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ÀS CLARAS

CAMINHONEIROS

Licitações
transmitidas
via internet

Mensagens
convocam
greve

A Lei nº 10.851 obriga que 
a partir de agora as licitações 
envolvendo todos os órgãos da 
administração pública estadual, 
passem a ser transmitidos via 
internet em áudio e vídeo dentro 
do portal da transparência do 
governo.

                                 Página - 3

Mensagens de WhatsApp 
têm circulado entre os caminho-
neiros de Mato Grosso convo-
cando para uma paralisação 
nacional a partir do sábado. O 
representante do Movimento 
dos Transportadores de Carga 
de Mato Grosso, Gilson Baitaca, 
confi rmou a convocação da 
paralisação, mas ele ainda não 
identifi cou a origem das mensa-
gens.                                Página - 7

Taques: alvo de
ação por surto
de hanseníase
O Centro de Detenção Provisória de 
Juína passou, em 2018, por um surto 
de hanseníase. Então, o Ministério 
Público Estadual determinou em 
ação judicial que o Governo contra-
tasse um médico, um enfermeiro 
e 18 agentes penitenciários para 
conter o surto que se alastrava pela 
unidade. A determinação não foi 
atendida.                                  Página  - 3

WILLIAN FIDELIS

PELA SAÚDE

Mutirão zera a
fi la de espera
para exame de
eletrocardiograma
A Secretaria de Saúde e Saneamento de 
Sorriso trouxe uma importante informa-
ção para a área: a fi la para realização do 
exame de eletrocardiograma foi zerada 
nesta semana. A ação é resultado dos mu-
tirões que foram realizados em março no 
Ambulatório Multiprofi ssional (AME).

ASSESSORIA
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ASSESSORIA

RETA FINAL

SEMIFINAIS DOS ESTADUAIS
Os campeonatos estaduais vão se aproximando da reta fi nal, e somente os quatro melhores vão perma-
necendo para sonhar com um título importante na temporada. Campeonatos como o Mato-grossense, 
Paulista, Carioca, Gaúcho e Mineiro já têm alguns defi nidos e terão outros após a rodada desta quarta.
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Sem notificação de leitura
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do a notificação de leitura. Com 
isso ficam sem saber quando o con-
tato leu suas mensagens, o que, teo-
ricamente, reduz a ansiedade.

Infelizmente não é bem isso que 
acontece. Por mais que a teoria se 

mostre interessante 
existe um outro pon-
to que pode aterro-
rizar quem sofre de 
ansiedade: ver que o 
contato está online e 
não respondeu. Você 
pode dizer que, para 
isso, seria necessário 
ficar abrindo constan-

temente a janela de conversa, mas 
você acha que alguém que sofre de 
ansiedade faz o que?

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 quiser!

A ansiedade é um dos grandes 
males que acompanha o mundo mo-
derno, especialmente no que diz res-
peito aos recursos de comunicação. 
A necessidade de respostas imedia-
tas e de atenção faz com que, para 
alguns, a espe-
ra nos recursos 
online seja mais 
angustiante 
que a espera no 
mundo “real”.

Algumas 
pessoas persis-
tem quando o 
contato não res-
ponde rápido, enviando novas men-
sagens, mesmo que isso passar do 
“normal.

Tudo fica ainda pior quando o 
usuário percebe que a mensagem foi 
lida, mas que o contato não respon-
deu. O que teria acontecido? O que 
justificaria a ausência da resposta? 
Essas perguntas, que podem parecer 
exageradas, mas com certeza ator-
mentam o ansioso nesse momento.

Conheço usuários que tentaram 
resolver esse “problema” desativan-
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A decepção entre congressistas aliados com a 
modesta projeção de economia líquida de R$ 10,45 
bilhões em uma década com a mudança no sistema 
de proteção dos militares é mais um sinal de preo-
cupação com o futuro da reforma da Previdência.

Os questionamentos dos congressistas levam 
em conta que, na esteira dos militares, grupos de 
pressão, sobretudo entre os servidores mais bem 
pagos, se organizam para fazer valerem seus bene-
fícios ou trocá-los, como no caso do projeto envia-
do na última quarta-feira ao Congresso, por novos 
adicionais e penduricalhos.

É certo que nenhuma categoria ou indivíduo 
vê com satisfação a perspectiva de abrir mão de be-
nefícios, mas a frustração coletiva pode levar a um 
efeito cascata de concessões e fazer a reforma de-
sandar.

Os sinais de preocupação são bem visíveis, a 
começar pelo termômetro do dólar, que se mantém 
em patamar elevado porque persiste a possibilidade 
de instabilidade econômica e manutenção da reces-
são no caso de uma reforma aguada pelos grupos de 
pressão.

A prisão do ex-presidente Michel Temer acirra 
o temor de divisões na base aliada. Já havia um claro 
desconforto, evidente pelo semblante do presiden-
te da Câmara, Rodrigo Maia, durante a entrega do 
projeto dos militares, com os titubeios do presiden-
te Jair Bolsonaro.

Recém convertido à necessidade da reforma, o 
presidente já se mostrou suscetível a pressões, par-
ticularmente de sua base de ativistas nas redes so-
ciais. Além disso, ainda não entrou de corpo e alma 
na reforma da qual depende sua administração e a 
retomada do desenvolvimento.

O governo segue ainda tropeçando no crucial 
processo de comunicação das mudanças. Imaginan-
do ter sido eleito por uma rede de tuítes agressivos, 
quando não ofensivos, o governo Bolsonaro persis-
te na ilusão de que sua base de apoiadores fará a 
defesa ardente da reforma.

As redes que espalham grosserias e teorias 
conspiratórias não se prestam para comunicados 
oficiais e defesas de causas impopulares, como mu-
danças na aposentadoria.

O fato é que, sem que o Planalto se decida a re-
sistir a pressões, sem uma articulação forte no Con-
gresso e na sociedade civil e sem comunicação am-
pla e estruturada, as alterações correm o risco de se 
restringirem a um voo de galinha. Na hipótese de as 
mudanças se limitarem às intenções, todos perdem.

Editorial

Riscos à reforma 

Ranking dos Políticos - Facebook

titucional e dever do Estado Brasileiro. Não é o caso de 
nós cuiabanos e brasileiros estarmos lamuriando e hu-
milhando perante as autoridades constituídas. Chega a 
ser vexatória a situação da sociedade estar a reclamar 
pela inercia e incompetência de todos os gestores pú-
blicos no âmbito da União, Estado e Município. De se 
notar no caso presente a evidente falta de vontade polí-
tica e sem a mínima noção da importância da história 
de um povo perante seus representantes.

Um olhar sobre o Pelourinho, da Bahia, nota-se que 
a restauração do Centro Histórico de Salvador foi fun-
damental para a criação de espaços culturais, livrarias 
restaurantes, bares temáticos e galerias de arte, todos 
com grande impacto na geração de empregos e renda, 
aliados ao aumento de arrecadação de impostos para os 
próprios entes públicos. Em Cuiabá essa política além 
de fortalecer o Centro Histórico se coloca como uma 
atração turística, como acontece nos Estados Unidos e 
de muitos países europeus. São locais com grande de-
manda por parte de turistas, sem falar do aspecto cul-
tural de sua preservação para as futuras gerações, por-
que um povo sem passado tem seu futuro ameaçado. 
Temos que agir com maior veemência e cobrar durante 
os processos eleitorais, escolhendo candidatos com 
propostas para o nosso Centro Histórico. Esse é o cami-
nho de todos os povos desenvolvidos. Está na imprensa 
matéria que relata diversas formas de comemorações 
para os 300 anos. Shows, inaugurações de relógios de 
rua, e tantas outras que se remetem a data comemora-
tiva. Contudo chega a ser risível o projeto para um Sho-
pping Center, durante todo o mês de abril. Os convites 
nas redes sociais dão conta um “verdadeiro resgate da 
nossa história, nossa cultura... com uma casa cuiabana 
cenográfica”. No mesmo estilo do cenário de madeirite 
com desenhos de fachadas como aquela da Orla do Por-
to. Preferem cenografia a se debruçar sobre a realidade 
histórica existente. Contudo esse trabalho não é ime-
diato nem midiático, o que chega mesmo ao conceito de 
patético. Pobre Centro Histórico. Mas sou um otimista, 
acredito que ainda há uma esperança. Ela se chama: 
povo cuiabano. Só depende de nós, da nossa união, da 
nossa pressão, porque se não no futuro o Centro His-
tórico será apenas um cenário de madeirite ou quem 
sabe a casa cuiabana cenográfica instalada em Shop-
ping Center. Sem a preservação do conjunto histórico 
tombado só realmente restarão cenários cenográficos.

Que sirva este texto para exortar a sociedade cuia-
bana, a nossa cuiabanidade, nossa cuiabania para que 
se levante, unida, em defesa de nossa verdadeira his-
tória.

RENATO RAMOS CALHAO 
É ADVOGADO EM CUIABÁ

Centro Histórico - 300 
anos de abandono

AEROPORTO DE VG
O governador Mauro Mendes (DEM) 

negou um recurso administrativo man-
teve uma multa de R$ 62,8 mil contra o 
Consórcio Marechal Rondon, que fez a 
obra de reforma e ampliação do Aeropor-
to de Várzea Grande. Segundo extrato 
da decisão, a multa foi aplicada porque 
“restou demonstrado o inadimplemento 
de obrigações por parte da contratada, 
consistente no atraso da execução da 
obra”.

VOANDO COM TEMER
O empresário Valdinei Mauro de Souza 

afirmou que não é mais dono do avião que 
levou o ex-presidente Michel Temer do Rio 
a São Paulo, após deixar a prisão. Segun-
do ele, a aeronave King Air foi vendida, 
em janeiro, para o governador do Distri-
to Federal, Ibaneis Rocha (foto). Segundo 
a nota, Valdinei não é alvo de nenhuma 
investigação por envolvimento em negó-
cios espúrios com Silval e acredita nos 
órgãos de investigação e no Poder Judi-
ciário, bem como na verdade que sempre 
vem à tona.

DISPUTA NO NINHO
No próximo dia 30, membros do PSDB 

de Cuiabá farão uma convenção parti-
dária, oportunidade em que será esco-
lhido o novo presidente do diretório mu-
nicipal da sigla. Disputam o comando 
do partido o deputado estadual Wilson 
Santos e o vereador Ricardo Saad. De 
acordo com o presidente da sigla em MT, 
Paulo Borges, o partido tem cerca de 9 
mil filiados na Capital, todos aptos a vo-
tar. O encontro será realizado na Câma-
ra de Vereadores.

A pequena Laís Oliveira Nascimento, 7 anos, vibra com o avô 
Vanderlei Nascimento, 59, em meio à multidão nas arquibancadas 
do Maracanã durante o clássico Flamengo e Fluminense. Avô e neta 
roubaram a cena por ela estar com a camisa Tricolor feliz e cantan-
do nos ombros do avô flamenguista.

Ansiedade e tecnologia podem ser uma mistura real-
mente perigosa se não for administrada de forma cor-
reta. É sempre interessante acompanhar usuários com 
esse perfil em sua relação com a tecnologia, evitando 
que isso se torne um verdadeiro problema.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Alexandre Cassiano

RENATO RAMOS CALHAO
Inicio fazendo um questionamento a todos os 

leitores: que motivos temos verdadeiramente para 
comemorar os 300 anos de Cuiabá? Fazendo uma 
comparação é a mesma coisa que fazer uma festa de 
aniversário, sem a presença do aniversariante. Ex-
plico. Festejar o aniversário de Cuiabá e se esquecer 
do Centro Histórico – Célula Mater na expressão de 
D. Aquino Correa – é no mínimo, incoerente, desres-
peitoso e incongruente com uma festa de aniver-
sário.  O Centro Histórico é o núcleo central, berço 
primitivo das primeiras ações da cidade é aí, o eixo 
central. Mas, do que está a se falar? Do abandono à 
própria sorte do Centro Histórico cuiabano. Vítima 
do descaso das autoridades, o berço está relegado 
aos drogados que por lá perambulam. Com a droga 
vem os furtos para alimentar o vício, os cabarés, as 
casas de jogos de azar e toda a sorte de criminalida-
de que se proliferam na ausência do poder público. 
Uma visão de terra arrasada sem segurança pública 
e taperas despencando: nem proteção nem preserva-
ção. Nada. Um círculo vicioso onde grassa o crime. O 
cidadão de bem sofrendo os assaltos e o patrimônio 
histórico-cultural desmoronando.

Os viciados compram a droga no Beco do Cande-
eiro e a consomem no Morro da Luz. Ao retornarem 
para a via pública se sentem liberados para novos 
furtos, espantando transeuntes que fogem do Centro 
Histórico. O antigo centro comercial cada vez mais 
prejudicado e definhando porque o comércio evade 
para outros lugares mais seguros para se estabele-
cer. Os imóveis que ainda sobrevivem – à duras cus-
tas de quem os preservou – vão se transformado em 
catacumbas de uma história que sucumbe com a ne-
gligencia do Poder Público.

Faço referência, novamente, ao Beco do Cande-
eiro e ao do Morro da Luz. De uma antiga paisagem 
urbana de folguedos e espaço ambiental de primei-
ra grandeza foram transformados em ambientes 
deteriorados de violência e extrema perplexidade. 
O recente desmoronamento do casarão de Avelino 
de Siqueira, na Rua de Baixo, mais conhecido como 
Livraria Pepe, é mais um testemunho de que patri-
mônio histórico-cultural só existe no papel, outra 
casa no mesmo Beco do Candeeiro também esta no 
mesmo caminho, foi para o chão a Casa de Bembém 
como também tantos exemplos de nossa arquitetura 
de antanho. Para o espanto de todos nós, nos man-
datos de Prefeito e Governador, nascidos em terras 
cuiabanas só se viu o desprezo e o descaso com o 
Centro Histórico. Cuiabanos ou não a preservação do 
patrimônio histórico-cultural se enquadra nas com-
petências comuns da Constituição da República de 
1988 em seu art. 23. Portanto é mandamento cons-
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“As redes não se prestam para comunica-
dos oficiais e defesas de causas impopula-
res como as mudanças na aposentadoria

“
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Surto de hanseníase na unidade teve omissão do governo, aponta o MPE

Parlamentares sendo recebidos pela responsável do HR de Barra do Bugres 

Travessia São Luiz Gonzaga, após liberação da 
Secretaria de Obras 

Os processos licitatórios em MT estarão na internet

Taques é responsabilizado por surto
de hanseníase em Centro de Detenção
DA REPORTAGEM

O Centro de Detenção 
Provisória de Juína passou, 
no segundo semestre do ano 
passado, por um surto de 
hanseníase. 

Então, o Ministério Pú-
blico Estadual (MPE) deter-
minou em ação judicial, no 
mês de outubro, que o Go-
verno do Estado contratasse 
um médico, um enfermeiro 
e 18 agentes penitenciários 
para conter o surto que se 
alastrava pela unidade pri-
sional.

A determinação não foi 
atendida pelo governo Ta-
ques, e de acordo com a ação 
do Ministério Público, um 
terço dos presos está com a 
doença. Na ação, o MP cita a 
decisão judicial de outubro 
de 2018 que obrigou a con-
tratação dos 20 profissionais 
para conter o surto na uni-
dade prisional.

Inaugurado em 2014, 
depois de muitas complica-
ções para a sua conclusão, 
hoje o CDP de Juína tem ca-
pacidade para 152 detentos, 
mas pouco mais de 200 es-
tão detidos por lá tempora-
riamente aguardando julga-

mento.
O pedido de contra-

tação à época foi solicitado 
pelo promotor de Justiça 
Marcelo Linhares Ferreira, 
através de ofício ao Executi-
vo estadual. “Foi oficiado fa-
lando, olha, nós precisamos 
que se contrate esses cargos, 
principalmente o médico e 
enfermeiro. A gente apon-
tou mais ou menos uns 13 
agentes penitenciários para 
resolver a situação”, cobrou 
o promotor.

Meses depois, segundo 
o promotor, veio a respos-
ta do governo dizendo que 
não iria atender a solicita-
ção. “Apesar da situação da 
hanseníase e das solturas, 
o estado de Mato Grosso 
respondeu categoricamen-
te que não vai fazer acor-
do, que não tem interesse 
no momento, e ele [Estado] 
invocou como desculpa os 
limites da Lei de Responsa-
bilidade Fiscal”, destacou o 
promotor.

Sobre o assunto, o en-
tão governador Pedro Ta-
ques (PSDB), em entrevista à 
rádio Band FM de Juína, se 
limitou a dizer que iria con-
versar com o secretário de 

JUÍNA | Alegação é de que o ex-governador não cumpriu decisão de contratar profissionais da saúde
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VISITA TÉCNICA

Comissão da Saúde visita
HR de Barra do Bugres

APÓS CHUVAS

Sorriso: estradas vicinais são 
liberadas após passar por obras

ÀS CLARAS

Processos licitatórios 
passarão a ser 
transmitidos via internet

RESPONSABILIDADE FISCAL

Sinop: Prefeitura 
confirma audiência 
pública da LDO

DA REPORTAGEM

Criada pela Assembleia 
Legislativa, a Comissão da 
Saúde, Previdência e Assis-
tência Social, está desenvol-
vendo uma série de visitas 
técnicas aos hospitais públi-
cos de Mato Grosso.

O primeiro a receber a 
Comissão de parlamentares 
foi o Hospital Regional de 
Barra do Bugres, na segun-
da (25). Na visita os mem-
bros da comissão ouviram 
e sentiram mais de perto os 
problemas enfrentados pela 
unidade de saúde. A respon-
sável pela instituição, Jucélia 
Luz, foi quem recebeu os 
parlamentares e contou so-
bre o atraso no repasse de 
pagamento dos funcioná-
rios, como também, a falta 
de verba para o pagamento 
dos fornecedores.

“Em 2018, tivemos 2.578 
internações, o que dá uma 
média de 230 internações 
por mês. Em 2019, houve 
uma queda significativa em 
fevereiro, em função da sus-
pensão de algumas cirurgias 
eletivas, causada pelo atraso 
no repasse do governo. Nós 
temos um pouco mais de 5 
milhões de reais para rece-
ber do governo e a nossa dí-
vida é um pouco mais de 3 
milhões. Com isso, percebe-
-se que há um equilíbrio fi-
nanceiro na instituição. Se 
nós recebêssemos em dia o 
repasse do governo, tería-
mos cerca de 2 milhões em 
caixa e não estaríamos com 
atraso de salário dos médi-
cos há cerca de cinco meses”, 
detalhou Jucélia.

A visita foi liderada 
pelo presidente da comis-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Obras 
de Sorriso liberou nesta 
semana o trânsito de veí-
culos na travessia São Luiz 
Gonzaga, que fica entre a 
rodovia MT-242 e a comu-
nidade de mesmo nome, 
cerca de 80 km do centro 
da cidade. A interdição 
ocorria desde o início do 
mês, quando uma galeria 
de água rompeu por causa 
das fortes chuvas que caí-

DA REPORTAGEM

Sancionada pelo go-
vernador Mauro Mendes 
(DEM), e de autoria do de-
putado estadual Wilson 
Santos (PSDB), a Lei nº 
10.851 obriga que a partir 
de agora as licitações envol-
vendo todos os órgãos da 
administração pública esta-
dual, passem a ser transmi-
tidos via internet em áudio 
e vídeo dentro do portal da 
transparência do governo.

O texto da lei diz que 
dentro de processo de gra-
vação do processo licita-
tório estarão sendo regis-
trados os momentos de 
abertura dos envelopes 
contendo a documentação 
relativa à habilitação dos 
concorrentes, de verifica-
ção da conformidade de 
cada proposta com os re-
quisitos do edital e de jul-
gamento e classificação das 
propostas, de acordo com 

DA REPORTAGEM

Com assessoria

Uma audiência pública 
será realizada no próximo 
dia 12 de abril, no plenário 
do Previ Sinop. Realizada 
pela Prefeitura de Sinop, 
a audiência tem como ob-
jetivo apresentar e discutir 
a proposta para a Lei de 
Diretrizes Orçamentárias 
(LDO) para o ano de 2020, 
além das ações realizadas e 
avaliação do Plano Pluria-
nual 2018/2021, exercício 
2018. Durante o encontro, 
técnicos das diferentes se-
cretarias municipais con-
duzirão as exposições acer-
ca dos trabalhos realizados 

são, deputado Paulo Araújo 
(PP). “O objetivo dessas visi-
tas técnicas é tomar conhe-
cimento da real situação de 
funcionamento das unidades 
hospitalares. Percorrendo os 
hospitais públicos do estado 
teremos subsídios compila-
dos, a fim de produzir um 

os critérios de avaliação 
constantes do edital. 

Segundo o tucano, 
é de suma importância a 
sanção, em decorrência da 
nova lei da transparência 
em vigor no nosso país. A 
gravação em áudio e vídeo 
do processo licitatório será 
arquivada.

“Com a gravação dos 
processos licitatórios e sua 
transmissão ao vivo no 
Portal da Transparência do 
Estado de Mato Grosso, a 
sociedade poderá acom-
panhar a tramitação desses 
processos e verificar em 
tempo real se os precei-
tos estabelecidos na Lei nº 
8.666, de 1993 – Lei de Li-
citações, estão sendo cum-
pridos. Em contrapartida, a 
administração pública terá 
a oportunidade de garantir 
maior publicidade e mora-
lidade à gestão dos recursos 
públicos”, comentou San-
tos.

em 2018 (avaliação do PPA) 
e das metas e prioridades 
da LDO de 2020. O rito 
cumpre as exigências esta-
belecidas pela Lei Comple-
mentar número 101/2000 
(Lei de Responsabilidade 
Fiscal). O objetivo do mu-
nicípio é estabelecer o di-
álogo com a comunidade 
visando à melhoria da qua-
lidade dos serviços ofereci-
dos.  

O evento é aberto 
à toda sociedade e, para 
acompanhá-lo, basta com-
parecer à sede do Previ, lo-
calizado na Praça dos Três 
Poderes, nº 144, esquina 
com a Rua das Alamandas, 
Setor Comercial. 

relatório da saúde mato-
-grossense, contribuindo, 
assim, para melhores condi-
ções de atendimento na área 
da saúde em todo o estado”, 
pontuou o parlamentar.

A próxima unidade a 
ser visitada será o Hospi-
tal Regional de Cáceres. A 

Comissão de Saúde, Previ-
dência e Assistência Social é 
composta pelos deputados: 
Paulo Araújo (PP), Lúdio Ca-
bral (PT), presidente e vice-
-presidente, respectivamen-
te. E os membros titulares 
Dr. Gimenez (PV), Dr. Eugê-
nio (PSB) e Dr. João (MDB).

ram na localidade.
De acordo com re-

portagem da TV Centro 
América, a ponte que pas-
sa sobre o Rio Verde, entre 
Sorriso e Tapurah, na MT-
560 e a Estrada Celeste, que 
liga Sorriso a uma região 
de fazendas que estavam 
alagados, também foram 
liberadas pela Secretaria 
de Obras, após o fim das 
chuvas que ocasionou a re-
dução do volume de água 
nos locais mencionados.

Segurança Pública. “Eu vou 
conversar com o secretário 
de Justiça e Direitos Huma-
nos pra saber da questão da 
interdição, disse.

O MP também quer 
responsabilizar o ex-secretá-
rio de Justiça e Direitos Hu-
manos, Gustavo Garcia de 
Mato Grosso pela omissão. 

A Sesp disse ao G1MT que 
está buscando medidas para 
o cumprimento da decisão 
judicial, mas que realizou 
processo seletivo em 2017 e 

2018 para a contratação de 
um médico, mas que na se-
quência pediu dispensa e em 
uma outra seleção não hou-
ve inscritos.
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CHARGE DO DIA

Meghan Markle e Harry 
gastam R$ 15 milhões em 
reforma da nova casa 

Meghan Markle e Príncipe Harry es-
touraram o orçamentamento na reforma 
de nova casa, longe dos holofotes da rea-
leza. Após notícias de vetos e separações 
na realeza, o casal impressionou a mídia 
internacional ao gastar cerca de R$ 15, 3 
milhões nas obras para nova residência, 
R$ 7,6 milhões a mais que o planejado. Ao 
todo, eles gastaram R$ 10 milhões a mais 
aos cofres reais do que Príncipe William 
e Kate Middleton, quando renovaram a 
casa da ilha de Anglesey, no País de Gales. 
Morando no Palácio Kensington, o duque 
e a duquesa de Sussex vão se mudar nas 
próximas semanas para o Frogmore Cot-
tage, propriedade que fica perto do Castelo 
de Windsor, na Inglaterra. Apesar disso, a 
família terá que passar algumas noites em 
Kensington, pois continuará sendo a sede 
oficial do casal, ao lado do irmão. Após ga-
nhar chá de bebê luxuoso em Nova York, 
o Frogmore Cottage foi um presente da 
Rainha Elizabeth ao casal. Inicialmente, a 
residência era usada para abrigar pessoas 
que trabalhavam no Castelo de Windsor, 
por isso grande reforma foi necessária. 
Com cerca de cinco quartos, o local con-
ta com uma suíte master impressionante, 
uma academia, um estúdio de yoga, um 
berçário e um quarto de hóspede que abri-
gará a mãe de Meghan, Doria Ragland. O 
quarto do bebê ainda será vegano e gen-
derless. Para completar, o casal ainda terá 
um escritório para poder trabalhar de 
casa.

Claudia Rodrigues perma-
nece internada no Hospital 
Albert Einstein, em SP

Claudia Rodrigues segue internada na 
UTI do Hospital Albert Einstein, de São 
Paulo. Ela chegou ao centro médico no fim 
de semana, após ficar alguns dias interna-
da no CTI da Clínica São Vicente. No Rio de 
Janeiro, ela ficou internada no Centro de 
Terapia Intensiva. 

Nesta segunda-feira (25), Adriane Bo-
nato, empresária e amiga de Claudia, fez 
desabafo nas rede sociais. “Tenho certeza, 
depois de ter conversado muito com Deus, 
que nossa ‘baixinha’ já, já, estará de volta. 
Podem acreditar ela vai voltar para nós, ela 
é guerreira e determinada, e o que ela mais 
quer é voltar a trabalhar, e ela vai conseguir. 
Ainda vai fazer a gente rir muito, tenho 
certeza disso, gente!”.

A amiga da atriz e humorista pediu para 
que os fãs fizessem uma corrente de ora-
ções. “Tenham fé e não parem de orar por 
ela, pois ela vai sair dessa com certeza, já 
venceu tantas batalhas! A guerra ainda não 
acabou, é apenas mais uma batalha, que 
ela sairá vitoriosa, vocês verão!”, afirmou. 
Claudia Rodrigues foi diagnosticada com 
esclerose múltipla em 2000. Antes de ser 
internada às pressas na semana passada, 
Claudia estava em uma viagem a Salvador. 
Assim que retornou ao Rio de Janeiro, a 
atriz se sentiu mal e foi internada. Rodri-
gues é conhecida por protagonizar a série A 
Diarista. Em 2018 a famosa foi recontratada 
pela Globo após ordem judicial.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Juliana Paes completa 40 anos 
e ganha elogios do marido: 
‘Carinhosa e generosa’
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2/it. 3/itá. 6/obesos. 10/arrebentar — desastroso.

Carlos Eduardo Baptista não poupou elogios à Ju-
liana Paes, com quem trocou carinhos no Carnaval, ao 
parabenizá-la por seu aniversário nesta terça-feira (26). 
O empresário postou uma foto da atriz em seu perfil 
no Instagram e listou as qualidades da mulher em um 
depoimento apaixonado. “Hoje é o dia dela! Carinhosa, 
generosa, talentosa, respeitosa e impressionantemente 
atenciosa com todos como nunca vi em ninguém. Que 
você seja abençoada com a realização de seus maiores 
sonhos e desejos. Te admiro muito, muito orgulho de ser 
seu marido. Que sorte Pedro e Antonio terem você como 
mãe. Te amamos imensamente! Parabéns, meu Amor!”, 
escreveu no Instagram. Presente na vida dos filhos mes-
mo com a vida corrida, Juliana retribuiu o carinho do 
marido: “Amor... Nunca, nem nos cartões das flores que 
me mandou até hoje, você escreveu com tanto amor! 
Obrigada. Te amo imenso”.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279154800                  22.105.641/0001
279002700227800  865.823.489
279002800402600  894.214.931
279996600001800  881.232.601
279002700441400  595.132.761
279002700888100  015.125.291
279002701392300  810.223.529
279002700705400  032.965.681
279002800697700  407.936.481
279002701441800  039.195.451
279002701284200  038.534.431
279002701362700  011.270.672
279002701472800  043.887.301
279002800790600  031.332.179
279002701264900  735.741.201
279002800599400  000.780.630
279002800585000  593.750.941
279958300008500  474.381.851
279155800            21.708.002/0001-00
279002800805000  015.743.161
279030300304100  916.195.565
279002800223400  022.026.101
279002701418100  021.230.421
279002701483400  060.494.011
279002701289400  045.142.341
279002800222100  411.913.821
279002701362600  041.208.431
279002700526800  007.204.921
279002701251400  011.463.661
279030300007300  880.789.141
279050300                  08.050.161/0001
279002701421000  025.271.081
279002800609400  027.032.401
279002100280400  919.278.201
279002700702400  801.843.911
279002701152800  044.861.511
279002100290600  503.961.021
279002701355500  003.945.151
279002701340900  059.271.181
279002701363300  998.657.932
279002700262300  013.405.621
279042900                  19.061.866/0001
279002701069700  023.494.579
279002701369900  023.494.741
279002701273300  014.736.251
279002701440600  848.204.381
279002800876800  945.756.492
279002800610400  030.585.971
279002701482500  967.742.821
279002701480500  514.548.311
279002701294000  054.984.791
279002100238700  006.356.531

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

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700950100  705.343.901
279002701094700  018.561.191
279002701483200  043.885.191
279002701099500  021.811.389
279002700312800  911.634.989
279002800031600  815.485.320
279002701224100  002.025.421
279002800878600  605.283.193
279002800845900  005.266.051
279002700936200  002.393.601
279697000                  01.302.215/0001
279735100                  01.359.770/0001
279002701131100  006.967.561
279002700184600  710.891.601
279002701375900  027.653.508
279002800071900  514.543.511
279002800058600  032.014.518
279002800719500  011.795.231
279002701404300  050.014.181
279375400                  01.873.264/0001
279002701293100  027.815.341
279002700738300  009.276.811
279002800555600  035.636.161
279026000102900  431.352.930
279002701336900  055.664.331
279002701378900  992.235.890
279030300332500  706.490.811
279002701354200  026.251.361
279958300025200  021.368.161
279002800073600  040.709.199
279002800123800  718.308.989
279772800                  10.400.697/0001
279002701291300  051.692.901
279958300018300  049.875.711
279002701449800  003.027.111
279002701068000  536.017.341
279002800709200  004.415.991
279002800526700  977.241.061
279184100                  10.838.544/0001
279002700901700  010.417.041
279002800543000  033.126.361
279382500012500  030.926.201
279002701074500  689.509.261
279002701393800  028.219.891
279002701081700  015.601.861
279030000019400  331.087.808
279042800                  07.362.018/0001
279002701301000  010.581.221
279365400                  02.547.214/0001
279002701202800  054.405.101
279002701147100  012.478.251

CARLOS HENRIQUE SOARES DA FONSECA, CPF 
501.987.186-91, torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTAVEL DE SINOP, Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, para Ati-
vidade Odontológica, localizado na Rua das Avencas, n° 
1256, Setor Industrial Sul, Sinop/MT. CENTRO NORTE 
AMBIENTAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane 
Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784

ZAGO TRANSPORTES LTDA, CNPJ:14.999.430/0001-73 
, torna público que requereu junto a Secretaria de Agricul-
tura e Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, as Licen-
ças Prévia (LP) , de Instalação (LI) e Operação (LO), da 
atividade principal de: 49.30-2-02 - Transporte rodoviário 
de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermu-
nicipal, interestadual e internacional. Implantado no Muni-
cípio de Sorriso - MT, endereço: Rua Mário Quintana, lotes 
01 e 02, quadra 07A , Bairro Industrial Nova Prata. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751). 

RITTER DE SOUZA & CIA LTDA - ME, CNPJ 
08.081.751/0001-91, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT a Alteração de razão social com 
objetivo de alterar o endereço na LO, para atividade de 
Serviços de usinagem, tornearia e solda / Serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos automotores 
/ Serviços de manutenção e reparação elétrica de veículos 
automotores, localizada na ROD MT 140, KM 59, Distrito 
Boa Esperança, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

EDSON GOMES DE FARIAS - CENTRO OESTE MA-
QUINAS PESADAS, sob o CNPJ 08.050.161/0001-00. 
Torna-se público que requereu junto à Secretaria do Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de Sinop o pe-
dido das Licenças Ambientais Prévia (LP), Instalação (LI) 
e Operação (LO), para a atividade principal 45.20-0-01 - 
Serviços de manutenção e reparação mecânica de veícu-
los automotores, sito a Avenida Rute de Souza Silva 204, 
Quadra 01 Lote 10, Jardim Terra Rica, CEP 78557-557, 
município de Sinop/MT. Não foi determinado o EIA/RIMA.

BIANCHI & LERNER BIANCHI LTDA CNPJ nº 
19.968.588/0002-80, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para as atividades de: 45.20-0-01 - Serviços 
de manutenção e reparação mecânica de veículos auto-
motores; 45.20-0-04 - Serviços de alinhamento e balan-
ceamento de veículos automotores; 45.20-0-06 - Serviços 
de borracharia para veículos automotores; 45.20-0-07 
- Serviços de instalação, manutenção e reparação de 
acessórios para veículos automotores, o empreendimento 
está localizado Avenida das Figueiras, nº 1044, Setor Resi-
dencial Norte – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 
Elaboração: Mais Segurança – Soluções Ambientais (066 
9 9911-1030).

TRR XODO - TRANSPORTADOR REVENDEDOR 
E RETALHISTA DE PETROLEO LTDA, CNPJ Nº 
19.806.699/0001-00, torna público que requereu junto 
a SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia (LP) e Licença de 
Instalação (LI), para a atividade de 46.81-8-02 - Comér-
cio atacadista de combustíveis realizado por transportador 
retalhista (T.R.R.), localizada na Avenida Attilio Fontana, 
nº1.086, Industrial Leonel Bedin. Não foi determinado EIA-
-RIMA.

O Sr. Celso Possamai, CPF sob o n° 459.453.141-53 pro-
prietário da Fazenda Suiça localizada na MT 242 km 17 . 
32 km a esquerda, no Município de Vera - MT, torna públi-
co que requereu perante a SEMA, Secretaria Estadual de 
Meio Ambiente do estado de Mato Grosso, a Licença Pré-
via (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para 400,32 hectares da atividade de irrigação por 
equipamento do tipo pivô central nesta propriedade não 
sendo necessária a elaboração de EIA/RIMA. (HIDRO-
PLAN ENGENHARIA 66-3544 5037).

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 PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2019 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, 
cujo objeto é ” REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA, AGREGADOS (BRITA, 
PEDRISCO, PÓ DE BRITA) PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD 
(TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE 
E ADUELAS PARA PONTES, BUEIROS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa 
TRANSPEDRA MINERAÇÃO EIRELI EPP, com o valor total de R$ 444.000,00 
(quatrocentos e quarenta e quatro mil reais) e a empresa TRANSTERRA 
MINERAÇÃO E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO EIRELI, com o valor total de 
R$ 401.500,00 (quatrocentos e um mil e quinhentos reais). Na fase de habilitação 
as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 25 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 012/2019
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019

Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, 
de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará licitação no dia 
10/04/2019, às 08H00, para Registro de Preços para Futuras e Eventuais 
Aquisições de Combustíveis em Atendimento as Secretarias do Município de Novo 
Mundo MT, conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital 
encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 
12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a 
partir das 07H00min às 11H00min e no site oficial do município: www.novomundo.
mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 26 de março de 2019. Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT

1º RETIFICAÇÃO RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 014/2019

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, torna público que 
realizou a seguinte retificação no resultado do Pregão Presencial n.º 014/2019 
referente à “Registro de Preços para Futura e Eventual Aquisição de Gêneros 
Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais de Copa e Cozinha, para atender 
a todas as Secretarias Municipais de Ipiranga do Norte - MT”, conforme segue: 
Onde se lê: 1) ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI, com valor global de R$ 
452.976,09 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Mil, Novecentos e Setenta e 
Seis Reais e Nove Centavos). Leia-se: 1) ELENICE MAGNAGNAGNO EIRELI, 
com valor global de R$ 452.972,99 (Quatrocentos e Cinquenta e Dois Reais, 
Novecentos e Setenta e Seis Reais e Nove Centavos). Onde se lê: 4) BELAFORTE 
COMERCIAL LTDA – ME, com valor global de R$ 115.254,52 (Cento e Quinze Mil, 
Duzentos e Cinquenta e Quatro Reais e Cinquenta e Dois Centavos). Leia-se: 4) 
BELAFORTE COMERCIAL LTDA – ME, com valor global de R$ 120.202,92 (Cento 
e Vinte Mil, Duzentos e Dois Reais e Noventa e Dois Reais).

Ipiranga do Norte – MT, 26 de Março de 2019.

ANE KELLY RIBEIRO PITTERI
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 007/2019

PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019

ATO DE HOMOLOGAÇÃO Tendo em vista o que consta dos autos do Processo 
de Licitação realizado na modalidade de Pregão Presencial nº 005/2019, o parecer 
sobre a sua aprovação e os demais resultados apresentados pela Comissão 
Permanente de Licitação, homólogo o presente certame para todos os efeitos 
previstos em lei. O objetivo do Processo Licitatório é o REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NO FORNECIMENTO DE DIARIAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL NO 
MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, de acordo com as especificações contidas 
no Anexo I – Termo de Referência. Novo Mundo – MT, em 26 de março de 2019.

Antônio Mafini
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora a empresa: INVINET PROVEDOR LTDA-ME, nos itens 
01 a 04, no valor total de R$ 16.076,00 (Dezesseis mil, setenta e seis reais).  

Juina-MT, 26 de março de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

 �
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIA DA COMARCA DE SINOP - MT
JUIZO DA 2ª VARA CÍVEL EDITAL LEILÃO E INTIMAÇÂO EDITAL DE HASTA 
PÚBLICA dos bens abaixo descritos, conhecimento de eventuais interessados na 
lide e de intimação dos executados SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA (CNPJ/MF 
n.05.554.364/0001-37), JOSÉ MORELI (CPF/MF n. 483.696.329-04), LEDIONETE 
APARECIDA VILLA MORELI (CPF/MF n. 750.180.809-06), FERNANDO MAURICIO 
VILLA (CPF/MF n. 018.647.549-74), LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA (CPF/
MF n. 269.028.118-06), NERI JOSÉ CHIARELLO (CPF/MF n. 407.642.570-72), 
LUCIANI PRANTE CHIARELLO (CPF/MF n. 493.573.521-04), PAULO MORELI 
(CPF/MF n. 408.061.469-15), IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI 
(CPF/MF n. 098.286.898-71), RENATO DAVID PRANTE (CPF/MF n. 378.402.310-
04), MIRTES SALETE PRANTE (CPF/MF n. 274.086.200-87), ANTONIO CARLOS 
VOLANTE (CPF/MF n. 011.078.771-48), PAULO SILVEIRA DOS SANTOS (CPF/
MF n. 325.760.481-53), da exequente DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. 
(CNPJ/MF n.47.180.625/0001-46) dos credores hipotecários DOW AGROSCIENCES 
INDUSTRIAL LTDA. (CNPJ/MF n.61.416.129/0001-70) e SEMENTES DOW 
AGROSCIENCES LTDA. (CNPJ/MF n.47.180.625/0001-46), ambas consolidadas na 
pessoa jurídica da exequente e da interessada RECEITA FEDERAL.  O MM. Juiz de 
Direito, Dr. Cleber Luis Zeferino de Paula, da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/
MT, na forma da lei, FAZ SABER, aos que o presente Edital virem ou dele tiverem 
conhecimento e interessar possa, que, por este Juízo, processam-se os autos da 
Ação de Execução de Título Extrajudicial - processo n. 10212-14.2007.811.0015 
- código:92889  ajuizada por DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA contra 
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA, JOSÉ MORELI, LEDIONETE APARECIDA VILLA 
MORELI, FERNANDO MAURICIO VILLA, LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA, 
NERI JOSÉ CHIARELLO, LUCIANI PRANTE CHIARELLO, PAULO MORELI, 
IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI, RENATO DAVID PRANTE, 
MIRTES SALETE PRANTE, ANTONIO CARLOS VOLANTE, PAULO SILVEIRA DOS 
SANTOS, que foi designada a venda do bem descrito abaixo, de acordo com as 
regras expostas a seguir: DO LEILÃO O leilão será conduzido em duas praças. A 
1ª praça terá início em 08 de abril de 2019 às 14h00min. Não havendo lance igual 
ou superior à avaliação nos 3 (três) dias subsequentes ao início da 1ª praça, a 2ª 
praça seguir-se-á sem interrupção, iniciando-se em 11 de abril de 2019 às 14h00min 
e se encerrará em 03 de maio de 2019 às 14h00min. O valor mínimo para venda 
em 2ª Praça corresponderá a 50% (cinquenta por cento) do valor de avaliação 
atualizado até fevereiro/2019 pelo INPC (IBGE). DO CONDUTOR DAS PRAÇAS 
A praça será conduzida pelo Leiloeiro Público Ofi cial e Rural - Wellington Martins 
Araújo (“Leiloeiro”), inscrito na Junta Comercial do Estado de Mato Grosso sob o nº 
17, e pela Gestora Judicial LUT Gestão e Intermediação de Ativos Ltda. (“Gestora 
LUT”), por meio de seu portal na rede mundial de computadores. LOCAL DO LEILÃO
O leilão será realizado exclusivamente na modalidade eletrônica por meio do Portal 
www.lut.com.br. DO PAGAMENTO O arrematante receberá em seu e-mail cadastrado 
junto à Gestora LUT, guia de depósito judicial em favor do Juízo responsável, no valor 
de seu lance vencedor, devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 horas, 
após o encerramento da praça. Comissão – O arrematante receberá em seu e-mail 
cadastrado junto à Gestora LUT, boleto bancário em favor do Leiloeiro/Gestora, a 
título de comissão, no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor do lance vencedor, 
devendo efetuar o pagamento no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas após o 
encerramento da praça. Na eventualidade de ser entabulado um acordo entre as 
partes nos autos do processo, a comissão do leiloeiro será devida no importe de 5% 
e paga à vista pela Executada. Após a realização do depósito judicial e do pagamento 
do boleto, o arrematante deverá encaminhar os respectivos comprovantes para o 
e-mail (contato@lut.com.br), a fi m de que sejam juntados ao Auto de Arrematação. 
RELAÇÃO DOS BENS LOTE 01: Fazenda Vale do Verde VIII com a área de 740 ha 
e 4.298 m2 (setecentos e quarenta hectares e quatro mil duzentos e noventa e oito 
metros quadrados), da Gleba Alvorada ou Gleba CBPO, situada neste Município e 
Comarca de Porto dos Gaúchos (MT), georreferenciada conforme certifi cação 
INCRA nº 68a7baae-d6f5-4de4-b553-659762fe31c4 (SIFEF), emitida em 25/05/2014. 
Memorial Descritivo: Perímetro 13.934,23 metros; Azimutes geodésicos; Sistema 
Geodésico de referência: SIRGAS 2000; COORDENADAS: Latitude, longitude e 
altitude geodésicas; Descrição da parcela: Inicia-se a descrição deste imóvel no 
vértice AMG-M-0563, (longitude: 56º07’18.353”, Latitude: -11º40’ 05.702” e Altitude 
356.632 m), deste segue confrontando com Fazenda Porto dos Gaúchos no azimute 
169º33’58” e distância de 1.655,826 m até o vértice AMG-M-0543, (longitude:-
56º07’08.452”, Latitude: -11º40’ 58.695” e Altitude 357.272 m); no azimute 66º37’19” 

e distância 347,252 m até o vértice AMG-M-0557, (Longitude: -56º06’57.928”, 
Latitude:-11º40’54.211” e Altitude 361,562 m); deste segue confrontando com 
Rodovia Estadual MT 010 no azimute 169º17’56” e distância 3.271,700 m até o 
vértice AMG-M- 0554, (longitude: -56º06’37.868”, Latitude: -11º42’38.827” e Altitude 
356.758 m); deste segue confrontando com Fazenda Agreste III no azimute 
274º15’42” e distância 1.626,228 m até o vértice AMG-M-0527, (Longitude: 
56º07’31.418”, Latitude: -11º42’34.893” e altitude 368.816 m); deste segue 
confrontando com Fazenda Tapurah no azimute 274º11’47” e distância 843,536 m até 
o vértice AMG-M-0532,(Longitude: -56º07’59.197”, Latitude: -11º42’32.884” e altitude 
373.883 m); deste segue confrontando com Fazenda Vale do Verde VII no azimute 
359º04’26” e distância 2.714,903 m até o vértice AMG-M-0544, (Longitude: 
-56º08’00.646”, Latitude: -11º41’04.547” e altitude 331.714 m); deste segue 
confrontando com Ribeirão das Antas no azimute 121º48’03” e distância 200,598 m 
até o vértice AMG-P-0839, (longitude: -56º07’55.017”, Latitude:-11º 41’07.987’’ e 
altitude 321.632 m); no azimute 106º04’23” e distância 178,366 m até o vértice AMG-
P-0840, (longitude:-56º07’49.358”, latitude: -11º41’09.594” e altitude 321.523 m); no 
azimute 91º15’30” e distância 142,775 m até o vértice AMG-P-0841, (longitude: 
-56º07’44.645”, latitude: -11º41’09.696” e altitude 321.423 m); no azimute 76º44’13” 
e distância157,514 m até o vértice AMG-P-0842, (longitude: -56º07’39.583”, Latitude: 
-11º41’08.520” e altitude 321.362 m); no azimute 102º36’49” e distância 160,983 m 
até o vértice AMG-P-0843, (longitude: -56º07’34.396”, latitude: -11º41’09.664” e 
altitude 321.236 m); no azimute 75º48’43” e distância 132,394 m até o vértice AMG-
M-0574 (longitude: -56º07’30.158”, latitude: -11º41’08.608” e altitude 322.236 m); 
deste segue confrontando com Fazenda Vale do  Verde XVII no azimute 348º17’47” 
e distância 159,607 m até o vértice AMG-M-0565, (longitude: 56º07’31.227”, latitude 
-11º41’03.522” e altitude 334.632 m); no azimute 348º03’44/’ e distância 1.590,502 m 
até o vértice AMG-M-0566, (longitude: -56º07’42.089”, latitude: -11º40’12.883” e 
altitude 355,412 m); deste segue confrontando com Fazenda Porto dos Gaúchos no  
azimute 72º56’15” e distância 752,039 m até o vértice AMG-M-0563, ponto inicial da 
descrição deste imóvel.Todas as coordenadas aqui descritas estão georreferenciadas 
ao Sistema Geodésico Brasileiro, tendo referência o SIRGAS2000. A área foi obtida 
pelas coordenadas cartesianas locais referenciada ao Sistema Geodésico local 
(SGL-SIGEF). Todos os azimutes foram calculados pela fórmula do Problema 
Geodésico Inverso (PUISSANT). Perímetro e distância foram calculados pelas 
coordenadas cartesianas geocêntricas Responsável técnico: Marcelo Tadeu de 
Toledo Barca, técnico em Agrimensura CREA nº 506.120.0440/MT.Código do imóvel: 
950.017.266.558-1, com área total de 604,6276ha, Fazenda Vale do Verde VIII, FMP 
4,0 ha. Proprietários: Neri José Chiarello e Luciani Prante Chiarello. Imóvel 
matriculado sob o nº 13.609 do Cartório do 1º Ofício do Registro de Imóveis da 
Comarca de Porto dos Gaúchos MT (Matrícula Anterior sob o nº 5494 do Cartório do 
1º Ofício do Registro de Imóveis da Comarca de Porto dos Gaúchos MT). Matrícula 
atualizada: Consta na Av.1 a existência de um Termo de Responsabilidade e 
Preservação de Floresta, fi rmado aos 20/04/1992, pelo então proprietário, Mauro 
José Zambiasi, declarando que a fl oresta ou forma de vegetação existente na área 
de 363,0 Há, relativos a 50% do imóvel à época, fi cou gravada como de utilização 
limitada, não podendo nela ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante 
autorização expressa. Ficando vedada a alteração da área destinada a RESERVA 
LEGAL, nos casos de transmissão, a qualquer título ou de desmembramento desta, 
comprometendo-se por si, seus herdeiros e sucessores, fazer o presente gravame 
sempre bom, fi rme e valioso, fi cando uma via do termo arquivada no Ofício. Consta 
na Av.2 uma hipoteca de 1º grau, tendo como Devedora: Sigma Agropecuária 
Comércio e Representação de Insumos Agropecuários Ltda. (CNPJ n. 
05.554.364/0001-37); como Intervenientes Garantidores: Neri José Chiarello e sua 
esposa, Luciani Prante Chiarello; como Credoras: Dow AgroSciences Industrial Ltda. 
(CNPJ/MF n. 61.416.129/0001-70) e Sementes Dow AgroSciences Ltda. (CNPJ/MF 
n. 47.180.625/0001-46). Forma do Título: Escritura Pública de Abertura de Crédito 
com Garantia Hipotecária, lavrada aos 29/10/2003, livro 008/N...Aux., fl s. 186 à 188-
verso, do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais de Itaúba, Comarca de 
Colíder/MT. Objetivo: Concessão de crédito rotativo de R$2.100.000,00 (dois milhões 
e cem mil reais). Valor da Avaliação: R$ 17.288.797,58 em 08.12.2014. Valor 
Atualizado da Avaliação: R$ 21.889.873,48 (vinte e um milhões e oitocentos e oitenta 
e nove mil e oitocentos e setenta e três reais e quarenta e oito centavos) atualizado 
até fevereiro/2019 pelo INPC (IBGE). Débitos Tributários: Não localizados, a 
pesquisa compete ao interessado. LOTE 02: Imóvel rural com a área de 890,00 ha 
(oitocentos e noventa hectares),destacado de área maior, situado no município e 

comarca de Tapurah, estado de Mato Grosso,com os seguintes limites e 
confrontações: Norte: Neri José Chiarello; Sul: Reonildo Daniel Prante; 
Leste Luiz C. Fregonese; Oeste Anna E. Americano. Descrição do 
perímetro: partindo do M-1, marco cravado em comum com terras de 
Reonildo D. Prante, segue até encontrar o M-2, com rumo 78º 15’00” SE e 
com uma distância de 4.080,00 metros, divisando com Reonildo D. Prante. 
Do M-2 ao M-3, defl ete à esquerda com rumo 03º15’00 NE e com uma 
distância de 2.189,00 metros, divisando com Luiz Fregonese. Do M-3 ao 
M-4 defl ete à esquerda com rumo 78º15’00”NW e com uma distância de 
4.150,00 metros, divisando com Neri José Chiarello. Do M-4, marco 
cravado a margem direita de um córrego, segue o mesmo acima com uma 
distância de 420,00 metros,com vários rumos até encontrar o M-5. Do M-5 
segue por uma linha seca com rumo 01º 45’ 00 SW e com uma distância de 
1.759,00 metros, até encontrar o M-1; marco inicial do  presente 
caminhamento. Cadastro: Código do imóvel rural: 905.070.101.834-6.
Imóvel matriculado sob o nº 886 do CRI de Tapurah MT (Matrícula anterior 
sob o n. 2376 do CRI da Comarca de Lucas do  Rio Verde MT).  Proprietário 
Renato David Prante e Mirtes Salete Prante. Matrícula atualizada: Consta 
na Av. 01 a existência de uma hipoteca de 1º grau, tendo como Devedora: 
Sigma Agropecuária Ltda. (CNPJ n. 05.554.364/0001-37); como Credoras: 
Dow AgroSciences Industrial Ltda. (CNPJ/MF n. 61.416.129/0001-70) e 
Sementes Dow AgroSciences Ltda. (CNPJ/MF n. 47.180.625/0001-46). 
Forma do Título: Escritura Pública de Abertura de Crédito com Garantia 
Hipotecária, lavrada no 2º Ofício Extrajudicial de Sinop-MT, às fl s. 067/070, 
do livro n. 28, aos 23/11/2004. Objetivo: Concessão de crédito rotativo de 
R$3.030.000,00 (três milhões e trinta mil reais).Valor da Avaliação: R$ 
18.068.127,18 em 08.12.2014. Valor Atualizado da Avaliação: R$ 
22.876.606,44 (vinte e dois milhões e oitocentos e setenta e seis mil e 
seiscentos e seis reais e quarenta e quatro centavos) atualizado até 
fevereiro/2019 pelo INPC (IBGE). Débitos Tributários: Não localizados, a 
pesquisa compete ao interessado. Observação: A referida área está 
georreferenciada ao sistema Geodésico de referência SIRGAS 2000 e 
certifi cada – sem confi rmação de registro em cartório, com a certifi cação n. 
b2d7f5eb-50d0-4fde-a0d8-9345170d5d88, inserida na base cadastral de 
georreferenciado do SIGEF-INCRA. Advertência: No primeiro leilão o bem 
não poderá ser arrematado por valor inferior à avaliação judicial atualizada, 
no segundo leilão o bem poderá ser arrematado pelo maior lance, desde 
que não seja considerado preço vil. Os pagamentos e eventuais garantias 
deverão obedecer às disposições dos artigos 892 e 895 do CPC.  Nos 
termos do artigo 886, inciso VI, CPC, informa-se a existência dos seguintes 
recursos: i) agravos de instrumento n.º 1001173-98.2019.8.11.0000, 
1001754-16.2019.8.11.0000 e 1002657-51.2019.8.11.0000 TJMT; ii) AgInt 
no AREsp 823530 MT STJ. Débitos da ação: R$ 47.136.184,79 (quarenta e 
sete milhões e cento e trinta e seis mil e cento e oitenta e quatro reais e 
setenta e nove centavos) em março de 2019, valor este que deverá ser 
atualizado para a data da arrematação e pelo qual responderá o produto da 
arrematação. Se os bens arrematados forem imóveis, os débitos tributários 
fi cam sub-rogados no respectivo preço alcançado pela arrematação, nos 
termos do artigo 130 e de seu parágrafo único do Código Tributário 
Nacional, porém compete ao interessado no bem pesquisar todos os 
débitos eventualmente existentes nos diversos Órgãos. OBS: Os bens 
serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sem 
garantia, constituindo ônus do interessado verifi car suas condições, antes 
das datas designadas para as alienações judiciais eletrônicas, presenciais 
ou híbridas. Desta forma, havendo eventuais divergências de áreas e/ou 
características físicas, o arrematante não poderá pleitear complemento de 
metragens, abatimento do valor, indenização ou desfazimento da 
arrematação. De igual maneira, correrão por sua conta as despesas e os 
custos relativos à desmontagem, remoção, transporte e transferência dos 
bens móveis arrematados. Ficam todos aqueles mencionados no presente 
Edital, regularmente INTIMADOS das designações supra, caso não sejam 
localizados para as intimações pessoais e dos respectivos patronos.  Todas 
as regras e condições aplicáveis estão disponíveis no Portal www.lut.com.
br.  Eu, escrivã (o) subscrevi. Cleber Luis Zeferino de Paula - Juiz de Direito
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019
O Município de Nova Mutum, torna público que fica suspenso por 
tempo indeterminado o Pregão Presencial nº 021.2019, em razão da 
determinação do Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso, que 
notifica alertando sobre a necessidade de suspender todos os atos 
inerentes à licitação até decisão do mérito por parte do mesmo.
Nova Mutum/MT, 26 de março de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE UNIFORMES, VESTUÁRIOS, ROUPARIA HOSPITALAR E 
CAMISETAS UTILIZADAS EM CAMPANHAS, PROJETOS, 
EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO PARA ATENDER ÀS 
NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO - 
MT.” CONFORME A SEGUIR, IMPACTO INDUSTRIA E COMERCIO 
DE CONFECÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 08.952.092/0001-11, ITENS 
VENCEDORA - 821366 R$ 10,90 - 822621 R$ 13,20 - 822622 R$ 16,50 
- 822623 R$ 15,73 - 822624 R$ 15,76 - 822626 R$ 25,65 - 822627 R$ 
871,90, VALOR TOTAL R$ 288.319,30, G O ZUCCHI & CIA LTDA, 
CNPJ Nº 02.043.630/0001-79, ITENS VENCEDORA - 800841 R$ 
10,27 - 812445 R$ 23,68 - 812446 R$ 8,99 - 812447 R$ 17,99 - 812453 
R$ 30,80 - 828196 R$ 19,90 - 828369 R$ 20,90, VALOR TOTAL R$ 
144.226,60, S. M. GIUSTTI DE ARRUDA & CIA LTDA, CNPJ Nº 
08.711.005/0001-34, ITENS VENCEDORA - 90949 R$ 15,30 - 90952 
R$ 6,30 - 812449 R$ 8,10 - 812451 R$ 9,60 - 812454 R$ 18,00 - 822629 
R$ 15,00 - 828365 R$ 25,00 - 828374 R$ 11,00, VALOR TOTAL R$ 
24.579,00, KOCH KIENEN AGAPE EIRELI - EPP, CNPJ Nº 
26.373.539/0001-80, ITENS VENCEDORA - 800839 R$ 10,50 - 
800840 R$ 12,00 - 800852 R$ 17,45 - 800853 R$ 12,50 - 800854 R$ 
27,00 - 828366 R$ 28,00 - 828367 R$ 31,00 - 828368 R$ 30,50 - 
828372 R$ 10,90 - 828373 R$ 25,00 - 828555 R$ 10,90, VALOR 
TOTAL R$ 66.317,00, RM CONFECCOES LTDA - EPP, CNPJ Nº 
01.171.750/0001-99, ITENS VENCEDORA - 822625 R$ 22,70, VALOR 
TOTAL R$ 12.371,50, ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA - ME, 
CNPJ Nº 23.603.476/0001-12, ITENS VENCEDORA - 800842 R$ 7,93 
- 828364 R$ 30,00, VALOR TOTAL R$ 68.495,10, ELO TEXTIL LTDA 
EPP, CNPJ Nº 28.844.636/0001-39, ITENS VENCEDORA - 812444 R$ 
17,00 - 812452 R$ 19,00, VALOR TOTAL R$ 14.600,00, VALOR 
TOTAL GERAL 618.908,50.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 029/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE BOTIJÕES, MANGUEIRAS, REGISTROS, RECARGA DE GÁS E 
INSTALAÇÃO DE CENTRAL DE GÁS, A SEREM UTILIZADOS NAS 
DIVERSAS UNIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIAIS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT.” CONFORME A 
SEGUIR, PETERS GAS COMERCIO DE GAS EIRELI, CNPJ Nº 
07.693.574/0001-31, ITENS VENCEDORA - 168941 R$ 368,00, 
VALOR TOTAL R$ 154.560,00, PIRAPO COM. DE MAT. PAR CONS. 
LTDA, CNPJ Nº 01.872.282/0001-80, ITENS VENCEDORA - 168939 
R$ 99,98, VALOR TOTAL R$ 219.956,00, TECNOPETERS 
INSTALACOES EIRELI, CNPJ Nº 11.185.732/0001-10, ITENS 
VENCEDORA - 100606 R$ 2.716,67, VALOR TOTAL R$ 65.200,08, H 
H MAFISSONI EIRELI, CNPJ Nº 29.954.053/0001-23, ITENS 
VENCEDORA - 168940 R$ 139,00 - 168942 R$ 479,00 - 168943 R$ 
130,00 - 168944 R$ 700,00 - 828357 R$ 41,00 - 828358 R$ 17,00, 
VALOR TOTAL GERAL 579.990,08.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 007/2019, através 
do JULGAMENTO TÉCNICA E PREÇO e consequente contratação, 
objetivando a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO 
E EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS E DO 
PDST- PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL DO 
RESIDENCIAL MARIO RAITER”. A abertura ocorrerá às 08H30M 
(Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 29 DE ABRIL DE 2019, na sede 
da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, 
Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 15 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE  EPI - EQUIPAMENTOSDE PROTEÇÃO 
INDIVIDUAL,  EPR –  EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO 
RESPIRATÓRIA E CILINDRO DE NITROGÊNIO PARA A 
MANUTENÇÃO DO SESCINC - SERVIÇO DE PREVENÇÃO, 
SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO EM AERÓDROMOS 
DOAEROPORTOREGIONAL DE SORRISO "ADOLINO BEDIN" – 
SBSO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 12 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 040/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DISTRITO 
DE BOA ESPERANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S). O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido 
junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Estaduais definem seus semifinalistas
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Os campeonatos esta-
duais de 2019 vão se apro-
ximando da reta final, e 
somente os quatro melho-
res – na maioria dos esta-
dos – vão permanecendo 
para sonhar com um título 
importante na temporada. 
Campeonatos como o Mato-
-grossense, Paulista, Carioca, 
Gaúcho e Mineiro já têm al-
guns definidos e terão outros 
após a rodada desta quarta-
-feira (27). Por isso, acom-
panhe o levantamento que 
o Diário do Estado MT traz 
para você ficar ligadinho ao 
que pode acontecer após o 
apito final dos árbitros.

MATO-GROSSENSE
O Estadual deste ano 

tem tido predomínio total 
do Cuiabá, que é o atual bi-
campeão, tendo terminado 
invicto em 2018 e que ainda 
não perdeu uma partida se-
quer no campeonato deste 
ano. Para ajudar ainda mais, 
a equipe fez 5 a 0 no Dom 
Bosco na partida de ida das 
quartas de final e pode per-
der por até 4 gols de diferen-
ça, que mesmo assim avança 
às semifinais.

Outro semifinalista 
praticamente garantido é o 
União Rondonópolis, que 
mesmo jogando em Barra 
do Garças não deu chances 
ao Araguaia, e voltou para 
casa com uma contunden-
te vitória de 3 a 0. Agora, 
no Estádio Luthero Lopes, 
o Colorado pode até perder 
por 2 gols, que mesmo assim 
estará classificado.

As outras duas semifi-
nais terminaram em 0 a 0. 
Agora, Operário VG x Mixto 
e Luverdense x Sinop preci-
sam vencer para ficar entre 
os quatro melhores. Em caso 
de nova igualdade no placar, 
a partida vai para as penali-

dades.

PAULISTÃO
O maior campeonato 

estadual do país também já 
tem duas equipes garantidas 
às semifinais. Palmeiras x 
Novorizontino e Red Bull x 
Santos entraram em campo 
nesta terça-feira (26), porém, 
as partidas terminaram após 
o fechamento desta edição. 
Lembrando que o Verdão fi-
cou no empate em 1 a 1 no 
primeiro jogo, enquanto o 
Peixe venceu o Touro por 2 a 
0. Hoje é a vez de São Paulo 
e Corinthians entrarem em 
campo. O Tricolor leva para 
Itu a vantagem de jogar por 
um empate, após vencer o 
Ituano no Morumbi por 2 a 
1. Em caso de vitória por um 
gol de diferença do adversá-
rio, o jogo vai para os pênal-
tis.

Já o Timão arrancou 
um empate por 1 a 1, no final-
zinho da partida de ida, em 
Araraquara, diante da Ferro-
viária. Agora, quem vencer 
avança às semifinais do Pau-
listão. Em caso de igualdade, 
decisão na marca da cal.

GAÚCHO
No Gauchão, Inter e 

Grêmio estão tranquilos. O 
Colorado foi até Novo Ham-
burgo e venceu o time da 
casa por 2 a 0, podendo até 
perder por um gol de dife-
rença no jogo de hoje, no 
Beira-Rio, para se garantir 
nas semifinais.

O Grêmio está ainda 
mais tranquilo após atrope-
lar o Juventude por 6 a 0, em 
pleno Estádio Alfredo Jaco-
ni. O técnico Renato Gaú-
cho deve poupar boa parte 
do elenco e escalar um time 
misto, já que apenas um de-
sastre de uma derrota mons-
tra por 6 ou mais gols de di-
ferença tira a vaga Tricolor 
para a próxima fase.

Nas outras semifinais, 

RETA FINAL | Em SP, RJ, RS, MG e MT, os quatro melhores de cada estado estarão definidos ao final da rodada de hoje

Foto: Felipe Schmidt
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Foto: ricArdo duArte
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NÃO É FÁCIL

Entenda todos os cenários para as
semifinais e finais do Carioca

SINOP E LUVERDENSE

Decisão fica para Lucas do Rio Verde

5 JOGOS INTACTO

M. Lomba se 
aproxima de recorde 
pessoal no Inter

Maracanã, o palco da decisão do Campeonato Carioca

Goleiro soma 485 minutos sem ser vazado Sinop e LEC empataram sem gols no Gigante do Norte

DA REPORTAGEM

Bangu, Flamengo, 
Fluminense e Vasco são os 
times restantes na corrida 
para levar o título do Cam-
peonato Carioca, com a de-
cisão em dois jogos no Ma-
racanã. No entanto, ainda 
há muito em disputa com 
relação à fase final da com-
petição e os vários cenários 
possíveis na disputa. Veja:

BANGU CAMPEÃO
DA TAÇA RIO
Haverá a disputa de 

duas semifinais: Vasco x 
Fluminense e Bangu x Fla-
mengo. Vasco e Bangu te-
rão vantagem do empate 
em jogo único para definir 
os finalistas do Carioca.

MENGÃO CAMPEÃO
DA TAÇA RIO
Haverá a disputa de 

duas semifinais: Flamen-
go x Fluminense e Vasco x 
Bangu. Flamengo e Vasco 
terão vantagem do empate 
em jogo único para definir 
os finalistas do Carioca.

DA REPORTAGEM

No “Clássico do Nor-
tão”, o Galo empatou sem 
gols contra o Verdão pelo 
primeiro jogo das quartas 
de final, no Estádio Gigante 
do Norte, em Sinop. Como 
no placar, o duelo foi bem 
equilibrado e fazendo jus a 
um clássico, havendo con-
fusão no final da partida.

Nesta quarta-feira (27), 
Luverdense e Sinop se en-
frentam a partir das 19h, no 
Estádio Passo das Emas, em 
Lucas do Rio Verde. Quem 
vencer, deve enfrentar o 
Cuiabá, que atropelou o 
Dom Bosco com vitória por 
5 a 0 na Arena Pantanal.

DA REPORTAGEM

De milagre em milagre, 
Marcelo Lomba retoma o ní-
vel de atuações que lhe ren-
deu o prêmio de melhor go-
leiro do Brasileirão de 2018 
com a camisa do Inter. 

O goleiro soma cinco 
jogos de invencibilidade em 
2019 e se aproxima de re-
petir a sua maior sequência 
sem ser vazado desde que vi-
rou titular, em agosto do ano 
passado.

O camisa 12 sofreu gol 
pela última vez por Rafa-
el Gava, aos 10 do segundo 
tempo da vitória por 2 a 1 so-
bre o Caxias, em 17 de feve-
reiro. Mais de um mês mais 
tarde, o goleiro segue intac-
to, com um total de 485 mi-
nutos sem sofrer gols.

O camisa 12 tem a chan-
ce de igualar o seu recorde já 
nesta quarta-feira, às 20h30, 
contra o Novo Hamburgo, 

FLUZÃO CAMPEÃO 
DA TAÇA RIO
Haverá a disputa de 

duas semifinais: Vasco x 
Bangu e Fluminense x Fla-
mengo. Vasco e Fluminense 
terão vantagem do empate 
em jogo único para definir 
os finalistas do Carioca.

VASCO CAMPEÃO
DA TAÇA RIO
O Vasco vai direto 

para a final do Campeonato 
Carioca. O adversário será 
definido em jogo único en-
tre Flamengo e Bangu, com 
vantagem do empate para 
o Flamengo.

SE HOUVER DUAS
SEMIFINAIS
Isso acontecerá se o tí-

tulo da Taça Rio ficar com 
Bangu, Flamengo ou Flu-
minense. Os vencedores 
das semifinais disputarão a 

final do Carioca em dois jo-
gos. Não haverá vantagem. 
Se houver empate em pon-
tos e saldo de gols, a decisão 
do título será nas cobranças 
de pênalti.

VASCO CAMPEÃO
DA TAÇA RIO
O Vasco enfrentará 

Flamengo ou Bangu na fi-
nal em dois jogos. Nesse 
caso, terá a vantagem do 
empate em pontos e saldo 
de gols.

no Beira-Rio, pelo jogo da 
volta das quartas de final do 
Gauchão. A tendência é de 
que Odair Hellmann o man-
tenha no time para a partida 
– mas Daniel também é co-
tado.

A maior sequência foi 
alcançada durante a cam-
panha que alçou o Inter à 
liderança do Brasileirão em 
2018. O goleiro assumiu a 
titularidade em agosto, após 
a lesão de Danilo Fernandes. 
Logo de cara, ficou seis jogos 
e 621 minutos sem ser vaza-
do, até o gol de Vitinho, na 
vitória por 2 a 1 sobre o Fla-
mengo, no Beira-Rio.

Se mantiver o zero no 
placar, Lomba chegará a 
seis jogos e a um total de 575 
minutos sem buscar a bola 
no fundo da rede. Precisará 
segurar mais 46 minutos da 
partida seguinte para ultra-
passar sua marca e quebrar o 
recorde de tempo.

Caxias x Aimoré e São Luiz 
x São José empataram as 
partidas de ida por 1 a 1 e 0 
a 0, respectivamente. Quem 
vencer, avança. Caso haja 
novo empate, decisão nos 
pênaltis.

CARIOCA
O campeonato do Rio 

ainda está na fase semifinal 
da Taça Rio, o segundo tur-
no do Carioca. Fluminense 

x Flamengo e Bangu x Vasco 
jogam nesta quarta e quinta, 
respectivamente, no Mara-
canã. Flu e Bangu têm vanta-
gem de jogar por um empate 
nos 90 minutos e ir à deci-
são.

Depois, no domingo, 
a decisão entre os vencedo-
res dos duelos definirá ainda 
a ordem das semifinais do 
campeonato – o DEMT traz 
matéria nesta página expli-

cando a bagunça.

MINEIRO
Por fim, o Campeonato 

Mineiro já tem seus semifi-
nalistas definidos. O Atléti-
co superou o Tupynambás 
por 3 a 1, o Cruzeiro fez 5 a 
0 na Patrocinense, enquan-
to o Boa Esporte superou o 
Tombense nos pênaltis, por 
3 a 0, após empate em 1 a 1 
no tempo normal, enquanto 

o América fez 2 a 0 na Cal-
dense.

As semifinais começam 
a ser disputadas no fim de 
semana. No sábado (30), Boa 
e Atlético se enfrentam em 
Varginha, enquanto o clássi-
co América e Cruzeiro será 
disputado no domingo (31), 
na Arena Independência. As 
partidas de volta estão mar-
cadas para o fim de semana 
seguinte.
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ECG foi zerado na fila da Saúde de Sorriso 

Sorriso zera a fila de espera
para exame de eletrocardiograma
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
e Saneamento de Sorri-
so trouxe uma importante 
informação para a área no 
município: a fila para re-
alização do exame de ele-
trocardiograma (ECG) foi 
zerada no início desta se-
mana. A ação é resultado 
dos mutirões que foram re-
alizados em março no Am-
bulatório Multiprofissional 
(AME), no Assentamento 
Jonas Pinheiros e no Dis-
trito de Primavera. No total 
foram feitos cerca de 200 
eletrocardiogramas.

“Devido à grande de-
manda pelo exame, visto o 
período de recesso de final 
de ano, a quantidade de 
pessoas que aguardavam 
para fazer o eletrocardio-
grama aumentou, então de-
cidimos fazer os mutirões 
direcionados as localidades 
para que facilitasse o aces-
so dessas pessoas ao exame. 
No total contabilizamos 198 
exames de eletrocardiogra-
mas realizados. Com isso a 
fila está zerada, se por aca-
so, alguém tem o pedido, 
mas não fez deve procurar 
o setor de Regulação”, pon-
tuou o secretário Luis Fábio 
Marchioro.

PROCEDIMENTO
O eletrocardiograma 

(ECG) é feito com um apa-
relho ligado a eletrodos ao 
corpo, que avalia o ritmo 
dos batimentos cardíacos 
em repouso. Com a pessoa 
deitada, são colocados ele-
trodos para averiguar os 
impulsos elétricos de áreas 
diferentes do coração. 

A oscilação captada é 
conduzida ao eletrocardió-
grafo, aparelho que duran-
te cerca de cinco minutos 
registra a informação em 
gráficos através de um mo-
nitor. Pela internet, o resul-
tado é enviado instantane-
amente para uma equipe 
médica através do Telesaú-
de para que o exame seja 
laudado pelo médico car-
diologista.

“Antes, para realizar o 
ECG, o paciente tinha que 
esperar quase 30 dias para 
receber o resultado. Hoje, 
com o Telessaúde, um pro-
jeto de telemedicina, que 
foi apresentado ao prefeito 
Ari Lafin logo no início da 
gestão, nós fazemos os exa-
mes, se for pedido de ur-
gência leva de dois a cinco 
minutos para sair o laudo 
e, nos casos não urgentes, 
o laudo fica pronto em me-
nos de uma hora”, ressaltou 
o secretário.

ISSO É SAÚDE!| Mutirões realizados em março no AME atenderam 200 pessoas
Foto: Júnior Silgueiro
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CAMINHONEIROS

Mensagens convocam greve; líder
vê um “descontentamento geral”

SINOP

Homem é encontrado morto em
estrada com tiro na cabeça

SHOW SAFRA
Mais de 30 tecnologias
para sistemas integrados

Representante afirmou desconhecer entidade que está frente da greve 

Silvan foi alvejado na cabeça; autoria e a motivação são 
apuradas 

Embrapa apresenta 30 tecnologias para sistemas integrados 
no Show Safra 

DA REDAÇÃO

Mensagens de WhatsA-
pp têm circulado entre os ca-
minhoneiros de Mato Gros-
so convocando para uma 
paralisação nacional a partir 
do próximo sábado (30). 

O representante do Mo-
vimento dos Transportado-
res de Carga de Mato Grosso, 
Gilson Baitaca, confirmou a 
convocação da paralisação, 
mas ele ainda não identificou 
a origem das mensagens.

“Existem comentários, 
mensagens no Whatsapp, 
mas, para ser sincero, não sei 
distinguir quem é quem nes-
se meio. Está bem confuso, 
não tem entidade fazendo 
frente a isso”, explicou.

Apesar disso, Baitaca 
contou que um “desconten-
tamento geral” tomou conta 
dos caminhoneiros. Ques-
tões que foram reivindica-
das por eles na greve de 10 
dias, realizada em maio de 
2018, não estão sendo cum-
pridas pela Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), como a implanta-
ção do piso mínimo de frete. 

“As reivindicações fo-
ram atendidas [na época]; o 
frete mínimo acabou saindo, 
mas não está sendo cumpri-
do. O descontentamento é 
sobre a falta de fiscalização 
por parte da ANTT”, avaliou.

De acordo com Baitaca, 
apesar das questões que le-
varam à greve de 2018 terem 
sido cumpridas na teoria, 
na prática as medidas não 
estariam. “O piso mínimo 
não está sendo cumprido e a 
ANTT, que tem competência 

DA REPORTAGEM

Silvan Brasil Martins, 
33 anos, morreu com um 
tiro na cabeça, nesta terça-
-feira (26), na Estrada Dal-
va, que dá acesso ao Jardim 
Umuarama, em Sinop. 

De acordo com infor-
mações, a vítima havia saído 
para comprar pão.

O dono do sitio onde 
ele morava estranhou a de-
mora de Silvan, foi atrás e o 
encontrou caído na estrada. 
De acordo com informações 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

De terça a sexta-feira, 
é realizado na Fundação Rio 
Verde, em Lucas do Rio Ver-
de o Show Safra BR 163. A 
Embrapa está presente mais 
uma vez com uma vitrine 
com mais de 30 tecnolo-
gias disponíveis para siste-
mas integrados de produção 
agropecuária e para sistemas 
produtivos em Mato Grosso.

Com apoio de parceiros 
licenciados para a comer-
cialização dos materiais de-
senvolvidos pela empresa, a 
Embrapa apresentará opções 
de forrageiras, cultivares de 
arroz, feijão-caupi, soja, sor-
go biomassa, milho verde 
e novidades em consórcios 
forrageiros para integração 
lavoura pecuária e para sis-
temas de plantio direto na 
palha.

Entre os materiais pro-
missores apresentados está 
o primeiro híbrido de sorgo 
biomassa, a BRS 716. Che-
gando a produzir 150 tone-
ladas de matéria seca por 

hectare em seis meses, este 
material tem alto teor de 
fibra (de 22% a 28%) e baixo 
teor de umidade (cerca de 
50%). Essas características o 
credenciam para uso como 
fonte de biomassa em cal-
deiras de industriais, como 
é o caso das plantas de eta-
nol de milho que vem sendo 
instaladas na região médio-
-norte de Mato Grosso.

Outro destaque é o ar-
roz A501 CL, a primeira cul-
tiva de arroz de terra altas 
resistente ao herbicida Kifix. 
O material foi lançado no 
Show Safra no ano passado 
e despertou o interesse de 
agricultores. Entre as novi-
dades demonstradas estarão 
consórcios forrageiros que 
vem sendo desenvolvidos 
pela Embrapa Agrossilvipas-
toril e parceiros. Um exem-
plo é o Sistema Gravataí, 
um consórcio de braquiária 
com feijão-caupi indicado 
para pastejo em sistemas de 
ILP. Outros consórcios ainda 
em testes, como o com nabo 
forrageiro, também serão 
demonstrados.

para fiscalizar, não está fisca-
lizando. O pouco que fiscali-
za é sem efetividade, porque 
as empresas não são autua-
das”, explicou.

GREVE DE 2018
A greve dos caminho-

neiros teve início no dia 21 

da PM, o homem estava em 
uma Yamaha Crypton, pre-
ta, que foi levada. A versão 
e as circunstâncias de como 
ocorreu o crime ainda serão 
investigadas pela Polícia Ci-
vil.

O Corpo de Bombeiros 
foi acionado, mas o homem 
já estava sem vida. A Polícia 
Civil começa a investigar 
a autoria e a motivação do 
crime. O corpo foi encami-
nhado ao Instituto Médico 
Lega (IML) para exames de 
necropsia.

de maio de 2018, quando a 
disparada na alta do preço 
do óleo diesel fez a categoria 
interromper o trânsito em 
rodovias de, pelo menos, 17 
estados brasileiros. No dia 
seguinte, a manifestação ga-
nhou força e chegou a atingir 
24 estados, quando os pri-

meiros reflexos no abasteci-
mento de mercados e postos 
de gasolina começaram a 
aparecer. 

Alguns municípios re-
gistraram que o litro da ga-
solina estava sendo vendida 
por até R$ 10 durante a gre-
ve.
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