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SORRISO

SOLUÇÃO?

Telessaúde
é premiado
na Suíça

Federalização
dos hospitais
regionais

O Núcleo Telessaúde Mato 
Grosso está entre os cinco fi na-
listas na categoria C 7 e-health, 
ao prêmio World Summit on 
the Information Society (WSIS) 
fórum 2019. O evento será 
realizado de 8 a 11 de abril em 
Genebra, na Suiça. Dentre todas 
as categorias, esta foi a única 
indicação brasileira.
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Para resolver a crise na 
saúde pública em Mato Grosso, 
uma proposta de Federalização 
dos hospitais regionais, vem 
sendo vista como solução para 
os problemas. O deputado 
estadual Thiago Silva declarou 
apoio irrestrito para proposta 
que prevê a federalização dos 
hospitais regionais de Rondonó-
polis e Sinop.               Página - 3

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

SINAL VERMELHO

TUDO EM CASA

Implante cardíaco foi bem sucedido
O senhor que teve um implante cardíaco realizado na última terça (19) já está no convívio familiar. A equipe que realizou a 
cirurgia deu alta à Leonor Peruzzo no fi m de semana. Aos 84 anos, o homem mantinha uma rotina intercalada entre casa e 
hospital. Agora, com o sucesso da cirurgia, quer aproveitar mais a família.                                                                                            Página  - 7

JÚNIOR MARTINS

A família Spiering foi a principal campeã, a Nunes caiu na semifi nal e a Al-
meida levou outro troféu na 1ª etapa do Circuito Estadual de Tênis do Estado 
de Mato Grosso, etapa chamada de 4ª Copa Monte Líbano de Tênis, realizada 
de 20 a 24 de março, no Clube Monte Líbano, em Cuiabá.     Página - 7

Governador cobra agilidade no
pacote de socorro aos estados
Mauro Mendes está em Brasília participando do Fórum de Governadores. Há um 
grupo de estados (entre eles, MT) que pleitearam junto ao Governo Federal um 
pacote de medidas para socorrê-los, e Mato Grosso está entre eles. Mendes então 
pediu ao ministro Paulo Guedes agilidade nesse pedido.  Página - 3



Não pode responder mais rápido?
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tro jeito: se você precisa dar atenção 
ao trabalho, estudo, família e tantos 
outros, não tem como responder de 
imediato suas comunicações online.

Existem casos em que eu visuali-
zo e não consigo responder na hora. 
Existem casos em que eu visualizo, 
fico online respondendo algum as-

sunto mais urgente e 
acabo não conseguin-
do responder na hora, 
o que, evidentemente, 
acaba por chatear mui-
ta gente.

Tente não ver a co-
municação eletrônica 
como uma ferramen-
ta que tenha, sempre, 

respostas imediatas. Ao contrário: 
entenda como uma ferramenta que 
permite a comunicação com facili-
dade, à medida em que as partes vão 
conseguindo tempo para isso.

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

Na edição passada falei sobre a an-
siedade de muitos usuários durante o 
tempo que seus contatos levam para 
responder em comunicadores instan-
tâneos e outros recursos de comunica-
ção online. Mas sempre fica a dúvida: 
será que o camarada não pode res-
ponder mais rápido? A resposta e bem 
simples: nem 
sempre.

Os comuni-
cadores trans-
cenderam li-
mites antes 
extremamente 
evidentes, e o 
WhatsApp, por 
exemplo, pode 
acompanhar o usuário durante o tra-
balho, o estudo e muitos outros locais 
e momentos onde seu uso deve ser, no 
mínimo, “restrito”.

Eu, por exemplo, tento dar bastan-
te atenção para meus comunicadores, 
mas durante a atividade profissional 
pode ocorrer de precisar interromper 
uma conversa em curso sem sequer 
avisar o contato.

Isso, claro, pode soar como falta de 
educação, desfeita ou qualquer outra 
coisa do gênero. Procuro, inclusive, 
conscientizar meus contatos sobre es-
sas possibilidades, para evitar que os 
mesmos se chateiem. Mas não tem ou-
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Já é desconfortável o bastante que o governo 
Jair Bolsonaro (PSL) ostente um ministro do Meio 
Ambiente na condição de réu acusado de impro-
bidade administrativa quando secretário estadual 
em São Paulo. Ricardo Salles, ademais, dá seguidas 
mostras de que pretende acumular conflitos na pas-
ta.

Baixou, por exemplo, uma norma apelidada 
de “mordaça” no Ibama, por proibir dirigentes de 
dar entrevistas sem autorização da assessoria de 
imprensa do ministério. Exonerou 21 dos 27 supe-
rintendentes regionais da autarquia detestada pelo 
presidente e pescador por ela autuado.

Chamou o general Carlos Alberto dos Santos 
Cruz, da Secretaria de Governo, para inspecionar 
na sede do BNDES contratos de financiamento de 
projetos do terceiro setor com recursos do Fundo 
Amazônia. Desconfiança: que uma doação da No-
ruega custeie o que Salles já chamou de “indústria 
das ONGs ecoxiitas”.

O banco atua como gestor do fundo, seguin-
do normas de governança aprovadas pelo governo 
federal. Pouco mais da metade dos projetos apoia-
dos procedem, com efeito, do terceiro setor, mas 
as ONGs até aqui levaram somente 38% das verbas 
comprometidas. O estilo paranoide atingiu, na úl-
tima investida, o Conselho Nacional de Meio Am-
biente (Conama), órgão que atua na formulação de 
normas e critérios para a aplicação de leis ambien-
tais.

Conta mais de uma centena de membros titu-
lares e suplentes, representando cinco setores: ór-
gãos federais (26 titulares), estaduais (27) e munici-
pais (8), entidades empresariais (8) e sociedade civil 
(22, portanto minoria).

Na primeira reunião do colegiado, Salles lan-
çou mão de medidas um tanto intimidatórias. 
Transferiu o encontro do auditório amplo do Ibama 
para um na sede da pasta, mais acanhado. Designou 
lugares marcados a cada titular, por ordem alfabéti-
ca, como se fora uma classe de ginasianos.

Embora previsto em regimento, negou direito 
à palavra aos suplentes. Manteve-os segregados em 
outra sala, com ajuda de seguranças. Um inconfor-
mado terminou agredido e teve os óculos quebra-
dos.

Salles confunde dirigir com impor e debater 
com ditar. Desgasta-se desnecessariamente na con-
dução de sua pauta revanchista.

Editorial

Neurose ambiental

Ranking dos Políticos - Facebook

cadeia de valor do McDonald’s, a produção de car-
ne bovina representa o maior impulsionador de 
emissões de carbono e consumo de água, e, em 
algumas regiões, o setor de carne bovina é um dos 
principais impulsionadores do desmatamento 

tropical. Por isso, o McDonald´s foi a primeira rede de 
serviço rápido a comprar carne proveniente de regiões 
onde a pecuária é mais produtiva e requer menos espa-
ço, desestimulando qualquer necessidade de desmata-
mento, a chamada carne sustentável.

Fazemos dessas iniciativas exemplos para conti-
nuar investindo na mudança da operação, que também 
impacta todos os funcionários. Por meio da educação 
e abordagens de ensino inovadoras, conscientizamos 
cada pessoa que carrega o “M” em seu uniforme. Da li-
derança ao atendente. A inserção de jovens e a oportu-
nidade do primeiro emprego, inclusive, também é uma 
importante bandeira social que temos levantado e os 
resultados positivos são enormes.

A Economia Circular tem ganhado cada vez mais 
espaço no país. Ela tem como objetivo repensar como 
utilizamos os recursos e desde a origem questionar o 
descarte e evitá-lo. Reduzir, reutilizar, recuperar ma-
teriais recicláveis. Isto sempre muito bem pensado e 
planejado para ser colocado em prática desde o início 
de cada projeto. É importante mostrarmos o quão preju-
dicial pode ser para o meio ambiente e para as pessoas 
aquele velho costume de “comprar, consumir e jogar 
fora”. Precisamos reutilizar! É exatamente isto que a 
economia circular propõe. Precisamos urgentemente 
estancar a verdadeira “hemorragia“ de recursos que 
observamos ao ver resíduos sem aproveitamento como 
matéria prima para novos processos. Precisamos ur-
gentemente educar a sociedade como um todo sobre os 
prejuízos que são causados pela destinação incorreta 
dos resíduos. Vide o que passou em todas as cidades, 
pós carnaval. Se quisermos um carnaval 2020 assim 
como uma sociedade diferente e mais sustentável, de-
vemos iniciar já o processo de mudança.

É preciso ter equilíbrio em tudo. Nos negócios e 
nos investimentos sustentáveis não é diferente. Mas 
promover iniciativas como as citadas acima e manter 
a liderança de mercado não é uma combinação utópica, 
porém requer compromisso firme e perene. Compro-
misso esse que determinará quais empresas deixarão 
de dialogar com seus públicos e desaparecerão e quais 
se perpetuarão e vão seguir ajudando a construir um 
mundo cada vez mais sustentável.

LEONARDO LIMA É DIRETOR DE DESENVOLVI-
MENTO SUSTENTÁVEL DO MCDONALD’S AMÉRICA 
LATINA

Desenvolvimento sustentável

ECONOMIA DE R$ 1,2 MI
As secretárias de Estado que estão 

localizados no Centro Político Adminis-
trativo devem aderir a um novo horário 
a partir da segunda quinzena de abril. 
O expediente será antecipando em 30 
minutos, sendo a entrada às 7h30 e a sa-
ída 17h30. A mudança se dá devido a um 
estudo da Secretaria de Planejamento e 
Gestão que consta que o deslocamento 
da carga de consumo de energia trará 
uma economia de cerca de R$ 100 mil 
mensais, apenas no CPA, totalizando R$ 
1,2 milhão ao ano. 

BANCO ‘INSENSÍVEL’
O Governo tinha uma “carta na manga” 

para tentar antecipar a retomada do pa-
gamento de salários para o dia 10 do mês 
seguinte ao trabalhado. Parte está enca-
minhada, mas precisa ser aprovada pela 
Assembleia: a tomada de empréstimo jun-
to ao Banco Mundial para quitar a dívida 
com o Bank of America e ganhar prazos 
mais confortáveis para o pagamento. A 
segunda parte era mais difícil: convencer 
o BoA a não receber a parcela de março 
para ser pago na totalidade em setembro, 
mas não deu certo. Os R$ 146 milhões já 
estão provisionados e poderiam ser desti-
nados para o pagamento de fornecedores 
e investimentos, mas agora irão para a 
instituição financeira internacional.

CORTE DE GASTOS
A Secretaria de Estado de Educação 

vai economizar cerca de R$ 8,3 milhões 
por ano com a descentralização das 
contratações do fornecimento de in-
ternet – comunicação de dados - para 
atender as 768 unidades educacionais 
da rede estadual, assessorias pedagógi-
cas e Centros de Formação e Atualiza-
ção dos Profissionais da Educação (Ce-
fapros). O custo anual com a internet era 
de R$ 10.985.943,72 por ano e agora será 
de R$ 2.643.235,20. Os serviços de inter-
net eram fornecidos às escolas pela em-
presa Oi S.A. Serviços de Telefonia.

O corpo do jornalista Rafael Henzel, que morreu na noite de terça 
após sofrer um infarto, foi velado em Chapecó/SC. Ele foi um dos 
quatro brasileiros sobreviventes na tragédia aérea da Chapecoense, 
em 2016. Uma cirurgia foi realizada para retirar as córneas do jorna-
lista para doação.

Use a comunicação eletrônica como uma ferramenta ao 
seu favor, que ajude a manter contato com pessoas em 
assuntos que não sejam urgentes. Conheça seus con-
tatos, saiba quem responde mais rápido, quem demora 
mais e quais as situações e momentos que podem fazer 
com que isso mude. Não deixe que os comunicadores se 
tornem um “problema” em sua vida.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Dinho Zanotto

LEONARDO LIMA
A Economia Circular tem como ob-
jetivo repensar como utilizamos os 
recursos e desde a origem questio-
nar o descarte e evitá-lo

“A responsabilidade nos negócios faz a compa-
nhia se perpetuar”. Essa frase responde muito bem 
a um questionamento importante: por que ter cons-
ciência empresarial? Pode não ser claro ainda para 
muitos, mas é preciso que as companhias reflitam 
sobre seu impacto socioambiental e as mudanças 
clamadas pela sociedade. Em mais de 12 anos à 
frente de projetos que dialogam com essa realida-
de, tenho visto a crescente preocupação de públicos 
internos e externos com o tema, fazendo esse tema 
ganhar força quando se fala não só de lucro, mas 
também de reputação.

É imprescindível entender o propósito maior que 
a empresa leva em seu DNA, conscientizando cada 
funcionário, acionista, fornecedor e cliente. Nossa 
marca tem traduzido essa consciência em uma po-
lítica global, que nos faz atuar em um Capitalismo 
Consciente pioneiro para o setor de alimentação rá-
pida. Denominamos essa política como uma Escala 
para o Bem, que se reflete em ações mundiais, regio-
nais e locais. E ela tem apresentado resultados cada 
vez melhores.

2019 marcará o nosso décimo primeiro ano de 
apoio à WWF e a Hora do Planeta, ação de sensibi-
lização para o uso de recursos do planeta, as mu-
danças climáticas e seu impacto. É um momento de 
demonstrar preocupação com a questão ambiental. 
Mas vamos além. Até 2030 vamos diminuir em 36% 
nossas emissões de gases de efeito estufa, além de 
20% do que é emitido pela nossa cadeia de supri-
mentos. Ao todo, serão 11 milhões de toneladas de 
CO2 que não alcançarão a atmosfera, equivalente ao 
impacto da plantação de 3 bilhões de árvores, ou 25 
milhões de carros fora das ruas e estradas. No Bra-
sil, já temos o orgulho de dizer que 100% das nossas 
embalagens são provenientes de fontes renováveis 
ou certificadas, grande parte dos restaurantes já pos-
sui sistemas de captação e reutilização de água e na 
maioria deles utilizamos luzes com a tecnologia LED, 
que reduz o uso de energia e equipamentos que re-
querem menor uso de energia.

Esses projetos são apenas parte da agenda, que 
também permeia a qualidade dos produtos usados 
em toda a cadeia: qual a origem da produção de cada 
Big Mac que chega à mesa do cliente? Se queremos 
diminuir nosso impacto no planeta na produção de 
alimentos, precisamos usar melhor os recursos na-
turais e nos alimentar de maneira eficiente. Por toda 

IMAGEM DO DIA

“Salles desgasta-se desnecessariamente na 
condução de sua pauta revanchista
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O governador Mauro Mendes, durante sua fala no Fórum de Governadores 

Pleno do TRE decidiu por prorrogar até 26 de abril revisão com biometria 

A intenção é transformar as duas unidades em hospitais universitários 

Mauro Mendes cobra de Guedes agilidade
no pacote de socorro aos estados
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O governador Mau-
ro Mendes está em Brasília 
participando do Fórum de 
Governadores. Há um grupo 
de estados que pleitearam 
junto ao Governo Federal 
um pacote de medidas para 
socorrê-los, e Mato Grosso 
está entre eles.

Mendes então pediu 
ao ministro da Economia, 
Paulo Guedes que agilizasse 
nesse pedido, pois a situação 
é emergencial. “A maioria 
dos Estados se encontra em 
uma situação muito ruim. 
Parte deles não irá sobre-
viver, porque existe uma 
grande deterioração. Se não 
for feito algo para socorrer 
os Estados, isso pode causar 
um colapso”, alertou Men-
des.

O governador, ao sair 
da reunião, se mostrou pre-
ocupado com a demora com 
que os projetos do gover-
no federal vêm tramitando. 
Essa preocupação faz parte 
também de muitos parla-
mentares, não só de Mato 
Grosso, como também, de 
outras localidades, pois sen-
do eles, há uma demora de 

15 a 20 dias para o retorno 
de uma posição para o pe-
dido de liberação da verba 
parlamentar que são desti-
nadas a suas bases eleitorais.

“Vimos que as coisas 
não estão bem em Brasília e 
caminhando a passos lentos, 
diferente daquilo que pre-
cisa e seria bom para o país, 
para Mato Grosso e para to-
dos nós”, criticou Mendes. 
Paulo Guedes pediu um 
praz de 30 dias para apre-
sentar o pacote de socorro 
aos estados.

CENÁRIO
PREOCUPANTE
O governador, duran-

te o Fórum, alertou tam-
bém a classe político no ge-
ral, e também os cidadãos 
para o atual cenário vivido 
pelo país que não é nada 
favorável.“Não quero ser 
profeta do apocalipse. Espe-
ro que esteja errado e terei 
o enorme prazer em reco-
nhecer se a minha avaliação 
estiver equivocada. Mas eu 
não acho que estou equi-
vocado porque os números 
são terríveis. Como é que se 
paga uma dívida de mais de 
R$ 5 trilhões? Estamos ca-
minhando para ter mais de 
100% do PIB comprometido 

SINAL VERMELHO | Preocupação: essa foi a tônica da reunião do Fórum de Governadores com o ministro da Economia
Foto:  AssessoriA/CGJ
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NOVO PRAZO

TRE prorroga revisão com
biometria em 9 municípios

SOLUÇÃO PARA SAÚDE

Federalização pode ser alternativa para HRs de Rondonópolis e Sinop

EM XEQUE 

Conselheiro 
admite erros na 
fiscalização do TCE

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O Tribunal Regional 
Eleitoral de Mato Grosso 
(TRE-MT) atendeu à solici-
tação de alguns parlamenta-
res e juízes eleitorais e pror-
rogou em algumas cidades 
de Mato Grosso o prazo para 
o recadastramento biométri-
co.As cidades que terão pra-
zo estendido até 26 de abril 
são os de Cáceres, Nova Xa-
vantina, Pedra Preta, Peixoto 
de Azevedo, Sorriso, Tanga-
rá da Serra, Canarana, Barra 
do Bugres e São José do Rio 
Claro.

De acordo com o Pleno 
do TRE-MT, a prorrogação 
nessas localidades se faz ne-
cessário pela baixa adesão 
na procura pela revisão da 
biometria. “Apesar dos reco-
nhecidos esforços e medidas 
implementadas pelos Juízos 
Eleitorais e por este próprio 
Tribunal para incremento 
do número de atendimen-
tos, o percentual de compa-
recimento de eleitores nos 
municípios solicitantes, in-
felizmente está aquém do 
necessário para ensejar a ho-
mologação por este Tribu-
nal”, destacou o corregedor 
Regional Eleitoral, desem-
bargador Pedro Sakamoto.

A revisão com biome-
tria teve início em 3 de de-
zembro do ano passado rea-
lizado em 26 municípios de 
Mato Grosso, desses os nove 
com a prorrogação estão en-
tre os de menor adesão dos 
eleitores.

DA REPORTAGEM

Para resolver a crise 
na saúde pública em Mato 
Grosso, uma proposta de 
Federalização dos hospi-
tais regionais, vem sendo 
vista como solução para os 
problemas. O deputado es-
tadual Thiago Silva (MDB) 
declarou apoio irrestrito 
para proposta que prevê a 
federalização dos hospitais 
regionais de Rondonópolis 
e Sinop. A questão foi dis-
cutida em reunião com a 
administração da Universi-
dade Federal de Rondonó-
polis (UFR).

O parlamentar, que 
é presidente da Comissão 
de Educação da Assem-
bleia Legislativa, ouviu dos 
gestores que a intenção é 
transformar as duas uni-

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O TCE-MT falhou 
na fiscalização das gestões 
municipais e estadual, 
como em casos de cor-
rupção e demais escânda-
los. Foi isso o que admitiu 
o conselheiro do Tribunal 
de Contas, Luiz Henrique 
Lima, ao ser entrevistado 
na manhã de ontem (27), 
no quadro Papo das Seis, 
do telejornal Bom Dia 
Mato Grosso, da TV Cen-
tro América.

Mesmo admitindo 
os erros na fiscalização, o 
conselheiro fez questão 
de enfatizar que as falhas 
ficaram no passado, que 
hoje o cenário do TCE 
é outro, pois os à época 
eram outros conselhei-
ros. “Houve erros, mas 
eram outros conselheiros 
que atuavam naquele mo-
mento. 

Hoje o TCE-MT pro-
cura atuar de forma mais 
técnica e com controle de 
natureza preventiva. Esta-
mos atuando para que es-
ses erros parem de acon-
tecer”, admitiu.

A principal mudança 
apontada pelo conselhei-
ro na entrevista se dá nas 
medidas de prevenção 
adotadas pelo Tribunal, 
no formado de medidas 
cautelares. “Em 2015, du-
rante o ano inteiro, o TCE 
adotou cinco medidas 

Para as demais 17 cida-
des não contempladas com 
a prorrogação, o prazo vai 
até amanhã, 29 e março. São 
elas: Água Boa, Alta Floresta, 
Alto Araguaia, Araputanga, 
Arenápolis, Barra do Gar-
ças, Campo Novo do Parecis, 
Cláudia, Colíder, Diamanti-

cautelares. Em 2018 fo-
ram 42 medidas. Em 2019 
já foram 20 medidas. São 
medidas que impedem 
que contratos e licitações, 
de dezenas e milhões de 
reais, sejam assinadas e 
passem por correções”, 
comentou.

CULPA DOS
ÕRGÃOS
CONTROLARES
As declarações do 

conselheiro corroboram 
as acusações feitas pelo 
deputado estadual Wil-
son Santos, de que os ór-
gãos responsáveis por fa-
zer o controle dos gastos 
do dinheiro público são 
os responsáveis pelo não 
andamento das CPIs. “As 
Comissões Parlamentares 
de Inquéritos não acabam 
em pizza, mas nos órgãos 
de controle”.

Por isso, o deputa-
do tucano acredita que o 
primeiro passo a ser dado 
pelo CPI da Sonegação 
Fiscal instaurada este ano 
na Assembleia Legislativa, 
seja ouvir os 10 órgãos de 
controle. Entre eles está 
o TCE, juntamente com 
o Ministério Público Es-
tadual Delegacia Fazen-
dária, Ministério Público 
Federal, Polícia Federal, 
Ministério Público do 
Trabalho, Procuradoria 
Geral do Estado, Receita 
Federal e Governo do Es-
tado.

no, Guarantã do Norte, Gui-
ratinga, Mirassol D’oeste, 
Poxoréu, São José dos Qua-
tro Marcos, Sapezal e Vera.

DOCUMENTOS
NECESSÁRIOS
Para fazer a revisão, 

o cidadão deve apresentar, 

obrigatoriamente, um docu-
mento oficial de identidade 
com foto (RG, CNH, Car-
teira de Trabalho, Carteira 
Profissional, por exemplo) e 
comprovante de residência 
(conta de luz, água, telefone, 
boleto de IPTU, contrato de 
aluguel).

dades em hospitais univer-
sitários, o que, de acordo 
com a pró-reitora da UFR, 
Analy Castilho Polizel, pos-
sibilitará o contato direto 
dos estudantes com práti-
ca cotidiana, melhorando 
consideravelmente a qua-
lidade no atendimento e 
possibilitando aumento no 
fluxo de atendimentos.

“Eu vejo que todos 
saem ganhando. Mais re-
cursos serão captados, uma 
vez que a União passará 
a enviar. Melhora ainda a 
efetividade do ensino, da 
pesquisa, e da extensão e 
envolve todos os cursos da 
área da saúde. Seria um ga-
nho sem precedente para a 
população”, destaca. 

O deputado lembra 
que o número de profis-
sionais será ampliando e 

com a dívida do país”, ava-
liou.Falando diretamente 
ao ministro Paulo Guedes, 
Mendes disse que a Reforma 
da Previdência não resolve 
a atuação situação para uma 

melhora de cenário quando 
se fala de desigualdade so-
cial e os índices de violência, 
mas mesmo assim ela preci-
sa ser aprovada para que as 
coisas não piorem.

“Então ministro, as me-
didas apresentadas na refor-
ma da previdência, elas não 
resolvem os nossos proble-
mas, contudo, se não apro-
varmos, ela piora e muito os 

nossos negócios em um cur-
to espaço de tempo. Nós te-
mos que aprovar, na minha 
opinião, a reforma e criar 
esses mecanismos de forma 
mais objetiva”, defendeu.

os serviços oferecidos te-
rão mais eficiência. “É um 
salto grande para a saúde 
em Mato Grosso. Os dois 
hospitais são referência 
para dezenas de cidades, 
mas não têm capacidade 
para oferecer excelência no 
atendimento. Com a fede-
ralização muda muito. O 
estado ganha um parceiro 
para ajudar a custear as uni-
dades, dezenas de futuros 
profissionais da saúde terão 
condições de auxiliarem os 
profissionais e, com toda a 
certeza, a população terá 
atendimento mais digno.

Uma comissão de 
avaliação e levantamento 
já foi criada e é composta 
por membros da Secretaria 
de Estado de Saúde, UFR, 
UFMG – campus Sinop e 
Assembleia.
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CHARGE DO DIA Filha e noiva de Zezé 
Di Camargo gravam 
programa pela 1ª vez

Camilla Camargo e Graciele Lacerda 
parecem mesmo terem deixado as dife-
renças para trás. Prova disso é que as duas 
gravaram juntas o “Tamanho Família”, da 
Globo, nesta quarta-feira (27).

“Gravamos o programa de estreia. Foi 
lindo, super emocionante. Meu amor e a 
minha sogra foram os homenageados. A 
gente chorou horrores”, adiantou a noiva 
de Zezé nas redes sociais.

Na filmagem da atração, também parti-
ciparam Luciano, o companheiro de palco 
do sertanejo, e Conceição, uma tia dele. O 
episódio tem previsão de ir ao ar no dia 21 
de abril, na reestreia do dominical.

Isso, para quem não sabe, marca o fim 
de uma longa guerra entre a herdeira do 
cantor e a sua companheira, que nunca se 
deram bem. Entretanto, Wanessa não par-
ticipou desse ‘momento de paz’.

Bruna Marquezine ouve 
funk gospel com amigos na 
Angola: ‘Passinho de Israel’

Bruna Marquezine arriscou alguns 
passos de dança enquanto escutava funk 
gospel com amigos. Dando uma pausa na 
vida corrida das novelas, a atriz da Globo 
está focada em levar a palavra de Deus e 
muito amor para aldeias e comunidades 
carentes da Angola. No entanto, também 
há tempo para diversão! Nesta quarta-feira 
(27), a artista foi flagrada pela amiga Mari 
Campos em momento de descontração. 
Enfrentando muitas horas de viagem e até 
carro quebrado, a artista fez alguns gestos, 
como o da ‘sarrada no ar’, enquanto ouvia 
no carro o funk gospel “Passinho de Israel”, 
do MC Didô. A brincadeira entre colegas da 
célula evangélica e Priscilla Alcantara era 
tentar desvendar qual seria a dança ofi-
cial da canção. “Afinal, qual o passinho de 
Israel”, questionou um rapaz. Logo depois de 
arriscar passos de funk no carro, a artis-
ta dançou uma música angolana com os 
amigos dentro de um supermercado. Bruna 
Marquezine selecionava alguns suprimen-
tos para colocá-los no carrinho enquanto 
se divertia com os companheiros. Para a 
ocasião, a atriz, que teve o estilo elogiado 
pela irmã, escolheu um look total black com 
uma bolsa colorida típica da cultura africa-
na.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Solteira, Ana Maria Braga 
revela que está em busca 
de um novo amor

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 28

BRA
CAFAJESTE

PELEODIO
NAIPEMLI

ASNOLIBRAS
UÇCHIOA
ROSEOLAD
APARMODO
LUCREDOR

NINJADATA
VOAAIPO
RCALORC

FERACALA
ECENTER

VINCULADO

Mau-
caráter;
canalha

Classifi-
cação do
programa

infantil 

Liga a
coxa à
perna

Afundar
na lama
(o carro) 

Edson
Arantes

do Nasci-
mento (fut.)

O mais
violento

dos senti-
mentos

(?) Ribeiro:
foi a Dóris 
de "O Dono
do Mundo"

Cada
divisão do

baralho

Animal de
carga

típico do
Nordeste

Recebo
como filho 

De cor
averme-
lhada-
clara

Forma de 
conjugação
dos verbos

(Gram.)

Informa-
ção do

início da
carta

Viaja de
avião
(fig.) 

"O barato
sai (?)"
(dito)

Letra na
roupa do

Robin
(HQ)

(?) Zeppe-
lin, banda
de rock

Consoan-
tes de
"cica"

Setor do
prédio

hospitalar

Shopping
(?): cen-

tro de
compras

Fortemen-
te ligado
ou preso

"A Bela e a (?)",
conto infantil

Sinal com os dedos
indicando vitória

Oposto de
"devedor"
O fruto da
jaqueira

Dupla;
casal
Ato; 
junto  

Sílaba de
"lugar"

Lutador
de arte
marcial
treinado 

para matar

Alta tem-
peratura
Marido

da rainha

Vermelho,
em inglês

Ag
(Quím.)

Brinquedo de
parques infantis

O indivíduo que não
é bonito

Ladeira
(abrev.)

O maior de-
do da mão

(?) Valen-
ça, cantor
O popular
"salsão"

Chiado
Tecla de
som do

televisor

Muro; sebe

Língua Bra-
sileira de Si-
nais (sigla)

1.051, em 
algaris-

mos
romanos

3/red. 6/center — libras. 7/balanço — isadora. 9/cafajeste — vinculado.

A apresentadora Ana Maria Braga reve-
lou em entrevista para o site do ‘Domingão 
do Faustão’, do GShow, que está solteira. 
Apesar disso, ela deu a entender que não 
está nesse status por opção.

“Estou procurando um namorado”, afir-
mou a apresentadora do ‘Mais Você’, que já 
foi casada com o empresário Marcelo Friso-
ni. No entanto, o relacionamento chegou ao 
fim em 2009. Ela ainda chegou a viver outro 
casamento, de cinco anos, com Carlos Ma-
drulha.

Além da sua vida amorosa, Ana Maria 
também falou de outro sonho que tinha 
antes de se encontrar como apresentadora. 
“Médica. Me formei em biologia porque não 
tinha grana pra fazer medicina”, disse.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Vendas / Limpeza, que goste de redes 
sociais;
2-Motorista, com CNH C, com experiência;
3-Representante Comercial, com experiência;
4-Chapeador, com experiência;
5-Almoxarife / Estoque, com experiência;
6-Balanceiro, com experiência comprovada;
7-Auxiliar de balanceiro / Auxiliar de produção, 
com disponibilidade de horários;
8-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
9-Garçom, com experiência;
10-Gerente comercial, com experiência;
11-Vendas, com experiência; 
12-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
13-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
14-Escrita fi scal (rural/agronegócio), com 
experiência, cursando ou graduado em 
contábeis;
15-Auxiliar de manutenção, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Pessoa com Defi ciência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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

IVONE BISPO MACHADO 02939549176, CNPJ 
27.577.312/0001-19, torna público que requereu junto a 
SAMA/ SORRISO/MT, a Renovação Licença de Operação 
(LO) para atividade de Serviços de lavagem, lubrifi cação 
e polimento de veículos automotores, localizada na Rua 
das Azaléias, N 1703, Distrito Boa Esperança, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PRO-
JETOS 3544-0266)

SOUZA & CAVASIN LTDA - ME, CNPJ: 04.907.391/0001-
83, LOCALIZADA ROD. MT 338, KM -150, ZONA RU-
RAL, ITANHANGÁ-MT, VEM TORNAR PÚBLICO QUE 
REQUEREU A SEMA-MT (SECRETARIA ESTADUAL 
DO MEIO AMBIENTE),A RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE 
OPERAÇÃO(LO).NO MUNÍCIPIO DE ITANHANGÁ/MT - 
NAO EIA-RIMA.

VITALE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 03.591.540/0005-09, 
localizada na Rodovia BR 163, s/nº - KM 844 Lote 1-A3 
Bloco C – Bairro Zona Industrial I, CEP: 78.550-000, 
Sinop-MT. Torna publico que requereu a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA a RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, para atividade de Picador de 
Resíduos de Madeiras. Não EIA/RIMA

A Empresa DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ.: 
07.489.517/0002-16, situada na Av. Tancredo Neves, Nº 
1842, Bairro Centro  - Município de Sorriso, torna públi-
co que requereu junto a SAMA – MT/Sorriso o pedido de 
RENOVAÇÃO DA LICENÇA DE OPERAÇÃO Nº 026/2017 
para atividade de Serviços de Manutenção e Reparação 
de Veículos Automotores e Serviço de Borracharia para 
Veículos Automotores. Não foi determinado EIA- RIMA. - 
NEZI – Projetos e Consultorias Ambientais – (65) 99946-
6277.

CAVAQUEIRA FERRARI LTDA (CAVAQUEIRA FERRARI) 
inscrito no CNPJ: 32.713.900/0001-72, localizada Estrada 
Andira, S/Nº, Setor Industrial, no município de Marcelân-
dia/MT, torna público que está requerendo junto a Secre-
taria Estadual do Meio Ambiente – SEMA, LI-Licença de 
Instalação, LP-Licença Prévia e LO-Licença de Operação, 
para a atividade de Fabricação de artefatos diversos de 
madeira, exceto móveis (Cavaco). Não foi determinada a 
elaboração de estudo de impacto ambiental. (PLANEF 66-
3552-1146). 

MADEREIRA SANTO ANGELO EIRELI (MADEREIRA 
SANTO ANGELO) CNPJ: 32.703.033/0001-94, Avenida 
Colonizador José Bianchini, Nº 2901-A, Setor Industrial, 
no município de Marcelândia/MT, torna público que está 
requerendo junto a Secretaria Estadual do Meio Ambien-
te – SEMA, RLO-Renovação de Licença de Operação, 
Alteração de razão social, CNPJ, Inscrição Estadual; e LI-
-Licença de Instalação, LP-Licença Prévia de Ampliação, 
para a atividade de Serraria com desdobramento de ma-
deira e Benefi ciamento de madeira. Não foi determinada 
a elaboração de estudo de impacto ambiental. (PLANEF 
66-3552-1146). 

BOLETIM SINE 

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta terça-feira, 26 
de março:

08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para almoxarife. É preciso disponibilidade para 
permanecer em alojamento;
01 vaga para analista de departamento pessoal (forma-
ção completa em ciências contábeis, economia, admi-
nistração ou tecnólogo RH);
01 vaga para assistente de manutenção elétrica e hi-
dráulica (ensino médio completo);
01 vaga para atendente balconista. É preciso ter CNH 
categoria B e disponibilidade para plantões aos fi nais 
de semana;
01 vaga para auxiliar administrativo (cursando a partir 
do 6º semestre de direito);
01 vaga para auxiliar administrativo. A vaga é exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência);
02 vagas para auxiliar de almoxarifado (ensino médio 
completo);
01 vaga para auxiliar de confeitaria;
03 vagas para auxiliar de estoque, exclusiva para PCD;
03 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino médio 
completo e conhecimento em informática;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico de máquinas agríco-
las (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial;
01 vaga para auxiliar de mecânico (ensino médio com-
pleto ou cursando);
06 vagas para auxiliar de padeiro (ensino médico com-
pleto);
10 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para auxiliar de serviços de vendas (ensino mé-
dio completo);
01 vaga para auxiliar de sérvios de alimentação (ensino 
médio completo);
01 vaga para chapeador;
01 vaga para churrasqueiro;
01 vaga para consultor de vendas (ensino médio com-
pleto) para trabalhar com comércio de roupas íntimas. É 
preciso disponibilidade para viagens na região;
02 vagas para consultor de vendas para pessoa que 
tenha experiência em vendas de materiais para cons-
trução;
01 vaga para coordenador de estoque (formação comple-
ta em administração, ciências contábeis ou logística);
01 vaga para coordenador de atendimento (formação su-
perior em qualquer área);
01 vaga para costureira em geral;
01 vaga para cozinheiro de fazenda. É preciso disponibi-
lidade para permanecer em alojamento;
20 vagas para empacotador. Pede-se ensino médio com-
pleto, disponibilidade de horários, inclusive aos fi nais 
de semana. Não é exigido experiência na função. A vaga 
é exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência);
03 vagas para empregada doméstica;
01 vaga para encanador;
01 vaga para esteticista para trabalhar com atendimento 
exclusivo ao público masculino;
01 vaga para executivo de contas – hotelaria. Formação 
completa em publicidade / marketing / administração;
01 vaga para frentista;
01 vaga para garçom (ensino médio completo). É neces-
sário ter experiência na função;
02 vagas para jardineiro;
02 vagas para lavador de automóveis;
02 vagas para marceneiro. Pede-se experiência em por-
tas e madeiras;
02 vagas para mercânico. Pede-se experiência em inje-
ção eletrônica;
01 vaga para mecânico de suspensão;
01 vaga para montador industrial. É preciso entender de 
solda inox e da indústria frigorífi ca. Ter disponibilidade 
para viagens;
01 vaga para motorista entregador. É preciso disponibili-
dade para viagens pela região;
09 vagas para operador operacional integrado, com en-
sino médio completo e certifi cados de NR;
10 vagas para operador de caixa;
20 vagas para operador de caixa. A vaga é exclusiva para 
PCD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para operador de seccionada;
04 vagas para padeiro, com experiência e disponibilida-
de de horários;
02 vagas para prensista de compensados;
03 vagas para programador de computador;
01 vaga para projetista (estar cursando engenharia civil 
ou arquitetura);
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino mé-
dio completo, veículo próprio e disponibilidade para 
viagens;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para salgadeiro / confeiteiro;
01 vaga para salgadeiro/padeiro, com experiência;
01 vaga para secretária de clínica (ensino médio com-
pleto);
01 vaga para técnico em refrigeração automotiva;
01 vaga para técnico em saúde bucal;
01 vaga para técnico mecânico, com superior completo 
em engenharia;
04 vagas para vendedor externo para trabalhar no ramo 
de sorveteria. É preciso disponibilidade para viagens;
01 vaga para vendedor interno. Pede-se conhecimento 
em ótica;
01 vaga para vendedor interno. Pede-se conhecimento 
no ramo de auto peças;
01 vaga para vigia noturno.

Você pode consultar as vagas, também, pelo aplicativo 
www.seligasinop.com.br .

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para o dia 
seguinte.

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim 
Botânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende 
pelos telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
FUNCIONAMENTO DAS 8h às 18h.

BOLETIM SINE 053/2019
Luciano André / Assessoria

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

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

CONVOCAÇÃO

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA: 

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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 

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

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

Sinop(MT), 18 de março de 2019.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE RETIFICAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT 
torna publico aos interessados a RETIFICAÇÃO do edital, planilha orçamentaria e 
cronograma físico fi nanceiro da TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019, Objetivando 
a Contratação de empresa para dar continuidade na execução da obra referente a 
construção de cobertura de quadra poliesportiva padrão FNDE, com área coberta 
de 772,40m. 

Nova Ubiratã - MT, 27 de março de 2019. 
MAURO ODINEI SOLIANI

Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
AVISO DE PRORROGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019.

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - 
MT torna publico aos interessados a PRORROGAÇÃO da Licitação modalidade 
Tomada de Preços nº 002/2019 objetivando a Contratação de empresa para 
dar continuidade na execução da obra referente a construção de cobertura de 
quadra poliesportiva padrão FNDE, com área coberta de 772,40m². O julgamento 
do presente certame será às 08H00M, do dia 16 de abril de 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada na Rua Pará nº 1850, Jardim Santa Helena, 
Nova Ubiratã-MT. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente 
das 07h00 as 13h00 ou através do telefone (66) 35791192. 

Nova Ubiratã - MT, 27 de março de 2019. 
MAURO ODINEI SOLIANI

Secretário de Administração.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 011/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 033, de 15 de Janeiro 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 011/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de 
junho de 1993 e posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste 
edital, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PADARIA 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min, do dia 09 de Abril 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 18hs, ou pelo fone 
(66) 3575-5100. 

Peixoto de Azevedo, 27 de Março de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2019
Aviso Credenciamento de Serviços Médicos

- OBJETO: CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
MÉDICOS PLANTONISTAS, CONSULTAS ESPECIALIZADAS E EXAMES DE 
DIAGNÓSTICOS POR VALOR UNITÁRIO CONFORME TABELA DE PREÇOS E 
SERVIÇOS - ANEXO I E TERMO DE REFERÊNCIA – ANEXO II.
- PERÍODO E LOCAL: De 28 de Março de 2019 a 28 de Março de 2020, na Sede 
Administrativa da Prefeitura Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, situada na Rua 
Ministro César Cals, nº 226, Centro, nesta cidade.
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de 
Chamada Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na 
sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda 
à sexta-feira, no horário das 12h às 18h, pelo telefone (66) 3575-5100, e-mail: 
licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com mailto:cisrnm@hotmail.com ou pelo 
site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.

Peixoto de Azevedo-MT, 27 de Março de 2019.

EDILAINE DE FÁTIMA BAGNARA GRANDINI
Presidente - CPL

Portaria nº 033/2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT

EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 003/2019. 
Contratante: Município De Tabaporã/Mt. Contratado: Defant & Defant Ltda, 
Sediada Na Avenida J.K. Nº 2270 - E – Setor Serviços – Cep: 78.320-000, No 
Municipio De Juina – Mt, Cnpj Sob N° 03.320.937/0004-85. Objeto Do Contrato: 
Aquisição De 01 (Uma) Retroescavadeira De Pneus Com Carregadeira, Maquina 
Zero Hora, Ano Modelo: 2018/2019, Tração 4x4, Potencia Liquida Minima 79 Hp, 
Peso Operacional Minimo De 6570 Kg, Capacidade Da Carregadeira De 1,00 M³ 
E Da Retroescavadeira Minima De 0,20 M³, Com A Profundidade De Escavação 
Maxima De 4,37 M Para Suprir As Necessidades Da Secretaria Municipal De 
Obras E Serviços Urbanos Conforme O Termo De Convenio N° 867680/2018/
Sudam, Firmado Entre A Superintendência Do Desenvolvimento Da Amazônia 
Coordenação De Convênios E Monitoramento – Sudam/Mt E A Prefeitura 
Municipal De Tabaporã – Mt, Conforme Segue No Termo De Referencia Anexo I. 
Data Do Contrato: 27 De Março De 2019. Prazo Do Contrato: Até 27 De 
Março De 2020. Valor Do Contrato: R$ 210.000,00. Duzentos E Dez Mil Reais). 
Processo Licitatório: Pregão Presencial Nº. 003/2019 Para Que Ninguém Alegue 
Ignorância, Afi xe E Publique-Se No Átrio Desta Municipalidade. Tabaporã/Mt, Em 
27 De Março De 2019.

Sirineu Moleta
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 019/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora CAROLINE BEDIN, no lote 01, no valor total de R$ 
23.135,00 (vinte e três mil, cento e trinta reais), e ANA MARIA FERREIRA no lote 
02, no valor total de R$ 19.418,00 (dezenove mil, quatrocentos e dezoito reais).  
Juina-MT, 27 de março de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM – MT

Objeto: Contratação de empresa para execução de reforma das 
Unidades Básicas de Saúde ( PSF Arara Azul, PFS Araras, PSF Flor do 
Cerrado e PSF Primavera ), conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o 
projeto básico. Data de Abertura: 12 de abril de 2019. Horário: 14:00 
horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser obtido no 
site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo 
email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400. 
Nova Mutum - MT, 27 de março de 2019.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2019 – REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE LICITAÇÃO

Fabrício Luiz Gonçalves

TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2019

AVISO DE LICITAÇÃO

Presidente da CPL

Objeto: aquisição de café, chá e açúcar- Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 10 de abril de 2019. HORÁRIO: 08h00min LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
Anexos :  Deve rá  se r  re t i r ado  no  s i t e  do  mun ic íp io  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone 
** 65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
licitacao@novamutum.mt.gov.br. 
Nova Mutum – MT, 27 de março de 2019.

Pregoeiro
Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREGÃO PRESENCIAL N º 041/2019

MIRALDO GOMES DE SOUZA

PREGOEIROS Prefeitura Municipal Sorriso/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

AVISO DE LICITAÇÃO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 

interessados, que realizará às 07:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 

MT), DO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 

Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 

Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 041/2019, 

objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E 

R E PA R O S  D E  P R É D I O S  P Ú B L I C O S ,  F E R R A G E N S ,  

FERRAMENTAS, MATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADAS, 

LUMINÁRIAS PÚBLICAS, RELÉ FOTOELÉTRICO E OUTROS 

MATERIAIS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 

ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S). O julgamento da referida 

licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá 

ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 

Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 

www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 

a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 

horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 

telefone (66) 3545-4700. 

MARISETE MARCHIORO BARBIERI



Famílias inteiras têm se inserido no tênis 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 28 de março 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Famílias impõem espaço no
Circuito de Tênis de Mato Grosso
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A família Spiering foi a 
principal campeã, a Nunes 
caiu na semifinal e a Almei-
da levou outro troféu na 1ª 
etapa do Circuito Estadual 
de Tênis do Estado de Mato 
Grosso, etapa chamada de 
4ª Copa Monte Líbano de 
Tênis, realizada de 20 a 24 
de março, no Clube Mon-
te Líbano, em Cuiabá. Com 
embates cada vez mais acir-
rados e emocionantes, a pró-
xima etapa do certame será 
de 9 a 14 de abril, em Cuiabá.  

A Federação Mato-
-grossense de Tênis (FMTT) 
promove duas competições 
de nomes Circuito Esta-
dual de Tênis e Circuito de 
Duplas de Tênis, que juntas 
gerarão 22 torneios em sete 
municípios em 2019 e algu-
mas famílias tem reunido 
posições realce no ranking. 
Como a Spiering pelo his-
tórico e por ter iniciado o 
ano com vitória na principal 
categoria do tênis, a Nunes 
por brigar em defesa de três 
títulos de anos anteriores e a 
Almeida por comandar mais 
de uma categoria. O princi-
pal evento da Federação, o 
Circuito Estadual propor-
cionará 16 torneios em sete 
cidades (Cuiabá, Sinop, Pri-
mavera do Leste, Alto Ara-
guaia, Lucas do Rio Verde, 
Sorriso e Rondonópolis). E 
duas famílias tem governado 
a 1ª Classe Profissional (prin-
cipal categoria): as famílias 
Spiering (Sinop) e Nunes 
(Cuiabá). Além delas, uma 
terceira família, a Almeida 
(Cuiabá) tem obtido bons 

resultados na 1ª Classe, na 1ª 
Classe Feminina e também 
na 3ª Classe Feminina. A fa-
mília Spiering tem pelo me-
nos meia dúzia de tenistas, 
mas os dois expoentes cen-
trais são Mathaus, 23 anos, 
e Marvin, 21. Mathaus foi 2° 
lugar nos rankings da 1ª Clas-
se Profissional de 2017 e de 
2018 e foi 3° lugar em 2016 e 
Marvin começou a competir 
no Circuito em 2018, ficou 
com o 3° lugar do ranking 
e foi campeão já nesse pri-
meiro torneio de 2019 (Copa 
Monte Líbano). E os dois ir-
mãos tem vencido todos os 
confrontos diretos contra os 
Nunes desde 2018. “O pri-
meiro torneio do ano mos-
tra um pouco do que virá. 
Me senti bem ao jogar, estou 
confiante e espero continuar 
assim. Joguei de forma sólida 
e focado em não dar chance 
ao oponente. Em compara-
ção com o ano passado, meu 
jogo mudou para um perfil 
mais agressivo com o objeti-
vo de me impor em quadra. 
Vir de uma família de espor-
tistas foi fundamental para 
crescer no tênis”, diz Marvin, 
que venceu Lucas Barbosa 
na final e Robson Nunes na 
semifinal por duplo 6/0.

A família Nunes man-
tém todos os três títulos de 
campeão do ranking estadu-
al na 1ª Classe Profissional, 
Robson, 38 anos, conquistou 
os dois primeiros troféus 
da categoria, em 2016 e em 
2017, e o irmão mais novo, 
Wesley, 35, pegou o mais re-
cente em 2018. Ambos os ir-
mãos, assim como Mathaus 
e Marvin, são professores de 
tênis. E, nesse primeiro tor-

TUDO EM CASA | Objetivo principal é alcançar qualidade e estilo de vida
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DESEJO INTERROMPIDO

Dias antes da morte, Henzel tinha
prometido narrar volta de Neto

COM LOMBALGIA

Maxi López tem pouca chance de
defender o Vasco contra o Bangu

EQUILÍBRIO 

Grêmio dispara 
com melhor saldo 
de gols da Série A

Rafael Henzel (dir.) sobreviveu à queda do avião 
da Chape em 2016 

Jogadores comemoram na goleada sobre o Juventude 

Maxi López entrou no segundo tempo contra o Bangu e teve atuação discreta 

DA REPORTAGEM

Em comum, Rafael 
Henzel e Neto eram dois 
dos sobreviventes da tragé-
dia aérea da Chapecoense, 
ocorrida em novembro de 
2016. Um jornalista, outro 
jogador. Enquanto o narra-
dor voltou aos microfones 
no ano seguinte à queda 
do avião, o zagueiro ainda 
mantém a esperança de re-
tornar aos campos em um 
jogo oficial. Porém, na noi-
te de terça (26), o destino 
dos dois, antes tão próxi-
mo, foi separado. Henzel 
sofreu um infarto enquan-
to jogava futebol e morreu 
em Chapecó.

Três dias antes do fa-
lecimento, o jornalista de 
45 anos reforçou uma pro-
messa feita ao atleta: parti-
ciparia da narração da pri-
meira partida do zagueiro 

DA REPORTAGEM

Maxi López deve des-
falcar o Vasco nesta quinta 
(28), na semifinal da Taça 
Rio contra o Bangu, no 
Maracanã, às 20h30. Com 
lombalgia, o jogador não 
treinou nesta terça-feira, 
iniciou fisioterapia e tem 
poucas chances de ser rela-
cionado.

Sem Maxi, o técnico 
Alberto Valentim manteve 
Tiago Reis entre os titula-
res no treino tático desta 
quarta-feira - a tendência 
é que repita o time das úl-
timas duas partidas. Tiago 
fez dois gols nos dois jogos 
em que iniciou - Resende e 
Bangu. Na última rodada, 
Maxi havia ficado no banco 
de reservas e entrou apenas 
na segunda etapa da derro-

DA REPORTAGEM

O 2019 do Grêmio tem 
sido, pelo menos no Campe-
onato Gaúcho, de uma tran-
quilidade sem tamanho. Os 
bons resultados no estadual 
puxam o Tricolor como clu-
be da Série A com melhor 
saldo de gols, resultado de 
uma defesa pouco vazada 
aliada a um ataque positivo. 
Este equilíbrio é o norte para 
os jogos decisivos da compe-
tição e também para a Liber-
tadores, que retorna na pró-
xima semana.

O time de Renato Gaú-
cho tem apenas três gols 
sofridos nos 14 jogos dispu-
tados, dois deles na compe-
tição continental, o que lhe 
rende os melhores números 
neste quesito entre os clubes 
da primeira divisão brasilei-
ra. No outro lado do balcão, 
são 36 gols marcados, o se-
gundo ataque mais positivo, 
atrás apenas do Bahia, com 
40.

O equilíbrio nas estatís-

no retorno ao futebol pro-
fissional. Como o próprio 
Henzel publicou no Insta-
gram, “nem que fosse na 
China”.

“Olha a alegria do 
Neto. Voltou a treinar com 
bola novamente na Chape-
coense. Já fez três cirurgias, 
mas e daí? Guerreiro não 
foge da luta. E a promes-
sa segue firme. Vou narrar 
seu primeiro jogo, nem que 
seja na China”, escreveu.

Agora sem a narração 
de Henzel, o retorno de 
Neto está mais perto. Na 
última sexta, ele esteve no 
CT da Água Amarela e pas-
sou pelo famoso batismo 
dos jogadores. No corredor 
polonês, recebeu “camise-
tadas” dos companheiros.

Em campo, fez traba-
lho à parte, mas já com o 
uso da bola. Trocou passes, 
correu e voltou a ter conta-

to com a rotina de um joga-
dor (sem DM, sem fisiotera-
pia e sem lesão).

O retorno de Neto aos 
treinos é um novo passo 
após a realização da ter-
ceira cirurgia no joelho. 

Ainda sem data marcada, 
o primeiro jogo não terá a 
narração de Rafael Henzel. 
Agora ele fará parte da pla-
teia e terá a companhia das 
71 vítimas da tragédia na 
Colômbia.

ticas também gera vantagens 
na tabela. Se empatar o jogo 
de volta das quartas de final 
do Gauchão contra o Juven-
tude, nesta quinta, garante 
a melhor campanha geral e 
leva para a Arena a segunda 
partida de uma eventual fi-
nal.

“Não só o ataque, mas 
o trabalho que a defesa vem 
fazendo também, a liberda-
de que nos dão para arriscar, 
para tentar, estão bem posi-
cionados. Mérito do grupo e 
da comissão. Como a defesa 
nos ajuda no ataque, o ata-
que ajuda na hora de defen-
der. O espírito é esse”, desta-
ca o meia-atacante Alisson.

A goleada sobre o Ju-
ventude foi o segundo 6 a 
0 do Grêmio no ano. O pri-
meiro havia sido contra o 
Avenida, quando o título da 
Recopa Gaúcha esteve em 
jogo. O Juventude já jogou 
a toalha quanto às quartas 
de final do Gauchão. As duas 
equipes se enfrentam hoje, 
às 20h, na Arena.

neio de 2019, na Copa Monte 
Líbano, Robson Nunes per-
deu nas semifinais para Mar-
vin Spiering por duplo 6/0.

O patriarca da famí-
lia Almeida é Givanildo, 56 
anos, pai das tenistas Bár-
bara, 24, e Brenda, 25, e avó 
de Melissa, 8. Ele é o atual 
bicampeão do ranking na 1ª 
Classe (2017 e 2018) e ganhou 
o primeiro torneio deste ano 
ao superar Pedro Oliveira 
na final por 6/4, 2/6 e 10/3. 
Bárbara é a atual bicampeã 
do ranking na categoria 1ª 
Classe Feminina com títulos 
de 2017 e 2018 e Brenda é 
a atual campeã na 3ª Classe 
Feminina com o título con-
quistado ano passado.

“Na final, comecei com 
a tática de angular as bolas 
e assim ganhei o primeiro 
set. Avançamos ao segun-
do set e ele me fez correr e 
cansar e venceu. Já no set de 
desempate, mudei a estraté-
gia e passei a jogar as bolas 
mais no fundo e no centro e 
a margem de erros dele au-
mentou e tive êxito. Além 
das minhas filhas e neta, te-
nho irmãos que dão aulas de 
tênis. Acho educativo esse 
esporte, pois ensina a respei-
tar o adversário e público”, 
comenta Givanildo Almeida.

Diversas outras famí-
lias, com dois ou mais tenis-
tas, compõem os Circuitos 
(de Simples e de Duplas), 
como, por exemplo, França, 
Prado, Lima, Carvalho, Den-
ti, Duarte, Damázio, Barbo-
sa, Storck e Lahham, entre 
outras. E o próximo encon-
tro esportivo será nas qua-
dras do Cia do Tênis Open, 
que será de 9 a 14 de abril.

“Eu e meus três filhos 
praticamos tênis. Comecei 
aos cinco anos e, entre idas 
e vindas, me mantive até os 
dias de hoje. Meu filho do 
meio, o Samir foi o primeiro 

dos três a jogar tênis, depois 
minha filha mais velha, a So-
fia e em seguida foi a vez do 
mais novo, o Munir. Como 
tenho uma agenda de traba-
lho complicada, o tênis me 

permite ter tempo de quali-
dade com meus filhos. Esse 
esporte ensina lições para 
a vida toda”, avalia o tenista 
Jan Lahham, 48 anos, enge-
nheiro civil.

ta por 2 a 1 para o Bangu, 
em São Januário. O Vasco 
precisa vencer nesta quinta 
para avançar à final da Taça 

Rio. O Bangu joga pelo 
empate. O provável time: 
Fernando Miguel; Cáceres, 
Werley, Castán e Danilo 

Barcelos; Bruno Silva, Lu-
cas Mineiro, Rossi, Bruno 
César e Marrony; Tiago 
Reis.
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Cirurgia foi feita com sucesso e em poucos dias paciente foi liberado 

Médicos dão alta a paciente que
passou por implante cardíaco
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O senhor que teve um 
implante cardíaco realizado 
na última terça-feira (19) já 
está no convívio familiar. A 
equipe que realizou a cirur-
gia deu alta à Leonor Peru-
zzo no fim de semana. Aos 84 
anos, o homem brincalhão e 
espirituoso mantinha uma 
rotina intercalada entre casa 
e hospital.  Segundo ele, era 
uma semana em casa e três 
dias no hospital. Agora, com 
o sucesso da cirurgia, quer 
aproveitar mais a família. Ele 
revela que são oito filhos, 19 
netos e 12 bisnetos.

Em relação ao tem-
po de vida, Leonor prefe-
re não quantificar, apenas 
afirma que quer viver bem. 
Ele conta que o último ano 
foram dias difíceis. “De um 
ano pra cá foi uma judiação, 
uma temporada que eu pas-
sei mal. Não sabia mais o que 
fazer”, desabafa e emociona 
ao relatar que não conseguia 
falar ao telefone com a filha 
porque sentia muita falta de 
ar. Ele completa: “se é pra vi-
ver uma vida igual eu estava 
levando, então é melhor eu 
ir embora!”.

Lúcido e cheio de po-
sitividade, ele elogiou, ainda 
no quarto do hospital onde 

recebia a notícia de que po-
deria ir embora, o trabalho 
da equipe médica. “Estou 
torcendo muito para que es-
ses médicos façam outra [ci-
rurgia – TAVI] e que sejam 
muito felizes como eu fui. 

Que corra tudo bem e 
que não dê problema”, disse 
fazendo alusão de que ele foi 
o primeiro paciente cardíaco 
a passar pelo procedimen-
to de implante fora de um 
grande centro.

O cirurgião cardíaco 
Rodrigo Martins, um dos 
médicos responsáveis pela 
cirurgia e pelo sucesso, ex-
plica que a decisão final foi 
da família. “Explicamos para 
a família os riscos e os be-
nefícios e eles acharam que 
era melhor para o paciente 
operar aqui na cidade do que 
estar se deslocando para um 
grande centro. Para a gen-
te foi uma alegria porque é 
um paciente que a gente já 
acompanha há bastante tem-
po e a cirurgia convencional 
seria bastante arriscada”.

A CIRURGIA
A técnica utilizada foi 

o TAVI (Implante Percutâ-
neo de Válvula Aórtica), um 
procedimento relativamente 
novo que, até então, era feito 
apenas em grandes centros, 
onde era possível reunir ci-

HOSP. STO. ANTONIO | Corpo médico e a família do paciente decidiram pela operação em Sinop
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SAÚDE DE SORRISO

Telessaúde é premiado por inovação
tecnológica em evento na Suíça

RONDONÓPOLIS

Avião bimotor sem plano de voo é interceptado

SORRISO

Bombeiro e cão são 
enviados para buscas 
em Brumadinho

Núcleo Telessaúde ficou entre os 5 finalistas em premiação na Suíça, em abril 

Bimotor foi interceptado por aeronave da FAB 

O Corpo de Bombeiros estava à disposição desde que foi 
informado do evento

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Núcleo Telessaúde 
Mato Grosso está entre os 
cinco finalistas na catego-
ria C 7 e-health, ao prêmio 
World Summit on the Infor-
mation Society (WSIS) fó-
rum 2019. O evento será re-
alizado de 8 a 11 de abril em 
Genebra, na Suiça. Dentre 
todas as categorias, esta foi 
a única indicação brasileira, 
o que distingue a relevância 
das atividades realizadas em 
Mato Grosso, considerando 
as dimensões territoriais e 
o alcance deste serviço para 
apoiar os profissionais de 
saúde da Atenção Primária à 
Saúde.

“Recebemos com mui-
to a honra a notícia de que 
o Telessaúde está entre os fi-
nalistas de um trabalho em 
nível mundial. Desde o iní-
cio, quando nos foi apresen-
tado esse projeto visionário 
que facilita o acesso a saúde 
pública e agiliza os diagnós-
ticos, nós acreditamos na 
seriedade e na competência 
dos profissionais, que esta-
vam e estão à frente dele, 
por isso Sorriso sempre foi 
parceira do Telessaúde”, 
pontuou o prefeito Ari Lafin.

O prefeito é um dos 
convidados a participar do 
evento, mas ainda não con-
firmou se vai. “Me sinto 
muito honrado em ser con-
vidado para participar, mas 
preciso ver a questão da mi-
nha agenda, pois na mesma 

DA REPORTAGEM

Um avião bimotor foi 
interceptado pela Força Aé-
rea Brasileira (FAB) na terça-
-feira (26) em Rondonópolis. 
Segundo a assessoria da FAB, 
a aeronave não tinha plano 
de voo e acabou interceptada 
por um avião da corporação, 
um A-29 Super Tucano da 
Força Aérea Brasileira.

A suspeita é que o avião 
estivesse transportando dro-
ga, no entanto, nenhum 
entorpecente foi encontra-
do no interior da aeronave. 
Não há informações do local 
onde o avião decolou e nem 
o destino final.

De acordo com a FAB, a 
aeronave, matrícula PT-LSH, 
foi obrigada a mudar a rota 

DA REPORTAGEM

O Corpo de Bombeiros 
de Minas Gerais solicitou o 
reforço de bombeiros e cães 
de Mato Grosso para atuarem 
nas buscas de desaparecidos 
no soterramento da minera-
dora em Brumadinho. Serão 
enviadas quatro equipes de 
busca e resgate que se alter-
narão no trabalho a partir 
desta quinta-feira (28) no 
território atingido pela lama. 
De Sorriso, irão o soldado 
BM Lima e o cão Luke. Des-
de que o Corpo de Bombei-
ros Militar de Mato Grosso 
foi informado da ocorrência, 
o comandante-geral da cor-
poração se prontificou em 
reforçar as equipes de bus-
ca e socorro composta pelos 
bombeiros de Minas Gerais, 
quando fosse acionado.

Os comandantes ge-
rais estavam em contato 

compartilhando informa-
ções estratégicas da logística 
desta operação, ainda sem 
previsão de encerramento. 
Nesta segunda, com o pedi-
do do comandante-geral do 
CBMMG, coronel BM Edgar 
Estevo, os bombeiros de MT 
foram acionados.

Nesta quarta (27) saíram 
por terra, com uma viatura 
do CBMMT, dois soldados 
que atuam com os cães e um 
sargento que é médico vete-
rinário. 

Essa primeira equi-
pe permanecerá em Minas 
Gerais até o dia 11 de abril, 
quando será substituída por 
mais dois soldados e cães de 
MT que farão o trabalho até 
o dia 25 do próximo mês. 

O revezamento de 
equipes faz parte do planeja-
mento de operações longas e 
complexas como foi a tragé-
dia de Brumadinho.

data temos compromissos 
em Brasília, preciso anali-
sar certinho, nesse momen-
to não consigo confirmar se 
vou ou não”, ressaltou ele.  

WSIS 2019
O WSIS foi criado em 

2001 na Assembleia Geral 
das Nações Unidas e anual-
mente promove o Forum da 
Cúpula Mundial da Socieda-

e recebeu ordens de pousar 
no Aeroporto Maestro Ma-
rinho Franco, em Rondo-
nópolis. Em solo, a aerona-
ve foi abordada pela Polícia 
Federal. Não há informações 
sobre a abordagem em torno 
dos ocupantes.

Ainda conforme a FAB, 
a ação faz parte da Operação 
Ostium para coibir ilícitos 
transfronteiriços, na qual 
atuam em conjunto a FAB 
e PF. Não há um monitora-
mento permanente da FAB 
no espaço aéreo de Mato 
Grosso e, por isso, o estado 
acaba se tornando rota aé-
rea para o narcotráfico. Na 
maioria das vezes as aerona-
ves de pequeno porte con-
seguem transportar até mais 
de meia tonelada de drogas.

de da Informação (WSIS Fo-
rum). Este fórum representa 
o maior encontro anual da 
comunidade de informação 
e comunicação (TIC), discu-
tindo as tendências, a evolu-
ção e os desafios dos tópicos 
digitais. 

O concurso de prêmios 
da WSIS Forum é parte inte-
grante do processo de levan-
tamento de dados da WSIS, 

para ajudar na implementa-
ção e acompanhamento das 
Linhas de Ação da WSIS.

Em 2019, a WSIS vai 
comemorar o 10º aniver-
sário da criação do Fórum 
WSIS de 8 a 12 de abril, sob o 
slogan “As tecnologias de in-
formações e comunicações 
para alcançar os objetivos do 
desenvolvimento sustentá-
vel”.

ência e tecnologia.
Segundo Martins, esse 

é um procedimento me-
nos invasivo, ou seja, menos 
agressivo que as tradicionais 
cirurgias cardíacas que ne-
cessitavam abrir, totalmente, 
o peito do paciente. 

No caso de Leonor, em 
específico, o TAVI permitiu 
a correção em uma redução 
no diâmetro da válvula aórti-
ca. A válvula que foi implan-
tada permite restabelecer 
volumes normais de passa-
gem de fluxo de sangue do 
ventrículo esquerdo para a 
aorta.

TAVI
É um procedimento 

minimamente invasivo, ou 
seja, menos agressivo que as 
tradicionais cirurgias cardí-
acas que necessitavam abrir 
totalmente o peito do pa-
ciente, que permite a cor-
reção em uma redução no 
diâmetro da válvula aórtica. 
A válvula que é implantada 
permite restabelecer volu-
mes normais de passagem 
do fluxo de sangue do ventrí-
culo esquerdo para a aorta.

Martins ilustra que é 
como se fosse um catete-
rismo cardíaco (aquele que 
coloca uma mola dentro do 
coração). “Só que ao invés 
da mola a gente está usando 

um outro instrumento. Esse 
instrumento é alocado no 
coração, no local da válvula 
nativa. O que é isso? A pessoa 
nasce com quatro válvulas e 

uma dessas válvulas dele es-
tava com disfunção, não es-
tava funcionando direito. O 
procedimento consiste atra-
vés de uma punção na perna, 

nós levamos esse material 
até o coração e lá ele é aloca-
do e fica de forma definitiva, 
posicionado naquela região”, 
conclui.
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