
Os trabalhos são a materialização de todo conteúdo passado aos adolescentes do Centro de Acolhi-
mento, Orientação e Proteção ao Adolescentes (Caopa) de Sinop, durante o projeto de fotografia Caopa 
Através das Lentes. A exposição é composta por 40 imagens/quadros capturadas pelos adolescentes, 
entre elas objetos, flora, ambientes e outros aspectos em diversos locais da cidade.    Página -7

CAOPA

Por lente fotográfica professor
transforma crianças em artistas

VIRADA DE MESA?

Emenda vai 
beneficiar
estados e 
municípios
Os repasses podem ser feitos 
sem necessidade de convê-
nio, como transferência es-
pecial, quando o parlamen-
tar encaminha os recursos 
sem destinação específica; e 
transferência com finalida-
de definida, quando a verba 
vai “carimbada” para um uso 
determinado.                    Página  - 3

O presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), Paulo César Salo-
mão Filho, aceitou na quarta-feira a medida liminar apresentada pelo Londrina e 
solicitou à CBF que não seja definido o rebaixamento do Tubarão na Série B do Bra-
sileiro 2019.                        Página -6

A SÉRIE B AINDA NÃO ACABOU

COMENDA 
Empresário é 
condecorado 
com honraria 
máxima
de Sinop

Ao Diário do Estado MT, 
José Carlos Ramalho falou da 
emoção e felicidade em ser 
agraciado com a comenda Ênio 
Pipino, homenagem que teve a 
aprovação de todos os verea-
dores da atual legislatura. Sua 
segurada, a Amazônia Seguros, 
foi agraciada com uma moção 
de aplausos em reconhecimen-
to aos 30 anos da empresa que 
serão comemorados em 2020.
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Há duas alternativas aos jovens, diante 
deste cenário tão desalentador: ou seguem 
na condição de vítimas de uma sociedade 
excludente ou se articulam e buscam a 
ocupação dos espaços de decisão

Representando quase 45% da popula-
ção brasileira, os jovens possuem uma 
série de dificuldades nas mais diversas 
áreas de suas vidas. A principal delas, a 
que mais depende da participação do Po-
der Público, é o ingresso no mercado de 
trabalho, que faz com que esta parcela da 
nossa sociedade viva sem oportunidades 
dignas e sem perspectivas de futuro. Es-
tima-se que pelo menos um em cada cin-
co desses jovens, hoje, nem estudem e ne 
trabalhem.

Esta realidade brasileira não é diferen-
te do cotidiano da cidade de Poconé, que 
conta com sua juventude em grandes difi-
culdades. Falta oferta de cursos de quali-
ficação, falta incentivo para o empreende-
dorismo, faltam opções de trabalho, falta 
um projeto por parte do Poder Público que 
ajude os jovens poconeanos conseguirem 
seu espaço ao sol.

Há duas alternativas aos jovens, dian-
te deste cenário tão desalentador: ou se-
guem na condição de vítimas de uma 
sociedade excludente, se sujeitando a tra-
balhos menores e com sérias deficiências 
educacionais em relação a jovens de ou-
tras partes do país, ou se articulam e bus-
cam a ocupação dos espaços de decisão, 
construindo assim um caminho que vise 
à redução desta situação.

Pensando na segunda alternativa, a 
mais acertada, é preciso que haja uma 
articulação entre os jovens da cidade. 
Ainda que de forma tímida, ao longo dos 
anos o Poder Público tem atendido as rei-

Olhando os status?
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identificar contatos com problemas 
psicológicos e, de alguma forma, aju-
da-los antes que a situação se tornas-
se ainda mais grave.

Postagens mostram o que as pes-
soas sentem, refletem momentos de 

suas vidas, e vão, para quem 
sabe “ver”, muito além de 
imagens e textos ao aca-
so, postados por quem está 
com “tempo” para isso.

Por todos esses motivos 
eu gosto muito de, mesmo 
que com pouco tempo, olhar 
os status das pessoas que 
estão em minha lista. Você 
já pensou em fazer isso 
também, tentando levar em 

consideração o que se passa na cabe-
ça da pessoa no momento da posta-
gem?

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!
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Os resultados do Pisa —a avaliação trienal 
conduzida pela Organização para Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) que busca 
comparar o desempenho de alunos de 15 anos em 
79 países— revelam as deficiências e, pior, a estag-
nação do ensino no Brasil.

Além de não ter registrado melhora nas três 
habilidades medidas (leitura, matemática e ciên-
cias) na última década, o país ganha triste destaque 
pela quantidade de adolescentes que não atingem o 
desempenho considerado mínimo. Em leitura, por 
exemplo, tal patamar significa ser capaz de identifi-
car a ideia principal de um texto de tamanho mode-
rado; encontrar informações com base em critérios 
explícitos, ainda que complexos; e refletir sobre a 
forma e função de um escrito, quando provocado.

Só metade dos brasileiros de 15 anos demons-
trou essas habilidades em 2018, segundo o teste da 
OCDE. A média entre os países mais desenvolvidos 
é de 77%.

Em matemática, a situação é ainda mais desa-
lentadora. Menos de um terço de nossos estudan-
tes conseguem identificar situações cotidianas que 
podem ser convertidas em operações matemáticas 
simples, como a comparação de preços em diferen-
tes moedas. O relatório indica que o mau resultado 
do país não se explica apenas por escassez de ren-
da ou gasto público —ficamos atrás de nações com 
gasto per capita similar, como Turquia, Ucrânia e 
Sérvia.

A OCDE acertadamente destaca em seu relató-
rio a importância da promoção de mais igualdade 
na educação, fator decisivo para as chances de as-
censão social.

No caso brasileiro, os provedores de ensino 
básico são os estados e municípios, aos quais com-
pete a busca urgente por qualidade —a administra-
ção paulista, em particular, deve um desempenho à 
altura de seus meios. Espera-se ainda que a recente 
reforma do nível médio reduza as taxas de evasão. 
Ao governo federal cabe estabelecer diretrizes ge-
rais, como a base curricular nacional. O ministro 
Abraham Weintraub, entretanto, mantém-se mais 
empenhado em batalhas ideológicas de Itararé.

Editorial

Aquém 
do básico

Ranking dos Políticos - Facebook

vindicações desta parcela da popula-
ção, abrindo espaços para que sejam 
discutidas, de forma séria e respon-
sável, as dificuldades enfrentadas.

Em se tratando de Mato Grosso, 
uma vez que o município padece de 

maior articulação, há o Conselho da Ju-
ventude, que tem por objetivo justamen-
te tratar da implementação de políticas 
públicas aos jovens mato-grossenses. 
Falando na esfera federal, nesta semana 
será realizada a 4ª edição da Conferência 
Nacional de Juventude, organizada pela 
Secretaria Nacional de Juventude (SNJ) 
e pelo Ministério da Mulher, da Família e 
dos Direitos Humanos (MMFDH).

Durante a conferência, serão escolhi-
dos os integrantes do Conselho Nacio-
nal de Juventude (Conjuve), para o biênio 
2020/2021, conforme determina a legisla-
ção aprovada em 2005. O tema da confe-
rência este ano aborda justamente as pers-
pectivas futuras para o jovem, que passam 
hoje por uma formação que não prevê o 
fato de que, por exemplo, a maior parte das 
carreiras que existem hoje estarão extin-
tas até 2030.

O que fica claro, ao analisarmos a si-
tuação do jovem brasileiro, incluído a da 
juventude poconeana, é que os problemas 
existem são claros, conhecidos e de fato 
causam problemas e de que o Poder Públi-
co precisa urgentemente mudar sua forma 
de ação. Mais claro do que isso, apenas 
uma coisa: sem uma efetiva participação 
do jovem na tomada de decisão, que só 
ocorrerá com articulação, nada mudará.

FÁBIO DE OLIVEIRA É ADVOGADO, 
CONTADOR E MESTRE EM CIÊNCIAS 
CONTÁBEIS

O jovem sem 
oportunidades

A LISTA 
DE MENDES
Segundo Mendes, são cotados para a dis-

puta o presidente municipal do DEM, Alber-
to Machado, o secretário de Fazenda Rogério 
Gallo e até o ex-prefeito de Cuiabá Roberto 
França, que ainda não se filiou ao DEM. Ape-
sar de Mendes não ter citado, também são 
cogitados o secretário de Estado de Saúde 
Gilberto Figueiredo, o secretário-chefe da 
Casa Civil Mauro Carvalho, o presidente es-
tadual do DEM Fábio Garcia e o ex-governa-
dor Júlio Campos.

DELEGADA 
EXONERADA
O governador Mauro Mendes (DEM) decre-

tou a perda do cargo da delegada da Polícia Ci-
vil, Anaíde Barros de Souza. Atualmente, ela 
estava lotada na Delegacia Especializada do 
Adolescente, em Cuiabá. O decreto do gover-
nador atende uma decisão judicial.  Apesar 
de publicada no Diário Oficial. A ex-delegada 
é suspeita de “trocar” produtos piratas apre-
endidos pela polícia pelos seus equivalentes 
originais. A sentença atende a uma denúncia 
do Ministério Público do Estado

FIM DA 
LINHA
Mais de R$ 2 milhões em defensivos agrí-

colas foram recuperados pela Polícia Civil, 
na Operação Fim da Linha, deflagrada pela 
Polícia Civil com objetivo de desarticular a 
principal quadrilha de roubo de defensivos 
agrícolas no Estado. A operação, deflagrada 
pela Gerência de Combate ao Crime Orga-
nizado (GCCO), cumpriu 16 ordens judiciais, 
entre mandados de prisão e busca e apreen-
são, em Cuiabá, Primavera do Leste, Poxoréu, 
Sinop, Sorriso e Lucas do Rio Verde.

Olhar os status das pessoas tem um significado um pouco 
diferente de observar suas postagens. Nas postagens é mais 
comum que, entre coisas mais “profundas”, a pessoa compar-
tilhe qualquer coisa que achar interessante na grande rede. 
Os status tendem a ser publicações mais “sinceras”, onde se 
expressa um pouco mais os sentimentos, mesmo que de forma 
totalmente “camuflada”.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

FÁBIO DE OLIVEIRA

Crédito: Corpo de Bombeiros

IMAGEM DO DIA

“Menos de um terço de nossos estudan-
tes conseguem identificar situações 
cotidianas que podem ser convertidas 
em operações matemáticas simples, 
como a comparação de preços em dife-
rentes moedas

“
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Hoje fiz um comentário sobre uma 
foto que uma aluna postou no status do 
WahtsApp e ela, surpresa, me pergun-
tou como eu, com tanta coisa que tenho 
feito, ainda arrumo tempo para olhar os 
status dos contatos que, claro, são mui-
tos.

Eu acho interes-
sante que algumas 
pessoas fazem do 
ato de olhar sta-
tus um verdadeiro 
“ritual”, onde cada 
detalhe é minuncio-
samente observado. 
Para mim olhar sta-
tus é algo bem mais 
“prático” que isso, e 
olho com frequência, dedicando mais 
tempo apenas às postagens que real-
mente me atraem de alguma forma.

Isso faz com que minha “olhada” 
não seja tão demorada assim, e, claro, 
que eu consiga saber o que se passa na 
cabeça das pessoas que estão em mi-
nha lista de contatos. Sim, consigo ter 
uma ideia de como as pessoas estão 
com base nas coisas que postam, não 
de forma eventual, mas por uma análi-
se mais, digamos, longa e complexa.

Com isso já consegui, inclusive, 

Uma cobra foi encontrada debaixo de um varal nos fundos de uma resi-
dência no bairro Imperial, em Sinop. A dona da casa contou aos bombeiros 
que foi a funcionária que avistou o animal na área de serviço, quando chegou 
para trabalhar. Por telefone, os bombeiros tentaram acalmar as duas. Elas en-
viaram uma foto para que os militares pudessem verificar se o animal era 
venenoso.
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Novo artigo entra em vigor em 1ª de janeiro 

Congresso Nacional aprova transferência
direta de recursos pelos parlamentares
DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA SENADO

Em sessão solene no Ple-
nário do Senado Federal, 
o Congresso Nacional pro-
mulgou na quinta-feira (12) 
a Emenda Constitucional 
(EC) 105/2019, que acrescen-
ta o art.166-A, autorizando 
a transferência direta a es-
tados, municípios e ao Dis-
trito Federal, de recursos de 
emendas parlamentares in-
dividuais ao Orçamento. 

O novo artigo entrará em 
vigor em 1° de janeiro de 
2020.

“Dia histórico de mais um 
capítulo que o Parlamento 
brasileiro, o Congresso Na-
cional, faz concretamente, 
fazendo com que o pacto fe-
derativo, um debate estabe-
lecido nesta Casa há muitos 
anos, possa acontecer de ver-
dade”, disse Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), pouco antes de 
declarar promulgada a mais 
nova emenda à Constituição.

De acordo com a nova 
emenda, os repasses podem 
ser feitos sem necessidade de 
convênio. As transferências 
são de dois tipos: transferên-
cia especial, quando o parla-
mentar encaminha recursos 
para o governo ou a prefei-
tura sem destinação espe-
cífica; e transferência com 

finalidade definida, quando 
a verba vai “carimbada” para 
um uso determinado.

A fiscalização dessas trans-
ferências diretas será feita 
pelo Tribunal de Contas da 
União (TCU), pela Controla-
doria-Geral da União (CGU) 
e pelos órgãos de controle 
interno e tribunais de contas 
dos respectivos entes.

De acordo com a EC 
105/2019, 70% das transfe-
rências especiais devem ser 
destinadas a investimen-
tos e apenas 30% a custeio. 
Será proibida a utilização da 
transferência especial para o 
pagamento de despesas com 
pessoal (salários, aposenta-
dorias e pensões) ou encar-
gos referentes ao serviço da 
dívida pública. O texto tam-
bém estabelece que 60% das 
transferências especiais re-
alizadas no primeiro ano de 
vigência da emenda consti-
tucional devem ser executa-
das até o mês de junho.

“Estamos hoje tendo a 
oportunidade de dar um 
passo gigantesco no sentido 
da economia do recurso pú-
blico. Com certeza, absoluta, 
ficaremos registrados na his-
tória como o Congresso bra-
sileiro que mais fez justiça 
aos estados, aos municípios 
e ao pacto federativo”, decla-
rou Alcolumbre.

FORTALECIMENTO | Emenda foi promulgada no Congresso e vai beneficiar estados, municípios e o DF
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IMPROBIDADE

Justiça bloqueia bens de prefeito por
Uso de materiais em obras particulares

APENAS EM 2019

Arrecadação do Fethab
Commodities atinge R$ 383 mi

ANO PRODUTIVO

Dilmar apresenta 
quase 200 propostas e
comemora aprovação 
de projetos importantes

Destaque para lei que diminui multas aos empresários 

Foto: RodoLFo PERdIgÃo

Recurso possibilitou de cerca de 140 ações 

Denúncia aponta uso de maquinário público 

DA REPORTAGEM

A pedido da Promoto-
ria de Justiça da comarca de 
Guarantã do Norte a Justiça 
concedeu liminar e deter-
minou o bloqueio judicial 
de bens do prefeito Érico 
Stevan Gonçalves (PRB), do 
ex-secretário municipal de 
Obras Claudiomar Paloschi, 
do empresário Hermes Ol-
ney Brandão e do produtor 
rural Jair Tavares, até o mon-
tante individualizado de R$ 
28.825,56.

A ação civil pública 
por ato de improbidade foi 
proposta pelo promotor de 
Justiça Luis Alexandre Lima 
Lentisco, no fim de novem-
bro, e a liminar concedida na 
quinta-feira (12). 

Conforme a ação, foi 
instaurado inquérito civil 
para apurar denúncia for-
mulada por membros da 
Câmara Municipal de Gua-
rantã do Norte a respeito 
da utilização de maquiná-
rios públicos, pertencentes 
à prefeitura, na execução 
de serviços em propriedade 
particular, conhecida como 
Gleba Vale do XV. Inspeção 
realizada no local constatou 
a presença de maquinários 
nas propriedades rurais dos 
requeridos Hermes Brandão 
e Jair Tavares. Ainda durante 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O líder do governo na 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (ALMT), de-
putado Dilmar Dal Bosco 
(DEM), termina o ano com 
quase 200 proposituras apre-
sentadas no Parlamento. Em 
2019, ao todo, foram 82 in-
dicações, 37 projetos de lei, 
35 moções de aplausos, 17 
requerimentos, 7 projetos de 
lei complementar, 4 projetos 
de resolução e 2 moções de 
pesar.

Entre os projetos apre-
sentados por Dilmar, desta-
cam-se a alteração do Códi-
go de Terras para facilitar a 
regularização fundiária de 
pequenos produtores rurais 
junto ao Intermat; a inclu-
são das microempresas no 
Regularize, o programa de 
recuperação de créditos que 
permite o pagamento de ju-
ros das multas e penalidades 
com descontos de até 95%; e 
a regulamentação da práti-
ca das provas equestres em 
Mato Grosso.

Na área ambiental, Dil-
mar Dal Bosco trabalhou 
para a criação do crédito 
moeda verde (PL 364/2017), 
que foi aprovado, sanciona-
do e se transformou na Lei 
11.001/2019; apresentou o 
Projeto de Lei Complemen-
tar 04/2019, para melhor 
aproveitamento da lenha re-
sidual da madeira; além de 
outras matérias que melho-
ram a legislação ambiental.

Pela liderança do gover-
no, Dal Bosco trabalhou para 
a aprovação do projeto que 
reduziu as multas acessórias 
e penalidades (PL 980/2019) 
aplicadas à classe empresa-
rial, muitas delas de forma 

DA REPORTAGEM

O volume financeiro do 
Fundo Estadual de Transpor-
te e Habitação (Fethab), na 
modalidade Commodities, 
destinado à área de infraes-
trutura no Estado atingiu a 
cifra de R$ 383,46 milhões 
nos 11 meses de 2019, o que 
possibilitou a Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra) a tocar cer-
ca de 140 ações, entre obras e 
serviços.

Do montante total de 
recursos, R$ 219,31 milhões 
foram utilizados para qui-
tar despesas com medições 
de obras, aditivos e reajus-
tamentos, principalmente 
de programas de financia-
mento, sobrando em caixa 
R$ 92,14 milhões para paga-
mentos no fechamento do 
ano. O balanço de prestação 
de contas foi apresentado 
a representantes da classe 

desproporcional. A propos-
ta, de competência do Poder 
Executivo, foi encaminhada 
ao Parlamento após trabalho 
e sugestão de Dilmar.

“Eu acredito que esta é 
a melhor lei que aprovamos 
na Assembleia nos últimos 
anos. Vamos diminuir mul-
tas acessórias e penalidades 
para o setor empresarial de 
Mato Grosso e vamos ajudar 
bastante no trabalho dos con-
tadores. Tenho que dar os pa-
rabéns ao governador Mau-
ro Mendes por determinar 
que fosse feita esta revisão e 
agradecer aos deputados que 
ajudaram no desenvolvimen-
to de Mato Grosso”, declarou 
Dilmar Dal Bosco.  

O parlamentar também 
conduziu a aprovação da mi-
nirreforma tributária (PLC 
53/2019), que tratou sobre a 
reinstituição e convalidação 
dos incentivos fiscais e que 
mobilizou a Assembleia, o 
governo e entidades repre-
sentativas de classe; da refor-
ma administrativa (PLC 49 
e 51/2019) e dos convênios 
Confaz do ICMS para vários 
setores (PL 874 e 981/2019).

“O ano de 2019 foi di-
fícil, de muito trabalho, mas 
também muito produtivo. 
Além deste trabalho parla-
mentar, que exige estudo e 
leitura de tudo que chega à 
Casa, de busca pelo entendi-
mento, tivemos a felicidade 
de receber muitos amigos e 
lideranças políticas em nosso 
gabinete, sempre de portas 
abertas. 

É assim que esperamos 
continuar em 2020. Quero 
aproveitar para desejar mui-
ta saúde e harmonia a todos 
neste Natal e Ano-Novo. Fi-
quem todos com Deus”, dese-
jou o parlamentar.    

produtora de Mato Grosso 
pelo secretário de Estado de 
Infraestrutura e Logística, 
Marcelo de Oliveira, duran-
te a 2ª reunião ordinária do 
Conselho Diretor do Fethab 
na sede da Sinfra. “O mon-
tante arrecadado pela Secre-
taria de Estado da Fazenda 
(Sefaz), por meio do Fun-
do, ficou acima do esperado 
pelo Governo, apresentando 
picos entre março e maio, o 
que possibilitou fazermos o 
caixa para o início dos tra-
balhos a partir de junho (pe-
ríodo de seca) até novembro 
(início do período chuvoso), 
quando observamos nova 
melhora. Ao entrar na conta, 
os recursos do Fethab são di-
recionados ao caixa da Sin-
fra para aplicação de forma 
transparente em obras e de-
mais ações de infraestrutu-
ra”, explicou o secretário aos 
presentes na reunião. 

O empresário e produ-

a investigação, foi apurado 
que a ordem para execução 
dos serviços partiu do ex-se-
cretário de Obras, também 
requerido na ação. 

Embora a prefeitura te-
nha alegado a utilização dos 
equipamentos públicos na 
recuperação da estrada mu-
nicipal do Vale do XV, ficou 
comprovado que foi utiliza-
do bem público para colocar 
cascalho no curral da pro-
priedade e na manutenção 
do acesso até a sede do imó-
vel rural pertencente a Her-
mes e Jair. Além disso, a Pro-
curadoria Jurídica Municipal 
apresentou mapa atualizado 
das estradas vicinais de 2019, 
apontando a estrada recupe-
rada com máquinas públicas 
como Travessão Iriri/Vale 
do XV. Contudo, a Câmara 
Municipal apresentou cópia 
da Lei nº 1300/2015 conten-
do a relação das estradas ru-
rais municipais, na qual não 
consta a estrada recuperada. 

“Após a colheita de to-
dos os elementos encartados 
no inquérito civil, é inafas-
tável a ocorrência de atos de 
improbidade administrativa 
praticados pelos requeri-
dos Érico Stevan Gonçalves, 
Claudiomar Paloschi, Her-
mes Olney Brandão e Jair 
Tavares, motivo pelo qual 
propõe-se a presente ação 

civil pública por ato de im-
probidade administrativa, 
visando a aplicação das san-
ções relativas a esses atos”, 
considerou o promotor de 
Justiça na inicial.

Na decisão, o juiz Diego 
Hartmann considerou que 
“há robustos indícios que 
houve realização de serviços 
públicos em áreas particu-
lares, o que potencialmente 
causou prejuízo ao erário e 
vantagem financeira inde-
vida aos particulares bene-
ficiados”. Ainda conforme 

o magistrado, tais condutas 
aparentemente ferem não só 
a legalidade, mas também a 
moralidade administrativa, 
além de poder gerar o re-
conhecimento de prática de 
ato de improbidade. 

O Ministério Público 
de Mato Grosso pediu ainda 
o recebimento e a procedên-
cia da ação civil pública, bem 
como a condenação dos re-
queridos, no que couber, às 
penalidades previstas na Lei 
de Improbidade Administra-
tiva.

tor rural, representante do 
Instituto Mato-Grossense do 
Algodão (IMAMT), Eraí Ma-
ggi, ao ouvir a explanação 
comentou que o incremen-
to do Fethab registrado em 
meados de novembro deve-
-se ao aumento dos embar-
ques de algodão para China, 

possivelmente devido ao 
embate econômico entre os 
chineses e os Estados Uni-
dos. “Houve um aumento 
absurdo de carregamento 
para China. Carga que estava 
prevista para o ano que vem, 
estamos enviando agora”, re-
velou.
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TV  e Entretenimento

Gretchen faz lipo, mostra 
resultado e seguidores 
questionam: “Cadê o umbigo?”

A nova cirurgia plástica de Gretchen está 
dando o que falar nas redes sociais. Nesta quin-
ta (12), a eterna rainha do rebolado mostrou o re-
sultado de uma lipoaspiração de alta definição, 
que deixou sua barriga chapada.  “Todos que-
riam os resultados da lipo LAD e agora posso 
mostrar. Claro que você precisa cuidar depois 
mantendo seus exercícios físicos“, escreveu na 
legenda. E ela comemorou em grande estilo: 
usando uma calça jeans de cintura baixa e um 
top rosa. Entre tantos comentários positivos, 
alguns seguidores ficaram bastante intrigados 
com um detalhe: onde está o umbigo da apre-
sentadora? “Agora a cirurgia plástica de Gre-
tchen foi longe demais“, brincou uma internau-
ta. A cantora ainda possuiu uma tatuagem de 
borboletas no local, o que chamou mais atenção 
da galera. Vendo toda a repercussão, Gretchen 
resolveu desativas os comentários da foto no 
Instagram. O que não foi muito eficaz, já que 
vários seguidores levaram a discussão para o 
Twitter.
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CHARUTARIA

ORFARIAS

Objeto de 
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para Marx
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to preen-
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des pro-
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(?)
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Bagagem
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profunda
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Rodrigo
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(Polít.)
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Reduto 
da união
familiar

Formato
de cone-
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de pro-
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Roberto (?),
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falecido
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Virar, em
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seja!

Fração da
unidade

Pedro (?): proclamou
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Eurico Gaspar Dutra

Vilão de
Shake-
speare
Utilizar
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da Ética

(?) in peace:
descanse
em paz,

em inglês

Item do orçamento
familiar em janeiro
"A Raposa e as (?)",

fábula de Esopo

Revendedoras de veí-
culos novos e usados

Perder o (?): ficar 
à deriva (o barco)

Joselino
(?), per-
sonagem
da "Esco-
linha do

Professor 
Raimun-
do" (TV)

3/fra. 4/iago — rest — turn. 5/núbia. 6/farias — transe. 10/provimento.

Xbox revela aparência de seu novo 
console; conheça o ‘Series X’

Em uma revelação surpresa durante 
o The Game Awards, na noite de quinta-
-feira (12), a Xbox anunciou oficialmente 
seu novo console: “Xbox Series X”. O vide-
ogame da nova geração não teve data de 
lançamento confirmada, mas estará dis-
ponível no fim de 2020.

O anúncio foi feito com a exibição de 
um trailer, chamado pelo apresentador 
da premiação sem grandes informações. 
Nele, um narrador conta uma história so-
bre controlar os próprios sonhos, enquan-
to grandes cenários se constroem. Depois, 
os visuais se transformam, passando por 
um jogo de futebol, uma corrida e um jogo 
de aventura. 

Eles se repetem em um longo paralele-

Estado de Mato Grosso, sábado, 14 de dezembro de 2019

pípedo, que enfim se transforma no novo 
console da Xbox, que tem o nome e a jane-
la de lançamento revelados. 

“Por 18 anos e três gerações, nós fize-
mos consoles para dar poder aos seus so-
nhos. Nós vemos um futuro em que você 
é instantaneamente absorvido nos seus 
jogos, em mundos ainda mais reais, imer-
sivos, responsivos e surpreendentes, em 
que você está no centro da experiência do 
jogo”, afirmou Phil Spencer, chefe da divi-
são Xbox.

“No próximo fim de ano, Xbox Series X 
vai nos guiar ao futuro dos consoles. Nos-
so mais rápido e poderoso Xbox vai colo-
car um novo patamar em performance, 
velocidade e compatibilidade.” Apesar do 

anúncio, muitos detalhes ainda não foram 
revelados, como o preço e as especifica-
ções do console.

Ainda de acordo com Spencer, desen-
volvedores ao redor do mundo já estão 
trabalhando em jogos para o Xbox Series 
X. “E nossos 15 estúdios estão fazendo os 
maiores, mais criativos e diversos jogos 
de nossa história”, disse, revelando em se-
guida o primeiro trailer da nova geração, 
do jogo “Senua’s Saga: Hellblade 2. O The 
Game Awards, em sua quinta edição, pre-
miou os principais jogos e nomes do ano 
na indústria do videogame. “Sekiro: Sha-
dows Die Twice” foi eleito o “Jogo do Ano”. 
Clique aqui para conferir a lista de vence-
dores.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 14 de dezembro de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

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

CASA - Contendo: Cozinha 
e área de serviço conjugada, 

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

A E9 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, CNPJ 
30.419.817/0001-60 estabelecida na Avenida das Embaú-
bas nº 1835 sala 11, Setor Comercial, CEP 78.550-108, 
no município de Sinop - MT, Torna Público que requereu 
junto a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/
MT a Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI da 
Implantação do Loteamento denominado de JARDIM TRO-
PICAL, localizado na Chácara 634, Rodovia MT 140, Bairro 
de Chácaras Gleba Celeste 3ª Parte no Munícipio de Sinop 
– MT, não foi determinado EIA/RIMA.

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 
– CNPJ: 32.951.535/0001-34, situada na Rodovia MT449, 
Lote 01A, Quadra 999, Setor 41, Zona Industrial II, Lu-
cas do Rio Verde/MT, torna público que requereu junto à 
SEMA/MT, a outorga de um poço tubular situado nas coor-
denadas geográficas 13°00’43,34”S e 55°57’11,90”W, para 
uso consumo humano doméstico (setor administrativo) e 
consumo operacional (oficina mecânica e lavador de ve-
ículos). O ponto de captação está inserido na Província 
Hidrogeológica Bacia dos Parecis, UPG A – 11.

IMPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA, CNPJ 
09.590.018/004-08,  torna público que requereu a SECRE-
TARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOL-
VIMENTO SUSTENTÁVEL DE SINOP/MT, a ampliação 
das licenças: licença prévia, licença de instalação e licença 
de operação, para atividades de Comércio Atacadista de 
defensivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do 
solo, instalada na Rua Colonizador Enio Pipino, n 463, 
Setor Ind. Sul, Sinop-MT. Engenheira Agrícola e Ambiental 
Catiane Alcantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

CAOVILLA TRANSPORTES E ARMAZENS GERAIS 
LTDA, CNPJ nº 21.318.273/0001-59, torna público que 
requer junto a SEMA, a Licença de Operação com Alte-
ração de Razão Social e o desmembramento do processo 
nº 209681/2015, onde a atividade de Fábrica de Ração 
para peixes passará a ser desenvolvida por esta pessoa 
jurídica, empreendimento instalado na Fazenda Lote 24, 
Projeto de assentamento Santa Irene, Zona Rural, Ipiranga 
do Norte – MT. Não foi realizado EIA/RIMA.

NEIMAR ANTONO CAOVILLA, CPF nº 819.880.281-91, 
torna público que requer junto a SEMA, a Renovação da 
Licença De Instalação para atividade de Piscicultura em 
tanque escavado, para um tanque de 2,27 hectares, a ser 
instalado na Fazenda 24, Projeto de assentamento Santa 
Irene, Zona Rural, Ipiranga do Norte – MT. Não foi realiza-
do EIA/RIMA.

FABRICA DE CARROCERIAS SORRISO LTDA, CNPJ 
00.954.404/0001-14, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Opera-
ção (LO) e Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO) da área ampliada para ativi-
dades de Fabricação de cabines, carrocerias e reboques 
para caminhões, localizada na Rua Airton Senna, N 394, 
Industrial Indl. Nova Prata, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ANILDO PAZINATO EIRELI (SPORTS RADICAIS)- CNPJ.: 
07.315.568/0001-40- Torna público que requereu junto a 
Secretaria Municipal do Meio Ambiente – SAMA, o Pedido 
Licença Prévia de Instalação e de Operação para atividade 
de Casa de festas e Eventos localizado na Estrada D, lote 
51-E no bairro: Expansão Urbana no município de Sorriso/
MT. (LFM ENGENHARIA E CONSTRUTORA 066-3544 
6926)

Serginaldo Morais Palmeiras

ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES CIVIS LEVES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Comissão de Constituição, Fundação, Eleição e Posse da primeira 
Diretoria da ASSOCIAÇÃO DOS CONSTRUTORES CIVIS LEVES DE 
SORRISO E REGIÃO, CONVOCA, os MEMBROS e demais pessoas 
interessadas, para a realização da Assembleia de Fundação da 
Associação, no dia 30 de Dezembro de 2019, as 19h:00, em primeira 
convocação, e as 19h:30 minutos em segunda convocação com qualquer 
número de presentes. A Assembleia ocorrerá na Rua Ametista, nº 221, 
bairro Rota do Sol, na cidade de Sorriso MT, a fim de serem deliberado e 
discutidos as seguintes ordens do dia:

DE SORRISO E REGIÃO

1 - Constituição da Associação dos Construtores Civis Leves de Sorriso e 
Região;
2 - Eleição e posse da primeira diretoria;
3 - Aprovação do Estatuto social. Sorriso 13 de Dezembro de 2019.

Presidente da comissão de Fundação da
Associação dos Construtores Civis Leves de Sorriso e Região

PROGRAMA / 
SECRETARIA 

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

SMOSP 06.001.15.451.0015.1008.4.4.90.51.00.00.00. 
0.1.00.000000 

SMOSP 06.001.15.451.0015.1008.4.4.90.51.00.00.00. 
0.1.24.054000 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 
TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2019 

PROCESSO N° 082/2019 

Interessado: Município de Ipiranga do Norte-MT. Fica dispensada de 
licitação a despesa abaixo especificada, cujo objeto é a “Contratação de 
Empresa Especializada em obras e serviços de engenharia para 
Construção de um Barracão para Guardar Maquinários, conforme 
Convênio n.º 871670/2018 firmado entre o Município de Ipiranga do 
Norte e o MAPA”, com fundamento no inciso V, do artigo 24, da Lei 
Federal no 8.666/93 e em consonância com o Parecer Jurídico acostado 
aos autos, exigência do art.38, inciso VI, do mesmo diploma legal. Valor 
global: R$ 257.055,71 (Duzentos e Cinquenta e Sete Mil, Cinquenta e 
Cinco Reais e Setenta e Um Centavos).

 

Dotação Orçamentária:
 

A referida Dispensa será custeada através de recursos do convênio n.º 
871670/2018, firmado entre o município de Ipiranga do Norte e o 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento -

 
MAPA, conforme 

Parecer Contábil.
 

Prazo: 16/12/2019 a 16/03/2020 (Noventa Dias).
 

Empresa: UM CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA -
 
ME, inscrita 

no CNPJ sob o n.° 26.237.379/0001-41.
 
Fundamento: Art. 24, inciso V,

 

da Lei nº 8.666/93, bem como suas alterações posteriores.
 

Ipiranga do Norte-MT, 13 de Dezembro de 2019.
 

Pedro Ferronato
 

Prefeito Municipal
 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO N°

 

021/2019

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO

 

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, objeto do Processo de 
Dispensa de Licitação Nº 021/2019, em favor da empresa UM 
CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA -

 

ME, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o n.° 26.237.379/0001-41.

 

Para eficácia do ato, nos termos 
do Artigo 26 da Lei nº 8.666/93, e alterações posteriores, de acordo com 
Parecer da Assessoria Jurídica da Prefeitura Municipal, e tendo em vista 
os elementos que instruem o Processo Licitatório Nº 082/2019.

 

Ipiranga do Norte-MT, 13 de Dezembro de 201 9.

 

Pedro Ferronatto

 

Prefeito Municipal

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 

 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 063/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, através 
da Portaria Municipal nº 505, de 08 de Abril de 2019, faz saber que se encontra aberta aos 
interessados, na Secretaria de Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 063/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 
e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas 
neste edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SENSOR 
ÓPTICO DIGITAL DO TIPO FINGERPRINT NECESSÁRIO A IMPLANTAÇÃO DO 
GERENCIAMENTO ELETRÔNICO COM LEITURA BIOMÉTRICA DA FREQUÊNCIA DOS 
AGENTES PÚBLICOS DA ADMINISTRAÇÃO”. Que será realizado às 13:30hs do dia 27 de 
Dezembro de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 17hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. Peixoto 
de Azevedo, 13 de Dezembro de 2019. 

 
EMERSON NUNES FREITAS  

Pregoeiro Oficial 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 061/2019  
 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 DE ARTESANATO, TECIDOS E AVIAMENTOS EM GERAL, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora as empresas ALTO GIRO ATACADO 
E DISTRIBUIDORA, com o valor total de R$ 213.866,39 (Duzentos e treze mil, 
oitocentos e sessenta e seis reais e trinta e nove centavos), MOSAICO 
DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS EIRELI, com o valor total de R$ 
344.458,10 (Trezentos e quarenta e quatro reais e dez centavos), REZER FRUTUOSO 
E CIA LTDA EPP, com o valor total de R$ 430.341,74 (Quatrocentos e trinta reais, 
trezentos e quarenta e um reais e setenta e quatro centavos) e UTILISSIMA 
COMÉRCIO E VARIEDADES LTDA - ME, com o valor total de R$ 89.037,00 (Oitenta e 
nove mil, trinta e sete reais). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao 
Edital em sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 13 de Dezembro de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 057/2019  
 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 DE EXPEDIENTE, MEDALHAS E TROFÉUS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora as empresas CLARO COMUNICAÇÃO VISUAL 
LTDA - ME, com o valor total de R$ 221.689,60 (Duzentos e vinte e um mil, seiscentos 
e oitenta e nove reais e sessenta centavos), ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA - 
ME, com o valor total de R$ 98.066,98 (Noventa e oito mil, sessenta e seis reais e 
noventa e oito centavos), LUASI PAPELARIA INFORMATICA E LIVRARIA, com o 
valor total de R$ 62.514,25 (Sessenta e dois mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e 
cinco centavos), MATHIC – DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE 
E ESCRITÓRIO EIRELI, com o valor total de R$ 6.602,10 (Seis mil, seiscentos e dois 
reais e dez centavos), MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICOS 
EIRELI, com o valor total de R$ 155.457,96 (Cento e cinquenta e cinco mil, 
quatrocentos e cinquenta e sete reais e noventa e seis centavos), SOMA 
COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 55.572,29 (Cinquenta 
e cinco mil, quinhentos e setenta e dois reais e vinte e nove centavos), UTILISSIMA 
COMÉRCIO DE VARIEDADES LTDA - ME, com o valor total de R$ 227.061,75 
(Duzentos e vinte e sete mil, sessenta e um reais e setenta e cinco centavos). Na 
fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 13 de dezembro de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 150/2019

Pregoeiro

O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 3 de Dezembro 2019, com início às 
08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e eventual 
aquisição de reagentes, materiais e peças para o laboratório municipal 
das quais foram vencedoras as empresas: Itens 7696, 10647, 163802, 
166223, 166225, 166529, 172294, 172295, 174455, 199429, 211564, 
211571, 211572, 212029, 212038, 212039, 212048, 212049, 212050, 
212053, 212054, 212058, 212059, 215131, 218749, 224033, 224042, 
224043, 224053, 224063, 230865, 821932, 821984, 821985, 821986, 
821987, 822885, 822923, 825568, 825570, 825575, 825577, 825598, 
825599, 825602, 825637, 825645, 825651, 825653, 825655, 825656, 
829866, 829868, 829870, 829871, 829873, 829877, 829965, 834872, 
834875, 834877, 834878, OBJETIVA PRODUTOS E SERVIÇOS PARA 
LABORATÓRIOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
05.895.525/0001-56 no valor de R$ 81.741,31; Itens 821938, 821939, 
822888, 825654, 828459, EASY SOLUÇÕES DIAGNOSTICAS LTDA - 
EPP inscrita no CNPJ sob o número 19.993.061/0001-25 no valor de R$ 
22.381,00; Itens 166210, 212061, 224032, 825572, 825579, 825642, 
825647, LEITE E RIBEIRO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
18.849.143/0001-38 no valor de R$ 1.158,04; Itens 169903, 174446, 
202185, 202186, 212127, 215309, 224031, 224034, 224036, 224041, 
224054, 224055, 224057, 224058, 224059, 224060, 224061, 224062, 
821930, 821983, 822884, 825564, 825567, 825597, 825638, 825639, 
825640, 825641, 825643, 825644, 825646, 825648, 825649, 825652, 
825658, 829869, 829872, 834874, M.S. DIAGNÓSTICA LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 00.970.175/0003-93 no valor de R$ 56.685,40; Itens 
825633, 825634, 825635, 825636, 828707, CQC - TECNOLOGIA EM 
SISTEMA DIAGNÓSTICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
46.962.122/0003-21 no valor de R$ 4.848,05. Foram fracassados os 
itens: 825576, 828705, 828706, 829964.

AVISO DE RESULTADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Nova Mutum - MT, 13 de Dezembro de 2019.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues
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Quatro clubes representam MT na Copa do Brasil 

Times de Mato Grosso conhecem 
seus adversários para 2020
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Na tarde da última 
quinta-feira (12), foi realiza-
da na sede da Confederação 
Brasileira de Futebol (CBF), 
o sorteio dos confrontos da 
Copa do Brasil de 2020.

Quatro equipes vão re-
presentar o estado de Mato 
Grosso na competição mais 
lucrativa do país.

O Luverdense, após 
correr o risco de interrom-
per suas atividades profissio-
nais para 2020 foi confirma-
do e vai enfrentar o Bahia de 
Feira de Santana (BA). A par-
tida será realizada em jogo 
único na casa do adversário. 
Por ser o time melhor ran-
queado nesta disputa, o LEC 
tem a vantagem de jogar por 
um empata para se classifi-
car para a segunda etapa da 
competição. 

Caso se classifique, o 
time de Lucas do Rio Verde 
enfrenta na próxima fase o 
vencedor do confronto en-
tre Palmas-TO e Paraná Clu-
be.  Vice-campeão do mato-
-grossense 2019, o Operário 
recebe na Arena Pantanal a 
equipe do Santa Cruz que 
disputa a Série C do Cam-
peonato Brasileiro. A van-
tagem do empate é do time 
pernambucano, mas caso o 
CEOV vença a partida e se 
classifique, joga a segunda 

fase da competição contra o 
vencedor de União Rondo-
nópolis e Atlético Goianien-
se. 

A equipe de Rondonó-
polis só garantiu sua vaga 
na Copa do Brasil graças ao 
título do Cuiabá na Copa 
Verde, o União ficou a vaga 
do Dourado que seria a do 
estadual. Com isso, vai fazer 
o confronto mais complica-
do desta primeira fase, pois 
o Atlético-GO recentemente 
garantiu sua volta à divisão 
de elite do futebol brasi-
leiro.  Mas caso passe pelo 
time goiano, poderemos 
ter um confronto de times 
mato-grossenses na segunda 
fase, um duelo entre CEOV 
e União.

O quarto clube de Mato 
Grosso que vai disputar a 
Copa do Brasil de 2020 é o 
Cuiabá Esporte Clube. Por 
ser o atual campeão da Copa 
Verde o Dourado já tem vaga 
assegurada nas oitavas-de-
-final, entre os 16 melhores 
times da competição. 

O Cuiabá se junta na 
fase final da competição com 
os times classificados para 
a Libertadores, Flamengo, 
Santos, Palmeiras, Grêmio, 
Athletico, São Paulo, Co-
rinthians, Internacional, 
Bragantino Red Bull como 
campeão da Série B de 2019 
e Fortaleza como campeão 
da Copa do Nordeste.

COPA DO BRASIL | Luverdense, CEOV e União entram na primeira fase, o Cuiabá vai direto para as oitavas
Foto: MontageM

Foto: gustavo oliveira/londrina esporte Clube

Foto: dudu MaCedo/ Fotoarena

Londrina busca punição ao Figueirense 

Trabalho no Fortaleza chamou atenção 

REVIRAVOLTA

Com saída de Perrella, Thiago Neves
volta aos planos do Cruzeiro para 2020

SUBSTITUTO

Santos quer outro estrangeiro, 
mas pode ter brasileiro

VIRADA DE MESA?

A Série B do BR ainda 
não acabou;  STJD 
atende liminar 
do Londrina

Foto: bruno Haddad/Cruzeiro

Ele foi um dos principais responsáveis pela queda 

DA REPORTAGEM

Thiago Neves está nos 
planos do Cruzeiro para 
2020. Após o meio-campista 
ser afastado e não participar 
dos jogos que sacramenta-
ram o rebaixamento da Ra-
posa à Série B, a direção do 
clube mineiro sinalizou, nes-
ta quinta-feira, que está dis-
posta a reintegrar o jogador.

Na reta final do Brasi-
leirão, o camisa 30 foi du-
ramente criticado e depois 
afastado do elenco pelo en-
tão gestor do futebol Zezé 
Perrella. Com a saída do di-
rigente do cargo, o discurso 
do clube mudou, e agora es-
pera contar com o meia para 
próxima temporada.

“O Thiago Neves é um 
jogador profissional nos-
so, de suma importância. 
Enquanto estivermos bons 
profissionais ao nosso lado, 
defendendo as nossas cores, 
todos que estiverem em con-
dições de entrar em campo, 
e que o técnico achar que são 
capazes, vão jogar”, disse o 
presidente Wagner Pires de 
Sá, em entrevista ao Supe-

DA REPORTAGEM

O Santos segue em busca 
de um substituto para Jorge 
Sampaoli no comando da 
equipe para a próxima tem-
porada e sua prioridade é 
por um técnico estrangeiro. 
A informação do jornalista 
do Fox Sports, Paulo Viní-
cius Coelho é que o nome 
da vez na Vila Belmiro é o 
do espanhol Miguel Ángel 
Ramírez, que conquistou a 
Conmebol Sul-Americana 
2019 com o Independiente 
Del Valle-EQU.

Outro nome comenta-
do no clube santista é o do 
português José Peseiro, de 
59 anos, que acumula passa-
gens por gigantes portugue-
ses como Sporting Lisboa e 
Porto. Entretanto, de acor-
do com o Globoesporte.
com, o Peixe abre exceção 
para o nome de um técnico 
brasileiro: Rogério Ceni.

De acordo com o veícu-
lo, o bom trabalho realiza-

DA REPORTAGEM

O presidente do Supe-
rior Tribunal de Justiça Des-
portiva (STJD), Paulo César 
Salomão Filho, aceitou nesta 
quarta-feira a medida limi-
nar apresentada pelo Lon-
drina e solicitou à CBF que 
não seja definido o rebaixa-
mento do Tubarão na Série 
B do Brasileiro 2019.

Com isso, o presiden-
te decidiu que seja julgado 
o pedido do Tubarão sobre 
uma possível punição ao Fi-
gueirense, por conta do W.O. 
sofrido pelo time catarinen-
se na 17ª rodada, contra o 
Cuiabá. A data do julgamen-
to ainda não foi marcada. A 
próxima sessão do Pleno do 
STJD será no dia 19 de de-
zembro.

O Londrina pede a per-
da três pontos do Figueira 
por conta da falta de Fair 
Play financeiro (atrasos sala-
riais) ou a exclusão do time 
catarinense.

Na decisão, o presiden-
te do STJD pediu para que 
“se oficie à CBF para que, por 
ora, e até ulterior decisão 
deste STJD, se abstenha de 
ultimar a declaração do re-
baixamento do LONDRINA 
EC à Série C do Campeonato 
Brasileiro”.

Ainda na medida, ele 
destacou “a necessidade de 
se determinar que não seja 
homologado o resultado da 
competição, ao menos no 
que tange aos clubes envol-
vidos na controvérsia, sob 
pena de não se obter ne-
nhum resultado prático com 

o julgamento de mérito do 
processo”.

Em ação encabeçada 
pelo advogado Paulo Schi-
mitt, ex-procurador do 
STJD, o Alviceleste cobra do 
STJD uma decisão diferente 
em relação aos julgamentos 
feitos anteriormente sobre 
os dois casos. Pelo W.O., o 
Figueirense foi multado em 
R$ 3 mil. Já pelos atrasos nos 
salários de atletas, o time ca-
tarinense não foi punido.

O Londrina apresen-
tou documentos no dia e 
afirmou que o Figueirense 
“fez acordos ilusórios com 
os atletas, que foram até ho-
mologados na Justiça do Tra-
balho, mas que jamais foram 
cumpridos”. O presidente do 
clube catarinense, Francisco 
de Assis Filho, o Chiquinho, 
afirmou que não há qualquer 
irregularidade por parte do 
Figueira e que possa acarre-
tar em punição.

Sobre o W.O., o Lon-
drina se baseia no parágrafo 
segundo do artigo 203 do 
Código Brasileiro de Justiça 
Desportiva (CBJD), que fala 
sobre o fato de algum clube 
“deixar de disputar, sem jus-
ta causa, partida, prova ou 
o equivalente na respectiva 
modalidade, ou dar causa à 
sua não realização ou à sua 
suspensão”.

O segundo parágrafo 
deste artigo aponta que “se 
da infração resultar benefí-
cio ou prejuízo desportivo 
a terceiro, o órgão judican-
te poderá aplicar a pena de 
exclusão da competição em 
disputa”.

resportes.
O novo vice-presidente 

de futebol, Márcio Rodri-
gues, seguiu o discurso do 
presidente. “Ele mesmo já 
disse que topa jogar a Série 
B e reduzir o salário”, co-
mentou. “Agora, vamos ter 
que conversar com ele. No 
momento, o jogador está de 

do pelo treinador à frente 
do Fortaleza nesta última 
temporada, classificando a 
equipe pela primeira vez na 
sua história a uma compe-
tição internacional, a Sul-
-Americana, atrai o interes-
se nos bastidores da Vila. E a 
sua relação com o São Paulo 
não seria um problema.

Por outro lado, o trei-
nador, além de também 
ter sido procurado por ou-
tro clube, o Athletico-PR, 
que segue em busca de um 
substituto para Tiago Nu-
nes, tem referências ruins 
do Santos por conta da sua 
relação estreita com o ex-
-dirigente santista Pau-
lo Autuori. Ceni também 
acredita que ainda seja cedo 
para assumir um rival do 
Tricolor Paulista na carrei-
ra.

Outros dois estrangeiros 
especulados na Vila Belmi-
ro foram os argentinos Ariel 
Holan e Sebastián Beccace-
ce, entretanto a dupla não 

férias. Falar com ele ou com 
o empresário dele. Todos os 
atletas nós vamos sentar e 
conversar. Cada caso é um 
caso”, seguiu o dirigente.

A redução de salário é 
essencial para a permanên-
cia do meia. O novo vice de 
futebol comunicou que os 
atletas que querem seguir na 

Raposa terão que aceitar um 
corte em seus vencimentos.

“Há jogadores que já atra-
em o interesse de outros clu-
bes também. Então, se não 
aceitarem a redução de salá-
rios, nós vamos negociá-los 
com outro clube ou então 
vão treinar à parte”, finalizou 
Rodrigues.

virá. Enquanto o primeiro 
nome já acertou com a Uni-
versidad Católica, do Chile, 
o segundo está próximo do 

Racing, que chegou a tentar 
a contratação de Sampaoli, 
mas se assustou com os va-
lores.
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ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os trabalhos são a mate-
rialização de todo conteúdo 
passado aos adolescentes 
do Centro de Acolhimen-
to, Orientação e Proteção 
ao Adolescentes (Caopa) de 
Sinop, durante o projeto de 
fotografia Caopa Através das 
Lentes. 

A mostra fotográfica foi 
exposta na noite de quinta-
-feira (12) no Centro de 
Eventos da Câmara dos Diri-
gentes Lojistas CDL/Sinop. A 
exposição é composta por 40 
imagens/quadros captura-
das pelos adolescentes, entre 
elas objetos, flora, ambientes 
e outros aspectos em diver-
sos locais da cidade.

Segundo Marcos Silva, 
professor do projeto, as ima-
gens apresentadas na exposi-
ção são a materialização do 
olhar único de cada aluno. 
“Durante o curso nós apre-
sentamos técnicas fotográ-
ficas, noções de fotografia e 
praticamos muito. O fecha-
mento das aulas está mate-
rializado nesta exposição fo-
tográfica. Cada adolescente 
ficou livre para retratar um 
fato do seu cotidiano e o re-
sultado foi fantástico. Espe-
ramos que a fotografia pos-

sa se tornar parte da rotina 
dos participantes do curso, 
seja como simples hobby, ou 
até mesmo como profissão, 
mas, sobretudo como algo 
potencializador da sua cria-
tividade, iluminador do seu 
caminho e apoio para as di-
ficuldades”, comenta o pro-
fessor.

O evento também serviu 
para mostrar a sociedade 
outras ações desenvolvidas 
no Caopa, como Karatê, Hip 
Hop, Artesanato e Literatura 
de Cordel. Além de presta-
ção de contas dos recursos 
arrecadados e onde foram 
investidos. “Essa noite de 
exposição é para nós uma 
festa. Festa que comemo-
ramos uma etapa vencida, 
comemoramos o alcance 
dos objetivos do projeto. O 
Caopa através das Lentes, 
conseguiu alcançar o objeti-
vo Psicológico e social de fo-
mentar a valorização dos re-
cursos que temos na própria 
comunidade, nos ensinou a 
ver o belo onde quer que ele 
esteja. 

Nessa noite mostramos 
nossas atividades, nossa 
prestação de contas para a 
sociedade. É uma forma de 
agradecer a sociedade Sino-
pense o apoio nesses nossos 
18 anos de trabalho árduo 

Foto: Ney PiNheiro

SORRISO 2020

Prefeitura lança Programa Eco Sorriso
e Calendário de Coleta de Resíduos Sólidos

INJEÇÃO ECONÔMICA

Grupo empresarial investirá R$ 120 milhões
na construção de 672 apartamentos em Sinop

COMODIDADE 

Seduc inicia 
cadastro para 
matrículas web 
de novos alunos

Incentivando a separação do material reciclável 

Foto: SeDUC/Mt

O cadastro é a primeira fase do processo 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A coleta seletiva de ma-
terial reciclável agora é rea-
lidade em Sorriso. Lançado 
na manhã de quinta-feira 
(12), o Programa Eco Sorriso 
terá início nos bairros São 
Francisco e Alphaville, in-
centivando a separação do 
material reciclável e do lixo 
comum, evitando que parte 
desse resíduo seja destinada 
ao aterro sanitário, garan-
tindo a reutilização e gera-
ção de renda.

“Estamos implantan-
do um projeto piloto que 
engloba a coleta nas resi-
dências do bairro São Fran-
cisco, e o ponto de entre-
ga voluntária dos resíduos 
recicláveis, localizado no 
Alphaville, mas que pode-
rá ser usado por todos os 
bairros circunvizinhos, para 
armazenar o reciclável para 
posterior coleta pelo poder 
público”, explicou o prefeito 
Ari Lafin.

Na ocasião do lança-
mento do Eco Sorriso, a 
Administração Municipal 
também lançou o Calendá-
rio de Coleta de Resíduos 
Sólidos 2020, que setoriza 
a cidade e organiza a coleta 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com apoio da Prefeitu-
ra Municipal, o grupo 2MS, 
com sede na Bahia, investi-
rá R$ 120 milhões na cons-
trução de 672 apartamentos 
em Sinop. A boa notícia foi 
comemorada pela prefeita 
Rosana Martinelli (PL), que 
recebeu o diretor do grupo 
empresarial, José Bernardino 
Lima Neto, na quarta-feira 
(11). Além da injeção econô-
mica na construção civil e no 
ramo imobiliário do municí-
pio, o empreendimento deve 
gerar 350 empregos diretos.

As tratativas do grupo 
empresarial com a Prefeitura 
começaram há, pelo menos, 
oito meses e Sinop será a pri-
meira cidade de Mato Gros-
so a receber os investimentos 
da corporação. “Esse investi-
mento que essa construtora 
está fazendo no município 
contribui muito. Sinop é 
uma cidade diferenciada e 
esse tipo de empreendimen-
to é dar oportunidade ao ci-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O vereador Mauricio 
GoA Secretaria de Estado de 
Educação (Seduc) abriu, nes-
ta quinta-feira (12), o período 
de cadastro das matrículas 
web para alunos novos nas 
unidades de ensino da rede 
estadual. O cadastro é a pri-
meira fase do processo para 
as matrículas web de alunos 
novos nas escolas estaduais e 
poderá ser feito até o dia 06 
de março no site www.seduc.
mt.gov.br.

O processo de matrícu-
la web, ocorrerá, exclusiva-
mente, nas unidades escola-
res que terão as matrículas 
solicitadas pela internet. A 
relação das escolas que ade-
riram ao processo pode ser 
consultada do site http://
www.iomat.mt.gov.br/. 

Ao efetuar o cadastro, 

será gerado um login do 
usuário e a senha de acesso. 
A 2ª fase compreende dois 
momentos simultâneos que 
é a solicitação de matrícula 
web, sendo que, ao confirmar 
a solicitação, o sistema emi-
tirá uma ficha com as infor-
mações cadastradas. Ao mes-
mo tempo, a confirmação da 
solicitação de matrícula web 
será junto à unidade escolar, 
com data e horário de aten-
dimento constante na ficha 
de solicitação, sendo que a 
matrícula só será efetivada 
quando validada pela unida-
de escolar.

As matrículas dos alu-
nos novos nas unidades da 
rede estadual de ensino para 
o ano letivo de 2020 serão 
realizadas a partir do dia 7 de 
janeiro de 2020, conforme a 
situação da unidade escolar 
em relação ao término do 
ano letivo de 2019.

Foto: MArCoS SiLVA

Exposição é a materialização do olhar único de cada aluno

Caopa realiza sua primeira Exposição
Fotográfica “Caopa através das Lentes”
SINOP | O projeto foi desenvolvido pelo professor e jornalista Marcos Silva

em toda Sorriso. O material 
impresso será entregue nas 
residências e os agentes de 
saúde ainda farão a orien-
tação quanto à forma certa 
de armazenagem, os peri-
gos do lixo a céu aberto e 
os problemas de saúde que 
eles acarretam. Além da ver-
são impressa, o calendário 
estará disponível no site da 
prefeitura de Sorriso (www.
sorriso.mt.gov.br)

AGORA
É LEI
Durante o evento, tam-

bém foi sancionada pelo 
prefeito Ari Lafin a Lei 
Complementar 307, que 
estabelece o plano de car-
gos, carreiras e vencimentos 
dos Agentes Comunitários 
de Saúde (ACSs) e Agentes 
de Combate a Endemias 
(ACEs). O documento foi 
elaborado coletivamente 
por representantes da Ad-
ministração Municipal de 
Sorriso, dos ACSs e ACEs, e 
do Sindicato dos Servidores 
Públicos Municipais de Sor-
riso (Sinsems).

A lei garante que es-
tes profissionais, além de 
estarem submetidos às 
leis federais 11.350/2006, 
13.342/2016 e 13.595/2018, 

também sejam enquadrados 
no regime estatutário dis-
posto pelo regime jurídico 
dos servidores municipais 
de Sorriso, sempre no que 
não contrariá-la ou no que 
for mais benéfico a estes 
servidores.

Os ACSs e ACEs atuam 
diretamente na promoção 
da saúde com ações educa-
tivas junto à comunidade 
com visitas domiciliares e 
no combate de doenças por 
meio do manejo ambiental, 
entre outras ações.

Os atuais servidores 
que exercem estas funções 
serão enquadrados na car-
reira dos profissionais da 
saúde do Poder Executivo 
Municipal no grupo ocu-
pacional de “Agente em 
Saúde”. A Lei Complemen-
tar 307 estabelece 240 va-
gas para ACSs, e 85 para os 
ACEs, com o vencimento 
inicial de R$ 2.040,51 e jor-
nada de 40 horas semanais.

Atualmente, 137 servi-
dores atuam como ACSs e 
42 trabalham como ACEs.

dadão e pai de família para 
ter sua casa própria. É mais 
uma empresa que acredita 
em nosso povo e no nosso 
município”, comemorou a 
prefeita. 

Segundo o diretor do 
grupo empresarial, o inves-
timento será dividido em 
duas etapas, sendo a primei-
ra com 336 apartamentos 
e outros 336 na segunda, as 
obras devem ser lançadas 
em fevereiro, no Residencial 
Florença. “Em dois anos são 
R$ 120 milhões investidos 
e 350 empregos direto em 
cada etapa, fora os indiretos. 
Só de alimentação a gente 
gera algo em torno de 60 a 
80 mil reais de alimentação 
dentro das obras, só pra ter 
ideia de um tipo de obra des-
ses”, explicou Neto.

O grupo possui sede 
no estado da Bahia e inves-
timentos no Ceará e Rio 
Grande do Sul, sendo que 
Sinop é o primeiro municí-
pio com população abaixo 
de 250 mil habitantes a rece-
ber investimentos. Segundo 

em busca da prevenção da 
criminalidade. Nosso muito 
obrigado a todos os apoia-
dores, e todos que se fazem 
presente aqui, pois comple-
tam motivos de alegria para 
festejarmos”, comentou Jo-
siane Heberle, coordenadora 
do Caopa.

SOBRE O
PROJETO 
A ideia do Projeto Caopa 

Através das Lentes, surgiu 
há vários anos e só pode ser 
executado graças ao recurso 
do Fundo da Criança e do 
Adolescente pelo termo Fo-
mento 033/2019. O projeto 
foi muito bem aceito pelos 
adolescentes que puderam 
conhecer a história da foto-
grafia e praticar com máqui-
nas fotográficas profissio-
nais.

A fotografia pode ser mais 
que arte ou técnica, pode 
ser um estilo de vida, capaz 
de iluminar e alegrar o co-
tidiano, mostrar a beleza do 
mundo, permitir extravasar 
sentimentos, se tornar pro-
fissão. Em relação aos ado-
lescentes é importante ser 
lúdico, incentivar, perceber 
o talento e falar de profissões 
é muito importante, e assim 
mostrar a eles diversas possi-
bilidades para o futuro.

o empresário, o apoio da ad-
ministração municipal para 
a implantação do empreen-
dimento no município foi 
fundamental.

“Geralmente, a gen-
te entra pelas capitais, mas 
aqui a gente acredita que é 
diferente. A gente já tem o 
conhecimento da cidade e já 
anda por aqui e vem acom-
panhando a história de Si-
nop. Justamente essa aposta 
na cidade que a gente vai fa-
zer, por acreditar realmente 
na economia na cultura da 
cidade, que é um polo de ser-
viço. A informação de a Cai-
xa ter uma superintendên-
cia, isso não vem à toa é pela 
questão da cidade, você vê o 
urbanismo da cidade, que é 
limpa e bem organizada, isso 
tudo pra gente é importante, 
porque valoriza o que a gen-
te vai fazer e diminui meu 
risco. A gente não veio aqui 
pra fazer graça a gente está 
apostando no que acontece 
na cidade”, relatou Neto.

Conforme o projeto, 
em cada uma das duas etapas 

serão seis torres, com sete 
pavimentos e apartamen-
tos de no mínimo 53 metros 
quadrados, com elevador, 
condomínio fechado com 
área de trabalho comparti-
lhada, espaço multiuso para 
jovens, academia, salão de 
festas, lavanderia comparti-
lhada, quadras, piscina com 
raia de 24m, com prainha. 
O preço inicial de cada apar-
tamento será de cerca de R$ 
160 mil a R$ 175 mil. O prazo 
de entrega é de até 36 meses, 
podendo ser de 24 meses, 
com grande facilidade de fi-
nanciamento junto à Caixa 
Econômica Federal.

“A Caixa cabe emprestar 
dinheiro e quanto mais tiver-
mos garantias que o empre-
endimento dará certo, me-
nos riscos corremos e a Caixa 
acompanhará o andamento 
das obras e vai liberando os 
recursos de acordo com o 
cronograma”, explicou o su-
perintendente estadual da 
Caixa, Moacyr do Espírito 
Santo, que participou da co-
letiva.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 14 de dezembro 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Solenidade ocorreu na Câmara Municipal de Sinop 

CLEMERSON SM
clemersonsm@msn.com

Na noite de quinta-feira 
(12), a Câmara Municipal de 
Sinop foi palco de diver-
sas homenagens proferi-
das para personalidades de 
Sinop que de alguma for-
ma contribuem para o seu 
crescimento.

A sessão solene convo-
cada pelo vereador profes-
sor Hedvaldo Costa (PL) 
entre tantas homenagens 
de moções de aplausos e 
títulos de cidadãos sino-
pense, ofereceu ao empre-
sário José Carlos Ramalho, 
o título de Comendador. 
A comenda Ênio Pipino é 
a mais alta honraria dada 
para uma pessoa no muni-
cípio de Sinop.

“Aqui tem atletas que 
representaram Sinop, aqui 
tem líderes religiosos que 
cuidam de vidas, aqui tem 
empresários que geram 
emprego e renda, aqui 
tem representantes de em-
presas que completam 30 
anos em Sinop. Uma des-
sas empresas é a Amazô-
nia Seguros que é liderada 
pelo empresário José Car-
los Ramalho, ex-vereador 
dessa Casa, empresário de 
sucesso que gera dezenas 
de empregos e que cuida 
de seguros de casas e carros 
na cidade. José Carlos Ra-
malho, o senhor a partir de 
hoje é comendador desta 
cidade”, com essas palavras 
o vereador Hedvaldo anun-
ciou a homenagem ao em-
presário.

Ao Diário do Estado 
MT, José Carlos Ramalho 
falou da emoção e felici-

RECONHECIMENTO | A comenda Ênio Pipino é a mais alta honraria dada a uma pessoa na cidade de Sinop
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Empresário José Ramalho ganha
título de comendador em Sinop

dade em ser agraciado tão 
importante homenagem 
que teve a aprovação de to-
dos os vereadores da atual 
legislatura. 

“A alegria é muito gran-
de de estar recebendo esse 
título de comendador da 
cidade de Sinop, eu quero 
agradecer à Câmara Mu-
nicipal, o projeto do pro-
fessor Hedvaldo que teve a 
aprovação de seus colegas 
vereadores, e eu sempre 
digo que receber essas hon-
rarias faz com que a gente 
tenha ainda mais compro-
metimento e responsabi-
lidade e isso para nós são 
desafios e os desafios se co-
locam em prática no dia a 
dia”, disse.

O empresário falou 
também que não espera-
va chegar tão alto assim, 
quando chegou em Sinop 
em 1979.

“Eu cheguei aqui em 
Sinop moleque, na verda-
de foi um desafio vir pra 
cá, você participar do de-
senvolvimento de Sinop a 
gente fica lisonjeado por 
ter participado de vários 
momentos dessa cidade, no 
trabalho e também na his-
tória política nossa”, conta. 
José Carlos Ramalho, além 
de empresário do ramo de 
seguros, foi vereador por 
dois mandatos consecuti-
vos entre 1993 e 2000, além 
de presidente da Câmara 
Municipal. 

AMAZÔNIA
CONDECORADA
Além do empresário, 

sua corretora, a Amazônia 
Seguros, através de grande 

parte de seus colaboradores 
também foram agraciados 
com uma moção de aplau-
sos em reconhecimento aos 
30 anos da empresa que 

serão comemorados em 
2020.

“Ao longo de todos esses 
anos a gente não pensa só 
em ganhar, a gente pensa 

também em compartilhar. 
Esse castelo que foi cons-
truído com a Amazônia 
Seguros com os extraor-
dinários profissionais que 

a gente tem lá dentro, que 
construímos tijolinho por 
tijolinho, pudemos contri-
buir para o crescimento da 
cidade de Sinop, enfatizou.


