
CONTRA A DENGUE

FRUTÍFERAS

Birigui
deve manter
a mesma
escalação
A delegação do Sinop já está 
em Cuiabá onde encara o Dom 
Bosco, na Arena Pantanal. O 
técnico Marcos Birigui deve 
manter a mesma equipe que 
goleou o Araguaia por 4 a 0 na 
estreia do Campeonato Mato-
-grossense na última quarta-
-feira. A equipe ainda conta 
com o reforço do atacante 
Juliano Fogaça.            Página   7

A Embrapa de Sinop está iniciando uma pesquisa com oito espécies frutíferas nativas amazô-
nicas. O trabalho é desenvolvido em parceria com a Ecoarts Amazônia.           Página  -8

ROYALTIES VÃO FINANCIAR PESQUISA

ENSINO SUPERIOR

FACADAS

Inscrições no
Sisu vão até
este domingo

Descobriu
traição ao ver 
mensagem
no celular

Os candidatos têm até o 
domingo (26) para concorrer às 
vagas do programa, e cada par-
ticipante pode optar por até dois 
cursos. O sistema seleciona os 
mais bem classificados em cada 
curso, e, caso o desempenho do 
candidato permita o ingresso 
nos dois cursos, prevalecerá a 
primeira opção, com apenas 
uma chamada para matrícula.

                              Página -3

Um rapaz foi esfaqueado 
na madrugada desta sexta em 
uma residência em Sinop. A 
esposa foi levada à delegacia de 
Polícia Civil acusada de tentar 
matá-lo a facadas. À PM, ele dis-
se que a esposa viu mensagem 
no seu celular de um caso extra-
conjugal, iniciou uma discussão 
e desferiu as facadas.

                   Página - 7

Divulgação

Divulgação

Divulgação

Sinop: Fórum 
tem expediente
reduzido para 
dedetização
Com o registro de mortes e internações provo-
cadas pela dengue em Sinop, o poder judiciá-
rio decretou que o expediente no Fórum fosse 
reduzido nesta sexta. A medida foi assinada 
pelo juiz e diretor do Fórum, Cléber Zeferino 
de Paula, que decretou o fim dos trabalhos às 
15h para que a parte externa e interna da sede 
sejam dedetizadas.   Página - 7
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Mato Grosso produz mais sacas de soja 
por hectare do que aqueles estados. Mos-
trou canal de televisão que o estado pro-
duzia no campo por hectare 11% a mais 
que o agricultor de soja de Illinois nos EUA

Em Mato Grosso, nos últimos dez anos, 
a produção de grãos aumentou 121%, sain-
do de 31 milhões de toneladas para 68 mi-
lhões. O estado é, pelo nono ano seguido, 
o maior produtor de grãos e fibras do país.

O estado também, pelo segundo ano, 
passou São Paulo no chamado Valor Bruto 
Agregado ou, em linguagem mais direta, 
foram 102 bilhões de reais, no último ano, 
o que se produziu no campo. São Paulo 
ficou com 78 bilhões. Esse estado produz 
mais cana de açúcar e laranja.

Mato Grosso produziu 28% dos grãos do 
país. O estado do Paraná, em segundo lu-
gar, ficou com 14,9% e o Rio Grande do Sul 
com 14,3%. É como se dissesse que Mato 
Grosso sozinho produz tanto quanto aque-
les dois estados juntos. Aqui queria chegar 
e enveredar por um caminho da história.

O produtor de Mato Grosso, em sua 
grande maioria, veio do Paraná e do Rio 
Grande do Sul. Problemas agrários naque-
les estados, com pressão social forte por 
terra, força o regime militar facilitar a vin-
da de milhares de pessoas do sul para o 
estado.

Tiravam o problema agrário crescente 
dali ao levarem gentes para o vazio demo-
gráfico que era o norte de Mato Grosso e o 
sul do Pará. Com isso também falavam em 
conquistar a Amazônia pelo sul ou no slo-
gan da época: integrar para não entregar.

O governo brasileiro já havia estimula-
do a ida de milhares de paranaenses para 
o Paraguai no governo de Alfredo Stroes-
sner para tentar diminuir a pressão por 
terra naquele estado.

Depois disso, como o problema social 

e agrário persistia, Mato Grosso foi a 
opção.  No geral quem veio foi o pe-
queno agricultor. Livros e teses aca-
dêmicas contam muitas dessas his-
tórias.

Alguém, como um exemplo, tinha uma 
pequena propriedade num daqueles esta-
dos. A família crescera, tinha três ou qua-
tro filhos. Mais pressão por terra, portanto. 
Máquinas agrícolas começavam a chegar 
ao campo liberando mais mão de obra. 
O que pressionava mais ainda a questão 
agrária.

São Paulo, com a chegada das máquinas 
no campo, também liberou mão de obra, 
mas lá a maior parte da população do setor 
agrário acabou sendo absorvida nas fábri-
cas que surgiam. Não era o caso do sul do 
Brasil.

Pois bem, passou o tempo e  hoje aque-
les pequenos agricultores que vieram para 
Mato Grosso estão produzindo mais que  os 
grandes do agro que ficaram no sul do país. 
Produzem mais em quantidade, como mos-
trado acima, e também em produtividade. 
Solo, clima, expertise, pesquisa, levou a 
essa alta produtividade.

Mato Grosso produz mais sacas de soja 
por hectare do que aqueles estados. Não so-
mente isso. Mostrou canal de televisão que 
o estado produzia no campo por hectare 
11% a mais que o agricultor de soja de Illi-
nois nos EUA. O ganho lá estava na fantás-
tica logística de transporte. Coisa que Mato 
Grosso nem chega perto.

Termino com a conversa de sempre: 
quantas pessoas no outro Brasil sabem o 
que está acontecendo em Mato Grosso no 
setor agropecuário nos últimos anos?

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANA-
LISTA POLÍTICO

Na agricultura

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

A custosa auditoria contratada pelo BNDES para 
investigar algumas de suas operações durante os gover-
nos petistas de Lula e Dilma Rousseff concluiu que não 
há evidência direta de suborno ou corrupção no escopo 
do que foi analisado. 

Com o exorbitante gasto de R$ 48 milhões, o traba-
lho encomendado no governo Michel Temer teve como 
foco oito operações, entre 2005 e 2018, com as empresas 
JBS, Bertin e Eldorado Brasil Celulose. Os valores che-
gam a R$ 11,4 bilhões.

Buscou-se determinar se houve pressão, interna ou 
externa, ou influência indevida no sentido de “alterar as 
opiniões e recomendações da equipe técnica do BNDES” 
de modo a beneficiar as empresas.  Embora não sirva de 
salvo conduto às gestões petistas, na medida em que a 
investigação é apenas parcial e apresenta uma conclusão 
cheia de ressalvas, a ausência de prova direta de desvios 
importa para refutar as teses mais radicais de parte do 
governo Jair Bolsonaro de que o banco seria uma caixa-
-preta repleta de irregularidades. 

Nesse contexto, a demissão abrupta de Joaquim 
Levy em função de suposta resistência em abrir as tran-
sações do banco (e também em antecipar a devolução 
dos empréstimos da União) fica ainda mais vexatória 
para o governo, inclusive para o ministro da Economia, 
Paulo Guedes, que tolerou a humilhação pública de seu 
subordinado. 

Por outro lado, o relatório final aponta possíveis 
lacunas na investigação, como o acesso apenas a docu-
mentos públicos ou internos, o caráter voluntário de 
conversas com a área técnica, a falta de acesso a executi-
vos das empresas ou a políticos mencionados como pos-
síveis receptores de pagamentos. 

Além disso, segundo o relatório, em várias situa-
ções funcionários não seguiram as políticas do banco, 
usando de sua discricionariedade para alterar condições 
contratuais, embora se possa avaliar que frente às infor-
mações existentes na época as decisões tenham sido ba-
seadas em razões legítimas.

Essa constatação joga luz em outra crítica usual à 
atuação do BNDES, relacionada à política de formação 
de campeões nacionais, da qual a JBS talvez seja o princi-
pal exemplo, e ao financiamento para obras em regimes 
amigos da esquerda, como Cuba e Venezuela. 

Ainda que legalmente corretas, algumas dessas de-
cisões foram mais baseadas em ideologia, ao custo de 
enormes subsídios, do que no interesse nacional. Tais 
erros não são revertidos pelo resultado da investigação.

Bolsonaro e alguns membros de seu governo deve-
riam aproveitar a oportunidade para adotar uma abor-
dagem mais racional em relação ao papel do BNDES. 
Seria desejável que começassem a pensar fora de sua 
caixa-preta ideológica.

Editorial

Caixa aberta

Ranking dos Políticos - Facebook

ALVO DO MPE
Afastado do Tribunal de Contas do Estado 

desde 2017, o conselheiro Antônio Joaquim 
demonstrou contrariedade ao tomar conhe-
cimento de um inquérito aberto contra ele 
pelo Ministério Público Estadual (MPE). A 
instituição apura suposto recebimento de 
diárias internacionais extraordinárias, à 
época em que Joaquim ainda estava no TCE. 
“Agora, além de ser acusado de corrupto, 
querem me acusar de ‘ladrão de galinhas’. 
Só me faltava ser acusado de ser ladrão de 
diárias. O MPE tem que ser mais responsá-
vel”, disparou Joaquim.

REVELAÇÃO
ELEITORAL
A superintende do Procon MT, Gisela Si-

mona, deve pedir o afastamento do cargo em 
breve. Motivo: ela quer disputar a eleição su-
plementar ao Senado, em abril próximo. “Tra-
balho com essa possibilidade”, disse. A data 
limite para afastamento dos cargos públicos 
é o próximo dia 13 de março. Gisela foi con-
siderada a revelação das últimas eleições, ao 
surpreender o meio político e receber 50.682 
votos, o que a colocou na condição de suplen-
te.

EQUILÍBRIO
FISCAL
O secretário-chefe da Casa Civil, Mauro 

Carvalho, voltou a afirmar que a reinstitui-
ção dos incentivos fiscais e, em alguns ca-
sos, a readequação da alíquota dos incen-
tivos sobre o Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Serviços (ICMS), promoveu o 
equilíbrio fiscal para os setores produtivos e 
do comércio, protegendo as empresas mato-
-grossenses da concorrência de grandes 
grupos nacionais. “Com a reinstituição dos 
incentivos não é mais possível que empre-
sas do mesmo ramo recebam incentivos de-
siguais”, disse.

Crédito: Arquivo pessoal

IMAGEM DO DIA

“Essa constatação joga luz em outra críti-
ca usual à atuação do BNDES, relaciona-
da à política de formação de campeões 
nacionais

“ Uma motorista teve um gesto que chamou atenção dos moradores de Co-
modoro. Ao fazer uma baliza, a servidora pública Leila S.R. Ribeiro bateu no 
para-choque de uma caminhonete que estava estacionada. Ficou esperando o 
dono do carro aparecer por uma hora. Como ele não voltou, a motorista deixou 
um bilhete assumindo a responsabilidade do acidente e anotou o número de 
telefone dela para que ele entrasse em contato. “Se fosse com o meu carro, eu 
ia querer ser avisada, então eu decidi fazer o que gostaria que fizesse comigo”, 
disse ela.

No Facebook você acha...
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ferente de um perfil onde a pessoa coloca 
suas informações (mesmo que de forma 
superficial), fotos e outros detalhes que 
deixam perceber a intervenção de alguém 
que, de fato, quer usar aquele espaço.

Outra “pista” importante está nos ami-
gos. Perfis feitos apenas 
para uso em golpes costu-
mam não ter muitos ami-
gos adicionados, enquanto 
perfis pessoais costuma 
ter. Mesmo nos perfis com 
poucos amigos é possível 
perceber uma ligação real 

entre as pessoas, o que não acontece em 
perfis utilizados em fraudes.

Então, mais do que simplesmente 
comprar, você precisa dar uma olhada 
no perfil do vendedor, ver se está lidando 
com algo “real”, e avaliar os riscos e só en-
tão decidir, de fato, pela compra.

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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Conheço algumas pessoas que criaram perfis em redes 
sociais apenas para fazer vendas e encontraram difi-
culdades nas negociações, por conta dos compradores 
desconfiarem que se tratava de perfil falso. A solução 
encontrada foi melhorar um pouco o perfil, acrescentan-
do informações que aumentassem a confiabilidade dos 
interessados. Todo o cuidado é pouco quando o assunto é 
negociação via internet.

CLIC 
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POR  LEANDRO CARECA
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
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66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A venda de artigos usados sempre mo-
vimentou uma parcela interessante da 
economia. Tudo eu você possa imaginar é 
possível encontrar alguém vendendo, nas 
mais variadas condições e pelos mais di-
versos preços.

As redes so-
ciais, onde uma 
infinidade de pes-
soas gasta parte 
de suas vidas, não 
poderiam estar 
de fora. Grupos e 
serviços específi-
cos para vendas fazem com que tais redes 
tenham se tornado uma verdadeira “feira 
livre” e, claro, um terreno extremamente 
fértil para criminosos.

Isso faz com que você tenha que redo-
brar a atenção quando for comprar algu-
ma coisa que esteja anunciada nas redes 
sociais. Esses serviços apresentam uma 
grande vantagem: você pode olhar o perfil 
da pessoa que está vendendo e verificar se 
soa como algo “real” ou não.

Em linhas gerais golpistas não inves-
tem muito tempo para criar um perfil pri-
moroso. Quando você olha para o perfil per-
cebe, sem grandes dificuldades, que está 
olhando para algo feito para pouco uso, di-
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Governo Federal tem 
interesse em VLT concluído
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

 Governo Federal tem in-
teresse em ver as obras do 
Veículo Leve sobre Trilhos 
(VLT), concluídas o quanto 
antes. Pelo menos foi o que 
afirmou o ministro do De-
senvolvimento Regional, 
Gustavo Canuto, ao sena-
dor Wellington Fagundes 
(PL-MT). 

O parlamentar mato-
-grossense também se reu-
niu na noite do dia 22, com 
o secretário Nacional de 
Mobilidade Urbana, José 
Carlos Medaglia, responsá-
vel pela elaboração do es-
tudo sobre a retomada das 
obras do VLT na Grande 
Cuiabá.

Fagundes relatou ao mi-
nistro a situação do VLT 
no estado e a classificou 
como uma “ferida aberta” 
nas duas principais cidades 
de Mato Grosso, reforçan-
do a necessidade de que 
as obras sejam concluídas. 
“Obra paralisada – ainda 
mais nessa magnitude – re-
presenta um grande preju-
ízo para todas as partes. O 
que estamos fazendo nes-
te momento é buscar uma 

AGORA VAI? | Senador Wellington Fagundes está mediando as conversas entre Governos Federal e Estadual

Dia 10/02 terá uma reunião sobre os estudos 

FOTO: ChrisTianO anTOnuCCi
solução para o VLT, levan-
do em consideração sua 
importância para Cuiabá 
e Várzea Grande, especial-
mente neste momento de 
retomada do interesse dos 
investidores sobre o Brasil”, 
disse Fagundes. 

De acordo com o minis-
tro Canuto, o VLT é peça 
fundamental no processo 
de desenvolvimento re-
gional e que a conclusão 
das obras permitirá que a 
Grande Cuiabá tenha um 
salto de qualidade em rela-
ção à mobilidade urbana.

“O VLT representa muito 
dentro da política de de-
senvolvimento regional, já 
que permitirá que a Grande 
Cuiabá obtenha um grande 
salto de qualidade na sua 
plataforma de mobilidade 
urbana. O Governo Federal 
tem todo o interesse em dar 
a melhor solução para esse 
empreendimento”, disse o 
ministro.

Canuto confirmou tam-
bém ao senador Fagundes 
que participará no dia 10 de 
fevereiro, de uma reunião 
agendada pelo próprio Fa-
gundes que vai discutir os 
detalhes dos estudos sobre 
o VLT e que contará com a 

CONFLITO

Carvalho diz que 
aumentos maiores que 
4% são margem de lucro 
e não reajuste de ICMS

Reinstituição dos incentivos promove equilíbrio fiscal 

DA REPORTAGEM

O secretário-chefe da 
Casa Civil, Mauro Carvalho, 
afirmou que os aumentos de 
preços em produtos de al-
guns setores do comércio fo-
ram consequência de acrés-
cimos na margem de lucro e 
não pela redução dos incen-
tivos fiscais do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS), como em-
presários vêm argumentan-
do. “Uma redução de até 4% 
nos incentivos do ICMS, que 
aconteceu em alguns setores, 
não justifica aumentos nos 
preços acima de 10%, como 
temos visto no comércio. 
Tem setores, na verdade, que 
aproveitaram a reinstituição 
dos incentivos fiscais para 
repassar para o consumidor 
preços que não condizem 
com a real situação fiscal”, 
pontuou.

Carvalho explicou que 
a reinstituição dos incenti-
vos fiscais entrou em vigor 
em 1º de janeiro e promo-
veu o equilíbrio fiscal para 
os setores produtivos e do 
comércio. A intenção com 
o projeto, segundo ele, foi a 
de proteger empresas mato-
-grossenses da concorrência 
de grandes grupos nacionais.

Em alguns casos, hou-
ve readequação da alíquota 
dos incentivos sobre o ICMS, 
porém, no caso do comércio 
varejista, por exemplo, os op-
tantes pelo Simples Nacional 
deixaram de pagar o ICMS 
antecipadamente e passaram 
a fazê-lo somente após as 
vendas, facilitando a aquisi-
ção de estoque.

“Ocorria uma concor-
rência desleal entre empre-
sas de Mato Grosso e grupos 
nacionais. Com a reinsti-
tuição dos incentivos não é 
mais possível que empresas 
do mesmo ramo recebam 
incentivos desiguais e a con-
cessão de benefícios agora é 
feita de forma igualitária e 

desburocratizada. Assim, os 
grupos econômicos acabam 
tendo maior segurança jurí-
dica e interesse em investir 
em Mato Grosso, gerando 
emprego, renda e desenvol-
vimento ao Estado”, afirmou 
o chefe da Casa Civil.

“Mesmo assim, alguns 
empresários aproveitaram 
que houve uma redução dos 
incentivos para repassar va-
lores abusivos aos consumi-
dores, valores esses, muito 
maiores do que realmente 
representa a readequação do 
ICMS”, completou o secretá-
rio. “O mercado é soberano e 
tem liberdade para praticar 
os preços que achar que deve, 
mas os órgãos de controle e 
fiscalização estão atuando e o 
consumidor tem total liber-
dade de consumir onde ele 
queira. Quem vai realmente 
ter a melhor rentabilidade 
nesse sistema serão os em-
presários que repassarem 
apenas a readequação de no 
máximo 4%, e não buscarem 
o aumento da margem de 
lucro”, concluiu Mauro Car-
valho.

RECLAMAÇÃO
O Grupo Votorantim, 

gigante do segmento de ci-
mento no país publicou uma 
nota dizendo os motivos pe-
los quais estão realizando o 
repasse do novo percentual 
da Margem de Valor Agrega-
do (MVA) sobre os produtos 
de Colantes e Rejuntes em 
Mato Grosso.

“O reajuste faz-se ne-
cessário em função da ma-
joração realizada pelo estado 
do MT no percentual da MVA 
(Margem de Valor Agrega-
do) aplicável nas operações 
realizadas com os produtos 
acima listados, a qual entrou 
em vigor a partir do dia 01 
de janeiro de 2020. O rea-
juste será aplicado para os 
segmentos de Varejo, Distri-
buidor e Home Center”, diz 
trecho da nota.

FOTO: FranCisCO alves
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REDUÇÃO DO DESMATAMENTO

Mato Grosso recebe R$ 36 milhões para
fortalecimento da produção sustentável

ENSINO SUPERIOR

Prazo final para inscrição 
no Sisu vai até amanhã

MT reduziu desmatamento em 86% de 2004 a 2019 

Neste semestre serão 237.128 vagas 

DA REPORTAGEM

O Estado de Mato 
Grosso recebeu parte do 
segundo desembolso do 
Programa REM (do inglês, 
REDD+ para pioneiros). O 
valor de 8 milhões de euros 
(R$ 36,8 milhões na cotação 
desta sexta-feira (24.01), in-
vestimento realizado pelo 
Banco Alemão de Desenvol-
vimento (Kf W), já está de-
positado na conta do Fundo 
Brasileiro da Biodiversidade 
(Funbio), responsável por 
gerenciar os valores.  

A outra parte do se-
gundo desembolso, um total 
de 10 milhões de libras (R$ 
54,6 milhões), está prevista 
para ser enviada em março 
pelo Reino Unido, por meio 
do Departamento Britânico 
para Energia e Estratégia In-
dustrial (BEIS).

Para garantir a segun-
da parcela, Mato Grosso não 
poderia ultrapassar o limite 
de 1788km2 de área desma-
tada. O Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais (INPE), 
que determina a taxa anual 
de desmatamento consoli-
dada pelo Projeto de Moni-
toramento do Desmatamen-
to na Amazônia Legal por 

DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

A Secretaria de Estado 
de Em balanço divulgado 
na manhã de sexta-feira (24) 
pelo Ministério da Educação 
(MEC), 1.561.692 estudantes 
fizeram 2.990.812 inscrições 
no Sistema de Seleção Uni-
ficada (Sisu). Os candidatos 
têm até o domingo (26) para 
concorrer às vagas do pro-
grama, e cada participan-
te pode optar por até dois 
cursos.O Sisu é a principal 
forma de acessar o ensino 
superior público com a nota 
do Exame Nacional do Ensi-
no Médio (Enem) e vai dis-
tribuir no primeiro semestre 
do ano 237.128 vagas em 128 
instituições de todo o país. 
A inscrição é gratuita e deve 
ser feita na página do pro-
grama na internet.

O sistema seleciona os 
mais bem classificados em 
cada curso, e, caso o desem-

Satélite (PRODES), apontou 
que Mato Grosso totalizou 
1.490km2 de área desmata-
da em 2018 (agosto de 2017 
a julho de 2018).

De acordo com a coor-
denadora do Programa Rem 
Mato Grosso, Lígia Vendra-
min, os recursos serão inves-
tidos no fortalecimento da 
produção sustentável. “Nes-
ta fase, nossa prioridade é 
investir nos projetos para os 
beneficiários do programa, 
entre os quais estão os indí-
genas, povos e comunidades 
tradicionais, agricultores fa-
miliares e médios produto-
res”, reforça a analista da Se-
cretaria de Estado de Meio 
Ambiente (Sema-MT).

A confirmação do de-
pósito do segundo desem-
bolso foi feita durante a 
25ª edição da Conferên-
cia da ONU sobre o Clima 
(COP25). “À exemplo do 
Programa REM Mato Gros-
so, identificamos durante as 
reuniões novas oportunida-
des para o desenvolvimento 
sustentável.  Além de resul-
tados expressivos na redu-
ção do desmatamento, Mato 
Grosso tem estruturadas im-
portante políticas públicas 
com foco em desenvolvi-

penho do candidato permita 
o ingresso nos dois cursos, 
prevalecerá a primeira op-
ção, com apenas uma cha-
mada para matrícula.

Inicialmente, a data fi-
nal de inscrições seria nesta 
sexta-feira (24), mas, em de-
corrência das inconsistên-
cias na correção das provas 
do Enem, o Ministério da 
Educação decidiu prorrogar 
até domingo (26), para evitar 
prejuízos.

Os resultados das ins-
crições serão divulgados no 
dia 28 de janeiro.

A partir do resultado, 
a matrícula ou o registro 
acadêmico nas instituições 
participantes devem ser fei-
tos até o dia 4 de fevereiro. 
O lançamento da ocupação 
nas vagas pelas instituições 
participantes será até 7 de 
fevereiro, e a manifestação 
de interesse para constar na 
lista de espera é até as 23h59 
de 4 de fevereiro.

mento sustentável, a exem-
plo doo Instituto Produzir, 
Conservar e Incluir, tornado 
o Estado mais atrativo para 

novos investimentos”, proje-
ta a secretária de Estado de 
Meio Ambiente, Mauren La-
zzaretti.

participação da Secretaria 
de Mobilidade Urbana e do 
Governo do Estado.

A obra do Veículo Leve 

sobre Trilhos foi projetada 
para ter uma extensão de 
22 quilômetros, com dois 
itinerários. Segundo o pro-

jeto, o primeiro trecho liga-
ria o Aeroporto Marechal 
Rondon, em Várzea Gran-
de, até a Avenida Rubens de 

Mendonça, mais conhecida 
como Avenida do CPA, em 
Cuiabá. O segundo trecho 
sairia da Avenida Tenente 
Coronel Duarte até a região 
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TV  e Entretenimento

Justiça determina que viúva de 
Gugu receba pensão de R$ 100 
mil por mês

A viúva de Gugu Liberato, Rose Miriam di 
Matteo, conseguiu na Justiça de São Paulo o di-
reito de receber pensão de R$ 100 mil por mês. 
As informações são do jornal Folha de S.Paulo. 
Na decisão do juiz da 9ª Vara da Família e das 
Sucessões do Foro Central da Capital do Tribu-
nal de Justiça do Estado de São Paulo, o magis-
trado ressalta que o valor é equivalente ao que 
Gugu destinou para o sustento de sua mãe, Ma-
ria do Céu. Segundo os advogados de Rose Mi-
riam, após a morte de Gugu, a viúva ficou sem 
recursos até para manter as despesas de casa, 
já que a família do apresentador não repassou 
nada para ela. Rose Miriam acionou a Justiça, 
em dezembro do ano passado, pedindo o reco-
nhecimento de união estável com Gugu, com 
quem teve três filhos. O casal não era casado ofi-
cialmente, apesar de terem se relacionado du-
rante 20 anos. Ela também não estava incluida 
no testamento assinado pelo apresentador em 
2011. Gugu, um dos profissionais mais populares 
da televisão brasileira, morreu em novembro do 
ano passado em Orlando, nos Estados Unidos, 
após um acidente doméstico, aos 60 anos.
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Ludmilla surpreende Brunna Gonçalves 
com acessório de luxo: ‘Fez essa surpresa’

Ludmilla deu um presente de espe-
cial para Brunna Gonçalves. O casal está 
aproveitando as férias na Califórnia, nos 
Estados Unidos. Após um dia de passeio 
por Beverly Hills, a bailarina foi surpre-
endida ao ganhar um sapato da marca 
Saint Laurent, disponível na web por R$ 
10,7 mil. “Eu ganhei um presente muito 
lindo da minha esposa! É a sandália que 
eu tanto queria! Ela fez essa surpresa e 
comprou para mim. Ela é trançada aqui 
no calcanhar. Pelo amor de Deus! Que 
perfeição, amore. Você arrasou no meu 
presente”, afirmou a artista, que se casou 
recentemente em cerimônia surpresa. O 
modelo Opyum da YSL conta com a logo 
no salto, strass e detalhe entrelaçado nos 
pés. Sapato é presente de aniversário de 
Brunna Gonçalves

O mimo de luxo deveria ter sido entre-
gue para a bailarina no aniversário de 28 
anos da mesma, no dia 16 de dezembro. 
No entanto, Ludmilla não conseguiu en-
contrar a tempo e deixou o presente para 
depois. “Eu queria essa sandália há muito 
tempo já. Queria usar no meu aniversá-
rio, só que a gente não conseguiu achar. 
Era essa mesma que eu queria, com esse 
brilho e transpassada na canela. Por uma 
sorte divina, a gente achou essa loja aqui 
hoje e o meu amor me deu de presente. Eu 
estou muito feliz!”, comemorou. Em vez 
do salto, Brunna Gonçalves recebeu uma 
homenagem ainda mais especial ao com-
pletar novo ano: um pedido de casamento 
aliado a uma cerimônia surpresa!

Mulher de Ludmilla brinca ao exibir 
sandália: ‘Usar 300 mil vezes’

Estado de Mato Grosso, sábado, 25 de janeiro de 2020

Empolgada com a nova aquisição, 
Brunna Gonçalves garantiu que irá apro-
veitar ao máximo o novo presente. “Meu 
amor, agora tudo o que for look que com-
binar com sandália preta... Vai ser esta 
aqui mesmo. Vou usar 300 mil vezes. Tem 
que usar até acabar a sola. Vou usar em 
todos os meus looks, não quero nem sa-
ber. Vão falar ‘a Brunna repetiu’. Sim, re-
peti mesmo. Tem nem como não repetir, 
gente. É uma Saint Laurent. Vocês estão 
loucos! Vou dormir agarradinha assim 
com ela”, adiantou a bailarina, em férias 
após casamento.

Casal tem planos de engravidar: ‘Co-
meçar o processo logo’

Ludmilla e Brunna Gonçalves plane-
jam ser mães em breve! “Quero ter esse 
ano. O primeiro eu vou ter, quero gerar. 
Pensamos em ter os genes das duas. A 
gente já sabe que tem uma clínica na Bar-
ra que faz isso. Já estamos pesquisando. 
Eu quero começar o processo logo esse 
ano, porque eu sei que isso é algo que 
pode demorar e também porque eu já es-
tou com 28 anos. Quero ter meu primeiro 
filho antes dos 30. Depois vamos ver se 
adotamos”, avisou a bailarina.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 25 de janeiro 2020 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 60 m² 
contendo: 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida 
das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/
MT. Denominado Sala 06. 
Valor: R$ 1.500,00 (um mil e 
quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL 
M e d i n d o 
aproximadamente 60 
m² Endereço: Rua das 
Castanheiras, nº 1001, 
sala 806, 8º andar do 
Edifício Classic Center, 
Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: 
R$ 1.600,00 (um mil e 
seiscentos reais) mensais 
+ taxa de condomínio. 
Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
a p r o x i m a d a m e n t e 
60 m² contendo: 02 
Compartimentos e 01 
Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 
1646, Centro na cidade de 
Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 
(um mil e quinhentos 
reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-
6623.

SALA COMERCIAL 
m e d i n d o 
aproximadamente 45 
m² contendo: 01 Copa, 01 
lavabo. Endereço: Avenida 
das Itaúbas, nº 4891, Bairro 
Jardim das Palmeiras 
na cidade de Sinop/MT. 
Disponível Sala 01, 02. 
Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-
6623

RESIDENCIAL CARIAMA 
- R$1.200,00 Detalhes 
do imóvel 3 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Área Serviço 

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) 

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Biomédico, com experiência em 
ressonância e tomografia; 
2-Auxiliar administrativo, com experi-
ência na área de departamento pessoal 
e financeiro;
3-Vendedor (a), com experiência;
4-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
5-Técnico em Segurança do Trabalho, 
com experiência; 
6-Técnico em Enfermagem, com 
COREN;
7-Serviços Gerais, com experiência; 
8-Secretária do lar, com experiência e 
referência;
9-Operadora de Caixa, com experiên-
cia;
10-Operador (a) de ponte rolante
11-Escrita fiscal, com experiência;
12-Eletricista automotivo, com experi-
ência;
13-Designer gráfico, com experiência; 
14-Desenhista, com experiência em 
AutoCad;
15-Controlador de pragas, com expe-
riência;
16-Comprador, com experiência e 
referência; 
17-Auxiliar de recepção, com experi-
ência; 
18-Auxiliar de produção, com experiên-
cia em gráfica;
19-Auxiliar de Cozinha, com experiên-
cia, masculino;
20-Auxiliar de avicultura, com experi-
ência;
21-Auxiliar de Açougueiro, com expe-
riência; 
22-Atendente virtual, com experiência 
em redes sociais; 
23-Açougueiro, com experiência.
24-Auxiliar de farmácia 

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

MARCELO GARCIA DA SILVA – ME, CNPJ: 
35.399.033/0001-30, torna público que requereu Junto a 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável do Município de Sinop-MT  o pedido de Altera-
ção de Razão Social da Licenciamento Ambiental (LP, LI e 
LO) do processo 003157/2018, para atividades de serviços 
de manutenção e reparação elétrica de veículos automoto-
res, da empresa LARISSA FANTINATO SAMPAIO, CNPJ: 
15.011.304/0001-21, localizado na Avenida Senador Jonas 
Pinheiro, 1463, Jardim das Oliveiras, Sinop-MT, para MAR-
CELO GARCIA DA SILVA – ME, CNPJ: 35.399.033/0001-
30.

MAX DIESEL LTDA ME CNPJ: 05.051.291/0001-60, Lo-
calizada RUA PORTO ALEGRE, 484, ALTO DA GLORIA, 
SINOP-MT, solicita o comparecimento do funcionário AL-
MIR SOUSA DA ROSA, CTPS 7399623 SÉRIE 0050/GO, 
PIS nº 125.17123.65-0, no prazo de 72 horas sob pena da 
letra “I” do Art. 482 da CLT, o qual configura Abandono de 
Emprego. Sinop/MT 21 de Janeiro de 2020.

23,24,25/01/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 003/2020  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal nº 505/2019, faz saber que 
estará realizando Licitação na Modalidade de Pregão Eletrônico - SRP nº 003/2020, 
regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei nº 
8.666/1993 e posteriores alterações, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço 
Por Item objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO GÊNERO ALIMENTÍCIO, PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS NACIONAIS DE ALIMENTAÇÃO 
ESCOLAR: PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEE, PNAEI E BRASIL 
CARINHOSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 07/02/2020 - 
Horário: 09:00 horas (horário de Brasília). Acolhimento das propostas eletrônicas: das 08h 
do dia 27/01/2020 às 18h do dia 06/02/2020 através do site www.bll.org.br. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, 
informações pelo telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal 
Milton José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto de 
Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-9909.  

 
Peixoto de Azevedo/MT, 24 de Janeiro de 2020. 

Emerson Nunes Freitas 
Pregoeiro 

O Município de Ipiranga do Norte – MT, através de sua Pregoeira, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Lei Federal 10.520 de 17 de julho de 
2002 e subsidiariamente a Lei Federal 8.666 de 21 de junho de 1993, 
torna público que consagrou-se vencedora do Pregão Presencial n.º 
003/2020 referente à “Registro de Preços Para Futura e Eventual 
Fornecimento de botijões, registros, recarga de gás e instalação de 
central de gás doméstico, a serem utilizados nas Secretarias Municipais 
da Prefeitura Municipal De Ipiranga Do Norte/MT”, a seguinte Empresa: 1) 
E. M. EHRIG E CI LTDA, devidamente inscrita no CNPJ sob o n.º 
07.131.187/0005-35, vencedora da presente licitação com valor global de 
R$ 29.210,00 (Vinte e Nove Mil, Duzentos e Dez Reais).

Pregoeira

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2020

Simone Machado da Silva
Ipiranga do Norte – MT, 24 de janeiro de 2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

FAZENDA, 7.475HA,   
c/ armazém, silos, moegas, balança, 

barracão, guarita, casa, poço artesiano, 
entre outras benfs., Faz. São Benedito.

Inicial 97.465.075,00 (PARCELÁVEL)

balbinoleiloes.com.br
0800-707-9272

INSTS. P/ HOSPITAL, 2.400M² A.T.,  
c/ consultórios, sala cirúrgica, salas de 

exames, pronto atendimento, sala de espera, 
laboratórios, entre outras benfs., 

Av. Brasil, Centro.
Inicial 1.889.468,00 (PARCELÁVEL)

IMÓVEIS EM CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE

EDITAL DE CHAMAMENTO PARA CREDENCIAMENTO N° 001/2020

Adilson José Pessatto

Ipiranga do Norte- MT, 27 de janeiro 2020.

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2020

O Município de Ipiranga do Norte – MT, pessoa jurídica de direito público 

interno, situado na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do Norte – 

MT, através da Comissão Permanente de Licitações, nomeada através da 

Portaria Municipal nº 001/2020, alterada pela Portaria 028/2020, torna 

público a todos os interessados que está aberto o prazo para o 

CREDENCIAMENTO das empresas e os profissionais autônomos que 

tenham interesse para realizar Perícias Médicas ao servidores 

encaminhados pela Prefeitura Municipal e IPIRANGA-PREVI pelo 

período de 12(doze) meses. O Credenciamento acorrerá no período de 

27/01/2020 a 28/02/2020, para viger a partir da assinatura do contrato por 

12(doze) meses. Os interessados poderão consultar o Edital e obter 

informações junto ao Depto.  de Licitações. O Edital poderá ser adquirido 

na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário 

d e  e x p e d i e n t e  d a  P r e f e i t u r a  o u  o b t ê - l o  n o  s i t e  

www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES 

ou ainda através do email: licitacao_ipirangadonorte@hotmail.com.

Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2020

REGISTRO DE PREÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

Objeto: registro de preços para futura e eventual contratação de serviços 
de hospedagem em Nova Mutum. Tipo: Menor preço por item - Data de 
Abertura:  07 de fevereiro de 2020. HORÁRIO: 08hh00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas. Nova Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 24 de janeiro de 2020.

Sérgio Vitor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020

Objeto:  registro de preços para futura e eventual aquisição de coifas para 
cozinhas e peças em granito para escolas prédios públicos. Tipo: Menor 
preço por item - Data de Abertura: 07 de fevereiro de 2020. HORÁRIO: 
14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. 
Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes e-mail 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 24 de janeiro de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 114/2019, TENDO COMO OBJETO: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MAQUINA DE SINALIZAÇAO VIARIA PINTURA TERMOPLASTICA A 
QUENTE, COM CARRETA PARA TRANSPORTE, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
MUNICIPAL(S),” CONFORME A SEGUIR, INDÚSTRIA TÉCNICA 
HILÁRIO LTDA, CNPJ Nº 53.524.443//0001-48, ITEM VENCEDORA – 
65808 (TCE 34604) R$ 109.000,00 – VALOR GLOBAL R$ 109.000,00.

AVISO DE RESULTADO

AVISO DE LICITAÇÃO

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 4/2020 TENDO COMO OBJETO 
'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 DE SORRISO – MT”, 
CONFORME A SEGUIR K DELICIA PANIFICADORA E CONFEITARIA 
LTDA CNPJ/CPF Nº 06.298.899/0001-57 ITENS VENCEDORA - 836050 
- R$ 8,49, - 836045 - R$ 1,14, - 836044 - R$ 0,55, - 836043 - R$ 0,46, - 
836046 - R$ 4,99, - 835350 - R$ 8,45, - 836047 - R$ 4,47, - 836048 - 
R$14,90, VALOR TOTAL GERAL R$31.893,00.

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeira

Miraldo Gomes de Souza

Marisete Marchioro Barbieri

PREGÃO PRESENCIAL N° 114/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 119/2019, 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIÊNE, 
COPA, COZINHA, UTENSÍLIOS, DESCARTÁVEIS E OUTROS 
MATERIAIS DESTINADOS AS UNIDADES DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) 
SECRETARIA(S) MUNICIPAL(IS)' CONFORME RETIFICAÇÃO A 
SEGUIR: SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA CNPJ/CPF Nº 
01.020.470/0001-80 ITENS VENCEDORA - 836368 - R$2,35, - 836384 - 
R$20,50, - 836332 - R$2,38, - 836353 - R$1,64, - 836289 - R$13,55, - 
836369 - R$2,73, - 836367 - R$4,65, - 836370 - R$2,77, - 836339 - 
R$5,98, - 836348 - R$6,20, - 836302 - R$13,57, MERCADAO DA 
LIMPEZA COM. E IMPORTACAO DE PRODUTO DE LIMPEZA LTDA ME 
CNPJ/CPF Nº 14.689.405/0001-93 ITENS VENCEDORA - 836286 - 
R$4,10, - 836343 - R$3,76, - 836344 - R$2,55, - 836378 - R$1,83, - 
836379 - R$2,40, - 836285 - R$3,36, - 836351 - R$3,72, - 836235 - 
R$19,00, - 836345 - R$1,10, - 836382 - R$2,45, - 836363 - R$1,35, - 
836380 - R$1,83, - 836381 - R$1,83, - 836330 - R$1,40, - 836354 - 
R$1,72, - 836357 - R$2,20, - 836355 - R$2,19, - 836356 - R$1,95, - 
836279 - R$45,30, - 836327 - R$1,60, - 836328 - R$1,60, - 836329 - 
R$1,60, - 836358 - R$5,25, - 836240 - R$2,20, - 836331 - R$2,85, - 
836338 - R$1,00, - 836251 - R$14,90, - 836252 - R$11,15, - 836325 - 
R$11,00, - 836300 - R$5,67, - 836295 - R$8,90, - 836296 - R$11,35, - 
836297 - R$14,70, - 836349 - R$3,39, - 836334 - R$11,75, - 836275 - 
R$35,90, - 836273 - R$9,65, - 836337 - R$10,80, - 836291 - R$7,80, - 
836366 - R$4,93, - 836292 - R$1,40, - 836324 - R$15,00, - 836322 - 
R$5,55, HIPERDENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO DE 
PRODUTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO - HOSPITALAR LTDA 
CNPJ/CPF Nº 13.994.852/0001-93 ITENS VENCEDORA - 836340 - 
R$3,32, - 836241 - R$24,90, - 836254 - R$24,50, BELAFORTE 
COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 24.296.486/0001-15 ITENS 
VENCEDORA - 836342 - R$4,50, - 835807 - R$5,45, - 836290 - R$0,54, - 
836336 - R$0,60, - 836346 - R$1,70, - 836362 - R$3,10, - 836298 - 
R$9,30, - 836280 - R$18,50, - 836281 - R$32,40, SORRISO 
SUPERMERCADOS LTDA CNPJ/CPF Nº 14.953.277/0001-43 ITENS 
VENCEDORA - 836287 - R$8,29, - 836283 - R$28,01, - 836232 - R$7,15, 
- 836301 - R$4,16, COMERCIAL LUAR LTDA CNPJ/CPF Nº 
02.545.557/0001-33 ITENS VENCEDORA - 836371 - R$1,95, - 836372 - 
R$1,50, - 836288 - R$3,99, - 836335 - R$1,75, - 836276 - R$6,40, - 
836347 - R$0,85, - 836365 - R$2,15, - 836364 - R$2,89, - 836282 - 
R$0,85, - 836255 - R$29,10, - 836256 - R$9,75, - 836360 - R$1,95, - 
836361 - R$10,25, MOSAICO DISTRIBUIDORA ATACADO E 
ELETRONICOS EIRELI CNPJ/CPF Nº 26.148.070/0001-85 ITENS 
VENCEDORA - 836373 - R$2,23, - 836374 - R$3,74, - 836333 - R$1,30, - 
836323 - R$2,70, - 836284 - R$79,38, - 836293 - R$3,52, - 836376 - 
R$1,65, - 836377 - R$3,45, - 836299 - R$5,20, - 836274 - R$7,62, - 
836234 - R$7,11, SUPER UTIL COMERCIAL LTDA CNPJ/CPF Nº 
15.392.562/0001-03 ITENS VENCEDORA - 836383 - R$26,60, - 836352 - 
R$7,20, - 836326 - R$1,62, - 836375 - R$3,09, - 836294 - R$1,25, VALOR 
TOTAL GERAL R$1.932.163,03.

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE RESULTADO

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Sorriso – 
MT, torna público aos interessados que se fará realizar licitação na 
modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 003/2020, através do 
JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a “CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
CERCAMENTO E GUARITA DO ATERRO SANITÁRIO DESATIVADO, 
CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS 
ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), 
DO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020, na sede da Prefeitura Municipal, 
situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – 
MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Pregoeiro

Comissão Permanente de Licitação.

PREGÃO PRESENCIAL N° 119/2019

Marisete M. Barbieri

TOMADA DE PREÇOS N° 003/2020

PREGÃO PRESENCIAL N° 4/2020

Miraldo Gomes de Souza

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

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 13 DE FEVEREIRO 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. 010/2020, 
tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E CONTRATAÇÃO DE MÃO DE 
OBRA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFOS EM 
VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S )  SECRETARIA (S )  
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MAIOR PERCENTUAL GLOBAL DE DESCONTO. 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.

PREGÃO PRESENCIAL N° 011/2020

Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO

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 12 DE FEVEREIRO 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. 011/2020, 
tendo como objeto o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO 
FORNECIMENTO DE CONCRETO USINADO CONVENCIONAL E 
BOMBEADO PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, das 
07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT
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Marcos Birigui deve manter mesma
formação que estreou goleando
DA REPORTAGEM

A delegação do Sinop FC já está 
em Cuiabá onde encara o Dom Bos-
co, no domingo (26), às 15h, na Arena 
Pantanal. O técnico Marcos Birigui 
deve manter a mesma equipe que go-
leou o Araguaia por 4 a 0 na estreia 
do Campeonato Mato-grossense na 
última quarta-feira.

A equipe titular na oportunida-
de era composta por: Pedro; Juninho, 
Victor Hugo, Eduardo e Caetano; El-
ber, Luan e Sérgio Queijinho; Daniel, 
Allan e Robinson – este, marcou dois 
gols na partida e é, por enquanto, o 
artilheiro isolado da competição.

Em reunião realizada na tarde 
de quinta, a comissão técnica, jun-
tamente com o presidente Agnaldo 
Turra, organizaram toda a dinâmica. 
“Já temos toda uma logística prepa-
rada. Chegamos na Capital no sába-
do pela manhã, à tarde fazemos um 
aquecimento leve e no domingo va-
mos para campo”, explicou Turra ao 
site Só Notícias.

REFORÇO
Após a goleada sobre o Araguaia, 

Agnaldo Turra anunciou em entre-
vista à Rádio Meridional FM a con-
tratação do atacante Juliano Fogaça, 
velho conhecido da torcida do Galo 
do Norte. O atleta tem 28 anos, com 
passagens pela base de Internacional 
e Grêmio, além de rodar por Capiva-
riano/SP, Mixto, Dom Bosco, e pelo 
próprio Sinop, quando foi artilheiro 
do Mato-grossense 2014, tendo retor-
nado, sem muito sucesso, em 2016.

“Na verdade, ele vai para o BID 
essa semana, provavelmente viaja. A 
gente sabe que temos que contratar 
conforme vamos realmente tendo 
condições. Com a presença da torcida 
a gente sabe que as coisas vão aconte-
cer”, disse o presidente.

Nas últimas três temporadas, 
Fogaça jogou pelo Santa Cruz, do Rio 
Grande do Sul, onde também rodou 
por Passo Fundo, Cruzeiro e Avenida.

MATO-GROSSENSE 2020 | Sinop deve ter mesma formação da estreia contra o Dom Bosco no domingotadual
Foto: Divulgação Foto: Divulgação

SÃO PAULO

Diniz fecha treino e deve ter
só uma mudança para clássico

REFORÇOS

Luverdense regulariza atacante
ex-Athlético e zagueiro Braga

Foto: Divulgação

Foto: albari rosa

Tricolor enfrenta o Palmeiras, no domingo, em Araraquara 

Marcelo Rosa jogou em 2019 por Toledo-PR e Vitória 

DA REPORTAGEM

O técnico Fernando Diniz 
fechou o treino tático do São 
Paulo na manhã desta sexta 
(24) no CT da Barra Funda. 
A equipe se prepara para en-
frentar o Palmeiras, no pró-
ximo domingo, às 15h, pela 
segunda rodada do Paulistão, 
na Arena Fonte Luminosa, 
em Araraquara. Todos os titu-
lares estiveram no campo nos 
15 minutos em que a impren-
sa pôde observar o aqueci-
mento. Na última quinta, eles 
fizeram um trabalho interno. 
A única mudança no time em 
relação ao que enfrentou o 
Água Santa, na última quar-
ta, deve ser a volta do lateral 
Reinaldo. Ele ficou fora da 
estreia para acompanhar o 
nascimento da sua filha. O 
Tricolor não conta para este 
início do campeonato com 
Igor Gomes e Antony (seleção 
olímpica) e Gabriel Sara, Ro-
jas e Walce (lesionados).

DA REPORTAGEM

Após a estreia com em-
pate em 1 a 1 dentro de casa 
contra o Dom Bosco, o Lu-
verdense se reforçou ofensi-
vamente para a temporada 
2020. A equipe regularizou 
o atacante Marcelo Rosa, 21 
anos, criado no Athlético/
PR, e com passagens por To-
ledo/PR e Vitória na tempo-
rada passada.

Marcelo chegou ao Ath-
lético nas categorias de base 
em 2011, pelo Sub-15. Em 
2016 ele estrou pelo profis-
sional e seguiu com atuações 
pelo Sub-23 até 2018. No ano 
passado, ele foi emprestado 
ao Toledo para a disputa do 
Campeonato Paranaense. Na 
sequência ele jogou o Cam-
peonato Brasileiro de Aspi-

rantes pelo Vitória.
O experiente zagueiro 

Braga, conhecido do fute-

bol mato-grossense, com 
passagem importante pelo 
Luverdense, também foi re-

gularizado e está apto para 
estrear no time do técnico 
Zé Roberto.

COPINHA

Gre-nal será 
3º clássico estadual
de clubes de fora 
de São Paulo
DA REPORTAGEM

Classificados para a fi-
nal da Copa São Paulo de 
Futebol Júnior, Internacio-
nal e Grêmio decidem o tí-
tulo neste sábado, às 9h, no 
Pacaembu. 

Será a primeira final 
entre os rivais gaúchos na 
Copinha e é apenas a ter-
ceira vez que a decisão tem 
clássico estadual sem envol-
ver os grandes de São Paulo. 
Em 1971, na terceira edição 
da Copinha, Fluminense e 
Botafogo empataram por 4 
a 4 – com vitória do Trico-
lor nos pênaltis por 4 a 3. Em 
1996, o América-MG bateu o 
Cruzeiro na decisão por 2 a 1.

Será a primeira vez na 
história que os clubes de 
Porto Alegre se enfrentam na 
decisão do torneio. O Grê-

mio disputará sua segunda 
final (perdeu para a Portu-
guesa em 1991). 

O Inter vai para a sex-
ta e busca o quinto título 
(venceu em 1974, 1978, 1980 
e 1998) – foi derrotado em 
1972 pelo Nacional-SP.

Em 51 edições desde 
1969, a competição de 2020 
será apenas a quinta sem um 
paulista na final – lembran-
do que em 1987 a Copinha 
não foi disputada. Além dos 
três clássicos estaduais – 
1971, 1996 e a deste ano –, o 
Internacional venceu o Atlé-
tico-MG por 3 a 0 em 1980, 
e o Flamengo bateu o Bahia 
por 2 a 1 em 2011. Em todas 
as outras 46 edições pelo 
menos um paulista esteve na 
final da Copinha. E em seis 
oportunidades os grandes de 
São Paulo fizeram a final.

Foto: Divulgação

Grêmio vai à segunda decisão em busca do primeiro título 

Sinop deve ir a campo com a mesma escalação da estreia ogaça já teve outras duas passagens pelo Sinop 
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DA REPORTAGEM

G1-MT

Com o registro de mor-
tes e internações provoca-
das pela dengue em Sinop, 
o poder judiciário decretou 
que o expediente no Fórum 
fosse reduzido nesta sexta-
-feira (24). 

A medida foi assinada 
pelo juiz e diretor do Fó-
rum, Cléber Zeferino de 
Paula, que decretou o fim 
dos trabalhos às 15h para 
que a parte externa e inter-
na da sede sejam dedetiza-
das.

No documento, o juiz 
cita o surto de dengue que 
acomete Sinop e a quanti-
dade de pernilongos que 
tem surgido nas dependên-
cias do Fórum. 

O Centro de Endemias 
da Secretaria de Saúde in-
formou que disponibili-
zou uma equipe para fazer 
o combate aos mosquitos 
com o uso de inseticidas no 
local.

Conforme a portaria, 
qualquer prazo processual 
que venceria nesta sexta-
-feira será adiado para o 
próximo dia útil. Já as me-
didas de urgência serão 
mantidas da forma de plan-
tão.

SURTO DE
DENGUE
Em dois meses, três pes-

soas morreram com sus-
peita de dengue na cidade. 
Duas delas em dezembro e 
uma em janeiro. Outros 30 
casos estão sendo investi-
gados e três pacientes estão 

internados em Unidades 
de Terapia Intensiva (UTI) 
com suspeita da doença. 
Em 2019, foram notificados 
2.458 casos de dengue em 
Sinop. Destes, 722 foram 
confirmados.

Já neste ano, até o último 
dia 17 de janeiro, foram 740 
notificações para a dengue 
e as confirmações chega-
ram a 279.

NA REGIÃO
Além de Sinop, outros 

dois municípios da região 
norte de Mato Grosso apre-
sentaram aumento nos ca-
sos suspeitos de dengue. 
Em Sorriso, as suspeitas 
aumentaram quase 249%, 
entre 2018 e 2019. 

De acordo com a Secre-
taria de Saúde de Sorriso, 
em janeiro de 2018 foram 
45 notificações. Em janeiro 
de 2019, foram 157 registros 
da doença. Neste mês, seis 
casos suspeitos estão sob 
investigação.

Em Lucas do Rio Verde, 
as notificações da doen-
ça aumentaram cerca de 
300%. 

Conforme a Secretaria 
de Saúde, de janeiro a de-
zembro do ano passado, fo-
ram 516 registros de casos 
suspeitos de dengue, três 
vezes mais que em 2018, 
quando foram feitas 129 
notificações.

Além das notificações 
de dengue, em 2019, fo-
ram registrados 11 casos de 
chinkungunya e 29 casos de 
zika. Já em Sorriso, foram 
seis registros de chinkun-
gunya e quatro de zika.

Foto: Divulgação

CHAPADA DOS GUIMARÃES

Filhotes de tucano resgatados
ganham lar temporário

MENSAGEM NO CELULAR

Esposa descobre caso extraconjugal
e tenta matar marido a facadas

COMBUSTÍVEIS

MT: distribuidoras 
vendem 12ª gasolina 
mais barata do país

Dos 5 filhotes, 3 tiveram asas mutiladas 

Foto: Divulgação

Dados são da Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis 

DA REPORTAGEM

Cinco filhotes de tuca-
no resgatados em operações 
contra o tráfico de animais 
foram levados nesta quinta-
-feira (23) para um sítio, 
onde vão ficar sob a guarda 
provisória de um voluntário.

Cinco filhotes de tuca-
no resgatados em operações 
contra o tráfico de animais 
ganharam um lar temporá-
rio até que estejam prepara-
dos para viver na natureza. 
As aves estavam no Batalhão 
Ambiental de Várzea Gran-
de, região metropolitana de 
Cuiabá, e nesta quinta-feira 
(23) foram levadas para um 
sítio, em Chapada dos Gui-
marães, a 65 km de Cuiabá.

Três deles chegaram ao 
abrigo de animais com sinais 
de maus-tratos. Estavam 
com as asas cortadas.

Depois do resgate, em 
dezembro e janeiro, as aves 
foram levadas ao Departa-
mento de Animais Silvestres 
da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), onde 
foi feita avaliação do estado 
de saúde. 

Então, encaminhadas 
o Batalhão Ambiental, que 
funciona como viveiro de 
recuperação e ressocializa-
ção para animais resgatados.

Ao todo, eram seis fi-
lhotes. No entanto, um deles 
apresentou problemas pul-
monares e foi encaminhado 
para o Hospital Veterinário 
da UFMT. 

Quando estiver bem, 
também deve fazer parte 
desse projeto desenvolvido 
por equipes da Secretaria 
Estadual de Meio Ambiente 
e da UFMT que preparam as 
aves para a reintrodução na 
natureza.

Os cinco tucanos es-

SÓ NOTÍCIAS

Um rapaz, 18 anos, foi 
esfaqueado na madruga-
da desta sexta-feira (24) em 
uma residência localizada no 
Jardim das Rosas, em Sinop. 

SÓ NOTÍCIAS

Enquanto o preço mé-
dio da gasolina vendida pelas 
distribuidoras é de R$ 4,133, 
o 12º mais barato do país, os 
consumidores pagar o 5º va-
lor mais caro no Brasil, com 
média de R$ 4,770. Os dados 
são da Agência Nacional de 
Petróleo, Gás Natural e Bio-
combustíveis (ANP).

O levantamento de pre-
ços foi realizado de 12 a 18 de 
janeiro. Nas distribuidoras, 
o preço médico de revenda 
é menor do que em estados 
como Rio de Janeiro (R$ 
4,559), Rio Grande do Norte 
(R$ 4,190), Minas Gerais (R$ 

4,412) e até do Distrito Fede-
ral (R$ 4,213).

No entanto, na compa-
ração do preço médio nas 
bombas de combustível, os 
consumidores mato-gros-
senses só pagam mais bara-
to que no Acre (R$ 5,02), Rio 
Grande do Norte (R$ 4,821), 
Minas Gerais (R$ 4,815) e To-
cantins (R$ 4,772).

Para o levantamento, a 
ANP pesquisou os preços de 
158 postos. Os valores pagos 
pelo litro de gasolina variam 
de R$ 4,43 a R$ 5,20. Isso sig-
nifica que para encher um 
tanque de 40 litros, o mo-
torista pode gastar entre R$ 
177,2 e R$ 208.

Foto: tJMt/Divulgação 

Prédio foi dedetizado nesta sexta-feira 

Expediente reduzido para dedetização
FÓRUM DE SINOP | Por conta do surto de dengue, medida foi necessária e processos são adiados

Ele foi socorrido pelo Corpo 
de Bombeiros e encaminha-
do ao Hospital Regional.

A esposa, 17 anos, foi 
levada à delegacia de Polícia 
Civil acusada de tentar ma-
tá-lo a facadas. À Polícia Mi-

litar, ele disse que a esposa 
viu mensagem no seu celular 
de um caso extraconjugal, 
iniciou uma discussão e des-
feriu as facadas.

A versão dela é que, ao 
ver as mensagens, foi agre-

dida pelo suspeito e, então, 
reagiu e o esfaqueou. Após 
ser ouvida na delegacia, ela 
foi liberada. O caso segue 
sob investigação da Divisão 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP).

tão sob a guarda provisória 
de um cuidador voluntário, 
até que tenham condições e 
capacidade de viverem sozi-
nhos.

A guarda provisória 

de animais silvestres é uma 
ação prevista pelo Conselho 
Nacional de Meio Ambiente 
(Conama) desde 2013. É con-
cedido ao cuidador volun-
tário um Termo de Guarda 

de Animal Silvestre (TGAS), 
por meio da qual ele assu-
me a responsabilidade pelo 
animal resgatado, apreendi-
do ou entregue espontanea-
mente.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, sábado, 25 de janeiro 2020 08 | www.diariodoestadomt.com.br

Royalties de porcelanas de
luxo vão financiar pesquisa
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Embrapa Agrossilvi-
pastoril está iniciando, 
em Sinop, uma pesquisa 
com oito espécies frutífe-
ras nativas amazônicas. O 
trabalho é desenvolvido 
em parceria com a Ecoarts 
Amazônia, uma entidade 
sem fins lucrativos, com 
uso de recursos oriundos 
da venda de porcelanas de 
uma coleção sobre a Ama-
zônia lançada pela empre-
sa portuguesa Vista Alegre 
em 2019.

Na pesquisa, será ava-
liado o desenvolvimento 
inicial e formas de pro-
pagação de espécies como 
bacurizeiro, camucamu-
zeiro, muricizeiro, tucu-
mazeiro, taperabazeiro e 
abricoteiro. Os materiais 
genéticos são oriundos 
da Embrapa Amazônia 
Oriental (Belém-PA), que 
já estuda o sistema produ-
tivo dessas frutíferas. As 
mudas usadas no experi-
mento vieram da capital 
paraense.

O pesquisador João Me-
neguci explica que, em 
médio prazo, com o acú-
mulo de informações, o 
objetivo é o de capacitar 
viveiristas e comunidades 
para a produção de mudas 
e manejo dessas espécies. 
Além disso, o trabalho 
visa tornar essas frutei-

FRUTÍFERAS | Embrapa Agrossilvipastoril inicia pesquisa com 8 espécies nativas da Amazônia
ras conhecidas da popu-
lação, uma vez que todas 
elas possuem potencial de 
uso comercial. A ativida-
de de pesquisa faz parte 
do projeto Amazon Flo-
ra, liderado pela Embrapa 
Rondônia e aprovado jun-
to ao Fundo Amazônia. 
A Ecoarts também fará 
aporte financeiro e apoio 
de mão-de-obra para con-
dução do experimento.

FINANCIAMENTO
A Ecoarts é uma Organi-

zação da Sociedade Civil 
de Interesse Público (Os-
cip) com sede em Sinop 
e São Paulo que utiliza 
materiais da floresta para 
a produção de artigos de 
decoração. As peças são 
vendidas em mercados 
internacionais e em gran-
des centros, com alto va-
lor. Parte do lucro retor-
na à floresta por meio de 
projetos de revegetação, 
treinamento de comuni-
dades tradicionais e cole-
tores e financiamento de 
pesquisa.

A Ecoarts fez uma par-
ceria com a empresa por-
tuguesa de porcelana de 
luxo Vista Alegre para a 
criação de uma coleção 
com motivos amazôni-
cos. Os royalties da venda 
dessa coleção, lançada na 
Europa no início de 2019, 
são destinados ao projeto 
Floresta de Alimentos.

Foto: AssessoriA

Bacurizeiro é uma das 8 espécies que serão utilizadas em pesquisa 

Plano de Saúde
INDIVIDUAL
Coletivo por adesão

Garanta a proteção
e a tranquilidade
que você e a sua
família merecem.

Entre em contato e solicite
mais informações.
Fone: (66) 3531-2152
Whats: (66) 99205-4072

*Disponível para:
 Advogado
 Juiz Federal
 Magistrado
 Arquiteto e Urbanista
 Servidor Público


