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CADÊ O DINHEIRO?

VAGA NO SENADO

Fake news 
é o desafio
das eleições
para 2020
O juiz-membro do TRE-
-MT, Jackson Coutinho, 
avaliou que a Justiça 
Eleitoral terá um grande 
trabalho nas eleições de 
2020 para tentar coibir as 
fake news e os ataques 
pessoais a candidatos. 
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Ao todo são 4 postulantes para representar o setor na atípica corrida eleitoral, já que na eleição 
convencional, das duas vagas disponível o setor produtivo mais importante de MT não conse-
guiu eleger nenhum de seus representantes.                             Página  -3

QUANTA CONFUSÃO

SINOP

Perrella não é 
mais gestor 
do Cruzeiro

Vereadores 
buscam 
recursos
em Brasília

Depois de prometer uma 
completa reformulação do 
Cruzeiro, em coletiva após 
o jogo contra o Palmeiras 
no domingo passado que 
resultou no rebaixamento do 
clube, o ex-presidente e até 
então gestor de futebol, Zezé 
Perrella, anunciou seu desli-
gamento da função.
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Vereadores de Sinop es-
tiveram em Brasília em busca 
de recursos financeiros para 
custear as obras de pavimen-
tação asfáltica das Estradas 
Monalisa e Pedro Osip/Brígi-
da. Os dois projetos, juntos, 
custarão um montante de R$ 
6.225.088,64. Pouco mais de 
R$ 3,6 mi são para a Estrada 
Monalisa e R$ 2,5 mi para 
Estrada Pedro Osip/Brígida.
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SENADO FEDERAL

DivuLgAçãO

DivuLgAçãO

Campos cobra 
Guedes sobre FEX
O senador Jayme Campos (DEM-MT), cobrou do 
ministro da Economia, Paulo Guedes, o repasse 
dos recursos do FEX que deveriam ser destina-
dos aos estados e municípios. Campos relem-
brou a promessa feita pelo ministro que havia 
afirmado que no mês de dezembro o pagamento 
seria feito.       
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Para honrarmos a escolha do Brasil como 
sede do próximo Congresso e presidente 
da INTOSAI, é necessário que o TCU e os 
demais Tribunais de Contas evoluam posi-
tivamente

Em 2022 o Brasil assumirá por três anos a pre-
sidência da Organização Internacional de Institui-
ções de Fiscalização Superior – INTOSAI na sigla 
em inglês. O XXIV Congresso da INTOSAI será 
realizado em Brasília e reunirá representantes de 
mais de 170 países, cujas entidades superiores de 
controle estão associadas à INTOSAI. A honrosa 
escolha é resultante do prestígio internacional ad-
quirido pelo Tribunal de Contas da União ao longo 
das últimas décadas, não apenas pelo trabalho 
desenvolvido no país, mas também na coordena-
ção de comitês e ações internacionais de audito-
ria, com destaque para a área de meio ambiente e 
a presidência da Organização Latino-americana e 
do Caribe de Entidades de Fiscalização Superior 
– OLACEFS.

É oportuno destacar que no seio da INTOSAI 
convivem dois grandes modelos de órgãos de con-
trole externo: os Tribunais de Contas e as Audito-
rias Gerais, cuja principal distinção é que os pri-
meiros, em regra, têm uma composição colegiada 
e vitalícia, bem como competências jurisdicionais 
e sancionatórias, enquanto as últimas produzem 
relatórios de auditoria com recomendações. Entre 
outros países, adotam o modelo de TC: Alemanha, 
França, Itália, e Portugal, além da União Europeia. 
O modelo de Auditoria Geral tem origem no Reino 
Unido e é adotado na Índia, África do Sul, Argenti-
na e Estados Unidos.

Malgrado as peculiaridades de cada país, há 
um amplo espectro de princípios, normas e téc-
nicas que são comuns a todas as EFS e que se 
encontram expressas em documentos como a 
Declaração de Lima (1977) sobre a independência 
dos órgãos controladores e a recente Declaração 
de Moscou (2019) acerca de respostas aos desa-
fios para assegurar a relevância contínua das EFS 
como instituições de grande valor para a socieda-
de.

Tais desafios surgem de uma governança em 
transformação, em cenários impactados pela re-
volução digital e avanços tecnológicos, bem como 
pela agudização das crises políticas, econômicas 

Grandes mudanças?
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novo aparelho, enquanto o sinal das li-
nhas (chips), tanto para voz quanto para 
dados, é relativamente parecido.

As câmeras do novo aparelho são 
assustadoramente superiores, fazendo 
fotos e vídeos muito, mas muito me-

lhores. E foi justamente 
esse o motivo da troca 
de aparelho, visto que 
em meu novo projeto 
gravo vídeos diários e, 
ao menos por um bom 
tempo, farei as grava-
ções com meu celular.

Nem tudo são flores 
em uma migração dessas. A forma que 
o novo aparelho gerencia softwares não 
me agradou muito e as limitações em 
desabilitar o que não uso me fez sentir 
“amarrado” em aplicativos desnecessá-
rios.

Em linhas gerais uma troca exce-
lente, mas, claro, com alguns percalços. 
Será que algum dia teremos migrações 
100% satisfatórias?

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 visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Diário do Estado de Mato Grosso 

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

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

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

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

Ao disciplinar o acesso de órgãos de investigação a 
informações sigilosas detidas pelo governo, o Supremo 
Tribunal Federal fez o bom senso finalmente prevalecer 
numa discussão que se prolongou por meses desneces-
sariamente. 

Na quarta (4), o plenário da corte decidiu que a 
Receita Federal e a Unidade de Inteligência Financeira 
(UIF), vinculada ao Banco Central, podem compartilhar 
dados com o Ministério Público e a polícia sem a ne-
cessidade de uma autorização judicial prévia —e sem 
restrições.  Basta que os investigadores protejam o sigilo 
garantido pela Constituição às informações bancárias e 
fiscais dos alvos de suas apurações. Cabe à Justiça exercer 
o controle posteriormente em casos de vazamento ou 
mau uso dos dados. 

O Supremo estabeleceu ainda o entendimento de 
que a comunicação entre esses órgãos e o repasse das in-
formações devem ocorrer sempre de maneira formal e 
por meio de canais oficiais —uma norma já prevista pela 
legislação, mas nem sempre respeitada.

A orientação foi amparada pela formação de ampla 
maioria no STF. Somente 2 dos 11 ministros que inte-
gram a corte divergiram, opinando pela necessidade de 
autorização judicial prévia para compartilhamento das 
informações. A decisão põe fim à incerteza criada por 
uma decisão do ministro Dias Toffoli, que preside o tri-
bunal e determinou em julho a suspensão de todas as in-
vestigações em andamento no país que fossem baseadas 
em informações de órgãos como a Receita e a UIF.

Toffoli o fez de forma monocrática, assinando uma 
ordem de caráter provisório, para atender a um pedi-
do do senador Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair 
Bolsonaro que é investigado pelo Ministério Público do 
Rio. Ao estender a decisão a outros casos semelhantes, 
Toffoli paralisou centenas de investigações em todo o 
país e travou a ação da UIF, que neste ano assumiu as 
funções do antigo Conselho de Controle de Atividades 
Financeiras (Coaf). O presidente do Supremo chegou 
ao ponto de exigir que a Receita e o Banco Central lhe 
dessem acesso a todas as informações compartilhadas 
com órgãos de investigação nos últimos anos —decisão 
da qual acabou por recuar diante da repercussão emba-
raçosa. Após quase cinco meses de indefinição, Toffoli 
desistiu de impor restrições aos investigadores, modifi-
cando seu voto para juntar-se à maioria formada pelo 
colegiado no julgamento da questão. Como infelizmen-
te se tornou comum de tempos para cá, um integrante 
do STF impôs à corte enorme desgaste ao tomar uma 
decisão de grande alcance sem submetê-la ao plenário. 
O desfecho da controvérsia mostrou mais uma vez que 
a manifestação do colegiado é o melhor caminho para 
conferir credibilidade às decisões do tribunal.

Editorial

Decisão 
sensata

Ranking dos Políticos - Facebook

e sociais associadas a fenômenos como as 
mudanças climáticas globais e as desigual-
dades.

Este novo ambiente exige a adoção de 
novas técnicas e metodologias de fiscali-
zação de políticas públicas focando na sua 
qualidade e no alcance dos Objetivos de De-

senvolvimento Sustentável – ODS adotados pelos 
países-membros das Nações Unidas, com o mo-
nitoramento da Agenda 2030. Isso implica em um 
redirecionamento estratégico para que as EFS pos-
sam ser ágeis, efetivas e relevantes e para que a sua 
atuação independente agregue valor à sociedade.

Assim, além do incremento na accountability 
(prestação de contas) e na realização de auditorias 
financeiras, operacionais e de conformidade, o con-
trole externo deverá também atuar em temas como 
a utilização de inteligência artificial em processos 
de fiscalização e a disponibilização e abertura de 
dados, códigos-fonte e algoritmos utilizados pelos 
governos para a tomada de decisões. Os auditores 
do futuro deverão ser capazes de trabalhar com 
análise de dados, ferramentas de inteligência arti-
ficial e avançados métodos de análise qualitativa; 
reforçar a capacidade de inovação; atuar como par-
ceiros estratégicos; compartilhar conhecimento e 
gerar previsões, reforçando a cooperação e comu-
nicação com a comunidade acadêmica e o público 
em geral.

Ademais, as EFS podem ampliar o foco de sua 
atenção à identificação de áreas de risco de interes-
se nacional e internacional e maior conscientiza-
ção sobre esses riscos; e à necessidade de gerenciar 
riscos sistêmicos nos governos.

Finalmente, a Declaração de Moscou destaca 
que as EFS podem contribuir para a boa gover-
nança e para políticas de inclusão nas políticas 
públicas em áreas socialmente importantes rela-
cionadas aos ODS (meio ambiente, educação, saúde, 
igualdade de gênero, etc.).

Em todo o mundo, os órgãos de controle externo 
são reconhecidos como essenciais à democracia 
e ao aprimoramento da gestão pública. Para hon-
rarmos a escolha do Brasil como sede do próximo 
Congresso e presidente da INTOSAI, é necessário 
que o TCU e os demais Tribunais de Contas evoluam 
positivamente.

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO

O futuro do 
controle externo

NEM TODOS 
QUEREM 2
O ex-governador Pedro Taques (PSDB) 

negou, com veemência, que irá disputar a 
vaga de Selma Arruda (PSL) ao Senado.

“Estou tratando da minha vida”, disse. 
Ele classificou de “mentira” a informação de 
que a executiva nacional do partido admitiu 
a possibilidade de ele disputar.

Após ficar em terceiro lugar nas eleições, 
perdendo até para Wellington Fagundes (PL), 
Taques não deve encarar, tão cedo, o desafio 
das urnas. É a velha máxima: gato escaldado 
tem medo de água fria...

ESSE QUER!
Terceiro lugar na campanha que elegeu 

Selma Arruda (Podemos) e Jaime Campos 
(DEM), o empresário Carlos Fávaro (PSD) vai 
continuar tentando assumir a vaga da sena-
dora cassada. A tese, defendida pelo advoga-
do petista Eduardo Cardozo, que foi ministro 
de Dilma Roussef, já foi defenestrada pelo 
Pleno do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). 
Mesmo assim, talvez por ter sido contratado 
por uma pequena fortuna, o advogado recor-
rerá, apesar da chance de sucesso ser algo 
próximo a zero.

NEM TODOS 
QUEREM 1
Tido como fenômeno eleitoral, o ex-sena-

dor e ex-ministro da Agricultura Blairo Ma-
ggi (PP) afirmou, pela enésima vez, que não 
irá disputar a vaga ao Senado, aberta com a 
cassação do mandato de Selma Arruda (Po-
demos).  Blairo, no entanto, não deve ficar 
isento nesta eleição suplementar. O grupo 
da qual faz parte, junto com Mauro Mendes e 
Jaime Campos, ambos do DEM, lançarão um 
candidato com condições de vencer o pleito.

“Eu não me nego a fazer política. O que 
não quero é disputar eleições, mas partici-
par, sim”, revelou Blairo.

Trocar de telefone é algo muito positivo desde que, é claro, 
você tenha feito uma boa escolha do substituto. Quando se tem 
um aparelho bom com pouco tempo de uso (o que era o caso) 
a escolha fica mais difícil e as chances do novo aparelho não 
superar o antigo são expressivamente maiores. Deixe de lado 
a compra por impulso e pense sempre em todos os detalhes e 
configurações tanto do aparelho atual quanto do pretendido, 
buscando ajuda profissional quando for necessário, para que, 
com calma, se invista na compra do aparelho correto. Pode dar 
trabalho, mas, com certeza, vale muito a pena.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

LUIZ HENRIQUE LIMA
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IMAGEM DO DIA

“Como infelizmente se tornou comum 
de tempos para cá, um integrante do 
STF impôs à corte enorme desgaste ao 
tomar uma decisão de grande alcance 
sem submetê-la ao plenário

“
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É sempre bom, quando trocamos um 
dispositivo tecnológico, fazer um parale-
lo entre os aparelhos e ver em que melho-
ramos e em que, por ventura, demos um 
“passo para trás”. Meu aparelho antigo e o 
novo são fisicamente parecidos (inclusi-
ve na cor e po-
sicionamento 
dos botões la-
terais), o que 
faz com que 
eu me sinta, 
basicamente, 
fazendo uso 
do mesmo 
dispositivo. Não foi necessário me acos-
tumar com um novo tamanho ou peso de 
aparelho, apenas com a posição do leitor 
biométrico, que considero bastante des-
confortável.

No que diz respeito à desempenho 
não teria como estar mais satisfeito. 
Mesmo saindo de um bom aparelho o 
novo dispositivo deu “show”, deixando de 
lado a imagem de que um aparelho Chi-
nês, com boa configuração e baixo custo, 
não daria conta do recado.

A tela dos aparelhos é relativamente 
parecida no que diz respeito às especifi-
cações, embora o novo ainda não tenha 
apresentado retenção de imagem (fan-
tasmas), algo comum no dispositivo an-
tigo.

A rede sem fio é muito superior no 

Um ônibus coletivo, da União Transportes, pegou fogo na Avenida Couto 
Magalhães, sentido centro de Várzea Grande. O incendido ocorreu em frente a 
agência do Banco do Brasil e não teve feridos. As chamas assustaram os mo-
radores que passavam pelo local e segundo informações preliminares, uma 
falha mecânica teria ocasionado o incêndio. 
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Quatro nomes despontam para representar o setor 

Agronegócio quer vaga no
Senado deixada por Selma
CLEMERSON SM

Clemersonsm@msn.com

Após a decisão do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE) em 
cassar o mandato da senado-
ra Selma Arruda (Podemos), 
nesta semana. E a definição 
da realização de uma eleição 
suplementar, a corrida pela 
vaga começou.

E o setor do agronegócio 
quer esta vaga. Ao todo são 
quatro possíveis postulantes 
para representar o setor na 
atípica corrida eleitoral, já 
que na eleição convencional, 
das duas vagas disponível 
o setor que é o pulmão e o 
coração de Mato Grosso, não 
conseguiu eleger nenhum de 
seus representantes.

Um deles é o ex-governa-
dor, Carlos Fávaro (PSD), ele 
disputou a eleição do ano 
passado e acabou ficando em 
terceiro lugar, atrás de Sel-
ma Arruda então candidata 
do PSL e de Jayme Campos 
do Democratas. Ele chegou 
a pedir junto ao TSE que na 
condição de terceiro coloca-
do nas eleições, assumisse a 
cadeira até que a nova elei-
ção fosse realizada, mas a 
Justiça Eleitoral rejeitou seu 
pedido.

Outro nome que passa a 
ganhar peso no estado para 
a disputa é o do atual vice-

-governador, Otaviano Pi-
vetta (PDT), que além da 
máquina pública estadual ao 
seu lado, conta também com 
o apoio de alguns deputados, 
tanto estaduais quanto fede-
rais, e também, com o apoio 
do governador Mauro Men-
des (DEM). Pivetta tem boa 
entrada no norte de Mato 
Grosso, após administrar a 
cidade de Lucas do Rio Ver-
de por dois mandatos.

Outro nome de Lucas do 
Rio Verde na disputa e tam-
bém com forte ligação com 
o agronegócio é do atual de-
putado federal, Neri Geller 
(PP), que já foi ministro da 
Agricultura no Governo Dil-
ma e hoje exercer a liderança 
da bancada mato-grossense 
em Brasília.

A surpresa fica por conta 
do nome de Antonio Gal-
van, o produtor rural, atual 
presidente da Aprosoja Mato 
Grosso e vice da Aproso-
ja Brasil, apesar de ser um 
nome totalmente fora dos 
radares políticos até aqui, 
vem se destacando na defe-
sa do setor e já colecionou 
ao longo deste ano algumas 
polêmicas com o governo 
estadual, principalmente em 
relação ao Fethab. Seu nome 
já é bem visto em pelo me-
nos 60 municípios mato-
-grossenses.

VAGA ABERTA | Sem representantes do Senado, setor quer unir forças para conquistar vaga pendente
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ASSEMBLEIA

Discussão sobre taxas do Detran
causa polêmica entre deputados

MUDANÇAS

Senado aprova pacote anticrime

E AÍ?

Campos cobra 
promessa de 
Paulo Guedes sobre 
liberação do FEX

Promessa de pagamento foi feita para dezembro 

Foto: REPRoDUÇÃo

Agora vai para sanção presidencial 

Novas taxas para o Detran causam polêmica 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

COM ASESSORIA

Os deputados estadu-
ais, em plenário, na noite de 
quarta-feira (11), delibera-
ram sobre o Projeto de Lei 
(PL) enviado pelo Governo 
do Estado que cria, adequa 
e reajusta algumas taxas co-
bradas pelo Departamento 
Estadual de Trânsito (De-
tran-MT).

A proposta gerou um 
desconforto entre os parla-
mentares oposicionistas, e 
até mesmo entre alguns da 
base governista.

O deputado Silvio Fá-
vero (PSL), chegou em de-
terminado momento che-
gou a pedir a retirada do PL 
de votação e o presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM), acatou a sugestão.

Para o deputado Lúdio 
Cabral (PT), a proposta do 
governo

produz alteração em 
mais de cem taxas cobra-
das pelo Detran-MT e cria 
outras 36 taxas.  “Acho que 
não tem sentido o modelo 
de majoração que o gover-
no quer implementar num 
momento de crise econômi-
ca, de desemprego. Aumen-
ta mais de 30 taxas em 31%. 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O senador Jayme Cam-
pos (DEM-MT), usou da tri-
buna do Senado Federal para 
cobrar do ministro da Econo-
mia, Paulo Guedes, o repasse 
dos recursos do FEX que de-
veriam ser destinados aos es-
tados e municípios.

Campos relembrou a 
promessa feita pelo minis-
tro durante uma reunião 
que ocorreu na presidência 
do Senado, onde o próprio 
Guedes havia afirmado que 
no mês de dezembro o paga-
mento seria feito.

“Mais do que um com-
promisso assumido é uma 
questão de responsabilidade 
para com os demais entes 
federados, Estados e Municí-
pios que basearam seus orça-
mentos e investimentos con-
tando com o que a legislação 
estabelece que são o ressarci-
mento pela desoneração dos 
produtos destinados à expor-
tação”, disse.

O senador mato-gros-
sense reafirmou a dependên-
cia que os estados e municí-
pios, principalmente Mato 
Grosso, por causa da crise 
econômica, tem para honrar 
a folha salarial de seus ser-
vidores públicos. E aprovei-

DA REPORTAGEM

O Senado Federal apro-
vou na quarta-feira (11) o 
“pacote anticrime” – um 
conjunto de medidas que 
alteram a legislação penal e 
processual penal do país. O 
projeto segue agora para a 
sanção presidencial.

O projeto aprovado é 
uma mistura dos textos ela-
borados pelo ministro da 
Justiça, Sergio Moro, e pelo 
ministro do Supremo Tribu-
nal Federal (STF) Alexandre 
de Moraes.

Entre os pontos do tex-
to estão o aumento de 30 
anos para 40 anos no tempo 
máximo de cumprimento 
da pena de prisão no país; o 
aumento de 6 anos a 20 anos 
de reclusão para 12 anos a 30 

tou para fazer um apelo aos 
demais senadores para que 
também “comprem a briga” e 
ajudem a pressionar o gover-
no federal.

“Mato Grosso depende 
visceralmente destes recursos 
para fechar sua folha de paga-
mento, do 13º dos funcioná-
rios e dos terceirizados, além 
de ser muito importante para 
nossos 141 municípios. Ape-
lo aos demais senadores que 
também entrem nesta pauta 
e defendam a liberação do 
FEX. Peço especialmente ao 
presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, para que ligue 
para o ministro Paulo Guedes 
cobrando essa transferência. 

Estamos preocupados, 
porque o ano está acabando 
e não temos nenhuma sina-
lização de que esse recurso 
vai chegar. O ministro Paulo 
Guedes assumiu este com-
promisso diante de vários 
senadores e eu não quero 
passar por mentiroso, pois 
garanti ao governador Mauro 
Mendes e para todos os pre-
feitos e autoridades que me 
procuram em diversas cida-
des do meu Estado dizendo 
que estes recursos cairiam na 
conta. Seria o fim do mun-
do um ministro assumir um 
compromisso e não cumprir”, 
destacou Jayme Campos.

anos de reclusão como pena 
para o homicídio simples, 
se envolver arma de fogo de 
uso restrito ou proibido.

O texto representa uma 
derrota parcial do ministro 
Moro, que viu pontos im-
portantes que defendia se-
rem derrubados pelos parla-
mentares, como a ampliação 
do excludente de ilicitude, a 
previsão de prisão após con-
denação em segunda instân-
cia e os acordos de plea bar-
gain. O ex-juiz, no entanto, 
conseguiu retomar algumas 
partes que considera impor-
tante antes da votação no 
plenário da Câmara, entre 
eles a possibilidade de gravar 
conversas entre advogados e 
presos, com autorização da 
justiça; a proibição da pro-
gressão de pena para pessoas 

Quer fazer todos os reajustes 
que não ocorreram no go-
verno anterior, de uma só 
vez. Quer corrigir a inflação 
de 2014 até agora, com uma 
majoração que vai de 30% a 
597%”, disse o petista.

Já o deputado Wilson 
Santos (PSDB), disse que o 
problema de décadas do De-
tran está em sua arrecadação 
que não fica no órgão, onde 
parte dessa receita fica com 
empresas privadas.

“Vai para a fonte 100 e é 
diluída em mais de uma cen-
tena de pagamentos. Que-
ro dizer à base, não adianta 
aumentar essas taxas, até 
porque parte delas é para 
empresas privadas. Se pu-
déssemos fazer uma emenda 
que garanta esse dinheiro ou 
que parte expressiva fique 
com o Detran, seria outra 
conversa”, disse o parlamen-
tar.

Valdir Barranco (PT), 
afirmou que o povo não 
aguenta mais pagar impos-
tos. “Agora vem o governo 
instituindo 38 novas taxas 
para o Detran. Esse projeto 
de lei não tem maturidade 
para votação em primeira. 
Se passar em primeira, tam-
bém passa em segunda”, ad-
vertiu, argumentando que a 
receita do Detran, em 2019, 

vai chegar a R$ 500 milhões 
de reais. “É a segunda pasta 
que mais arrecada, só per-
de para a Sefaz. Eu não vou 
contribuir com esse pacote, 
com esse saco de presente do 
governador”, afirmou.

Fávero depois de mui-
ta polêmica em plenário, 
pediu a retirada de votação 
do projeto. “O presidente 
do Detran esteve aqui e não 
nos convenceu. Temos que 
questionar também a fábrica 

de multas. É isso que preci-
sa ser atacado de frente. Não 
é o IPVA que é caro, mas as 
multas que arrebentam com 
o cidadão”, disse.

O pedido de Fávero foi 
acatado pelo presidente do 
Parlamento, deputado Edu-
ardo Botelho, que concordou 
também com o parlamentar 
no que diz respeito à fábri-
ca de multas. “Virou mesmo 
uma fábrica de multas e isso 
precisa ser combatido”.

que tenham em suas conde-
nações de maneira explícita 
que pertencem a facção cri-
minosa e a autorização para 

que agentes infiltrados pos-
sam produzir provas – desde 
que haja uma investigação 
em curso contra a pessoa.
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TV  e Entretenimento

Ator mirim da 
Netflix é encontrado 
morto em casa

Nesta quarta (11) foi divulgado que o ator 
mirim e dançarino Jack Burns foi encontrado 
morto por seus pais em sua casa, na Escócia. A 
morte ocorreu no dia 1° de dezembro, e a causa 
não foi divulgada. Jack atuou na série ‘Retribu-
tion’, da Netflix, e ele tinha apenas 14 anos. A es-
cola onde dançava, The Elite Academy, fez uma 
homenagem em seu Facebook: ‘É com profundo 
pesar que escrevemos este post. Tragicamente, 
como vocês sabem, a gente perdeu nosso amo 
aluno Jack Burns no domingo, 1º de dezembro. 
Jack foi uma inspiração e tocou os corações de 
todos que tiveram o prazer de trabalhar e dan-
çar com ele. Nós e toda família e amigos de Jack 
estamos completamente devastados e sem pa-
lavras e respostas’.
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Taís Araujo pensa em adoção e revela 
ter sofrido dois abortos: Muito tristes

Taís Araujo está arrasando ao dar vida 
a Vitória em Amor de Mãe, novela das nove 
da Globo, e garante que tem muito em co-
mum com sua personagem. Em entrevista 
para a Vogue Brasil, a atriz falou sobre ma-
ternidade, adoção e seu relacionamento 
com os colegas de elenco. 

Em Amor de Mãe, Vitória sofre um 
aborto aos seis meses de gestação e, após 
se separar de Paulo, vivido por Fabrício 
Boliveira, decide se tornar mãe por ado-
ção. No entanto, a personagem acaba des-
cobrindo uma gravidez após passar uma 
noite com Davi, interpretado por Vladimir 
Brichta. Alguns desses assuntos, inclu-
sive, são muito próximos da própria Taís, 
que já passou por situações parecidas. - Já 
passei por duas situações de abortos es-
pontâneos e foram muito tristes. Sofri um 
pouco para engravidar do meu primeiro 
filho, mas porque eu estava com um DIU 
de hormônio. Demorei seis meses, achei 
que era uma dificuldade real e na verdade 
não era. Mas eu tenho profundo respeito 
por mulheres que passam por essa dor, 
por perdas em gestação avançada ou não 
avançada porque toda perda é uma perda, 
cada mulher é uma mulher e cada uma 
entende as perdas de maneiras diferentes 
porque são pessoas diferentes, desejos di-
ferentes, tamanhos diferentes.

Casada com Lázaro Ramos e mãe de 
João Vicente e Maria Antônia, a atriz tam-
bém contou que pensa muito em adotar 
uma criança:

- Adoção é um assunto que mexe muito 
comigo, muito. E já pensamos sim. Pen-
samos antes de ter o João, pensamos em 
adotar primeiro. Vira e mexe é um assunto 
que passa por nós e falamos de uma pos-

Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 13 de dezembro de 2019

sível adoção. 
E engana-se quem pensa que a relação 

dos atores nos bastidores da novela é es-
tranha. Apesar de ser o par romântico de 
Vladimir e também trabalhar com a espo-
sa del, Adriana Esteves, Taís nega que haja 
qualquer tipo de ciúmes ou desentendi-
mentos:

- A gente é família. Eu, Vlad, Lázaro e 
a Adriana somos família mesmo. E é mui-
to bom trabalhar em família, com amigos 
de verdade porque você tem uma rede de 
proteção. Me sinto absolutamente prote-
gida pelos meus amigos nesse trabalho e 
é muito lindo tudo isso. A gente conversa 
sobre atuar em família e eu fazer o par ro-
mântico com o Vladimir e ao mesmo tem-
po atuar com a Adriana. E está tudo certo, 
somos atores nós três, esse é nosso oficio e 
que levamos de maneira muito séria e com 
muito comprometimento.

Ela também contou que tem recebido 

muitos feedbacks positivos de mulheres 
que passaram por situações parecidas 
com a de seu personagem, e revelou o que 
faz, apesar da correria das gravações, para 
ser presente na vida dos filhos:

- Tento ao máximo estar ao lado deles, 
fazer coisas rotineiras com eles é o meu 
objetivo. Levantar, tomar banho, café, levar 
pra escola, sou eu ou o Lázaro que levamos 
até a escola porque é o único horário que 
está garantido que estarei com eles. De-
pois que eu começo a trabalhar muitas 
vezes não consigo colocar pra dormir, mas 
eu gosto de ter uma vida de rotina e eu pre-
zo muito porque é muito difícil pra mim 
por causa do meu trabalho. Mas sou uma 
mãe que tento potencializar meus filhos 
ao máximo, entendê-los sempre com mui-
to diálogo, entendendo que um é diferente 
do outro e que as demandas são diferentes 
e preciso respeitar o momento e a idade de 
cada um deles.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Área 
Serviço , 70 m²  Descrição 
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

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com 
experiência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com 
experiência comprovada, conhecimento 
no autocad
4-Açougueiro, com experiência; 
5-Analista de APR, com experiência;
6-Atendente virtual, com experiência em 
redes sociais; 
7-Auxiliar de Açougueiro, com experiên-
cia; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência 
em gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiên-
cia; 
11-Comprador, com experiência e 
referência; 
12-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experi-
ência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiên-
cia e CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
20-Serviços gerais para trabalhar em 
clínica veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiên-
cia em vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
23-Vendedor (a), com experiência;
24-Zeladora, com experiência;

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

IMÓVEIS EM SINOP/MT 

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

Terreno 300m², c/ casa 150m²,
Av. Américo Mendes, Lot. Jd. Viena.
Inicial R$ 72.177,00 (PARCELÁVEL)

Terreno 300m², c/ casa 40m²,
Av. Américo Mendes, Lot. Jd. Viena.
Inicial R$ 80.000,00 (PARCELÁVEL)

Terreno 300m², c/ casa 25m²,
R. Guarulhos, Lot. Jd. Viena.

Inicial R$ 63.700,00 (PARCELÁVEL)

Nova Mutum - MT, 12 de Dezembro de 2019.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 149/2019
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 29 de Novembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preço para futura e eventual 
contratação de serviços de arborização e jardinagem objetivando a 
manutenção e conservação das áreas verdes nos núcleos urbanos do 
município de nova mutum, para atender às necessidades da secretaria 
municipal de ag das quais foram vencedoras as empresas: Itens 834794, 
BOB ESPONJA LAVA CAR, PRESTADORA DE SERVIÇOS E 
TRANSPORTES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
11.554.619/0001-64 no valor de R$ 450.000,00.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 148/2019

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 28 de Novembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de gêneros alimentícios para os programas sociais da 
secretaria de cidadania e assistências social das quais foram vencedoras 
as empresas: Itens 170139, 172135, 196371, 206818, 207647, 211027, 
213776, 220231, 220806, 225344, 225690, 230264, 822072, 822121, 
823671, 823698, 823708, 823831, 823832, 823853, 827190, 829425, 
829465, 829466, 830828, 830829, 830830, 830831, 830832, 830833, 
830834, 830835, 831137, 831138, 832813, 832841, 832905, 834827, 
834831, 834833, 834837, 834839, 834840, 834841, 834846, 
COMERCIAL LUAR LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
02.545.557/0001-33 no valor de R$ 88.578,80; Itens 220507, 823672, 
823674, 823678, 823680, 829381, 829409, GENTIL ORLANDO & CIA 
LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 18.355.045/0001-44 no valor 
de R$ 55.089,00; Itens 177387, 186935, 198327, 206809, 206814, 
206819, 206832, 211026, 222966, 225337, 225349, 225389, 225719, 
225744, 225755, 230252, 230265, 230266, 819832, 823682, 823716, 
823795, 823824, 824886, 824888, 827627, 829283, 829284, 829285, 
829346, 829353, 829396, 829408, 829956, 831139, 834828, GRAMADO 
DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI - EPP inscrita no CNPJ sob o 
número 19.808.881/0001-08 no valor de R$ 190.887,20; Itens 220506, 
220532, 230258, 829374, CASA DE CARNES CHAPECO LTDA - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 07.980.187/0001-86 no valor de R$ 
53.983,00. Foram fracassados os itens: 6753, 177837, 202553, 205515, 
207682, 230273, 220617, 217985, 821362, 822079, 823670, 823673, 
823681, 823691, 823694, 823697, 823699, 823700, 823701, 823702, 
823714, 823715, 823732, 823734, 823735, 823736, 823743, 823744, 
823745, 823746, 823748, 823750, 823751, 823752, 823753, 823754, 
823755, 823797, 823798, 823799, 823805, 823808, 823809, 823813, 
823816, 823817, 823834, 823836, 823839, 823855, 823880, 827150, 
829313, 829367, 830827, 831198, 831338, 832840, 833027, 834829, 
834830, 834832, 834834, 834835, 834836, 834847, 834873. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 12 de Dezembro de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL N° 108/2019

Miraldo Gomes de Souza

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 108/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
INFANTIL ESPAÇO CRIANÇA E DA ESCOLA MUNICIPAL BOA 
ESPERANÇA PARA O ANO DE 2020, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
MUNICIPAL(IS)' CONFORME A SEGUIR NUTRI NATURE COMERCIO 
DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 
08.856.879/0001-80 ITENS VENCEDORA - 835151 - R$4,20, - 835153 - 
R$11,90, - 835152 - R$12,15, - 835149 - R$11,55, - 835147 - R$12,09, - 
835150 - R$11,90, - 835148 - R$13,05, - 835146 - R$12,39, - 835725 - 
R$15,00, PAULO CARRILHO ROMERO CNPJ/CPF Nº 453.447.109-25 
ITENS VENCEDORA - 835055 - R$12,70, VALOR TOTAL GERAL 
R$45.835,90.

AVISO DE RESULTADO

Pregoeiro

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 107/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 107/2019 TENDO COMO 
OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DOS CENTROS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO INFANTIL, DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, DAS 
EXTENSÕES E DA APAE PARA O ANO DE 2020, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
M U N I C I PA L ( I S ) '  C O N F O R M E  A  S E G U I R  S O R R I S O  
SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43 ITENS 
VENCEDORA - 835025 - R$6,55, - 835026 - R$5,30, - 835383 - R$4,33, - 
835030 - R$22,19, - 835062 - R$18,10, - 835061 - R$14,10, - 835068 - 
R$3,15, - 835031 - R$6,04, - 835032 - R$4,29, - 835034 - R$4,75, - 
835071 - R$35,30, - 835074 - R$3,82, - 835075 - R$6,65, - 835141 - 
R$10,99, - 835072 - R$6,35, - 835083 - R$8,85, - 835073 - R$10,15, - 
835036 - R$4,40, - 835084 - R$4,90, - 835038 - R$3,80, - 835085 - 
R$4,30, - 835040 - R$3,95, - 835087 - R$2,75, - 835143 - R$5,89, - 
835093 - R$5,10, - 835094 - R$4,50, - 835095 - R$3,70, - 835098 - 
R$5,45, - 835100 - R$7,05, - 835103 - R$2,80, - 835106 - R$17,35, - 
835041 - R$4,15, - 835108 - R$10,50, - 835109 - R$35,80, - 835112 - 
R$21,10, - 835111 - R$24,90, - 835115 - R$4,14, - 835117 - R$13,62, - 
835044 - R$4,25, - 835046 - R$6,80, - 835125 - R$9,99, - 835126 - 
R$9,10, - 835119 - R$3,79, - 835128 - R$28,05, - 835047 - R$1,85, - 
835129 - R$2,05, - 835096 - R$13,95, - 835090 - R$10,30, - 835130 - 
R$12,70, - 835131 - R$13,90, - 835052 - R$6,19, - 835104 - R$1,12, - 
835105 - R$2,45, - 835136 - R$9,40, - 835137 - R$16,59, - 835138 - 
R$25,79, - 835139 - R$1,43, - 835140 - R$12,79, - 835375 - R$27,60, - 
8 3 5 0 4 9  -  R $ 6 , 1 0 ,  -  8 3 5 0 5 4  -  R $ 6 , 3 0 ,  -  8 3 5 1 4 4  -  
R$3,35,SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.020.470/0001-80 ITENS VENCEDORA - 835027 - R$3,26, - 835060 - 
R$1,90, - 835064 - R$17,40, - 835029 - R$3,87, - 835065 - R$8,75, - 
835066 - R$15,10, - 835067 - R$5,20, - 835024 - R$4,04, - 835154 - 
R$3,25, - 835033 - R$3,45, - 835069 - R$2,30, - 835107 - R$3,50, - 
835035 - R$4,25, - 835076 - R$10,30, - 835251 - R$2,90, - 835037 - 
R$4,55, - 835039 - R$4,10, - 835086 - R$5,90, - 835091 - R$14,90, - 
835092 - R$4,70, - 835099 - R$5,05, - 835101 - R$6,10, - 835088 - 
R$8,69, - 835089 - R$28,30, - 835110 - R$23,00, - 835113 - R$22,30, - 
835116 - R$4,75, - 835042 - R$7,35, - 835043 - R$6,50, - 835045 - 
R$4,18, - 835120 - R$4,35, - 835121 - R$4,15, - 835122 - R$3,99, - 
835124 - R$3,99, - 835123 - R$3,99, - 835127 - R$6,20, - 835058 - 
R$4,08, - 835132 - R$5,80, - 835133 - R$3,20, - 835135 - R$6,20, - 
835050 - R$5,88, - 835051 - R$3,65, - 835053 - R$3,65, - 835145 - 
R$4,10, ALINE FATIMA MARIGA CAVAGLIERI CNPJ/CPF Nº 
018.418.570-09 ITENS VENCEDORA - 835070 - R$3,40, - 835114 - 
R$2,80, NUTRI NATURE COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS 
LTDA - ME CNPJ/CPF Nº 08.856.879/0001-80 ITENS VENCEDORA - 
835151 - R$4,20, - 835153 - R$11,90, - 835152 - R$12,15, - 835149 - 
R$11,55, - 835147 - R$12,09, - 835150 - R$11,90, - 835148 - R$13,05, - 
835146 - R$12,39,PAULO CARRILHO ROMERO CNPJ/CPF Nº 
453.447.109-25 ITENS VENCEDORA - 835055 - R$12,70, VALOR 
TOTAL GERAL R$5.376.554,95.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de 
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2019, tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL NO BAIRRO MORADA DO 
BOSQUE II EM SORRISO – MT, CONFORME PROJETOS, PLANILHAS, 
MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS DOCUMENTOS ANEXO AO 
EDITAL”, SAGROU-SE vencedora a empresa EDIFICADORA 
CATARINENSE DE OBRAS LTDA, CNPJ Nº 02.534.169/0001-57, com 
valor global de R$ R$ 8.339.968,74.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 018/2019, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS NO DISTRITO DE BOA ESPERANÇA DO NORTE, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO AO EDITAL”, SAGROU-SE vencedora a empresa THAIS 
SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com valor global de 
R$ 2.718.754,17.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DE TOMADA PREÇO N° 018/2019

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE RESULTADO

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

DE TOMADA PREÇO N° 019/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de Licitação, 
torna público o resultado do procedimento licitatório de TOMADA DE 
PREÇOS Nº 019/2019, tendo como objeto a CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO 
ASFÁLTICA E GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS NA AVENIDA CLAUDINO 
FRÂNCIO – TRECHO NO LOTEAMENTO JARDIM EUROPA, SORRISO 
– MT, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO AO EDITAL”, SAGROU-SE vencedora a 
empresa THAIS SALTON GNOATO, CNPJ Nº 17.254.689/0001-83, com 
valor global de R$ R$ 99.154,79.

A Prefeitura Municipal de Campo Novo do Parecis, CNPJ nº 

24.772.287/0001-36, torna público que requereu junto a Secretaria 

Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente – 

SEMDEC/CMA, a Licença de Operação, para Secretaria de Obras com 

lava jato, localizado na Avenida Mato Grosso – Quadra 21 A – Lote 01 

Centro de Campo Novo do Parecis/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2019  

CHAMADA PÚBLICA N. º 006/2019 
CREDENCIAMENTO SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS E PRESCRIÇÃO MÉDICA 

 
1. PREÂMBULO 
1.1. O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto/MT, por 
intermédio de sua PRESIDENTE da CPL, designado pelo ATO NORMATIVO N° 325 DE 01 
DE NOVEMBRO DE 2.019, torna público para conhecimento dos interessados, que foi realizado 
alteração no Edital n° 014/2019 da Licitação Chamada Pública Nº 006/2019, com base no que 
dispõe a Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

 
2. DO OBJETO 
2.1. Fica retificada a TABELA DE PREÇOS E SERVIÇOS DO ANEXO I, conforme 

abaixo descrito: 

2.1.1. Justificamos que, de acordo com a solicitação via C.I N° 479/2019 da Direção 
Administrativa do Hospital Regional, que constatou a existência de um erro de digitação no valor 
unitário do procedimento do lote 04, fez-se necessário realizar a retificação do valor unitário das 
CIRURGIAS ELETIVAS E DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA e da quantidade de procedimentos 
cirúrgicos a serem realizado mensalmente. 
 
2.1.2. Lote 04 – Cirurgião Geral 
Onde lia-se: 

LOTE 04 CIRURGIÃO 
GERAL 

V. UNITÁRIO V. TOTAL. 

SOBREAVISO 24 HORAS  360 1.650,00 594.000,00 
CONSULTAS MÉDICAS E 
AVALIAÇÕES  

3.024 10,00 30.240,00 

CIRURGIAS ELETIVAS E 
DE URG/EMERG.  

576 375,00 216.000,00 

   840.240,00 
 
 
Passará a ler-se: 

LOTE 04 CIRURGIÃO 
GERAL 

V. UNITÁRIO V. TOTAL. 

SOBREAVISO 24 HORAS  360 1.650,00 594.000,00 
CONSULTAS MÉDICAS E 
AVALIAÇÕES  

3.024 10,00 30.240,00 

CIRURGIAS ELETIVAS E 
DE URG/EMERG.  

288 750 216.000,00 

   840.240,00 
 

3. DA RATIFICAÇÃO 
3.1.  Ficam ratificadas as demais disposições originárias. 
3.2.  

Peixoto de Azevedo MT, 12 de dezembro de 2019. 
 

CHEILA MIGLIAVACA 
PRESIDENTE DA CPL 

 



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sexta-feira, 12 de dezembro de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Perrella e diretoria não falam a mesma língua 

Zezé Perrella cai e deixa o 
comando do futebol no Cruzeiro
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois de prometer 
uma completa reformula-
ção do Cruzeiro, em coletiva 
após o jogo contra o Palmei-
ras no domingo passado que 
resultou no rebaixamento 
do clube, o ex-presidente e 
até então gestor de futebol, 
Zezé Perrella, anunciou na 
manhã de ontem (12), seu 
desligamento da função.

Ainda no domingo, 
Perrella expôs a farra feita 
pelas últimas diretorias com 
as receitas clube, quase do-
brando o número de funcio-
nários, pagando salários as-
tronômicos para atletas com 
pouco rendimento e com 
longos contratos.

A saída de Perrella 
mostra que a volta do ex-
-presidente não foi digerida 
pela atual diretoria do clube. 
Perrella declarou que foi de-
mitido pela atual presidente. 
“Eu não pedi para descansar! 
Eu fui demitido, o Wagner 
me tirou”

A informação da saída 
de Perrella foi confirmada 
pelo presidente do clube, 
Wagner Pires de Sá, mas deu 
versão diferente para o fato. 
Para ele, Perrella havia pedi-
do para deixar o clube, pois 
precisava descansar. “Eu não 
o tirei do cargo. Em uma 
reunião anteontem, o Zezé 
esteve comigo e conversou, 
dizendo que precisava des-
cansar. Ele se colocou ain-
da à disposição do Cruzeiro 
para ajudar o clube. Mas ele 
realmente está saindo”, dis-

se.
Ao globoesporte.com 

Zezé Perrella mostrou uma 
mensagem de Wagner de Sá, 
comunicando o seu desli-
gamento da função. “Tentei 
falar com você ontem várias 
vezes antes de tomar a deci-
são que ora lhe comunico. 
Senti na última reunião sua 
angústia em continuar na 
direção, principalmente, do 
futebol do Cruzeiro, após 
essa terrível situação que 
nos encontramos depois de 
tantas vitórias que você an-
tes nos proporcionou. Seu 
constrangimento em acei-
tar, depois de nossa insistên-
cia, um curto tempo de 60 
dias, muito me preocupou. 
Precisamos urgentemente 
traçar um novo rumo e pla-
nejamento para que, como 
Fenix renascer das cinzas. 
Colocar novamente nosso 
clube no lugar que foi e será 
sempre dele. Amanhã no-
mearei o Conselheiro (gran-
de cruzeirense) MARCIO 
RODRIGUES SILVA - Vice 
Presidente de Futebol. Espe-
ro contar sempre com você 
para nos ajudar a reconstruir 
e levantar novamente nosso 
querido Clube. Um grande 
abraço. Wagner”, diz a men-
sagem.

Outras mudanças tam-
bém foram confirmadas 
na cúpula celeste. Ronaldo 
Granata, atual vice-presi-
dente do clube, irá coman-
dar as categorias de base do 
Cruzeiro. Hermínio Lemos, 
outro vice da atual gestão 
celeste, vai assumir a direção 
administrativa do clube.

CRISE SEM FIM | Há cinco dias o ex-presidente prometeu uma revolução do Cruzeiro, mas agora desistiu
Foto: Vinnicius silVa / cruzeiro

Foto: Marco GalVão/Foto arenaFoto: richard callis/ Fotoarena

Andrés disse que quem não estiver afim pode sair Valor é o mesmo que o clube pagava ao Felipão 

NOVO NEYMAR?

Em goleada do PSG Neymar pega a bola 
e oferece para Cavani cobrar pênalti

NOVO TREINADOR

Palmeiras está perto de 
acertar com Jorge Sampaoli

BARCA CORINTIANA

Corinthians busca 
grande reformulação 
para 2020Foto: eFe

Atacante brasileiro arrumou erro antigo 

DA REPORTAGEM

Titular do Paris Saint-
-Germain pela primeira vez 
nesta Liga dos Campeões, 
Neymar teve uma grande 
atuação na vitória da equipe 
francesa sobre o Galatasaray, 
da Turquia, no Parque dos 
Príncipes. O brasileiro deu 
duas assistências e fez um 
gol na goleada por 5 a 0.

O que mais chamou a 
atenção, porém, foi um lance 
do qual Neymar abdicou de 
ser o protagonista. Com 4 a 0 
no placar, o camisa 10 pegou 
a bola após Mbappé sofrer 
falta na área e entregou para 
Cavani, que havia saído há 
poucos instantes do banco 
de reservas. O uruguaio con-
verteu a cobrança e encerrou 
o triunfo parisiense.

Quando questionado so-
bre se tomou a decisão para 
agradar à torcida, que ainda 
pega no seu pé após quase 
ir para o Barcelona na últi-
ma janela de transferências, 
Neymar negou e prezou pelo 
grupo.

“Eu não fiz isso para se 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras está per-
to de ter o argentino Jorge 
Sampaoli como novo trei-
nador. Conforme antecipa-
do por Edmundo, comenta-
rista dos canais FOX Sports, 
na última quarta-feira, o 
presidente Maurício Galiot-
te está no Rio de Janeiro, 
acompanhado de Anderson 
Barros, novo diretor do clu-
be, para negociar a contra-
tação do então treinador do 
Santos.

Informações de pesso-
as ligadas ao presidente do 
clube dizem que o Palmei-
ras não aceitará pagar R$ 1,8 
milhão ao técnico Sampaoli 
e à comissão técnica. 

O teto estabelecido pelo 
clube será de R$ 1,2 milhão, 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Mesmo sem ter assu-
mido o clube na reta final 
do Brasileirão, Tiago Nu-
nes, novo treinador do Co-
rinthians vem trabalhando 
a todo vapor nos bastidores 
para montar o elenco para 
2020.

Entre as várias reuni-
ões com a diretoria o técnico 
disse que pretende trabalhar 
com 30 jogadores em seu 
plantel, sendo 26 de linha e 
quatro goleiros.

Com isso, torna-se ine-
vitável uma que barca de 
dispensas esteja sendo mon-
tada no Timão. O clube ter-
minou a temporada com 32 
jogadores no elenco, um de-
les, o zagueiro Manoel já de 
desligou. Dos 31 que sobra-
ram, outros 16 retornam de 
empréstimo, totalizando 47 
atletas.

Dos que retornam, Tia-
go Nunes já sinalizou que 
quer contar com Camacho, 
Pedro Henrique, André Luis 
e Thiaguinho. Portanto, 17 
jogadores, no mínimo deve-
rão sair. E essa lista deve au-
mentar a cada novo reforço 
que o Corinthians anunciar, 
ou seja, para cada nova con-
tratação, um jogador atual 
será dispensado. 

Até o momento dois 
nomes estão em alta, os 

atacantes Luan do Grêmio, 
onde Corinthians e Grêmio 
já chegaram a um acordo e o 
jogador deve ser o primeiro 
reforço para a próxima tem-
porada. 

O presidente do Corin-
thians, Andrés Sanchez ligou 
diretamente para o presi-
dente gremista, Romildo 
Bolzan, onde ficou acorda-
do os termos na negociação 
envolvendo uma parte em 
dinheiro e outra na oferta de 
jogadores.

Na noite de quarta-feira 
(11), Bolzan em entrevista à 
Ulbra TV revelou interesse 
no veterano meia Jadson que 
tem ainda mais um ano de 
contrato com o Corinthians.

“Muito bom jogador. 
Não estou dizendo que vem. 
Só que, para o Grêmio se 
desfazer do Luan, tem que 
ter o mesmo espírito lá. Tem 
que vir alguém que resolva o 
meu problema”, afirmou.

Algumas negociações 
estão em andamento e pró-
ximas de serem concretiza-
das. 

Nos dois próximos me-
ses, além da busca por refor-
ços, internamente há muito 
trabalho sendo feito pela di-
retoria de futebol do Corin-
thians para que o pedido de 
Tiago Nunes por um elenco 
reduzido seja atendido. O 
grupo se apresenta em 6 de 
janeiro.

reconciliar com ninguém, 
meu primeiro pensamento 
é no grupo, na equipe. Indi-
vidualismo no futebol não 
cabe. Se quisesse isso, jogaria 
tênis. Jogaria sozinho, mas é 
futebol”, disse ao Esporte In-
terativo.

“Tem que ficar todo mun-

mesmo salário pago ao téc-
nico Luiz Felipe Scolari 
durante sua passagem pelo 
clube, entre 2018 e 2019. 

O valor ainda pode subir 
consideravelmente em caso 
de premiação por títulos 
e colocações, dependendo 
das campanhas do Palmei-
ras em 2020.

O mais provável é que o 
desfecho seja hoje (13), no 
Rio de Janeiro. 

O Palmeiras ainda traba-
lha com outros dois nomes 
como ‘planos b e c’ caso 
não acerte com Sampaoli. 
Miguel Ángel Ramírez, do 
Independiente del Valle, 
ou Vanderlei Luxemburgo, 
que tem vasta história no 
Palmeiras e fez bom tra-
balho à frente do Vasco da 
Gama, em 2019.  

do bem. Ele (Cavani) precisa-
va disso. Faltava ele fazer um 
gol, todo atacante precisa de 
um gol. Ele ficou contente, 
eu fiquei feliz. Todo mundo 
foi para casa contente. Esse 
é o caminho. Todo mundo 
precisa melhorar. Isso que 
importa”, completou.

Por fim, Neymar falou 
sobre a ação após marcar o 
gol. “Não estou provocando 
nada. Só querem polêmica 
com meu nome. É minha 
nova forma de comemorar. 
Nova forma de esquecer o 
lado de fora. Falar menos e 
jogar mais”, finalizou.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vice-presidente do le-
gislativo sinopense, vereador 
Leonardo Visera (PP), esteve 
na capital federal, Brasília-
-DF, na semana passada, em 
busca de recursos financei-
ros para custear as obras de 
pavimentação asfáltica das 
Estradas Monalisa e Pedro 
Osip/Brígida.

O parlamentar esteve vi-
sitando os gabinetes dos de-
putados federais e senadores 
do Estado de Mato Gros-
so, no Congresso Nacional, 
e protocolando pedido de 
verba parlamentar. Os dois 
projetos, juntos, custarão aos 
cofres públicos um montan-
te de R$ 6.225.088,64, sendo 
que pouco mais de R$ 3,6 
milhões são para a Estrada 
Monalisa e R$ 2,5 milhões 
para Estrada Pedro Osip/
Brígida. A Estrada Monali-
sa interliga a área urbana de 
Sinop, BR-163, às Chácaras 
Monalisa. No documento 
encaminhado aos congres-
sistas, o parlamentar citou a 
importância dessa via para o 
município.

“O pedido se justifica pela 
importância da região e da 
comunidade destacada. Na 

região das Chácaras Mona-
lisa existem empresas de 
grande porte e significância 
para o município, que além 
de contribuir com a arreca-
dação para todas as esferas, 
também gera emprego e 
renda para inúmeras famí-
lias”, comentou.

Já a Estrada Pedro Osip/
Brígida interliga o Lotea-
mento Industrial, Comercial 
e Prestadores de Serviço Sul 
de Sinop (LIC Sul) – setor 
urbano da cidade -, à Comu-
nidade Brígida.

Junto com os ofícios, as-
sinados também pelos vere-
adores Remídio Kuntz (PL), 
Toninho Bernardes (MDB) 
e Lindomar Guida (MDB), 
Visera levou também os 
projetos arquitetônicos e 
as planilhas orçamentárias, 
desenvolvidos pelo setor de 
projetos, da Secretaria Mu-
nicipal de Obras e Serviços 
Urbanos, para justificar o va-
lor solicitado.

O deputado federal Dr. 
Leonardo (SDD) e o senador 
Wellington Fagundes (PL) 
confirmaram que destinarão 
recursos durante o exercício 
de 2020 para custear os dois 
projetos. Os valores deverão 
ser empenhados e repassa-
dos ainda durante o próximo 

Foto: tchélo Figueiredo - SecoM/MtNatal 

Foto: divulgação

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Santuário de Elefantes tem impacto
positivo na fauna e flora locais

SINOP

Prazo para adesão ao 
Refis 2019 termina hoje

SORRISO

Vereador pede 
que Ganha Tempo 
funcione até 15h

Sema realizou visita técnica para acompanhar a evolução 

Contribuintes podem aproveitar descontos ofertados 

Foto: aSSeSSoria

Horário atual não atende as necessidades 

DA REPORTAGEM

Passados três anos do 
início da operação do San-
tuário dos Elefantes Brasil, 
em Chapada dos Guima-
rães, as áreas que eram uti-
lizadas para pastagem estão 
em plena regeneração e re-
composição. Com a volta do 
Cerrado, aumenta a oferta 
de alimentos atraindo diver-
sos tipos de animais, desde 
perdizes até antas, que antes 
não eram mais observados 
na região. Em visita técnica 
ao Santuário dos Elefantes 
Brasil, a secretária de Estado 
de Meio Ambiente, Mauren 
Lazzaretti constatou os im-
pactos positivos e reforçou a 
importância de que as alte-
rações sejam documentadas 
para que sirvam de fontes 
de pesquisas para universi-
dades e referência para fu-
turos projetos.

“Observando a adap-
tação dos animais e, princi-
palmente, verificando como 
essa região se regenerou, 
nós podemos confirmar que 
o impacto é positivo tan-
to para o meio ambiente, 
como também para a vida 
desses animais. É muito 
gratificante saber que Mato 
Grosso tem um Santuário 
que protege a vida animal, 
especialmente animais que 
sofreram tanto ao longo dos 
anos”, comemora Mauren.

O presidente do San-
tuário dos Elefantes no Bra-
sil, Scott Blais, explica que 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Contribuintes que ain-
da não aderiram ao Progra-
ma de Recuperação Fiscal do 
Município - Refis 2019 - têm 
até o dia de hoje (13), para ne-
gociarem seus débitos junto 
à Prefeitura e aproveitarem 
os descontos ofertados sobre 
juros e multas.

Os abatimentos che-
gam a 100% para pagamento 
à vista, 90% para pagamento 
em, até, três parcelas, 80% 
em, até, seis parcelas e 70% 
de desconto para o contri-
buinte, ou responsável, que 
optar pelo pagamento em, 
até, 12 parcelas.

Para ter acesso ao Refis 
o contribuinte não poderá 
encontrar-se em situação de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vereador Mauricio 
Gomes (PSB), apresentou na 
43ª sessão ordinária realizada 
na manhã do dia (11) a indica-
ção n° 809/2019 solicitando 
a Administração Municipal 
que o Ganha Tempo de Sor-
riso passe a atender das 09 
ás 15 horas garantindo assim 
que todos tenham acesso aos 
serviços ofertados no órgão.

Segundo Gomes o atu-
al horário do Ganha Tempo 
não está atendendo as neces-
sidades da população. “Mui-
tos munícipes trabalham o 
período da manhã e não con-
seguem atendimento neste 
órgão considerando que o 
mesmo atende somente até 

as 13:00 horas”, pontuou o 
parlamentar.

Para o vereador essa 
mudança no horário será de 
grande utilidade para a po-
pulação, “Dentro do Ganha 
Tempo é onde se localiza 
vários serviços que a popu-
lação precisa como expedi-
ção de carteira de trabalho, 
identidade, reservistas além 
de estar localizada dentro do 
órgão agências do Detran, 
Procon, serviços essenciais 
à população que atualmente 
está restringida na questão 
do horário. Essa mudança é 
de grande importância “, des-
tacou Gomes.

A propositura foi enca-
minhada aos setores compe-
tentes para análise de viabili-
dade

Foto: aSSeSSoria

O pedido se justifica pela importância da região 

Vereadores de Sinop pleiteiam em Brasília
recursos para asfaltamento de estradas
CUSTEIO | Eles visitaram os gabinetes dos deputados e senadores por Mato Grosso na busca de recursos

quando chegaram à fazenda 
que se tornaria o Santuá-
rio, o pasto era bem baixo e 
com poucas árvores. Para o 
especialista em elefantes, a 
capacidade de regeneração 
do Cerrado é impressionan-
te. “Mesmo já tendo ouvido 
falar que o cerrado é muito 
forte e resiliente, foi incrível 
observar a evolução do bio-
ma”.

IMPORTAÇÃO
O Santuário de Ele-

fantes Brasil localizado em 
Mato Grosso é o único da 
América Latina e se prepa-
ra para receber elefantes de 
toda a porção Sul do conti-
nente, enquanto o empre-
endimento do Tennessee 
recebe elefantes da América 
do Norte. O Brasil foi esco-
lhido tanto pelo posiciona-
mento geográfico, quanto 
pelo arcabouço legislativo 
mais favorável.

Para receber os elefan-
tes de outros países da Amé-
rica Latina, os países devem 
atender os critérios estabe-
lecidos na Convenção sobre 
o Comércio Internacional 
das Espécies da Fauna e da 
Flora Silvestres Ameaçadas 
de Extinção. E para isso foi 
necessária a adequação do 
empreendimento aos parâ-
metros solícitos pelo Ibama.

“O Santuário era clas-
sificado na categoria de 
mantenedor de fauna sil-
vestre, uma categoria com 
atividades limitadas. E 

com a mudança de catego-
ria para criadouro cientí-
fico com fins de pesquisa, 
aumentando as atividades 
que podem ser executadas 
e atendendo as exigências 
do órgão ambiental federal 
para a importação de novos 
elefantes”, explica o analista 
de Meio Ambiente, Marcos 
Ferramosca.

RELAÇÃO COM
A COMUNIDADE
No início do proje-

to, explica Scott, havia um 
receio dos moradores de 

Chapada dos Guimarães 
em relação à instalação do 
empreendimento. “Muitos 
moradores em Chapada fi-
caram apreensivos acre-
ditando que soltaríamos 
elefantes no Cerrado. Não 
estamos soltando elefantes 
no Cerrado, já que o San-
tuário é uma área protegi-
da. Então, quanto mais as 
pessoas aprendem sobre o 
projeto e veem a recupera-
ção dos elefantes, começam 
a entender e quanto mais 
entendem, mais apreciam”, 
confirma.

inadimplência junto à mu-
nicipalidade, em relação ao 
exercício de 2019.

Todos os contribuintes 
com débitos até 31 de de-
zembro de 2018 já foram no-
tificados pelo poder público 
municipal quanto à oportu-
nidade de aderirem ao Refis. 
O pagamento devido deve-
rá ser realizado juntamente 
às instituições bancárias. O 
horário de expediente da 
Prefeitura de Sinop é de se-
gunda a sexta, das 7h às 13h. 
Interessados devem procu-
rar o setor de Tributação.

ONDE ADERIR
AO REFIS 2019
Prefeitura Municipal de 

Sinop - Av. das Embaúbas, 
1386 - Centro, Sinop. De se-
gunda a sexta, das 7h às 13h.

Shopping Carandá – 

ano.

SUDECO
Em viagem, Visera tam-

bém cumpriu agenda na 
Superintendência do Desen-

Av. André Maggi. De segun-
da a sexta, das 10h às 16h.

Ganha Tempo – Av. das 

Acácias, 280 – Jardim Botâ-
nico. De Segunda a sexta, das 
8h às 18h.

volvimento do Centro-Oeste 
(Sudeco), em busca de infor-
mações referentes ao recur-
so conquistado ainda no ano 
de 2017 para construção de 
duas Feiras do Pequeno Pro-

dutor (FPP).
O recurso foi conquista-

do pelo parlamentar quando 
esteve na capital federal, no 
mês de agosto de 2017, em 
busca de aporte financeiro 

para custear a construção 
de uma FPP na Praça 08 de 
Março (P-23), localizada no 
cruzamento das Avenidas 
dos Ingás e Palmeiras, região 
central do município. 
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Automedicação pode ser perigosa para o coração 

DA REPORTAGEM

O juiz-membro titular do Tribunal Re-
gional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT), 
Jackson Coutinho, empossado no cargo na 
sexta (6), avaliou que a Justiça Eleitoral terá 
um grande trabalho nas eleições de 2020 
para tentar coibir as fake news e os ataques 
pessoais a candidatos. Jackson já havia atu-
ado como juiz substituto no TRE, inclusive 
durante as eleições de 2018, e disse que o 
maior desafio das eleições municipais será 
o alto número de candidatos.

Ao atuar nas eleições de 2018, ele já ha-
via alertado que a Justiça Eleitoral possui 
mecanismos para identificar e punir aquele 
que foi o mentor de notícias falsas, as “fake 
news”. Uma novidade para o próximo plei-
to, porém, será a punição, por lei, para a 
propagação das fake news.

O presidente Jair Bolsonaro sancionou 
no último dia 11 de novembro um trecho 
da Lei 13.834, de 2019, que pune com dois a 
oito anos de prisão quem divulgar notícias 
falsas com finalidade eleitoral. A lei havia 
sido sancionada originalmente em junho, 
mas um veto parcial deixou de fora o dis-
positivo que tipifica como crime a disse-
minação de fake news nas eleições. O veto 
foi derrubado pelo Congresso em agosto, o 
que determinou a atualização da norma.

Coutinho afirmou que o trabalho nas 
eleições de 2020 será árduo, principalmen-
te em decorrência do número de candida-
tos que devem se registrar. “É um papel de 
vanguarda, a justiça eleitoral tem que pre-
ver, aprender com o passado já pensando 
no futuro. Nós vamos ter uma eleição mui-
to concorrida e muito pesada, até porque 
nós temos 141 municípios, contando que 
cada um tenha em média dois disputan-
do cada prefeitura, vamos ter no mínimo 
282 candidatos disputando, e isso vai ser 
um trabalho grande para a Justiça Eleito-
ral tentar coibir as fake news e os ataques 
pessoais, tentar manter o cumprimento da 
legislação”.

Jackson foi empossado como juiz-
-membro do TRE-MT e agora retorna à 
Corte Eleitoral, onde havia atuado como 
juiz substituto. Ele afirma que irá continuar 
se empenhando para aplicar a lei e comba-
ter a corrupção e as fake news.

PRÓXIMAS ELEIÇÕES | Avaliação é do juiz Jackson Coutinho, do TRE, empossado semana passada
Foto: Divulgação

“Vai ser um trabalho grande
coibir as fake news em 2020”


