
O Governo de Mato Grosso ingressou com uma ação no Supremo Tribunal Federal (STF) para garantir a representatividade do Estado no Senado Fe-
deral. De acordo com a ação, o Pacto Federativo garante o equilíbrio da representatividade dos estados no Congresso Nacional.                           Página -4

AÇÃO NO STF

Mato Grosso quer garantir sua 
representatividade no Senado

OPERAÇÃO SALUTEM

MT Hemocentro 
recebeu 40 mil
doações em 2019
O MT Hemocentro encerrou o 
ano de 2019 com mais de 40 mil 
coletas de doações de sangue e 
mais de 12 mil tratamentos de 
pessoas portadoras de doenças 
do sangue em seu ambulatório. 
De acordo com dados estatísti-
cos da unidade especializada, 
pessoas do sexo masculino são 
os que mais fazem doações de 
sangue.                                
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Logo no início da manhã, mandado de prisão já foi cumprido em Sinop, sendo que um homem 
foi preso pela suspeita de homicídio. Outros mandados serão cumpridos em Cláudia, Feliz Na-
tal, Santa Carmem, União do Sul, Vera, Ipiranga do Norte e Nova Ubiratã.         Página -4

EDUCAÇÃO

14 a 9

Unemat 
oferta
2.420 vagas

Deputados
aprovam
aumento da
alíquota

A Universidade do Estado 
de Mato Grosso (Unemat) ofere-
ce 2.420 vagas para ingresso no 
primeiro semestre de 2020 para 
quem realizou o Exame Nacional 
de Ensino Médio (Enem) deste 
ano. São 60 cursos de gradu-
ação presencial da Instituição 
e a seleção é feita por meio do 
Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU) do Ministério da Educa-
ção.                              
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Com 14 votos favoráveis 
e 9 contrários, os deputados 
estaduais de Mato Grosso apro-
varam em primeira votação, du-
rante sessão ordinária na noite 
de quarta-feira (08).  A votação 
da matéria governamental em 
primeira provocou muita discus-
são em plenário e foi aprovada 
com o voto 
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pode ser que, num primeiro momen-
to, agentes da lei se vejam sob uma 
enxurrada de processos com base 
na nova norma às quais terão de 
responder, perdendo precioso tempo 
remunerado com recursos públicos

Associações de magistrados, pro-
curadores, policiais e auditores con-
testam no Supremo Tribunal Federal 
a constitucionalidade de 20 pontos da 
nova lei de abuso de autoridade, em 
fenômeno que pode mais parece uma 
batalha de corporações por símbolos.

Afinal, as categorias queixosas es-
tão relativamente protegidas do mau 
uso do novo diploma —que passou a 
vigorar na última sexta (3)— pelo sim-
ples fato de que as eventuais punições 
precisarão do aval do Ministério Públi-
co e do Judiciário.

Nesse cenário, o inafastável espíri-
to de corpo já tende a funcionar como 
um filtro poderoso, a fazer com que 
apenas abusos escabrosos resultem 
em condenações.

Cada setor tem suas reclamações 
específicas. Magistrados, por exemplo, 
questionam com maior ênfase o arti-
go 9º, que criminaliza decretar prisão 
“em manifesta desconformidade com 
as hipóteses legais”. Existe algo de tau-
tológico no texto, uma vez que a nor-
ma, basicamente, afirma que prisões 
ilegais são ilegais.

A novidade, cujo emprego deve se 
dar com grande parcimônia por parte 
dos próprios juízes, consiste em uma 
sanção penal (detenção de um a quatro 
anos e multa), e não apenas adminis-
trativa, como acontecia até aqui.

“Rodízio” de golpe?
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mas, mesmo que essas situações não se-
jam “legais” ou “morais”.

Recentemente uma pessoa me procu-
rou, após ter sido vítima de golpe pela in-
ternet. Ajudei no que foi possível, porém, 
pouca coisa poderia ser feita para reverter 

o prejuízo.
Alguns dias depois re-

cebi mensagem da mesma 
pessoa indicando uma libe-
ração de crédito mediante 
pagamento que, além dele 
já ter feito (e pago por isso) 
seria necessário “indicar 20 
amigos para compartilhar 
as vantagens”. Entrei em 
contato e, claro, o camarada 
já havia enviado o valor. Fa-
lei que era golpe e ele entrou 

em desespero, perguntando o que poderia 
fazer. Detalhe: menos de três semanas se 
passaram entre o primeiro e o segundo 
golpe, pelo jeito, sem nenhum aprendiza-
do...

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

titucionalidade, movidas por sete 
associações, é o artigo 43, que tor-
na crime violações a prerrogativas 
de advogados, em outro front da 
guerra entre corporações.

A lei nº 8.906/94, que define tais 
prerrogativas, combina proteções 
necessárias ao exercício profissio-
nal com minudências basicamen-
te destinadas a inflar o status da 
advocacia, como desagravos pú-

blicos e o reconhecimento de símbo-
los privativos da atividade.

A nova lei de abuso (nº 13.869/19) 
traz, sem dúvida, trechos muito aber-
tos ou passíveis de subjetivismos, 
mas de fato se fazia necessário atu-
alizar a legislação. A peça anterior 
datava de 1965, na ditadura militar, e 
tinha o objetivo velado de dar ampli-
tude às ações de órgãos repressivos. 
O novo diploma, em que pesem pro-
blemas, é substancialmente melhor.

Na pior hipótese, pode ser que, 
num primeiro momento, agentes da 
lei se vejam sob uma enxurrada de 
processos com base na nova norma 
às quais terão de responder, perden-
do precioso tempo remunerado com 
recursos públicos.

Essa, contudo, tende a ser uma 
fase transitória. À medida que a ju-
risprudência se firmar, e se perce-
berem os tipos de ação fadados ao 
fracasso, o volume de contestações 
deve estabilizar-se.

Ministério Público e Judiciário 
tendem a proteger-se e a seus co-
legas de áreas afins, mas a simples 
existência de uma legislação mais 
detalhada já deve fazer com que au-
toridades sejam mais cautelosas em 
seus procedimentos, que é exata-
mente o que se deseja.

Zelo de 
autoridade

Os golpes estão, hoje em dia, cada vez mais sugestivos e 
mexendo com a imaginação da vítima. Com textos cada 
vez mais recheados de promessas, fotos e depoimentos 
para “comprovar” o que se promete, você precisa ter mui-
to “pé no chão” para não “embarcar” e acabar no prejuízo. 
Tenha em mente que nada nessa vida vem fácil, e que 
esse tipo de promessa, seguramente, vai causar transtor-
nos e perdas.
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Sabe quando você está em um restau-
rante, durante um rodízio? Onde garçons 
chegam a todo momento oferecendo um 
prato diferente? Pois é, é mais ou menos 
assim que nos sentimos na internet hoje 
em dia, porém, ao invés de bons pratos, nos 
oferecem “golpes”. 
Os mais varia-
dos, com as mais 
diversas “roupa-
gens”, incontáveis 
apresentações e 
um objetivo em co-
mum: te lesar.

São ofertas de 
quitação de dívida 
sem pagamento, 
cartões de crédito 
para negativados, 
cartões em nome de terceiros para que 
você não precise quitar as faturas, quitação 
de financiamentos por 10% do valor, inter-
net ilimitada grátis, planos de telefonia que 
você não precisa pagar, equipamentos que 
reduzem o consumo de energia e por aí vai.

São coisas que qualquer pessoa com o 
mínimo de senso crítico sabe que não tem 
como existir. Isso, mesmo: é impossível. 
Mas muita gente cai todos os dias nesse 
tipo de golpe, toma prejuízo e “promete” 
nunca mais entrar nessa. Só que, infeliz-
mente, existem muitas reincidências. O 
motivo? Tem gente que vive em busca de 
soluções mais “simples” para seus proble-

MT Hemocentro coletou mais 
de 40 mil doações voluntárias
DA REPORTAGEM

O MT Hemocentro en-
cerrou o ano de 2019 com 
mais de 40 mil coletas de 
doações de sangue e mais 
de 12 mil tratamentos de 
pessoas portadoras de do-
enças do sangue em seu 
ambulatório. Além disso, 
o banco de sangue reali-
zou cerca de 30 mil dis-
tribuições de hemocom-
ponentes do sangue para 
as unidades públicas de 
transfusão – localizadas 
na baixada cuiabana – e 
para as 15 unidades de co-
leta e 29 agências trans-
fusionais, que atendem a 
população de 94 municí-
pios do interior do estado.

Toda essa estrutura fun-
ciona o ano todo e pro-
move campanhas exter-
nas e internas para coletar 
doações que têm o objeti-
vo de manter o estoque de 
bolsas de sangue e abaste-
cer os hospitais e prontos-
-socorros públicos.

Em 2019, foram realiza-
das 46 campanhas exter-
nas, por meio da equipe 
que compõe o hemobus 
(ônibus de coleta externa); 
a unidade móvel percor-
reu 11 cidades, 13 órgãos 
públicos, 15 empresas 
particulares e atuou em 
três mutirões em bairros 
de Cuiabá e Várzea Gran-
de, com o apoio da inicia-
tiva privada.

No mesmo período, o 
MT Hemocentro realizou 
37 campanhas internas 
em parceria com cinco 
órgãos públicos e com 28 
empresas particulares.

De acordo com dados 

BALANÇO 2019 | Banco de sangue realizou mais de 12 mil atendimentos a pacientes portadoras de doenças do sangue

Em 2019, foram realizadas 46 campanhas externa para buscar doadores 

Foto: Mayke toscano

estatísticos da unidade 
especializada, pessoas do 
sexo masculino são os que 
mais fazem doações de 
sangue, com a participa-
ção de 22.981 doadores; já 
pessoas do sexo feminino 
registram 17.255 doações.

Em relação à faixa etá-
ria, o público que mais 
doa sangue tem idade aci-
ma de 29 anos, com um 
total de 25.688 doadores 
e, na faixa etária entre 18 a 
29 anos, foram 14.521 do-
adores. A diretora do MT 
Hemocentro, Gian Carla 
Zanela, destaca a impor-
tância das parcerias com 
empresas, órgãos públi-
cos e instituições religio-
sas e representativas de 
classes para a manuten-
ção desse serviço funda-
mental para milhares de 
pessoas que dependem de 
transfusão de sangue para 
sobreviver. 

Ela ressalta ainda o es-
forço de toda a equipe téc-
nica do MT Hemocentro, 
que dedica esforços para 
realizar um serviço efi-
ciente e altamente seguro 
à população, via Sistema 
Único de Saúde (SUS). “O 
banco de sangue público 
estadual depende de to-
dos, servidores e socieda-
de em geral, pois a doa-
ção tem de ser voluntária, 
sendo necessário manter 
o espírito de mobilização 
e de solidariedade todos 
os dias; essa é uma mis-
são que temos de cumprir 
sempre”, declarou.

A unidade especializa-
da tem em sua estrutu-
ra física e operacional os 
serviços de: hemorrede; 

a gerência de doação de 
sangue; cinco laborató-
rios; coleta de doação de 
sangue e de aférese; cap-
tação de doadores; tria-

gem de doadores; cadas-
tramento de doadores de 
sangue por aférese e de 
medula óssea (Redome); 
estoque de coletas; dis-

tribuição das coletas pro-
duzidas; resfriamento; 
armazenamento, ambu-
latório de transfusão para 
pacientes com doença de 

sangue; farmácia de alto 
custo para atender aos 
pacientes cadastrados e 
núcleo de educação con-
tinuada.



laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em 
construção. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 
vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 
sala de tv188.92 m² útil 
/ 188.92 m² construída 
/ 363.76 m² terreno. 
IPTU: - /Condomínio: R$ 
890.000,00. (66) 99977-
7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 
03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet 
mais 1 suite Sala TV 
Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro 
Social Lavanderia com 
estendal Piscina aquecida 
com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato 
Contato: 66 3531-7222 | 9 
9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 
Dormitórios sendo 01 
suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 
20m² 03 Banheiros Área 
de Serviços / Despensa 
Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção 
de 164m² / Terreno de 
420m² Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em 
Sinop/MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ 
Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala 
TV | Lavanderia Quintal 
grande no fundo Casa 
com ótimo padrão de 
acabamento. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- 
$1.100.000,00 Detalhes 
do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área 
Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 
226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 
terreno de 12 x 40 (475m²) 
bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, 
portas de primeira 
linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma 
visita com o corretor 
aceita financiamento. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM PARAÍSO III em 
Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte com 
closet Sala TV | Copa, 
Cozinha Gourmet com 
móveis planejados 
e churrasqueira 03 
Banheiros 02 Vagas 
cobertas na garagem 
184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 401 bloco a 
3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do 
imóvel 2 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição 
Apartamento 302 bloco A 
2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 
3532-4489

JARDIM BOTANICO- 
R$1.000,00 Edifício 
Prudente salas 02 e 13 (+ 
condominio de 120,00, 
água e IPTU). Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489  

B A R R A C Ã O / G A L PÃ O 
Valor: R$ 12.000,00 ÓTIMA 
LOCALIZAÇÃO   FRENTE 
PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino 
Jesus - Sinop / MT. Ref: 
13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO- Jardim 
Das Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 00173.001. Valor: 
R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, 
sala e cozinha, lavanderia 
Telefones 66 3511 2030. 66 
98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 
02 quartos, 01 banheiro 
social , Cozinha semi-
mobiliada, Lavanderia, 
Sacada. Na região central 
da cidade. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 
100m² Jardim Primaveras 
- Sinop / MT. Ref: 
13870.448. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do 
imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição 
Aluga portas separadas 
por 5X10 Sala inteira 
de 15x10 podendo ser 
ampliada e terminar a 
obra conforme o locatário 
estipular. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO 
H O R I Z O N T E - 
R$265.000,00 Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 1 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço , 82 
m²
descrição descrição da 
casa: 1 suite 1 dormitório, 
sala de tv, banheiro 
social, espaco gourmet c/
churrasqueira, estendal, 
área de serviço garagem 
para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em 

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 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Vendedor/entregador, CNH AC, com experi-
ência;
2-Técnico em enfermagem, com COREN;
3-Operador de máquina plasma cnc, com expe-
riência 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 experiência; 
8-Auxiliar de avicultura, com experiência;
9-Auxiliar de produção, com experiência em 
gráfica;
10-Auxiliar de recepção, com experiência; 
11-Comprador, com experiência e referência; 
12-Desenhista, com experiência em AutoCad;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Eletricista automotivo, com experiência; 
15-Garçom, com experiência; 
16-Montador/Entregador, com experiência e 
CNH C;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com deficiência;
19-Secretária do lar, com experiência e refe-
rência;
20-Serviços gerais para trabalhar em clínica 
veterinária;
21-Supervisor comercial, com experiência em 
vendas e logística, para gráfica; 
22-Vendas, com experiência em artigos espor-
tivos;
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

F S CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA, CNPJ 
31.529.074/0001-43 torna público que requereu a SEM-
MA/MATUPÁ – Secretaria Municipal de Meio Ambiente de 
Matupá/MT, a LICENÇA PRÉVIA – LP, LICENÇA DE INS-
TALAÇÃO – LI e LICENÇA DE OPERAÇÃO – LO para as 
atividades de IMPLANTODONTIA, CIRURGIA ORAL ME-
NOR, DENTÍSTICA, ODONTOPEDIATRIA, ORTODON-
TIA, ENDODONTIA, PRÓTESE E CLÍNICA GERAL da IM-
PLANTARE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO localizado 
no município de Matupá/MT, cito a Rua Luiz Mena, n° 2001, 
Bairro Centro.

OLEIGE CASSIANO SBABO, CPF 537.991.271-00, 
proprietário do imóvel, Lote 10A, localizado na quadra 
23, setor 27, município de Lucas do Rio Verde/MT, com 
as seguintes coordenadas geográficas (13°04’32.2”S; 
55°56’49.3”W), torna público que requereu junto a SMMA/
LRV, a Licença Prévia – LP, a Licença de Instalação – LI 
e Licença de Operação – LO, para a atividade de Condo-
mínio vertical plurifamiliar. Não foi determinado EIA/RIMA. 
MKC ENGENHARIA (65) 3549-2560.

  A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA SANTA HELENA-MT, CNPJ N° 
04.214.704/0001-18,TORNA PÚBLICO QUE REQUEREU JUNTO A SEMA-SECRETARIA 
DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE A LICENÇA DE OPERAÇÃO, REFERENTE AO 
SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE NOVA SANTA 
HELENA/MT 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 059/2019 – 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 CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 
DO MUNICIPIO, EM ATENDIMENTO A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS URBANOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora 
as empresas RGB INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO, com o valor total de R$ 
26.760,00 (VINTE E SEIS MIL SETECENTOS E SESSENTA REAIS), MARISTELA S B 
MENDONÇA EIRELLI, com o valor total de R$ 26.700,00 (Vinte e Seis mil e setecentos 
reais), MASTER LED MATERIAIS ELETRICOS EIRELLI, com o valor total de R$ 
148.150,00 (Cento e quarenta e oito mil cento e cinquenta reais ). Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 23 de Dezembro de 2019. 
 

Natália Fernandes da Silva 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
 

AVISO DE RESULTADO 
CONCORRENCIA PÚBLICA Nº. 002/2019 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da Comissão Permanente de Licitação 
comunica a todos os interessados que realizou no dia 06 de janeiro de 2020 às 08h00min 
na sede da Prefeitura Municipal, a CONCORRENCIA PÚBLICA para “ALIENAÇÃO 
(VENDA) DE LOTE URBANO, COM AREA DE (434,99M²) SITUADO NO LOTE N° 03, 
QUADRA N° 48, ZH2-001, COM AREA CONSTRUIDA DE 172,89 M² EM ALVENARIA 
NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ – MT”, aonde sagrou-se 
vencedor o Licitante AUTO POSTO PONTUAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 
05.475.689/0001-24, com valor total de R$ 314.000,00. Matupá – MT, 09 de janeiro de 
2020. 
  

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Presidente Substituta da Comissão Permanente de Licitação 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 03/2020 
 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 27 de janeiro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS POR HORA TRABALHADA PARA 
MECÂNICA, RETIFICA DE MOTORES, CAIXA DE DIREÇÃO, BOMBAS HIDRÁULICAS, 
TORNO E SOLDA, ELÉTRICA E DE AR CONDICIONADO EM ATENDIMENTO A FROTA 
DAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ”. Maiores informações através do 
Edital nº. 07/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 09 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 
 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUPÁ – MT  
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL - Nº. 04/2020 

 
A Prefeitura Municipal de Matupá, através da equipe de pregoeiro (a), comunica a todos 
os interessados que realizará no próximo dia 28 de janeiro de 2020 às 08h00min na sede 
da Prefeitura Municipal, a “PREGÃO PRESENCIAL SISTEMA REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTUROS E EVENTUAIS SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA FROTA DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ/MT”. Maiores 
informações através do Edital nº. 08/2020, que está disponível no site 
http://www.matupa.mt.gov.br/Administracao/Portais/ e pode ser solicitado pelo e-mail 
atendimento@matupa.mt.gov.br ou junto à sede da Prefeitura Municipal localizada da Av. 
Hermínio Ometto, 101, ZE-022, fones (66) 3595-3100 das 07h00min às 11h00min. 
Matupá – MT, 09 de janeiro de 2020.  
 

ALEXSANDRA TOSTA BATISTA 
Pregoeira Oficial 

 

 
 

 
 

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

O Município de Nova Mutum, torna público o resultado do Julgamento da 
licitação supramencionada, a qual foi julgada deserta no dia 08.01.2019 
às 14:00 horas. Nova Mutum - MT, 09 de janeiro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 156/2019

Objeto: contratação de licenças de uso temporário para sofware 

modulares de sistema integrado com aplicações em ambiente Web para 

gestão de recursos públicos e serviços relacionados, atendendo às 

necessidades das Secretarias Municipais da Prefeitura Municipal de 

Nova Mutum - MT - Tipo: Menor preço global - Data de Abertura: 22 de 

janeiro de 2020. HORÁRIO: 14h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 

Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser 

r e t i r a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  

<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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2020

Nova Mutum – MT, 09 de janeiro de 2020.

REGISTRO DE PREÇOS

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2019, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 24 DE JANEIRO DE 2020, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: REGISTRO 
DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE 
COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS). O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente 
de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 004/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 118/2019

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE RETIFICAÇÃO

O Município de Sorriso – MT torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 118/2019, 
tendo como objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, 
TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE 
SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, 
DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
MUNICIPAL(IS). 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 22 DE JANEIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S-10, ÓLEO DIESEL S-500, GASOLINA, 
ETANOL E ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DA FROTA 
DO MUNICÍPIO E DISTRITOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES. 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.

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 DE JANEIRO DE 2020, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro 
– Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2020, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE LANCHES (COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DE CURSOS OFERTADOS AOS SERVIDORES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT. 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.
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Governo entra com ação no STF para 
garantir representatividade no Senado
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato Gros-
so ingressou com uma ação 
no Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) para garantir a re-
presentatividade do Estado 
no Senado Federal.

A medida foi protocola-
da na última terça-feira (07) 
e está sob análise do presi-
dente do STF, ministro Dias 
Toffoli. Em caráter liminar 
(provisório), foi solicitada a 
posse do terceiro colocado 
na disputa ao Senado.

De acordo com a ação, o 
Pacto Federativo garante o 
equilíbrio da representativi-
dade dos estados no congres-
so, sendo que Mato Grosso 
possui direito a três cadeiras 
no Senado, hoje ocupadas 
pelos senadores Jayme Cam-
pos, Wellington Fagundes e 
Selma Arruda.

Porém, com a recente cas-
sação de Selma Arruda e de 
seus suplentes pelo Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
Mato Grosso passou a ficar 
sub representado, “causan-
do-lhe nítido prejuízo em 
sua representatividade em 
debates extremamente sen-
síveis, ofendendo a cláusula 
pétrea da Forma Federativa 
de Estado”.

“Desse modo, latente o 
interesse de agir do Gover-
nador do Estado de Mato 
Grosso em preservar, pela 
via intentada, a relevante re-
presentatividade da respecti-
va unidade federativa no Se-
nado Federal, assegurando, 
assim, interpretação confor-
me a Constituição para que 
se aponte interinamente um 

VAGA DE SELMA | Medida visa evitar que Mato Grosso seja prejudicado pela ausência de um dos senadores

Governo se agarra no Pacto Federativo 

Foto: Mayke toscano/secoM-Mt

senador até que o novo Se-
nador seja eleito”, diz trecho 
do documento.

Na medida, o Governo cita 
que o artigo 45 da Constitui-
ção Federal possibilita que, 
em caso de vacância em ra-
zão de cassação pela Justi-
ça Eleitoral, seja dada posse 
interina aos legítimos subs-
titutos, “quais sejam, os can-
didatos imediatamente mais 
bem votados na eleição em 
que ocorreu a cassação, até 
que seja empossado o eleito 
no pleito suplementar”.

“Isso porque é flagrante-
mente inconstitucional ad-
mitir-se a sub representação 
de um Estado no Senado da 
República, o que fere a cláu-
sula pétrea da Forma Fede-
rativa de Estado e vários dos 
seus consectários, conforme 
se verá adiante”.

PREJUÍZOS
De acordo com o Governo, 

a igualdade de representação 
dos estados é um pressupos-
to “inarredável” no Senado 
Federal, “não podendo essa 
representação ser indevida-
mente suprimida ou reduzi-
da, ainda que de modo tem-
porário, sob pena de violação 
aos preceitos constitucionais 
fundamentais“.

Outro ponto citado pelo 
Estado foi a destinação das 
emendas parlamentares. 
Com um representante a 
menos, haveria forte dese-
quilíbrio na destinação des-
tes recursos.

“Os Senadores da Repúbli-
ca conhecem muito melhor 
a realidade de seus Estados, 
regiões e localidades, do que 

Foto: Portal da cidade

Marcos silVa 

Foto: FaBlicio rodriGUes / alMt

1ª VOTAÇÃO

Deputados aprovam aumento da alíquota
para os servidores públicos estaduais

FORÇA-TAREFA

Operação Salutem é lançada em Sinop e 
cumpre mandatos de busca a apreensão

PROCESSO SELETIVO 2020

Unemat oferece 2.420 
vagas para 60 cursos 
de graduação

Vagas são para quem fez o Enem em 2019 

Operação conjunta entre as polícias 

Longa sessão com muitas discussões 

DA REPORTAGEM

Com 14 votos favoráveis 
e 9 contrários, os deputados 
estaduais de Mato Grosso 
aprovaram em primeira vo-
tação, durante sessão ordi-
nária na noite de quarta-
-feira (08), o Projeto de Lei 
Complementar nº 96/2019, 
do Poder Executivo, que ele-
va de 11% para 14% a alíquota 
de contribuição do servidor 
com a previdência.

A votação da matéria 
governamental em primeira 
provocou muita discussão 
em plenário e foi aprovada 
com o voto contrário dos de-
putados Lúdio Cabral (PT), 
Valdir Barranco (PT), Max 
Russi (PSB), Elizeu Nasci-
mento (DC), Dr. João (MDB), 
Delegado Claudinei (PSL), 
Thiago Silva (MDB) e João 
Batista (Pros). A regra passa 
a valer a partir de julho de 
2020 e atinge também os 
aposentados e pensionistas 
que ganham até R$ 5.839, 
que antes eram isentos do 
pagamento. Também serão 
taxados os inativos que ga-
nham acima desse valor.

“Agora temos uma lon-
ga caminhada ainda. Apro-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Universidade do Esta-
do de Mato Grosso (Unemat) 
oferece 2.420 vagas para in-
gresso no primeiro semestre 
de 2020 para quem realizou 
o Exame Nacional de Ensi-
no Médio (Enem) deste ano. 
São 60 cursos de graduação 
presencial da Instituição e a 
seleção é feita por meio do 
Sistema de Seleção Unificada 
(SiSU) do Ministério da Edu-
cação, que utiliza as notas do 
Enem. As inscrições no SiSU 
ocorrerão de 21 a 24 de janei-
ro.

Quem desejar partici-
par da Lista de Espera para a 
2ª Chamada deve manifestar 
interesse pelo site do SiSU de 
29 de janeiro a 4 de fevereiro.

O resultado da 1ª Cha-
mada será publicado no dia 
28 de janeiro, e os aprovados 
devem realizar a matrícula 
nos dias 29, 30 e 31 de janeiro 
e nos dias 3 e 4 de fevereiro.

O procedimento de ve-
rificação para estudantes ne-
gros e estudantes com defi-
ciência será nos dias 3 e 4 de 
fevereiro, com divulgação do 
resultado do procedimento já 
no dia 5. A 2ª Chamada ocor-
rerá no dia 7 de fevereiro.

Os interessados em par-
ticipar da lista de espera para 
a 3ª chamada e chamadas 
subsequentes devem mani-
festar interesse pessoalmente 
no dia 18 de fevereiro.

As aulas iniciam no dia 
10 de fevereiro, com exceção 
do curso de Medicina, que 
inicia o período letivo no dia 

MARCOS SILVA

VISÃO NOTÍCIAS

O objetivo da Operação 
Salutem (expressão do latim 
que quer dizer segurança) que 
foi lançada na manhã de ontem, 
quinta-feira (09), é de cumprir 
18 mandados de buscas e apre-
ensões na cidade de Sinop, Sor-
riso e região. A operação é con-
junta e conta com a participação 
da Polícia Militar, Civil, Rodovi-
ária Federal, Corpo de Bombei-
ros, Detran, Guarda Municipal 
de Trânsito e Centro Integrado 
de Operações Aéreas ( Ciopaer).

No lançamento da opera-
ção, o Coronel PM Wesney de 
Castro Sodré, comandante do 
Regional III da Polícia Militar, 
ressaltou o trabalho integrado 
entre as forças de segurança. 

16 de março. A 2ª Chamada 
de Medicina ocorrerá no dia 
4 de março.

Para conferir o edital 
com as informações dos cur-
sos oferecidos pela Unemat 
para ingresso em 2020/1 por 
meio das notas do Enem, cli-
que aqui.

O cronograma de ins-
crição, seleção e matrícula 
dos estudantes também pode 
ser acessado clicando aqui.

COTAS
Além das cotas para alu-

nos oriundos de escolas pú-
blicas, dentro das quais estão 
inseridas cotas para indíge-
nas e para estudantes pretos 
ou pardos, a Unemat também 
passa a incluir reserva de va-
gas para pessoas com defi-
ciência (PCD) a partir deste 
ano.

Com a nova política, 
60% das vagas ficam reserva-
das para alunos oriundos de 
escolas públicas e 40% das va-
gas para ampla concorrência. 
Dentre as vagas reservadas 
para alunos da rede públi-
ca de ensino, estão inseridas 
as cotas do Programa de In-
tegração e Inclusão Étnico-
-Racial (Piier) para pretos e 
pardos e para indígenas, bem 
como as cotas para pessoas 
com deficiência.

Cursos com 30 vagas re-
servam 18 vagas para alunos 
de escola pública, das quais 
8 são para pretos e pardos, 1 
para indígenas e 1 para pes-
soas com deficiência, com 8 
para os demais candidatos. 12 
vagas serão destinadas à am-
pla concorrência.

o próprio Governo Federal, 
que não consegue atender 
com excelência as múltiplas 

demandas de cada um dos 
muitos recantos do país. Por 
isso, os projetos vindos de 

emendas parlamentares se-
riam mais bem direciona-
dos, atendendo de forma efi-

ciente aos principais anseios 
de cada Estado e suas inúme-
ras localidades”.

“Todas as forças reunidas fa-
zendo uma grande operação no 
intuito de promover a sensação 
de segurança a população e os 
municípios da nossa regional. 
A intenção realmente é fazer 
várias frentes de trabalho, com 
abordagens, bloqueios policiais, 
barreiras nas áreas rurais com 
apoio do Ciopaer com sobre-
voo na região com propósito da 
gente começar o ano buscando a 
redução dos indicadores crimi-
nais”, comentou o Comandante.

Logo no início da manhã, 
mandado de prisão já foi cum-
prido em Sinop, sendo que um 
homem foi preso pela suspeita 
de homicídio. Outros manda-
dos serão cumpridos em Cláu-
dia, Feliz Natal, Santa Carmem, 
União do Sul, Vera, Ipiranga do 
Norte e Nova Ubiratã.

vamos em primeira, temos 
agora a votação final e re-
dação final. Acredito que 
chegaremos num consen-
so. Talvez fica uma votação 
para fevereiro, mas o res-
tante fazemos tudo agora”, 
disse o presidente da ALMT, 
deputado Eduardo Botelho 
(DEM). O presidente da As-
sembleia Legislativa, inclu-
sive, já marcou duas sessões 
extraordinárias para esta 
quinta-feira (9). Uma às 14 
horas e outra às 18 horas.

Para o deputado Lúdio 
Cabral (PT), “da forma como 
está o projeto da previdên-
cia em Mato Grosso é muito 
cruel”. O parlamentar ten-
tou, em vão, durante enca-
minhamento da matéria, que 
o projeto fosse retirado de 
pauta para dar mais tempo 
aos parlamentares de anali-
sar a proposta governamen-
tal. Conforme Lúdio Cabral, 
nenhum outro estado da fe-
deração aprovou uma taxa-
ção de 14% para aposentados 
e pensionistas.

O deputado Thiago Sil-
va (MDB) se posicionou con-
trário à taxação dos servido-
res. “Sou totalmente contra 

aumentar a alíquota para o 
servidor. Temos que respon-
sabilizar os ex-governadores 
que desviaram recursos da 
Previdência, isso sim”, afir-
mou.

O deputado Wilson 
Santos (PSDB), apesar de 
oposição ao governo do es-
tado, se posicionou favorável 
à mensagem da previdência. 
“Não é possível que vamos 
ficar fazendo de conta neste 
estado que está tudo bem. 
Temos que ter responsabili-
dade com este estado e com 
o futuro de Mato Grosso. 
Chega de politicagem, é pre-
ciso ter coragem para fazer 

as correções. Não sou do 
partido do governador, da 
base do governador, mas sou 
do partido de Mato Grosso. 
Mauro Mendes terá, nesta 
matéria, o meu voto. Não 
voto às escondidas”, disse o 
parlamentar.

Valdir Barranco (PT) 
fez um discurso duro con-
tra o governo. Segundo ele, 
“estamos com um governo 
que odeia o servidor. Que 
acha que a máquina públi-
ca funciona por si só, sem a 
necessidade da mão de obra 
humana. Ele não tem o me-
nor apreço pelos servidores”, 
disse o parlamentar.  
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