe-
sado? Sim. Impossível? Para 
mim, não. Mas você precisa 
saber até onde pode ir, sem 
ver seus projetos indo por 
água abaixo.

Ser organizado é funda-
menta em tudo na vida, e nes-
se assunto, evidentemente, 

também. Deixar para depois pode trazer 
grandes complicações, e não é isso que 
você quer, não é mesmo?

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

Estamos ainda nas primeiras edições 
do jornal e eu já estava conseguindo “me 
perder” aos arquivos. Como o material es-
tava circulando simultaneamente em dois 
veículos eu acabei mantendo os mesmos 
nas pastas do mais antigo, jogando de um 
dia para o outro a organização do mais 
novo. O resultado? Acumulou.

É aí que você 
precisa recorrer ao 
calendário e aos e-
-mails enviados, pois 
não se recorda mais 
das datas, para poder 
colocar tudo no lugar 
certo. No fim das con-
tas, a “boa notícia”: 
tudo está como deve-
ria.

Sei que pode pa-
recer algo muito sim-
ples de se fazer, e realmente é, levando 
em consideração, claro, um detalhe: com 
edições diárias o volume de “bagunça” au-
menta muito rápido, e se você “dormir no 
ponto” pode ter um baita trabalho para or-
ganizar tudo.

Me lembro de quando comecei a escre-
ver para jornais, cerca de 23 anos atrás. As 
edições eram quinzenais, e a organização, 
evidentemente, extremamente simples. 
Minha experiência seguinte foi em circu-
lação duas vezes por semana, e posterior-
mente, três. Quando iniciei no jornal diário 
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A frustração do crescimento econômico se tornou 
também evidente nas finanças públicas. O Ministério da 
Economia anunciou que, por precaução, vai suspender 
gastos de quase R$ 30 bilhões neste ano, até segunda or-
dem, a depender de melhoras no cenário.

Conforme o jargão brasiliense, o governo recorreu 
ao contingenciamento, tradicional expediente de início 
de ano destinado a corrigir excessos de otimismo na ela-
boração do Orçamento e evitar o descumprimento de 
metas.

Dado que a maior parte das despesas tem caráter 
obrigatório, caso do pagamento de salários, aposenta-
dorias e benefícios assistenciais, a contenção provisória 
deve recair, como é também de costume, sobre a conta 
de investimentos.

Esses desembolsos, em obras e equipamentos, estão 
à míngua desde 2015. No último ano, mal passaram de 
R$ 50 bilhões, o equivalente a apenas 4% do gasto federal 
não financeiro —entre 2008 e 2015, essa proporção foi 
em média de 6,5%.

Nas estimativas da equipe econômica, a receita de 
impostos tende a ser menor do que a prevista na lei orça-
mentária deste 2019. A projeção para a expansão do Pro-
duto Interno Bruto, afinal, caiu de 2,5% para 2,2%. Além 
do mais, conta-se com a possibilidade de frustração de 
recursos vinculados à privatização e à exploração do pe-
tróleo.

Está claro, decerto, que se trata apenas de cálculos e 
procedimentos de cautela. No curto prazo, a arrecadação 
tem comportamento um tanto errático e, assim, pode vir 
a surpreender de modo positivo, mais adiante. No entan-
to o contingenciamento diz bastante sobre o estado geral 
da economia brasileira.

Mesmo que a receita pública se recupere, a perspec-
tiva por ora é de contenção, de menos obras e de maior 
degradação da infraestrutura nacional, com efeitos de 
arrasto no setor privado. No conjunto das atividades, o 
sentimento não se mostra diferente. As previsões para o 
crescimento da produção e da renda se tornam mais mo-
destas —dependem, em particular, da duvidosa capaci-
dade política do governo para o avanço de reformas.

Sem garantias de que o conserto virá, empresários e 
consumidores também contingenciam gastos, a sua ma-
neira. O resultado é uma economia quase estagnada em 
um patamar baixo de emprego. A incerteza não tem efei-
tos apenas sobre a programação de gastos do governo, 
das famílias e das firmas. Também a política monetária 
vive momento de indefinição. Discute-se cada vez mais a 
adequação do nível da taxa de juros básica, que o Banco 
Central deixou mais uma vez intocada na semana passa-
da. 

Acentua-se a percepção de que existe margem para 
reduzi-la, mas adia-se a decisão devido à insegurança 
quanto ao sucesso das reformas no Congresso. Trata-se 
de um país em suspenso, portanto, à espera dos sinais 
dogoverno Jair Bolsonaro (PSL), até aqui pouco encora-
jadores. O panorama atual inspira, nos setores público e 
privado, mais cautela do que esperança e ousadia.

Editorial

Em suspenso

Ranking dos Políticos - Facebook

de igualdade social, não só no Brasil, mas no mundo. 
A sua organização e previsão legal, adveio com Lei 
Federal 8.080 de 19 de setembro de 1990, que dispõem 
sobre as condições a promoção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes do Sistema Único de Saúde. A política 
geral do SUS invocada nesta lei, e demais derivadas da 
mesma, são frutos de um árduo trabalho dos legislado-
res e em principal - Dos Trabalhadores Diretamente e 
Indiretamente do SUS - que de forma empírica ao longo 
de décadas de experiências, estudos, casos práticos e 
situações peculiares, conseguiram, pelo mesmo no pla-
no - teórico traçar uma real - situação da Saúde Públi-
ca no Brasil. Porém, como já citado, muitas das ações, 
planejamentos e execuções se esbarram na questão fi-
nanceira do ente responsável. Não se perdendo de vis-
ta, que o SUS, detém recursos limitados, para reflexão 
vejamos o seguinte questionamento: Qual cidadão pa-
garia um caríssimo plano de saúde, se tivéssemos um 
atendimento de excelência e eficaz no serviço público 
e gratuito? Claro que, se todos os pagantes de planos de 
saúde migrassem para o SUS, o sistema entraria em 
colapso. Sobra a Educação Permanente em Saúde em 
breve resumo, é a prática de ensino-aprendizagem pro-
duzindo conhecimento a partir de cada realidade, seja 
ela nacional, estadual, regional, e principalmente a lo-
cal ou similar. Com o objetivo de se responder os mais 
diversos atuais e futuros questionamentos que vierem 
a surgir, sempre primando pela melhor prestação de 
um serviço de qualidade e eficaz, que no presente caso 
é o SUS. É necessário para a efetivação da educação 
permanente em saúde, não só a participação dos pro-
fissionais do SUS, mas de todos os que de alguma forma 
possam melhorar e trazerem para a prática, soluções 
empreendedoras com a finalidade de se tornar a vida 
de todos mais fácil. Afinal, não justo e nem razoável 
assistir a exclusão, marginalização ou sofrimento de 
um segmento da humanidade que não tem meios fi-
nanceiros ou influências - políticas - para se alcançar 
um mínimo existencial, basilar da vida, que é o direito 
à saúde. 

Por fim, embora os empreendedores sejam motiva-
dos para o ganho financeiro, é necessário se despertar 
que dentro do social, também é possível trazer soluções 
eficazes com a finalidade de se fazer a vida do próximo 
mais fácil e feliz, e é claro, dentro de um contexto, have-
rá sim a recompensa imaterial, e porque não financeira 
também? Quem sabe tendo a sua ideia financiada por 
uma instituição privada ou até mesmo pelo Governo. 

ELVIS CREY ARRUDA DE OLIVEIRA É SERVIDOR 
DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E ADVOGADO 
EM CUIABÁ

Empreendedorismo social

PROJETO 2020
O PPS mudou de nome e se transfor-

mou em Cidadania. Líderes do partido 
se reuniram em Brasília, no sábado (23), 
e decidiram que irão lançar candida-
tos a prefeitos em todas as capitais. Em 
Cuiabá, o empresário Júnior Macagnam 
é apontado como virtual pré-candidato, e 
admite que irá trabalhar para construir o 
projeto. Ele foi candidato a deputado fe-
deral nas últimas eleições e faz parte do 
movimento RenovaBR.

PREJUÍZOS
Após o veto do Governo ao uso da Are-

na Pantanal para o Festival 300 Anos e, 
posterior cancelamento, a Prefeitura de 
Cuiabá apresentou cálculos sobre os pre-
juízos. O Festival representaria a geração 
de aproximadamente 10 mil empregos 
diretos e indiretos. O púbico estimado 
era de 40 mil pessoas/dia, o que poderia 
render mais de R$ 4 milhões seriam in-
jetados na economia, além de aumento 
na ocupação dos hotéis e bares. Também 
deixam de ser arrecadados 140 toneladas 
de alimentos não perecíveis para serem 
distribuídos para as famílias carentes de 
Cuiabá.

BANDEIRA BRANCA
A decisão do governador Mauro MenO 

deputado federal José Medeiros (Pode-
mos), vice-líder do governo Bolsonaro 
na Câmara, usou o Twitter para pratica-
mente pedir uma trégua nos ataques que 
grupos bolsonarstas têm feito nas redes 
contra o presidente da Câmara Federal, 
Rodrigo Maia (DEM). A animosidade en-
tre Executivo e Legislativo tem começado 
a colocar em risco a reforma da Previdên-
cia. “Estamos falando da vida nacional. 
Não pioremos”, apelou.

O número de vítimas da passagem do ciclone Idai por Moçambi-
que, Malauí e Zimbábue aumenta diariamente. Pelo menos 446 pes-
soas morreram em Moçambique, 259 no Zimbábue e 56 no Malauí. 
Para as agências humanitárias, o desastre em Moçambique tem se-
melhanças com as tragédias humanitárias do Iêmen e da Síria.

Manter a organização nos arquivos virtuais é algo extre-
mamente importante. Por mais que ferramentas de bus-
ca estejam cada vez mais eficientes, ter que fazer uma 
pesquisa sempre que precisar de algum arquivo não é 
nada interessante. Além disso, quando você precisar, por 
algum motivo, organizar tudo, vai enfrentar uma tarefa 
para lá de difícil.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: AFP

ELVIS CREY

Dentro do social, também é possível 
trazer soluções eficazes com a fina-
lidade de se fazer a vida do próximo 
mais fácil e feliz

Os recursos públicos são limitados, isso é fato! O 
empreendedorismo social surgiu diante da capaci-
dade limitada do Estado, ou para alguns, da incapaci-
dade das entidades governamentais em tratarem os 
problemas sociais seja por motivo orçamentário e/ou 
até mesmo político. O Brasil é um país de dimensão 
continental, além disso, recebeu ao longo de sua his-
tória povos das mais diversas nacionalidades, sendo 
um país rico em miscigenação, logo, por óbvio não 
podemos deixar de fora os que aqui já estavam desde 
a primeira descoberta. Se levarmos em conta a data 
do descobrimento do Brasil até o presente dia, o país 
ainda é considerado muito jovem em relação aos de-
mais no mundo. E é sabido que cada região deste país 
apresenta suas características muito distintas uma 
das outras. E para complicar ainda mais, temos o 
fator da distância entre os estados, cidades, regiões, 
distritos, comunidades etc,. O que dificultam ainda 
mais o suporte dos governos na esfera federal, esta-
duais e municipais! Que o Brasil é carente de uma es-
trutura logística de transporte melhor, isso é um fato 
histórico e de conhecimento de todos, e infelizmente 
temos que entender essa realidade, mas não aceitá-
-la. Em O Leviatã, livro escrito por Thomas Hobbes 
e publicado em 1651, o autor se refere o Estado como 
um monstro poderoso e soberano, porém no caso do 
Brasil, esse monstro pelo menos ainda deve de ser 
uma pequena cria, que ainda não cresceu. O Estado 
Brasileiro não oferece um resultado eficaz no que se 
refere à Saúde Pública, como já dito, hora por falta de 
recursos ou por questão política. Ademais, existem 
outros fatores que não vem a acrescentar nada no 
presente texto que é prática criminosa, dentre eles os 
desvios de dinheiros ou apropriação do mesmo para 
outros fins. Se esquecendo os meliantes, que pessoas 
morrem carecendo de uma simples falta de insulina, 
que o governo não consegue fornecer ao enfermo.

Em síntese, difere o empreendedorismo social 
do empreendedorismo comercial, o primeiro visa em 
regra a não lucratividade com suas ações e resulta-
dos, enquanto que o segundo, visa atender o merca-
do e os que podem confortavelmente pagarem pelos 
produtos ou serviços prestados, gerando riquezas 
aos seus investidores. Trataremos do primeiro caso, 
o empreendedorismo social, que ainda é pouco usual 
no Brasil, e, a possibilidade de ser aplicada na Educa-
ção Permanente em Saúde. 

O Sistema Único de Saúde – SUS é considerado 
um dos maiores sistemas de distribuição de renda e 
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“Sem garantias de que o conserto virá, 
empresários e consumidores também 
contingenciam gastos, a sua maneira
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Aeroporto de Sinop terá novidades a partir de abril

O ex-presidente Michel Temer foi solto nesta segunda-feira 

Ex-presidente Temer e ex-ministro Blairo Maggi 
em plantação de algodão 

Quadro mostra dados de ligação entre Blairo e Temer

Aeroportos têm novas opções
de voo para os próximos meses
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A chegada de uma nova 
companhia aérea para ope-
rar voo em Sinop, como 
também a ampliação dos 
serviços já existentes, movi-
mentam as possiblidades de 
fluxo no Aeroporto Munici-
pal Presidente João Batista 
Figueiredo. A expectativa é 
que para os próximos me-
ses não só a população de 
Sinop, como também da 
região, passe a se beneficiar 
com as novidades.

De acordo com a pre-
feita Rosana Martinelli (PR), 
a partir de agosto, a Gol Li-
nhas Aéreas, passará a ope-
rar voos entre Sinop e Gua-
rulhos/SP, com trajeto de 
ida e volta. “Passamos pela 
vistoria e as adequações que 
fizemos no aeroporto foi o 
que possibilitou a vinda des-
se voo”, declarou a prefeita.

Apesar da confirmação 
de Rosana, a empresa emitiu 
uma nota dizendo que ava-
lia sempre as novas oportu-
nidades para seus negócios 
para oferecer aos seus clien-
tes novas opções de voos, 

mas que até o momento não 
há confirmação de voos da 
Gol em Sinop. 

Mesmo não havendo 
uma confirmação da em-
presa aérea, informações da 
Rádio 93 FM relatam que a 
prefeita, confiando no su-
cesso, já teria até confirmado 
a disponibilidade de compra 
das passagens a partir de 15 
de abril. 

VOO NOTURNO
A prefeita garante tam-

bém que até o final do ano 
Sinop voltará a ter voos no-
turnos diários. Desde 2015 
sem operar no período da 
noite, por falta de instru-
mentos para pousos e deco-
lagens de forma segura nes-
se período do dia quando há 
chuva ou tempo desfavorá-
vel, a Azul Linhas Aéreas, já 
estuda também esse retorno.

Em entrevista ao site 
Só Notícias, o diretor de 
planejamento de malha da 
empresa, Daniel Tkacz, con-
firmou essa possibilidade de 
retomada dos voos notur-
nos.

“Assim que o aeroporto 
estiver homologado e ope-

APÓS LEILÃO | Nova empresa aérea, voos noturnos e voos diretos para Campinas estão entre as novidades
Foto: Ademir Specht
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TEMER LIVRE

Desembargador determina
soltura de Michel Temer

INEVITÁVEL

Parlamentares querem derrubar veto 
de Mendes sobre emendas impositivas

LIGAÇÃO PERIGOSA

MP Federal cita 
Blairo Maggi como 
membro de suposta 
organização de TemerDA REPORTAGEM

Depois de passar cinco 
dias preso pela Força-Tarefa 
da Lava Jato, o ex-presidente 
Michel Temer foi solto nesta 
segunda-feira (25), depois da 
decisão proferida pelo de-
sembargador Antonio Ivan 
Athié, pertencente ao Tri-
bunal Regional Federal da 2ª 
Região. 

Além do ex-presidente 
Temer, o ex-ministro Mo-
reira Franco também teve 
habeas corpus concedido 
pela Justiça, além de Coro-
nel Lima, apontado como 
operador financeiro do es-
quema, e de outros quatro 
outros alvos da Operação 
Descontaminação: Maria 
Rita Fratezi, Carlos Alberto 
Costa, Carlos Alberto Costa 
Filho e Vanderlei Di Natalie.

Na sexta-feira, o TRF2 
tinha informado que os pe-
didos de habeas corpus do 
ex-presidente Michel Temer 
(MDB) e de Moreira Franco 
(MDB) seriam julgados ape-
nas na quarta-feira (27), mas 
acabou havendo uma anteci-
pação.

A desembargadora do 
TRF-2 Simone Schreiber 
concedeu habeas corpus 
neste domingo (24) a Carlos 
Jorge Zimmermann, um dos 
presos na operação. No sába-
do, ela já tinha determinado 
a soltura de Rodrigo Castro 
Alves Neves.

A corte também tinha 
informado que o caso não 
será analisado monocrati-
camente — ou seja, apenas 

DA REPORTAGEM

Atendendo pedido da 
Procuradoria Geral do Es-
tado, o governador Mauro 
Mendes decidiu vetar o re-
passe de emendas impositi-
vas aos deputados estaduais, 
a recomendação foi devida 
à crise financeira vivida pelo 
Estado. 

Na visão do governa-
dor, não dá para prometer 
uma coisa aos municípios 
que não se pode cumprir.

A decisão ao veto cau-
sou muito desconforto e irri-
tação nos parlamentares que 
passaram a se movimentar 
dentro da Assembleia Le-

DA REPORTAGEM

O ex-governador de 
Mato Grosso, e também ex-
-ministro da Agricultura, 
Blairo Maggi (PP), apareceu 
na lista do Ministério Pú-
blico Federal, como mem-
bro da suposta organização 
criminosa comandada pelo 
ex-presidente da Repúbli-
ca, Michel Temer (MDB), 
que foi preso no último dia 
21 de março.

De acordo com o MPF, 
a cúpula agia dentro do go-
verno federal no o período 
de transição de governos 
durante o processo de im-
peachment da ex-presiden-
te Dilma Rousseff (PT), em 
2016. O afastamento dos 
então aliados, PT e PMDB, 
hoje MDB, iniciou com a 
abertura do processo con-
tra Dilma no Congresso. 
“[...] A partir daí, houve um 
rearranjo no núcleo da or-
ganização apenas para se 
excluir dele os integrantes 
do PT, sem que isso tenha 
significado o término das 

pelo relator — e que vai para 
a Primeira Turma Especiali-
zada.

Michel Temer e mais 
9 pessoas foram presas na 

atividades ilícitas por parte 
da organização criminosa”, 
revela o MPF.

No pedido de prisão 
de Temer na semana pas-
sada o MPE relata que os 
membros participantes 
da organização criminosa 
precisavam ser “acomoda-
dos” no novo governo que 
ali se iniciava. Entre esses 
membros estavam espaços 
reservados aos líderes do 
próprio PMDB, com tam-
bém do PP, e um deles sen-
do Blairo Maggi.

Ele passou então a ser 
ministro da Agricultura 
conforme quadro abaixo 
extraído do próprio pedido 
de prisão de Michel Temer.

Apesar de citar Michel 
Temer nas investigações, o 
MPF não pediu nenhuma 
medida contra Blairo Ma-
ggi. Atualmente, ele não 
ocupa nenhum cargo ins-
titucional na política, nem 
disputou as eleições em 
2018. Maggi foi senador da 
República até janeiro de 
2019.

Operação Descontaminação, 
incluindo Moreira Franco.

O ex-presidente estava 
preso na superintendência 
da Polícia Federal no Rio de 

Janeiro, em uma sala da cor-
regedoria, no terceiro andar 
do prédio. É uma das pou-
cas salas no edifício com ba-
nheiro privativo.

gislativa, com o objetivo de 
derrubar o veto proferido 
por Mendes.

Nem mesmo o pre-
sidente da Casa, deputado 
Eduardo Botelho (DEM) que 
faz parte da base de sustenta-
ção do governo, acredita na 
manutenção do veto do go-
vernador.

“Não tem outro cami-
nho a não ser derrubarmos 
esse veto. É a única forma de 
buscarmos uma outra solu-
ção para que os parlamen-
tares possam atender as rei-
vindicações regionais”, disse 
Botelho.

O presidente classifi-
cou como desnecessário o 

veto do governador já que 
emenda constitucional dos 
gastos públicos disciplina 
o pagamento das emendas 
parlamentares no Estado. 
“Isso já está em lei, o que o 
governo tem que negociar é 
uma forma de garantir que 
essas emendas sejam acata-
das, nem que seja uma parte 
porque elas são importantes 
aos municípios e prefeitu-
ras”, explicou.    

Dilmar Dal Bosco, ou-
tro deputado democrata, e 
líder do Governo na AL, vem 
desempenhando uma fun-
ção mais diplomata no caso. 
Ele quer evitar a votação para 
o veto, o que ocasionaria um 

descrédito político grande 
ao governador, buscando um 
entendimento com os dois 
lados de forma pacífica.

O valor das emendas 
aprovadas na Lei Orçamen-
tária Anual (LOA) é de R$ 
180 milhões, sendo R$ 7 mi-
lhões para cada parlamentar.    

O montante representa 
1% da Receita Corrente Lí-
quida (RCL) do Estado, dis-
tribuído em 12% para a saúde, 
25% para educação, 6,5% para 
a cultura local ou regional e 
outros 6,5% para projetos de 
esporte. Os outros 50% dos 
recursos das emendas serão 
de livre escolha de cada par-
lamentar.

rando por equipamentos 
vamos rever um pouco os 
horários e temos essa opção 
de voou no período da noite, 
que hoje não tem. O inves-
timento no aeroporto in-
fluencia diretamente. Ainda 
falta a certificação para ope-
rar por equipamentos, mas 
com os equipamentos ins-
talados já fazem parte desse 
processo final. A hora que o 
aeroporto estiver operando 
por equipamentos poderá 
voltar o voo no período no-
turno”, explicou.

VOO DIRETO 
PARA SP
A terceira novidade en-

volvendo o Aeroporto de Si-
nop é que, a partir de 1º de 
junho, a Azul Linhas Aéreas 
passará a ter voo direto para 
o Aeroporto internacional 
de Viracopos, em Campinas/
SP. A empresa vai disponibi-
lizar aeronaves com capaci-
dade para 118 passageiros e 
o voo sairá de Viracopos às 
13h30, tendo como previsão 
sua chegada no João Figuei-
redo às 15h. Às 15h40 ele re-
tornará para Campinas com 
chegada prevista às 19h10.

Os demais aeroportos 
mato-grossenses, leiloados 
neste mês, também terão 
voos acrescidos à sua malha. 
O maior do estado, o Inter-

nacional Marechal Rondon, 
em Várzea Grande (região 
metropolitana da Capital), já 
tem alguns voos extras para 
algumas capitais, como Sal-

vador/BA, porém, a maioria 
das opções extras não pas-
sam de especulação e estão 
sendo evitadas tais divulga-
ções.
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CHARGE DO DIA

Whindersson Nunes 
faz pedido a Sandy 
 leva ‘fora’

Whindersson Nunes está com o mes-
mo problema de milhares de fãs de Sandy 
& Júnior: não tem ingresso para a turnê 
comemorativa de 30 anos da dupla. 

O youtuber utilizou o Twitter para con-
tar que chegou a pedir ingressos para a 
própria cantora, mas acabou levando um 
‘fora’. 

“O bom de ser famoso é que dá pra li-
gar pra Sandy e pedir ingresso, e ouvir 
dela mesma que não tem mais”, brincou 
no post. O anúncio dos shows dos irmãos 
causou frisson entre os fãs e as entradas 
se esgotaram rapidamente. Por isso, eles 
decidiram abrir duas datas extras.

Xuxa Meneghel revela 
vontade de ser avó: ‘‘Estou 
sonhando com isso’’

Na próxima quarta-feira, dia 27, Xuxa 
Meneghel completará 56 anos de idade! A 
apresentadora da Record, em entrevista ao 
jornal O Globo, falou sobre envelhecimento, 
seu relacionamento com Junno Andrade e 
também revelou uma vontade sua - e que 
gostaria que se realizasse em breve: ser avó!

Primeiro, falou sobre sua idade e a co-
brança que recebe diariamente:

- Eu estou com rugas e as bochechas 
caídas. Adoro pegar sol. Sou muito cobrada, 
meu envelhecimento choca as pessoas. Tra-
balho com a imagem e me olho bastante no 
espelho. Outro dia, pus a perna de fora na 
TV e pensei: não tá legal isso. Com a minha 
idade, nem tudo me convém. Não tenho o 
mesmo corpo nem a voz dos 20 anos. Uma 
parte do meu público não se conforma com 
isso, quer me ver como uma menina, usan-
do chuquinha. Até consigo entender isso: a 
memória afetiva é algo muito poderoso. Mas 
as pessoas precisam compreender que esse 
inconformismo delas atrapalha a minha 
evolução natural, as novas fases da minha 
vida, o meu crescimento e o meu envelhe-
cimento. Realizada profissionalmente e 
ainda sem planos para desacelerar, Xuxa 
ainda revelou o que mais almeja na vida, no 
momento:

- Falta só a cerejinha do bolo: ser avó. 
Mas também quero ver minha filha se 
formando, encontrando alguém que ela ame 
muito e achando seu caminho profissional. 
Ela me pergunta quando eu quero ser avó. 
Digo: relaxa, comigo só aconteceu aos 35 
anos. Claro que estou sonhando com isso, 
mas as coisas têm um curso natural. Se ela 
só tiver filho quando eu estiver com 80 anos, 
eu vou brincar, vou ajudar, mimar e atrapa-
lhar do mesmo jeito, concluiu.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Pausa nas novelas e carreira 
internacional: os planos de 
Bruna Marquezine
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4/moon. 5/arear — senil. 6/arcano — borrão. 7/guinada.

Bruna Marquezine quer experimentar coisas no-
vas em seu campo de atuação. Em entrevista ao Pu-
repeople, a atriz disse ter novas pretensões para sua 
carreira, muito além dos folhetins. “Eu fiz muitas no-
velas ao longo da minha carreira. Foram 14 no total e 
tenho um desejo muito grande de experimentar ou-
tras ferramentas de exercer meu ofício”, revelou a jo-
vem. Sobre essas novas ferramentas, a irmã de Lua-
na , também presente no evento, deu algumas pistas 
do que deve ser. “Nunca tive a carreira internacional 
como um foco, mas o mundo está muito aberto prin-
cipalmente para os latinos, brasileiros, e acho isso 
muito interessante e fico feliz. Se for possível, vai ser 
ótimo. Mas não tenho isso como um objetivo final. 
É algo que se acontecer vou ficar feliz e é óbvio que 
quero trabalhar. Quero poder me sentir desafiada e 
onde surgir esse desafio e oportunidade vou ficar 
muito feliz”, entregou.
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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) 

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

A ACESSORIOS E TAPAEÇARIA MUTUENSE LTDA 
- ASTAM torna público que requereu à Secretaria de 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 
– SAMA, do município de Nova Mutum - MT a licença 
prévia (LP), de instalação (LI) e operação (LO), para 
Atividade de fabricação de artefatos de tapeçaria e 
instalação e venda de acessórios para veículos.

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

COLONIZADORA SINOP S/A
CNPJ/MF: 03.488.210/0001-69

NIRE: 51 3 0000094-6
ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

CONVOCAÇÃO

São convocados os acionistas a se reunir em Assembleia Geral Ordinária e 
Extraordinária, que ocorrerá no dia 15 de abril de 2019, às 14:00 horas, na sede da 
empresa localizada na Avenida das Embaúbas nº 85, centro, em Sinop, Estado de 
Mato Grosso, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: 

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

a) Análise e deliberação sobre contas dos administradores, bem como das 
demonstrações financeiras; 
b) Análise e deliberação sobre a destinação do lucro líquido do exercício de 2018 
e a distribuição de dividendos; 

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

a) Eleição do Conselho de Administração. 
b) Alteração do estatuto conforme acordo de acionistas celebrado em 10 de 
dezembro de 2019. 
c) Ratificação da Assembleia Geral e Extraordinária realizada em 11 de abril de 
2017, de acordo com a publicação da convocação no Diário Oficial em 31 de março 
de março de 2017, e publicação do balanço no diário oficial em 05 de abril de 2017. 
d) Ratificação da Assembleia Ordinária realizada em 17 de abril de 2018, de 
acordo com a publicação da convocação no Diário Oficial em 02 de abril de 2018, 
e publicação do balanço no diário oficial em 12 de abril 2018. 

Comunicamos que se encontram a disposição dos acionistas, na sede da empresa, 
os documentos a que se refere a Lei 6.404/1976, art. 133, com as alterações da Lei 
10.303/2001, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018. 

Sinop(MT), 18 de março de 2019.

LÉLIA MARIA DE ARAÚJO VIEIRA
Presidente do Conselho de Administração 26,27,28/03/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2019

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA 
DE PNEUS COM CARREGADEIRA, MAQUINA ZERO HORA, ANO MODELO: 
2018/2019, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQUIDA MINIMA 79 HP, PESO 
OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA CARREGADEIRA 
DE 1,00 M³ E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M³, COM A 
PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M PARA SUPRIR AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS CONFORME O TERMO DE CONVENIO N° 867680/2018/SUDAM, 
FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E MONITORAMENTO – SUDAM/
MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, conforme segue no termo 
de referência ANEXO I. Repartições interessadas: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; Modalidade de licitação: PREGÃO 
PRESENCIAL Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM Conformidade: 
EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº. 8.666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, 
LEI 10.520 DE 17/07/2002, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14/12/2006, LEI 
MUNICIPAL Nº 1.117/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS; O município 
de Tabaporã, estado de Mato Grosso, através de seu Prefeito Municipal, senhor 
Sirineu Moleta, em atendimento ao disposto na Lei Federal n°. 10.520/02 – art. 
4° - inciso XXII c.c. Lei Federal nº. 8.666/93 – art. 43 – Inciso VI, HOMOLOGA o 
resultado final do Processo Licitatório supracitado, proferido pelo Pregoeiro e sua 
Equipe, instituídos pela portaria nº. 002/2019 de 10 de Janeiro de 2019, conforme 
segue: >>> DEFANT & DEFANT LTDA, CNPJ Sob n° 03.320.937/0004-85. Venceu 
o item 01, no valor unitário de R$: 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais) >>> Valor 
Total da Homologação: R$: 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais) Registrado e 
Publicado por afixação, no lugar público de costume desta, na data abaixo. 

Tabaporã/MT, 25 de Março de 2019.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE MT 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 011/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 
e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público 
que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 011/2019 referente à 
“Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada 
na prestação de serviço de locação de estruturas temporárias para a realização 
de eventos, serviços de veiculação de propaganda volante em carro de som 
(com motorista e combustível), visando atender as necessidades das Secretarias 
Municipais”, a seguinte Empresa: 1) A. M DE SOUZA PROMOÇÕES EPP, 
devidamente inscrita no CNPJ sob o n.° 00.260.221/0001-07, localizada na 
Avenida Macapá, n.° 575-N, Bairro Setor Industrial, no município de Lucas do Rio 
Verde – MT, CEP: 78.455-000; vencedora do item 001 a 017 dos lotes  001 e 002, 
com valor global de R$ 313.944,00 (Trezentos e Treze Mil, Novecentos e Quarenta 
e Quatro Reais).  Ipiranga do Norte – MT, 25 de Março de 2019. 

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI
Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ- MT

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 04/2019
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 03/2019

Objeto: FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) 

RETROESCAVADEIRA DE PNEUS COM CARREGADEIRA, MAQUINA ZERO 
HORA, ANO MODELO: 2018/2019, TRAÇÃO 4X4, POTENCIA LIQUIDA 
MINIMA 79 HP, PESO OPERACIONAL MINIMO DE 6570 KG, CAPACIDADE DA 
CARREGADEIRA DE 1,00 M³ E DA RETROESCAVADEIRA MINIMA DE 0,20 M³, 
COM A PROFUNDIDADE DE ESCAVAÇÃO MAXIMA DE 4,37 M PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS 
URBANOS CONFORME O TERMO DE CONVENIO N° 867680/2018/SUDAM, 
FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA 
AMAZÔNIA COORDENAÇÃO DE CONVÊNIOS E MONITORAMENTO – SUDAM/
MT E A PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT, conforme segue no termo 
de referencia ANEXO I. Repartições interessadas: SECRETARIA MUNICIPAL 
DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; Modalidade de licitação: PREGÃO 
PRESENCIAL Tipo de licitação: MENOR PREÇO POR ITEM Conformidade: 
EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI Nº. 8.666 DE 21/06/1993 E SUAS ALTERAÇÕES, 
LEI 10.520 DE 17/07/2002, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14/12/2006, LEI 
MUNICIPAL Nº 1.117/2018 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS; Forma de 
execução: INDIRETA Em conformidade com a Lei Federal nº. 10.520/02 – art. 
3° - inciso IV, o município de Tabaporã/MT, através de seu Prefeito, senhor Sirineu 
Moleta, ADJUDICA o objeto desta Licitação, às Empresas vencedoras abaixo 
especificadas: >>> DEFANT & DEFANT LTDA, CNPJ Sob n° 03.320.937/0004-85. 
Venceu o item 01, no valor unitário de R$: 210.000,00 (Duzentos e dez mil reais) 
Registrado e Publicado por afixação, no lugar público de costume desta, na data 
abaixo. 

Tabaporã/MT, 25 de Março de 2019.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2019 

 
 

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ 
        CNPJ 03.675.504/0001-08                                            NIRE: 51400005044 
 
                                               O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ, Sr. Dilson Pedro Goi, no uso de suas atribuições que 
lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os cooperados para a ASSEMBLEIA 
GERAL ORDINÁRIA 2019, a ser realizada na sede da cooperativa, sito a Rua Juscelino 
Kubitschek, 1630, centro, município de Nova Ubiratã – MT, CEP 78.888-000, no dia 
30/03/2019, ás 09:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, as 
10:00 horas com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e 11:00 horas 
terceira e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre a 
seguinte ordem do dia: 
 

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Parecer do Conselho 
Fiscal do exercício 2018, compreendendo: 
 -Relatório da gestão 
 -Balanço geral 
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho Fiscal 

-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte. 
 

II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no primeiro caso, 
as parcelas para os Fundos Obrigatórios.  
 

III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
 

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal. 
 

V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 

Aptos a votar: 113 
Impedidos de votar: 00 

Nova Ubiratã – MT, 20 de Março de 2019.  
 
 
 
 

Dilson Pedro Goi 
Presidente 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

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

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

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 
 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2018 
 
 
 
 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE 

DO PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão 
Presencial em tela, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 
FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE (CAMA SIMPLES ADULTO), A 
SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - 
MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL 
E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS 
EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado em 22 de março de 2019, foi 
declarado DESERTO por não haver nenhum participante. Demais informações no 
Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo 
fone (66) 3575-2489. 

 
 
 
 
 
 

Peixoto de Azevedo MT, 25 de março de 2019. 
 
 
 
 
 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

 
 

 



Sinop e Luverdense ficaram no empatam no Gigantão 
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Sinop e LEC não saem do 0 a 0
e vaga será definida em Lucas
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Começou neste fim de 
semana a fase quartas de final 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2019. Um dos quatro 
confrontos reuniu justamente 
os rivais Sinop e Luverdense, 
no Estádio Gigante do Norte, 
na tarde de domingo (24). Po-
rém, em um jogo com poucas 
oportunidades para ambos 
os lados, o resultado acabou 
sendo um empate em 0 a 0. 
Agora, a próxima partida será 
nesta quarta-feira (27), no Es-
tádio Passo das Emas, em Lu-
cas do Rio Verde. Quem ven-
cer, avança. Em caso de nova 
igualdade, a decisão será nos 
pênaltis. O Sinop, três vezes 
campeão e atualmente tri-vi-
ce, busca a classificação entre 
os quatro por mais um ano, 
enquanto o LEC quer acabar 
com a sina de títulos do Cuia-
bá – venceu cinco dos últimos 
seis campeonatos.

O JOGO
A partida foi equilibrada, 

com poucas chances para as 
duas equipes. No primeiro, o 
Sinop criou algumas oportu-

nidades, mas faltava tranqui-
lidade na hora da finalização. 
O estilo de jogo do técnico 
Gianni Freitas é de marcação, 
e neste quesito o sistema de-
fensivo deu poucas chances ao 
Luverdense. Em contraparti-
da, o Galo do Norte não sabia 
trabalhar com a posse de bola. 
Na segunda etapa, algumas 
alterações das duas equipes 
deu uma esquentada na par-
tida, mas mesmo assim o gol 
não veio, frustrando os pouco 
mais de mil torcedores que 
ajudaram o Sinop a ter uma 
renda bruta de R$ 12 mil. Com 
o resultado, o Sinop amarga a 
péssima marca de não ter ven-
cido – em campo – uma par-
tida sequer pelo Estadual jo-
gando em sua própria casa. Na 
primeira fase, venceu o Juara 
por WO, empatou com Cuiabá 
(vencia até os minutos finais) e 
Dom Bosco e perdeu para o 
União Rondonópolis. Quem 
avançar às semifinais deve en-
carar o Cuiabá, que não teve 
piedade do Dom Bosco e as-
sinalou 5 a 0, também no do-
mingo. Aliás, o Dourado de-
tém as duas maiores goleadas, 
já que aplicou o mesmo placar 
no Operário FC.

MATO-GROSSENSE | Um novo empate leva a decisão para os pênaltis; quem vencer, avança às semifinais

Foto: AssCom/CuiAbá

Foto: Clemerson mendes

Foto: Vitor silVA

Foto: edgArd mACiel de sá

Foto: reprodução 

QUEM PARA?

Cuiabá faz 5 a 0 no Dom Bosco
e encaminha vaga à semifinal

OUTRA CHAVE

União vence Araguaia e encaminha
vaga; Operário e Mixto empatam

QUE FASE!

Botafogo só tem dois 
jogos marcados nos 
próximos 30 dias

FASE FINAL

FERJ confirma 
datas das semifinais 
da Taça Rio

Equipe fez quatro gols na segunda etapa 
Botafogo terá até 5 jogos em abril: tempo para treinar 

e corrigir erros 

Maracanã será o palco das duas semifinais da Taça RioUnião venceu o Araguaia com tranquilidade: 3 a 0 

DA REPORTAGEM

O Cuiabá goleou o 
Dom Bosco, por 5 a 0, na 
tarde de domingo (24), jo-
gando na Arena Pantanal, 
pela partida de ida das 
quartas de final do Estadu-
al. 

As equipes voltam a 
jogar na quinta (28), nova-
mente na Arena, às 19h30, 

DA REPORTAGEM

O União Rondonópo-
lis saiu na frente no con-
fronto diante do Araguaia 
e jogando fora de casa. O 
Colorado venceu o Galo 
da Serra por 3 a 0, e terá a 
vantagem de jogar até por 
uma derrota por dois gols 
de diferença no confronto 
decisivo.

Maranhão, Felipe e 
Bruno fizeram os gols da 
vitória do Vermelhinho. As 
equipes voltam a se encon-
trar, pela partida de vol-

DA REPORTAGEM

O técnico Zé Ricardo 
terá tempo para tentar con-
sertar os erros. Após a elimi-
nação precoce no Campe-
onato Estadual, o Botafogo 
tem - neste momento - ape-
nas dois compromissos mar-
cados para os próximos 30 
dias. Serão cerca de 10 dias 
de treinos até o primeiro 
deles, dia 4 de abril, contra 
o Juventude, pela Copa do 
Brasil. O jogo de volta será 
no dia 11, em Caxias do Sul. 
Se eliminar o adversário, os 
jogos pela quarta fase serão 
nas duas semanas seguintes. 

DA REPORTAGEM

As semifinais da Taça 
Rio, definidas no fim de se-
mana, já têm data. O clássico 
entre Flamengo e Fluminen-
se será realizado nesta quar-
ta, enquanto a partida entre 
Bangu e Vasco na quinta-
-feira. Ambos os jogos serão 
às 20h30 (de MT), no Mara-
canã.

e somente uma goleada por 
seis gols de diferença do 
Dom Bosco tira a vaga na 
semi do Dourado.

Disposto a já enca-
minhar a classificação, o 
Cuiabá não deu chances 
ao Dom Bosco. O time do 
técnico Itamar Schülle co-
meçou martelando o time 
adversário e abriu o mar-
cador aos 17 minutos, com 

ta, na quinta-feira (28), às 
20h10, no Estádio Luthero 
Lopes, em Rondonópolis.

Na outra partida de 
quartas de final, disputada 
no sábado, Mixto e Operá-
rio VG ficaram no empate 
sem gols. O jogo foi aberto, 
com boas chances para as 
duas equipes, porém, nin-
guém balançou as redes.

Com a igualdade, 
quem vencer o jogo de vol-
ta, nesta quarta, na Arena 
Pantanal, estará na semifi-
nal. Um novo empate leva a 
decisão para os pênaltis.

Agustín Gutierrez.
Com o forte calor da 

tarde cuiabana, as equipes 
diminuíram um pouco o 
ritmo. Entretanto, o Dou-
rado voltou ligado na etapa 
complementar e, com pou-
cos minutos, encaminhou a 
vitória e a goleada.

Douglas Mendes, de 
cabeça, aos 5 minutos, Caio 
Dantas, aos 11, e Danilo, aos 

16, alongaram o marcador 
e deixaram o Dom Bosco 
sem reação. João Henrique, 
aos 35, não desperdiçou a 
chance que teve e deu nú-
meros finais ao confronto. 
O tento de Caio Dantas, 
aliás, foi o oitavo do cen-
troavante no campeonato, 
artilheiro isolado da com-
petição, e com média de 
0,88 gol por partida.

Já a estreia no Campeonato 
Brasileiro será no fim de se-
mana dos dias 27 e 28, contra 
o São Paulo, no Morumbi.

Um total de no máximo 
cinco jogos em abril. Pouco 
para um clube acostumado a 
jogar até três vezes por sema-
na. Mas um tempo impor-
tante para treinar e corrigir 
os erros. “A gente fica triste 
(pela eliminação no estadu-
al), mas temos que continuar 
trabalhando, aproveitar esses 
dias que teremos para corri-
gir nossos erros e receber o 
Juventude no dia 4 com me-
lhor performance”, frisou o 
técnico Zé Ricardo.

Para chegar nas semi-
finais, o Fluminense se clas-
sificou em primeiro no seu 
grupo, com 11 pontos, segui-
do pelo Vasco. Já no outro 
grupo, o Bangu foi o primei-
ro com 15 pontos, um a mais 
do que o Flamengo, segundo 
colocado. Por terem termi-
nado a fase de grupos em 
primeiro, Fluminense e Ban-
gu jogam pelo empate.
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Segunda edição do Cartório Amigo será realizada no dia 10 de agosto 

Cartórios promovem 
casamentos gratuitos
DA REPORTAGEM

A humanidade junta e 
separa casais desde os tem-
pos medievais. Hoje em dia, 
com raras exceções, você 
pode decidir viver uma vida 
em conjunto com um par 
por sua simples decisão de 
dizer sim. E com algumas 
ações do Poder Público está 
mais fácil concretizar e ofi-
cializar o casamento.

A Associação dos No-
tários e Registradores do 
Estado de Mato Grosso 
(Anoreg-MT), entidade que 
representa os cartórios, é 
idealizadora do Projeto 
“Cartório Amigo – Ações 
para um futuro melhor”, 
que consiste na prestação 
de diversos serviços gratui-
tos à população. Um deles 
é o casamento social, desti-
nado aos que comprovarem 
renda mensal de até três sa-
lários mínimos.

Este ano, a segunda 
edição do Cartório Amigo 
será realizada no dia 10 de 
agosto, em todos os cartó-
rios do estado que aderirem 
ao projeto, e as inscrições 
para o casamento social já 
estão abertas. Em Cuiabá, 
são 400 vagas, todas gratui-
tas. Os noivos interessados 
na celebração do casamen-
to devem providenciar os 
documentos necessários 
e entregá-los na sede da 
Anoreg-MT, para a devida 
triagem, das 8h às 16h, lo-
calizada na Rua Holanda, 
nº 47, Bairro Santa Rosa, em 
Cuiabá. No interior, o aten-
dimento é direto nos cartó-
rios participantes, das 9h às 
17h.

Confira a seguir os do-
cumentos necessários para 
cada caso:

- Noivos solteiros: cer-
tidão de nascimento (origi-
nal); RG e CPF; duas teste-
munhas com RG (ou CNH) 
e CPF (maior de 18 anos); 

comprovante de endereço 
em nome dos noivos;

- Noivos divorciados: 
certidão de casamento (ori-
ginal com averbação do di-
vórcio); formal de partilha 
ou cópia da sentença pro-
latada pelo juiz ou cópia 
da escritura pública de di-
vórcio (divórcios efetuados 
a partir do ano de 2003) 
onde discorre acerca dos 
bens; RG e CPF; duas teste-
munhas com RG (ou CNH) 
e CPF (maior de 18 anos); 
comprovante de endereço 
em nome dos noivos;

- Noivos viúvos: certi-
dão de casamento (original 
com averbação do óbito); 
certidão de óbito do côn-
juge falecido; formal de 
partilha (caso tenha bens); 

HORA DO SIM! | O casamento social é destinado aos que comprova-
rem renda mensal de até três salários mínimos
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CARTA DE INTENÇÃO

Unemat/instituição argentina:
acordo de cooperação mútua

SORRISO

Colisão entre três motos e um
carro deixa 2 mortos na BR-163

SINOP

MP aponta bom 
desempenho na base 
de assistência ao idoso

L.R.VERDE

Prefeitura abre 
concurso com salário 
de até R$ 7,3 mil

Evento é realizado no campus Sinop da Unemat 

As causas e responsabilidades do acidente passam 
a ser investigadas 

Conferência Municipal discutiu desafios do envelhecimento 
nos dias atuais 

Inscrições serão realizadas de 10 de abril a 13 de maio

DA REDAÇÃO

A Universidade do Es-
tado de Mato Grosso (Une-
mat), campus Sinop, está 
promovendo, desta segunda 
(25) até quinta (28), um even-
to internacional entre Brasil 
e Argentina para discutir for-
mação universitária, inter-
nacionalização e inovações 
curriculares. Durante a pro-
gramação, será assinada uma 
carta de intenções de desen-
volvimento de atividades de 
caráter acadêmico, científico 
e cultural entre a Unemat e 
a Universidade Nacional de 
Cuyo (UNCuyo). O reitor 
da Unemat, Rodrigo Zanin, 
considera o evento como um 
passo muito importante para 

DA REPORTAGEM

Um acidente fatal foi 
registrado por volta das 8h20 
de domingo (24) no sentido 
Norte (km 716) da BR-163, 
em Sorriso. Uma colisão en-
volvendo três motocicletas e 
um carro de passeio deixou 
dois mortos.

As vítimas fatais foram 
identificadas como Leandro 
Lucas Diel, 34 anos, que é 
empresário do ramo de ma-
deireiras, em Sinop; e Cris-
tiano Kaiser, 31, que era ad-
vogado.

De acordo com a con-
cessionária que administra 
a rodovia, os dois motoci-
clistas não chegaram a ser 
socorridos, pois morreram 
ainda no local do acidente. 
O terceiro foi encaminhado 
para atendimento médico 

DA REDAÇÃO

O fortalecimento da 
rede de assistência básica ao 
idoso em Sinop tem se refle-
tido positivamente junto ao 
Ministério Público. Essa é a 
avaliação da assistente Social 
do MP, Angélica Aparecida 
Valentin, uma das palestran-
tes da 3ª Conferência Muni-
cipal dos Direitos da Pessoa 
Idosa, realizada na última 
sexta (22), que contou com a 
participação de 278 pessoas, 
incluindo representantes e 
idosos de Cláudia.

Angélica explica que 
o fortalecimento do idoso 
quanto pessoa de direito e o 
atendimento na rede básica 
(nos Centros de Referência 
de Assistência Social – CRAS 
– e Centro de Referência Es-
pecializado de Assistência 
Social - CREAS), tem dimi-
nuído a demanda de casos 
junto ao MP.

“Nós trabalhamos com 
o fortalecimento da rede de 
atendimento. Quanto mais a 
rede estiver fortalecida, me-

DA REDAÇÃO

A Prefeitura Lucas do 
Rio Verde divulgou o edital 
de concurso público para 
selecionar quatro candida-
tos para os cargos de guarda 
municipal, advogado e enge-
nheiro civil. Conforme edi-
tal, a contratação será para 
preenchimento de vagas e 
também para formação de 
cadastro reserva.

Os salários variam de 
R$ 2.282,85 a R$ 7,3 mil. As 

nos demanda chega ao Mi-
nistério Público. 

E as demandas que 
chegam são também por 
meio dessas redes de aten-
dimento. O próprio Mu-
nicípio tem feito um bom 
trabalho de acolhimento e 
fortalecimento desses ido-
sos”, acrescenta.

As principais deman-
das envolvem situação de 
abandono, violência em di-
versas esferas (física, moral, 
patrimonial) entre outros ca-
sos.  “O idoso também pode 
acessar o MP pela Ouvido-
ria, por meio do número 
127, pelo Disque 100 e pelos 
próprios idosos procurando 
diretamente o Ministério”, 
complementa Angélica.

A Conferência abordou 
discussões em torno da se-
guridade social, o fluxo de 
atendimento ao idoso no 
Ministério Público de Sinop; 
o envelhecimento em seus 
aspectos físicos, psicológicos 
e sociais e as políticas públi-
cas de previdência e assis-
tência social ao idoso.

inscrições serão realizadas 
de 10 de abril a 13 de maio, 
exclusivamente pela inter-
net, no endereço eletrônico 
https://www.metodoesolu-
coes.com.br/.

O valor das inscrições 
varia conforme a escolari-
dade sendo, R$ 80 para en-
sino médio completo e R$ 
120 para ensino superior. 
Os candidatos passaram por 
etapas de avaliação. A pri-
meira deve ser aplicada no 
dia 9 de junho.

a parceria estabelecida, em 
2018, entre as duas univer-
sidades. “Cooperações como 
essa são fundamentais para o 
desenvolvimento científico 
de ambas as universidades 
que discutem, principal-
mente formatos inovadores 
de oferta à graduação, tanto 
no país como fora dele”, ex-
plicou Zanin, ao site Só No-
tícias. 

Entre as expectativas 
do convênio estão: desen-
volvimento de um Programa 
de Internacionalização com 
certificação compartida; 
criação de um Observatório 
da Gestão da Internaciona-
lização da Educação Supe-
rior; geração de uma Revista 
Científica Internacional de 

Práticas Universitárias na 
América Latina e Caribe; e 
intercâmbio acadêmico de 

alunos, professores e técni-
cos de ambas as universida-
des.

pela equipe de resgate da 
Concessionária. Os três pilo-
tos residiam em Sinop.

No carro, um Chevrolet 
Cobalt, preto, estavam duas 
pessoas que saíram ilesas. A 
pista precisou ser totalmente 
interditada para atendimen-
to aos envolvidos e remoção 
dos veículos. 

Conforme as informa-
ções preliminares, o Cobalt 
seguia de Sorriso sentido 
Lucas do Rio Verde, enquan-
to os três motociclistas tra-
fegavam no sentido contrá-
rio. Em razão dos trabalhos 
periciais e limpeza da pista, 
com retirada dos veículos, a 
BR-163 chegou a ficar inter-
ditada nos dois sentidos e 
centenas de motoristas tive-
ram que aguardar.

Segundo familiares, 
Diel sempre saía aos domin-

gos para pilotar nas proxi-
midades de Sinop e nunca 
havia se envolvido em aci-
dente. Ele era casado e tinha 
dois filhos. Era sobrinho do 
vereador Leonardo Viseira.

Kaiser também era ca-

sado e tinha um filho. Além 
de advogado, também era 
proprietário de uma imo-
biliária em Sinop. O velório 
dele foi realizado a partir da 
noite de domingo e o sepul-
tamento ocorreu ontem.

inventário negativo; RG e 
CPF; duas testemunhas com 
RG (ou CNH) e CPF (maior 
de 18 anos); comprovante 
de endereço em nome dos 
noivos;

- Noivos civilmen-
te menores – 16 e 17 anos: 
comparecer com pai e mãe; 
menores de 15 – alvará judi-
cial de suprimento de ida-
de, pai e mãe; certidão de 
nascimento (original); RG e 
CPF; duas testemunhas com 
RG (ou CNH) e CPF (maior 
de 18 anos); comprovante 
de endereço em nome dos 
noivos;

- Noivos estrangeiros: 
certidão de nascimento 
(original e traduzida por tra-
dutor juramentado e regis-
trada junto ao Cartório de 

Títulos e Documentos – 1º 
Ofício de Cuiabá); certidão 
original que prove o estado 
civil do (a) nubente (tam-
bém traduzida e registrada); 
antecedente criminal do 
país de origem (traduzido e 
registrado); certidão da Jus-
tiça Federal (caso o estran-
geiro tenha CPF, pode im-
primir pela internet; caso 
não tenha, procurar a Polí-
cia Federal); passaporte ori-
ginal atualizado (ou RNE); 
certidão consular; compa-
recer pessoalmente junto ao 
cartório. Observação: caso 
for divorciado, apresentar 
a certidão de casamento e 
sentença de divórcio.

 Mais informações po-
dem ser obtidas pelo telefo-
ne (65) 3644-8373.
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