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FEMINICÍDIO

SINOP

CHOQUE-REI

Em 4 dias,
3 mulheres
assassinadas

Tentativa
de ataque
com facão
em escola

A sequência 
e tabu do 
Verdão contra 
o São Paulo 

Entre sábado e terça-
-feira, três mulheres foram 
mortas por homens. Os casos 
foram registrados em Pei-
xoto do Azevedo, Primavera 
do Leste e União do Sul. É 
definido como feminicídio “o 
assassinato de uma mu-
lher cometido por razões da 
condição de sexo feminino”, 
isto é, quando o crime envol-
ve: “violência doméstica e 
familiar e/ou menosprezo ou 
discriminação à condição de 
mulher”.

 Página -7

Durante Assembleia 
Extraordinária, pais de alunos 
e funcionários da Escola Es-
tadual Olímpio João Pissinati 
Guerra decidiram paralisar 
as aulas a partir nesta sexta. 
Essa decisão foi tomada 
como medida de segurança 
após uma recente tentativa 
de ataque que os estudantes 
sofreram.                    Página - 7

Mais um clássico entre 
Palmeiras e São Paulo vai agi-
tar a rivalidade entre alviver-
des e tricolores. Neste sábado, 
os rivais vão abrir disputa por 
uma vaga na final do Campeo-
nato Paulista.        Página - 6

Divulgação

Divulgação

isac Nóbrega/ebc

“LIVE DE QUINTA”

RESTAM QUATRO

Obesidade: nutrição no tratamento
O Diário do Estado MT traz uma entrevista com a nutricionista Crislaine Recalde, que destaca os cuidados rela-
cionados à obesidade, um problema que vem aumentando gradativamente em todo mundo, em todas as classes 
sociais, independente de sexo e idade.                     Página  -7

Divulgação

Os campeonatos estaduais vão se aproximando da reta final, e somente 
os quatro melhores vão permanecendo para sonhar com um título im-
portante na temporada. Campeonatos como o Mato-grossense, Paulista, 
Gaúcho e Mineiro já têm partidas hoje pelas semifinais.           Página - 6

ESTADUAIS NAS SEMIFINAIS

Mato-grossense é exonerada do
cargo de presidente da Embratur
Em sua já tradicional live às quintas-feiras, por meio das redes sociais, o presiden-
te Jair Bolsonaro anunciou a demissão da presidente da Embratur, a ex-deputada 
mato-grossense Teté Bezerra (esposa do deputado Carlos Bezerra). O motivo da de-
missão: um jantar promovido pela autarquia com um custo de R$ 290 mil.  Página - 3



“É mentira!”
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acreditar e compartilhar também.
Esse “efeito bola de neve” faz 

com que uma “pequena brincadei-
ra” se torne “verdade” para um nú-
mero absurdamente expressivo de 
pessoas.

Tudo fica ainda pior pelo fato de 
ser impossível fazer com que todas 

as pessoas envolvidas 
sejam devidamente 
informadas e conven-
cidas que se tratava de 
uma “pegadinha” de 
primeiro de abril.

Infelizmente a 
“graça” dessa data 
está cada vez menor. 
E a “falta de noção” de 
algumas pessoas está 
cada vez maior. Isso 
faz com que o primei-

ro de abril se torne algo verdadeira-
mente desagradável.

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

Estamos chegando no dia primei-
ro de abril e estou começando a “esto-
car paciência” para as “pegadinhas” 
que muita gente faz nesse dia. No 
Brasil, um País “movido” por “menti-
ras”, em nada me espanta a data ser 
“festiva”.

Em outros tempos a coisa acon-
tecia de forma 
um pouco mais 
“leve”. As pes-
soas faziam 
pegadinhas, 
“mentiam”, mas 
poucas exage-
ravam. Com o 
passar do tem-
po, a “perda de 
limites” por 
parte das gera-
ções mais jo-
vens, a popularização da tecnologia e 
os acessos irrestritos à grande rede, 
tudo parece ter se tornado pior.

Já vi postagens falsas, com in-
formações incorretas e imagens 
manipuladas, se tornando “virais” 
em redes sociais e comunicadores 
instantâneos. Hoje não é só o fato de 
uma pessoa acreditar no que ouviu e 
contar para duas ou três pessoas pró-
ximas, mas sim de alguém acreditar 
e compartilhar com toda uma lista de 
contatos, onde diversas pessoas vão 
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Já é desconfortável o bastante que o gover-
no Jair Bolsonaro (PSL) ostente um ministro do 
Meio Ambiente na condição de réu acusado de 
improbidade administrativa quando secretário 
estadual em São Paulo. Ricardo Salles, ademais, 
dá seguidas mostras de que pretende acumular 
conflitos na pasta.

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

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

O banco atua como gestor do fundo, seguin-
do normas de governança aprovadas pelo gover-
no federal. Pouco mais da metade dos projetos 
apoiados procedem, com efeito, do terceiro setor, 
mas as ONGs até aqui levaram somente 38% das 
verbas comprometidas. O estilo paranoide atin-
giu, na última investida, o Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (Conama), órgão que atua na for-
mulação de normas e critérios para a aplicação de 
leis ambientais.

Conta mais de uma centena de membros ti-
tulares e suplentes, representando cinco setores: 
órgãos federais (26 titulares), estaduais (27) e mu-
nicipais (8), entidades empresariais (8) e socieda-
de civil (22, portanto minoria).

Na primeira reunião do colegiado, Salles 
lançou mão de medidas um tanto intimidatórias. 
Transferiu o encontro do auditório amplo do 
Ibama para um na sede da pasta, mais acanha-
do. Designou lugares marcados a cada titular, por 
ordem alfabética, como se fora uma classe de gi-
nasianos.

Embora previsto em regimento, negou direi-
to à palavra aos suplentes. Manteve-os segrega-
dos em outra sala, com ajuda de seguranças. Um 
inconformado terminou agredido e teve os ócu-
los quebrados.

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

Editorial

Neurose ambiental

Ranking dos Políticos - Facebook

samentos, me acho o mais doente.
Porém ao olhar no leito ao lado vejo 

uma senhora com câncer, um seio de-
cepado, triste; dos seus olhos correm lá-
grimas silenciosa numa demonstração de 
sofrimento e dor, naquele instante me emo-
cionei, não resisti, silenciosamente come-
çou a correr uma lagrima dos meus olhos 
compartilhando com ela aquele sofrimento.

Mas a vida continua, nada para, tudo é 
movimento, frenesi, técnicos (as), enfermei-
ros (as), médicos (as) correndo de um lado 
para o outro sem parar numa busca cons-
tante, sem fim do melhor remédio para ali-
viar aqueles sofrimentos impostos pele mãe 
natureza aos seus inquilinos humanos.

O mais impressionante a se observar e 
capacidade, o conhecimento da medicina 
sobre o corpo humano, doenças as mais va-
riadas, são diagnosticadas e imediatamen-
te, tratadas pela equipe com competência, 
carinho e muita dedicação.

Aos funcionários da UPA, nossos agrade-
cimentos e gratidão pelo amor e dedicação. 
Não citarei nomes, todos sem exceção, me-
recem o respeito e admiração, são os Samu-
rais que lutam contra as mazelas da vida.

Um dia sem menos esperar você vai ter 
que procurar um hotel indesejável para ali-
viar o seu sofrimento. Lamentamos profun-
damente os descasos da administração pú-
blica com os filhos da terra, razão de Sinop 
existir, doentes já fragilizados, são trados 
nos corredores por problemas originados 
segundo informações pela falta de atendi-
mento do Hospital Regional, aos adminis-
tradores, abram seus corações, sejam hu-
manos, sensíveis, muito obrigado.

MANOEL GONZALEZ É SINOPENSE 
APOSENTADO

O que sou?

FECHA O TCE
O deputado estadual Xuxu Dalmolin 

defendeu a aprovação do empréstimo 
milionário do Governo junto ao Banco 
Mundial para reequilibrar as contas de 
Mato Grosso e cobrou que os deputados 
fiscalizem onde será aplicado o dinheiro 
economizado com a operação nos próxi-
mos cinco anos. O parlamentar ainda 
levantou o tom de voz para cobrar corte 
de gatos, defendeu redução do duodéci-
mo e radicalizou: chamou o Tribunal de 
Contas do Estado (TCE) de puxadinho do 
Legislativo e pediu o fechamento da cor-
te de contas.

PRECONCEITO A
HOMOSSEXUAIS
O ex-deputado federal Victório Galli foi 

condenado a pagar R$ 100 mil por danos 
morais coletivos devido às manifesta-
ções preconceituosas a homossexuais. O 
ex-parlamentar disse que vai recorrer da 
decisão e alegou que estão querendo proi-
bi-lo de se manifestar. Na decisão, a juíza 
da Vara Especializada Ação Civil Pública 
e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, Cé-
lia Vidotti, diz que não concordar com o 
homossexualismo ou com qualquer outro 
fato ou orientação sexual é um direito do 
cidadão, é uma garantia legal, mas que 
abusos não podem ser tolerados.

MAIS TEMPO
Autor do pedido de vistas que adiou 

a apreciação da solicitação de emprés-
timo feito pelo Governo ao Legislativo, 
o deputado Valdir Barranco discursou 
da tribuna da AL contra a medida, mas 
sem o mínimo aprofundamento técnico 
que seus colegas Wilson Santos e Lúdio 
Cabral demonstraram. Barranco falou 
da democracia americana, passou pelo 
desarmamento, citou o Brexit e no fim 
das contas cobrou que o parlamento te-
nha mais tempo para que os deputados 
tenham mais informações da matéria.

Um homem ficou ferido e precisou ser levado para uma UPA, em 
Cuiabá, depois de ser agredido por moradores, na quinta (28). Ele te-
ria invadido uma igreja para furtar fios de cobre. Moradores conse-
guiram detê-lo e o agrediram.

Não faça ou repasse “pegadinhas” em comunicadores 
instantâneos ou redes sociais. Esse tipo de coisa tem 
um alcance muito maior do que se possa imaginar, e faz 
com que uma quantidade imensa de pessoas acredite 
em algo que não pode ser “desmentido”. Seja responsá-
vel, a internet precisa disso.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

MANOEL GONZALEZ
Um dia sem menos esperar você 
vai ter que procurar um hotel indese-
jável para aliviar o seu sofrimento

É uma pergunta que faço ao longo do 
tempo, durante toda a minha vida. Com o 
organismo debilitado, vivendo mais uma 
vez temporariamente num ambiente de 
dor, internado na Unidade de Pronto Aten-
dimento (UPA) em Sinop, tentando recu-
perar parte da energia que o tempo me 
roubou, procuro penetrar nas entranhas 
da mente e buscar explicações para tudo 
que aconteceu e ainda acontece durante o 
meu tempo de vida aqui no planeta Terra.

Conclui que a maior parte do meu tem-
po foi dedicada a viver em conformidade 
com o sistema que os homens, políticos, 
ministros, deputados, senadores, religio-
sos, televisão, e outros, definiram como 
eu teria que viver aqui neste lugar; dentre 
eles citamos as Leis, Religiões, conceitos, 
preconceitos, moda, trabalho, escola, la-
zer e outros.

O restante está sendo destinado de 
conformidade com a natureza; entre eles 
as emoções os sofrimentos, as doenças a 
dor e os mistérios impenetráveis da men-
te e do misterioso universo com toda a 
sua grandeza de força, movimento, ener-
gia, luz a meio a escuridão.

Neste momento, mais uma vez encon-
tro-me aqui, na UPA, lugar de sofrimento, 
onde as pessoas vêm em busca de alívio 
de cura para as doenças que atingem os 
seus corpos físicos. Nesse lugar a vida 
para, deixamos de existir, somente o pen-
samento voa, viaja ao passado, volto para 
o presente.

Observo com detalhes tudo o que está 
acontecendo naquele lugar. Em princípio, 
meu pensamento se volta para dentro de 
mim, no leito, solitário, só eu e meus pen-

IMAGEM DO DIA

“Salles desgasta-se desnecessariamente 
na condução de sua pauta revanchista

“
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Presidente Bolsonaro em transmissão ao vivo pelas redes sociais 

PEC dará maior participação à população 

Colégios Militares em MT estão no ranking das escolas 
públicas com melhores índices de desempenho 

Mato-grossense é exonerada do
cargo de presidente da Embratur
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Em sua já tradicional 
live às quintas-feiras, por 
meio de suas redes sociais, 
o presidente da República 
Jair Bolsonaro anunciou a 
demissão da presidente da 
Embratur (Instituto Brasi-
leiro de Turismo), a ex-de-
putada mato-grossense Teté 
Bezerra – esposa do depu-
tado federal Carlos Bezerra. 
O motivo da demissão é um 
jantar promovido pela au-
tarquia com um custo de R$ 
290 mil.

Durante a transmis-
são ao vivo, Bolsonaro jo-
gou Teté aos leões e contra 
a opinião pública. “Chegou 
ao meu conhecimento que 
na semana que vem – olha 
só você, brasileiro –, a Em-
bratur, a sua presidente, está 
patrocinando um jantar. En-
tão, a Embratur patrocinan-
do um jantar. Eu acho que 
o Alceu Valença, se não me 
engano, ia cantar no jantar, 
certo? Preço do jantar: R$ 
290 mil. Você ia pagar a con-
ta”, disparou o presidente.

A indignação de Bol-
sonaro não parou por aí. 
“Não podemos admitir pas-
sivamente o preço estima-
do para o jantar. Isso é um 
escracho, um deboche para 
com o brasileiro que está 
cansado de pagar imposto, 

está cansado de quase que 
ser extorquido e não ter na 
ponta da linha uma presta-
ção de serviço”, concluiu.

Ao saber do jantar su-
perfaturado, Jair Bolsona-
ro ligou para o ministro do 
Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio, determinando a 
exoneração da presidente da 
Embratur e o cancelamento 
do jantar.

Filiada ao MDB, Teté 
assumiu a presidente da 
Embratur ainda na gestão 
do presidente Michel Temer 
em maio de 2018. Antes, ela 
foi secretária nacional de 
Qualificação e Promoção do 
Turismo do Ministério do 
Turismo, e fez carreira po-
lítica em Mato Grosso como 
secretária estadual de Turis-
mo, além de deputada fede-
ral e estadual.

CARTÃO
CAMINHONEIRO
Durante sua transmis-

são ao vivo, o presidente da 
República também anun-
ciou a criação do Cartão Ca-
minhoneiro, que vai garan-
tir a compra de combustível, 
pelos motoristas de carga, 
sem a variação oscilante do 
preço do óleo diesel, já que 
essa vinha sendo uma das 
maiores reivindicações da 
categoria. “Teremos, daqui 
no máximo a 90 dias, o Car-
tão Caminhoneiro. O que é 

“LIVE DE QUINTA” | A ex-deputada Teté Bezerra teria gasto R$ 290 mil em um jantar promovido pela autarquia
Foto: Divulgação

EDnilson aguiar/ o livrE

Foto - José Boas / Portal Da CiDaDE

Projeto Prevê

Emendas constitucionais: que sejam
apresentadas por iniciativa popular

PICADINHo

Servidores públicos de MT terão pagamento 
dos salários fracionados até o mês de julho

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Foi apresentado, na As-
sembleia Legislativa de Mato 
Grosso, Projeto de Emen-
da Constitucional (PEC) 
que acrescenta ao Art. 38 da 
Constituição de Mato Gros-
so, que seja possível à inicia-
tiva popular a apresentação 
de emendas constitucionais.

A iniciativa é do depu-
tado estadual Paulo Araújo 
(PP), e na opinião do progres-
sista, de acordo com o grande 
número de assinaturas colhi-
das, a proposta é bem aceita 
e se torna um fator de grande 
influência no funcionamento 
dos representantes eleitos. A 
aprovação da PEC também 
pode estreitar os laços entre a 
população e a Assembleia Le-
gislativa, que de fato é a casa 
do povo. 

“A iniciativa popular é 
o direito de que dispõem os 
cidadãos de propor projetos 
de lei para apreciação do Po-
der Legislativo e não se trata 
de exercício da democracia 
direta, em que o povo vota 
diretamente as leis, mas do 
modelo semidireto da de-
mocracia, em que os projetos 
são apresentados pela popu-
lação, fazendo com que par-
ticipem diretamente da vida 
política do estado em que vi-
vem”, explica Araújo.   

De acordo com a pro-
posta da PEC apresentada 
pelo deputado, fica estabele-
cido que, para que as emen-

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O governo estadual vai 
manter até o mês de julho 
o pagamento do funciona-
lismo público de forma fra-
cionada. Desde que assumiu 
a gestão de Mato Grosso, o 
governador Mauro Mendes 
vem adotando a postura do 
pagamento em três etapas, e 
agora vem o anúncio de que 
a postura será mantida du-
rante do o primeiro semes-
tre de 2019.

A informação foi con-

das constitucionais sejam 
apresentadas, a mesma terá 
que ter a assinatura de pelo 
menos 1% dos eleitores de 
Mato Grosso, distribuídos 
em pelo menos um décimo 
dos municípios.

O parlamentar justifi-

firmada pelo secretário de 
Estado de Fazenda, Rogério 
Gallo. “O sistema de escalo-
namento para o mês de abril 
está confirmado. Vamos di-
vulgar em breve as três datas 
de pagamento. E isso deve 
prevalecer até julho. A partir 
daí, esperamos, no segundo 
semestre, voltar a pagar no 
dia 10 (subsequente ao mês 
trabalhado). Nosso esforço é 
nesse sentido”, disse o secre-
tário em entrevista ao Diário 
de Cuiabá.  Para o governo, 
uma das dificuldades no pa-
gamento integral da folha 

eDUCAÇÃo MILItAr

ALMT analisa 
projeto que cria 
Colégio Militar 
na rede pública
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado estadu-
al Silvio Fávero (PSL), é 
autor do Projeto de Lei nº 
361/2019 que cria na rede 
pública de educação e na 
estrutura organizacional da 
Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros, os Colégios Mi-
litares (CMMT). Segundo o 
parlamentar, o intuito é ofe-
recer excelência no ensino, 
além de transmitir valores 
morais, disciplina, amizade, 
patriotismo, o respeito à fa-
mília e a pátria e o incentivo 
ao esporte.

Mato Grosso conta hoje 
com seis escolas militares 
nas cidades de Nova Mutum, 
Lucas do Rio Verde, Sorriso, 
Juara, Confresa e Alta Flores-
ta. Vale ressaltar, que as uni-
dades de Mato Grosso estão 
no ranking colégios públicos 
com melhores índices de de-
sempenho. A avaliação é do 
Índice de Desenvolvimento 
da Educação Básica (Ideb) 
de 2017, divulgado pelo ins-
tituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep).

“Não estamos falando 
em nenhuma novidade. A 
maioria dos estados brasi-
leiros já possui colégios ad-
ministrados pelo Exército 
ou Polícia Militar, todos for-
malmente definidos como 
escolas públicas, apesar de 

comumente haver cobranças 
ou pedidos de contribuição 
de taxas mensais, mas que 
servem para a manutenção 
dos colégios”, argumentou 
Fávero.

Pela proposta, os colé-
gios serão implementados 
em conjunto com as Secre-
taria de Estado de Educação 
e de Segurança Pública. Des-
sa forma, criar mecanismos 
que favoreçam educação de 
qualidade, policiamento co-
munitário, e o enfrentamen-
to da violência no ambiente 
escolar visando à promoção 
da cultura de paz e o pleno 
exercício de cidadania. A lei, 
se sancionada, permitirá a 
realização de convênios com 
órgãos federais, estaduais, 
municipais e privados, para 
aprimoramento do processo 
ensino-aprendizagem.

Segundo o diretor de 
Ensino, Instrução e Pesquisa 
(Deip) da Polícia Militar, co-
ronel Ronelson Jorge Barros, 
a diferença do colégio mili-
tar é o projeto político-peda-
gógico que tem como base o 
modelo paramilitar, ou seja, 
a organização particular de 
cidadãos não armados, mas 
fardados e sem pertencerem 
às forças militares regulares. 
“Nosso foco é o bom resulta-
do, a disciplina, a motivação 
para o estudo contínuo e não 
apenas o estudar para a pro-
va, além, claro de passar va-
lores”, disse.

salarial dentro do prazo con-
siderado normal, que seria 
até o dia 10 do mês, é a não 
transferência de recursos fe-
derais para o estado.

O secretário de Fazen-
da, Rogério Gallo, justifica a 
posição indicando o “calote” 
sofrido por Mato Grosso, no 
repasse de R$ 400 milhões 
relativos aos Fundo de Au-
xílio à Exportação (FEX), 
que é de responsabilidade 
da União, como forma de 
compensação aos Estados 
exportadores que isentam os 
produtos primários do pa-

gamento de ICMS (Imposto 
sobre Circulação de Merca-
dorias e Serviços). Esse mon-
tante deveria ser enviado ao 
Estado ao final do ano passa-
do, o que não ocorreu. 

“Ainda estamos num 
período muito crítico, em 
função do não repasse do 
FEX no final do ano passado. 
Ainda não conseguimos uma 
recuperação fiscal de dinhei-
ro egresso no caixa do Esta-
do nesse período. Por isso, 
está mantido esse sistema de 
escalonamento”, afirmou o 
secretário. 

isso? O caminhoneiro passa 
no posto de combustível, vai 
pagar o preço do óleo diesel 
do dia. Isso é uma vantagem, 
garante a ele que seu fre-

cou a apresentação da PEC, 
diante de uma fala do mi-
nistro do STF, Edson Fachin, 
onde afirmou que essa siste-
mática para a preposição de 
Emenda Constitucional nada 
mais é que uma forma de 
exercício da soberania popu-

lar. Outros estados brasilei-
ros como: São Paulo, Santa 
Catarina, Bahia, Goiás, Rio 
Grande do Sul, Distrito Fede-
ral, entre outros, já preveem 
a possibilidade de inciativa 
popular através de emendas 
constitucionais.

te não será consumido por 
possíveis reajustes no preço 
do óleo diesel [durante uma 
viagem de fretamento]”, afir-
mou o presidente.

Ainda durante a live, 
Bolsonaro garantiu que não 
haverá reajuste no preço do 
Diesel em intervalos infe-
riores a 15 dias. Vale destacar 

que há um zum zum zum 
pelas redes sociais de que os 
caminhoneiros já estariam 
se organizando para uma 
possível nova paralisação.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  garagem 
individual casa nova. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala e 
cozinha conjugada, 02 quartos, 
01 banheiro social, 01 área de 
serviço e garagem. Endereço: Rua 
dos Azulões, nº 1061, Bairro Maria 
Vindilina II na cidade de Sinop/
MT. Valor: R$ 800,00 (oitocentos 
reais) mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha e área 
de serviço conjugada, 01 sala e 
01 suíte. Endereço: Rua Roma, 
nº 535, Bairro Jardim Itália II na 
cidade de Sinop/MT. Valor: R$ 
950,00 (novecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
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) 

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

RUBENS SILVEIRA SPINDOLA , brasileiro , agricultor , 
portador do CPF sob n° 487.263.708-91 e inscrição es-
tadual n° 13.265.885-2 vem declarar que extraviou as 
notas fiscais n° 151 a 175 ref. a AIDF n° 729744 do dia 
07/06/2017.

 “J.I MOREIRA DE SOUZA & CIA LTDA , CNPJ: 
04.102.207/0001-28, localizada na Rua Colonizador 
Ênio Pipino Nº4239, Setor Industrial Norte. Torna público 
que requereu á Secretaria Municipal de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Sinop-MT, as licen-
ças ambientais, Licença Prévia-LP, de Instalação-LI e de 
Operação-LO, para as atividades  45.20-0-07 - Serviços 
de Instalação, manutenção e reparação  de acessórios 
para  veículos automotores’’. ENG. FLORESTAL LUANE 
DE OLIVEIRA- CEL: 66 99621-0933-luanesilva2327@
gmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT,
Aviso de

Edital Complementar 01
Pregão Presencial n.º 008/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, que na data de 
12/04/2019 às 08:30 horas (Horário de Mato Grosso), realizará uma nova sessão 
para abertura dos serviços que ficaram desertos no pregão Presencial 008/2019 
cujo objeto é  seleção de melhor Proposta objetivando o Registro de Preço para 
Prestação de serviços técnicos automotivos especializados – manutenções 
preventivas e corretivas – através de serviços mecânicos, elétricos e de 
lanternagem, Serviços de Torno e Solda nos veículos e maquinários das diversas 
marcas e modelos, pertencentes à Frota do Município de Nova Guarita - MT.
As Clausulas que não conflitam com as disposições do Edital Complementar 01, 
ficam mantidas na integra do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL No 08/2019, 
PROCESSO Nº 133/2019.
As especificações e a quantidade do produto, está discriminada no Instrumento 
Convocatório (Edital Complementar 01) e deverão ser minuciosamente observadas 
pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.
Cópias do edital e informações poderão ser obtidas na Prefeitura Municipal 
localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no 
horário das 08:30 hs as 11:00 ou através do site www.novaguarita.mt.gov.br e 
encaminhar o formulário/ recibo de retirada do edital devidamente preenchido para 
o departamento de Licitações através do e-mail licitacaonovaguarita@hotmail.com 

Nova Guarita – MT,  29 de Março de 2019.
Yana Maria Marcon

Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

RETIFICAÇÃO DO AVISO DE

 LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 009/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO torna público a 
retificação da publicação do AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 
009/2019, publicado no Jornal Diário do Estado em 29 de março de 2019.  Onde 
se-lê “Que será realizado às 13h30min do dia 09 de Abril de 2019, na sala de 
Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana.”, ler-se-á “Que será realizado 
às 13h30min do dia 11 de Abril de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal 
Milton José Santana.”. Peixoto de Azevedo-MT, 29 de Março 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 

DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA 
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO

Declaro que, em atendimento ao disposto nos Artigos 48 a 52 da Lei Complementar 
n.º 101/00, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, do 
município de Vera/MT, referente ao 1º Bimestre do ano de 2019 foi publicado no 
site oficial do município e poderá ser acessado através do link https://www.vera.
mt.gov.br/Publicacoes/R REO/2019/Geral/  o referido relatório é informado no site 
do Tribunal de Contas através do sistema Aplic e também ficam em meio físico à 
disposição dos munícipes no Paço Municipal.

MOACIR LUIZ GIACOMELLI
Prefeito Municipal

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-2489 
Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 

 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

 

 

Inexigibilidade de Licitação n° 019/2019 

 

 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade 
de licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa ODIR ROBERTI 
MARTINS, (CNPJ/MF nº 04.897.775/0001-62), no valor global de R$14.328,80 
(QUATORZE MIL, TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA 
CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, 
tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 
ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 
005/2019 da Chamada Pública n° 005/2018, que dispõe sobre credenciamento dos 
serviços por preço fixo. 

 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 28 de março de 2019. 

 
 
 
 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
  
 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 
 
 
 
 
 
 

Inscrição n° 006/2019 
 
 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa PHOENIX – 
GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE 
MEDICA, HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA (CNPJ nº 
03.642.746/0001-97), fora julgada APTA ao Edital N° 005/2019 da Chamada 
Pública n° 005/2018 para os serviços médicos, no segmento de 
UTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01 e 02, exceto os 
itens 07, produzindo desde já seus efeitos legais.  

 

 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 29 de março de 2019. 

 

 
 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
 

 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

 

01,02,03/04/2019.
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TERMO DE RATIFICAÇÃO
PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 002/2019

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta das empresas PERFIL HOSPITALAR 
LTDA, (CNPJ - 019.430.036/0001-33) no valor global de R$ 4.069,00 (Quatro Mil e 
Sessenta Reais) e CIRURGICA ALSTYN EIRELI ME (CNPJ - 023.141.314/0001-
00) no valor de R$ 11.786,45 (Onze Mil Setecentos e Oitenta e Seis e Quarenta 
e Cinco Centavos). Tudo com fundamento no artigo 24, inciso IV da Lei Federal 
n.º 8.666/93, tendo como objeto o fornecimento emergencial de medicamentos e 
insumos hospitalares para atender o Hospital Regional de Peixoto de Azevedo.

Peixoto de Azevedo/MT, 29 de Março de 2019.

Mauricio Ferreira de Souza
Presidente CISRVP

99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
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 medindo 
aproximadamente 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 medindo 
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$1.200,00 Detalhes do imóvel 
3 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 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  

BARRACÃO/GALPÃO 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE CONVOCAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio da Comissão 
Permanente de Licitação torna público a convocação das empresas 
participantes da Concorrência Pública nº 002/2019 que trata da 
“Contratação de empresa especializada para realizar a Construção da 
EMEF Cora Coralina, visando ampliar o atendimento escolar para os 
educandos da comunidade do bairro Jaime Seiti Fujii e Vida Nova, 
propiciando uma estrutura física adequada que atenda as prioridades 
educacionais da referida instituição de ensino.” para a sessão de 
julgamento das propostas, que se dará no dia 04 de Abril de 2019, às 
08:00 horas na sede da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT, 
Sala de Licitações, no Paço Municipal no endereço América do Sul, 2500-
S, Parque dos Buritis – Lucas do Rio Verde_ MT FUNDAMENTO LEGAL: 
Regida pela Lei Federal 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 
8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde MT, 29 de Março de 2019.

Paulo Henrique Brincker
PRESIDENTE

AVISO DE RESULTADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 012/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 010/2019
Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços Exclusivo para EPP, 
ME e MEI, para aquisição de gelo em cubo e gelo triturado (barra) e 
serviços de locação de caixas térmicas para as Secretarias Municipais do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, pelo período de 12 (doze) meses. 
Data: 29 de Março de 2019. Empresa Vencedora: JEISON JHONATAN 
DA ROSA EIRELI-ME com o item 01,02,03 e 04 no valor Total de R$ 
28.326,50 (vinte e oito mil trezentos e vinte seis reais e cinquenta 
centavos). Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Março de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA
DO EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 013/2019

EXCLUSIVO PARA EPP, ME e MEI
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio de sua 
Pregoeira Jéssica Regina Wohlemberg, designada pela Portaria Nº 1314 
de 10 de outubro de 2018, torna público a Prorrogação da Data de 
Abertura do Edital do Pregão Presencial nº 013/2019, que trata da 
“Contratação de empresa especializada para a execução (material e mão 
de obra) de Rede de Distribuição aérea urbana, conforme projeto em 
anexo, no Município de Lucas do Rio Verde – MT,  conforme 
especificações contidas no Termo de Referência – Anexo do Edital. ”, pelo 
motivo da publicação do Decreto Municipal  nº 4.284/2019 , de 28 de 
março de 2019 , que dispõe sobre o recesso de atendimento ao público do 
Paço Municipal de Lucas do Rio Verde, nos dias que antecedem a 
abertura deste certame, fica prorrogado a abertura do presente Pregão na 
forma abaixo delineada: Dia:  02 Abril de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 13:30 h até as 14:00 h (horário de Mato Grosso), do 
dia 02 Abril de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00 h (horário de Mato 
Grosso), do dia 02 Abril de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço 
Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde 
MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Março de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL nº 027/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços de 
arbitragem e de cronometragem para competições esportivas. Tipo: 
Menor preço por item - Data de Abertura: 11 de abril de 2019. 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 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 29 de março de 2019. 
Sérgio Vítor Alves Rodrigues. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 008/2019
O Município de Nova Mutum - MT torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 26 de Março 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de serviços para iluminação da praça no bairro Jardim das 
Orquídeas (zona urbana), Rua 10 e Rua dos Ipês ( Distrito Ranchão ) e 
QGBT para Subsecretaria de Infraestrutura no Assentamento (Pontal do 
Marape) da qual  fo i  vencedora a empresa: I tem 831896, 
ELETROTECNICA CENTRO OESTE E LAVA JATO LTDA inscrita no 
CNPJ sob o número 21.428.665/0001-70 no valor de R$ 129.219,60. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de interposição 
de recursos. Nova Mutum - MT, 29 de Março de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de serviços para manutenção das estradas vicinais, 
manutenção e limpeza do lixão municipal e aspersão de água em pátio e 
gramado de escolas municipais, em ruas desprovidas de pavimentação 
na cidade e comunidades do interior do município, Tipo: Menor preço por 
item - Data de Abertura: 11 de abril de 2019. HORÁRIO: 08h00min - 
LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. 
E d i t a l  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/l icitacoese-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 29 de março de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 017/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
DISPONIBILIZAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO 
HOTSPOTS DE REDE WIFI COM FERRAMENTA DE MARKETING E 
SEGURANÇA, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E GERENCIAMENTO 
EM PRAÇAS PÚBLICAS DO MUNICIPIO DE SORRISO – MT. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para disponibilização de software de gerenciamento 
hotspots de rede wifi com ferramenta de marketing e segurança, 
instalação, treinamento e gerenciamento em praças públicas. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: WIDE SOFTWARE DESENVOLVIMENTO DE 
SOLUÇÕES LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 5.760,00 (cinco mil, setecentos 
e sessenta reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE ENXOVAL DE BEBE PARA ATENDIMENTO DE GESTANTES EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CUJA CONCESSÃO DE 
BENEFICIO ESTÁ DEVIDAMENTE REGULAMENTADA POR LEI 
ORDINÁRIA 2045/2011 DE SORRISO-MT” CONFORME A SEGUIR, J.C. 
BAPTISTA FERREIRA GARCIA ME, CNPJ Nº 11.073.488/0001-01, 
ITENS VENCEDORA – 819994 - R$ 25.600,00, 828331 – 12.750,00- 
VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 38.350,00, SUPER UTIL COMERCIAL 
LTDA ME, CNPJ Nº 15.392.562/0001-03, ITENS VENCEDORA – 819995 
- R$ 25.620,00 - VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 25.620,00. VALOR 
TOTAL GERAL R$ 63.970,00.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro



Cuiabá chega às semifinais após duas goleadas sobre o Dom Bosco 
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Estaduais iniciam suas semifinais
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Os campeonatos esta-
duais de 2019 vão se apro-
ximando da reta final, e so-
mente os quatro melhores 
vão permanecendo para 
sonhar com um título im-
portante na temporada. 
Campeonatos como o Mato-
-grossense, Paulista, Gaúcho 
e Mineiro já têm partidas 
hoje (30) pelas semifinais.

Por isso, acompanhe o 
levantamento que o Diário 
do Estado MT traz para você 
ficar ligadinho na rodada do 
final de semana.

MATO-GROSSENSE
O Estadual deste ano 

tem tido predomínio total 
do Cuiabá, que é o atual bi-
campeão, tendo terminado 
invicto em 2018 e que ainda 
não perdeu uma partida se-
quer no campeonato deste 
ano. Para ajudar ainda mais, 
a equipe aplicou duas go-
leadas no Dom Bosco pelas 
quartas de final: 5x0 e 4x0.

Seu adversário será o 
Luverdense, que eliminou 
o Sinop na quarta-feira, ao 
vencer o jogo por 1 a 0, e 
recebe o Cuiabá no Estádio 
Passo das Emas neste do-
mingo (31), a partir das 15h.

A outra semifinal será 
disputada no Estádio Luthe-
ro Lopes, em Rondonópolis, 
segunda-feira (1º). O União 
recebe o Operário VG, a par-
tir das 20h10. As partidas de 
volta das duas semifinais se-
rão disputadas na Arena Pan-
tanal, no sábado e no domin-
go, respectivamente.

PAULISTÃO- O maior 

campeonato estadual do país 
terá os quatro grandes dis-
putando a taça. Neste sába-
do (30), no Morumbi, o São 
Paulo recebe o Palmeiras, na 
partida de ida das semifinais. 
O jogo será disputado a par-
tir das 17h. Campeão Brasi-
leiro, da Copa do Brasil e da 
Libertadores pelo Verdão, 
o técnico Felipão busca um 
inédito título estadual.

Na outra semi, Corin-
thians e Santos duelam na 
Arena Itaquera, domingo 
(31), a partir das 15h. Por ter 
melhor campanha, o Peixe 
decide jogando no Pacaem-
bu no próximo fim de se-
mana. Campeão em 2017 e 
2018, o Timão luta pelo tri-
campeonato.

GAÚCHO
No Gauchão, as duas 

partidas de ida das semifinais 
serão disputadas no domin-
go. Em Caxias do Sul, o Ca-
xias recebe o Internacional 
a partir das 15h. A equipe da 
Serra Gaúcha eliminou o Ai-
moré nas quartas, enquanto 
o Colorado superou o Novo 
Hamburgo.

Já em Ijuí, o São Luiz 
recebe o Grêmio, no Está-
dio 19 de Outubro, a partir 
das 18h. O Tricolor passou 
fácil pelas quartas ao aplicar 
uma goleada de 6 a 0 sobre 
o Juventude no jogo de ida e 
apenas administrar um em-
pate sem gols na volta em 
Porto Alegre. O São Luiz 
passou pelo São José.

CARIOCA
O Campeonato Cario-

ca terá a decisão da Taça Rio 
neste domingo entre Fla-
mengo e Vasco, às 15h, no 

SOBRARAM QUATRO | Nos principais estaduais do país, os 4 melhores começam a brigar por uma vaga na decisão
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CHOQUE-REI

A sequência e tabu do Palmeiras
contra o São Paulo no Paulistão

SÓ ESTADUAIS

Cuiabá: maior invicto entre os
clubes das Séries A, B, C e D

GRÊMIO

Drama na defesa: 
apenas um zagueiro 
e improvisações

Invicto há dez anos, Verdão não sofre gols no Choque-Rei no 
estadual desde 2012 

Marcelo Oliveira cai no chão com as mãos no joelho direito

Cuiabá é favorito ao tri no Campeonato Mato-grossense 

DA REPORTAGEM

Mais um clássico en-
tre Palmeiras e São Paulo 
vai agitar a rivalidade en-
tre alviverdes e tricolores. 
Neste sábado, os rivais vão 
abrir disputa por uma vaga 
na final do Campeonato 
Paulista, torneio que vem 
favorecendo o Verdão no 
Choque-Rei nos últimos 
anos.

Sem perder um clássi-
co contra o Tricolor desde 
2009, o Palmeiras defende 
uma marca de não sofrer 
gols do rival na competição 
estadual há seis anos. Do 
empate em 3 a 3 disputa-
do em 2012, em Presidente 
Prudente, os alviverdes en-
gataram uma sequência de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Cuiabá não sabe o 
que é perder jogando pelo 
Campeonato Mato-gros-
sense há quase dois anos. A 
última derrota do Doura-
do foi no dia 7 de maio de 
2017, no segundo jogo da 
final do Estadual, 1 a 0 para 
o Sinop, fora de casa, mas 
o Cuiabá ficou com o título 
nos pênaltis. Com 26 jogos 
de invencibilidade, o time 
comandado pelo técnico 
Itamar Schülle tem a maior 
sequência sem perder, em 
estaduais, entre os clubes 
das séries A, B, C e D do 
Brasileiro. Em 2018, foram 
15 jogos do título invicto 
do Mato-grossense, com 12 
vitórias e três empates. Fo-
ram 26 gols marcados, com 
apenas oito sofridos.

Já neste Estadual, com 
a goleada da última quinta, 
sobre o Dom Bosco, por 
4 a 0, o Cuiabá chegou a 
11 jogos sem perder, com 
nove vitórias e dois empa-
tes, com um ataque ainda 
mais potente do que na 
temporada passada, na mé-

DA REPORTAGEM

Os 90 minutos eram 
mera formalidade. Afinal, 
depois de uma vitória por 6 
a 0 na primeira partida, era 
uma tarefa quase impossível 
ao Grêmio perder a vaga nas 
semifinais do Gauchão para 
o Juventude. Portanto, pou-
co importou o futebol apre-
sentado no 0 a 0 sonolento 
na noite de quinta-feira, na 
Arena. Mas, do quase amis-
toso, Renato Gaúcho tirou 
uma preocupação: Marcelo 
Oliveira.

Apesar de não ser o za-
gueiro dos sonhos da torcida, 
o ex-lateral cumpria com efi-
ciência a sua função. Na hie-
rarquia gremista, era o quar-
to jogador da posição. No 
atual momento, tornou-se o 
único disponível. Geromel e 
Paulo Miranda se recuperam 
de lesão e Kannemann estava 
com a seleção argentina.

Marcelo Oliveira dei-
xou o gramado da Arena aos 
prantos na, carregado na 
maca, após torcer o joelho 
direito. Na zona mista, no 
intervalo, o médico Márcio 

seis vitórias e um empate, 
com 13 gols marcados.

Considerando tam-
bém os jogos válidos pelo 
Brasileirão, o Palmeiras 
vem de cinco vitórias con-
secutivas contra o rival do 
Morumbi. O último triun-
fo são-paulino no clássico 
foi no primeiro turno do 
Campeonato Brasileiro de 
2017, em maio daquele ano.

No período, o Verdão 
construiu vantagem no 
Choque-Rei com golaços 
por cobertura de Robinho 
(em 2015) e Dudu (em 2017) 
e provocação de Valdivia 
a Rogério Ceni (em 2014), 
além dos mais recentes 
gols do colombiano Borja 
(em 2018) e de Carlos Edu-
ardo (em 2019).

Dornelles afirmou que a le-
são é no tendão patelar. No 
entanto, isso só será confir-
mado com exame de ima-
gem.

Para o primeiro jogo da 
semifinal contra o São Luiz, 
no domingo, Renato deve 
ter o volante improvisado 
Michel e Kannemann em 
condições para atuar. Para 
a semana seguinte, contra a 
Universidad Católica, na Li-
bertadores, Geromel deve 
estar de volta e formar a du-
pla com o gringo.

Com o problema mus-
cular de Paulo Miranda, as 
alternativas imediatas no se-
tor viram os meio-campistas 
Rômulo e Michel. Depois da 
lesão de Oliveira, até o late-
ral Bruno Cortez cumpriu a 
função. Rodrigues, zagueiro 
que chegou a treinar com o 
elenco principal, mas estava 
na delegação da equipe de 
transição na Europa neste 
mês, será integrado aos pro-
fissionais. O drama no setor 
defensivo deve ser contorna-
do em breve. Mas fica a lição 
para, pelo menos numerica-
mente, o restante do ano.

dia. São 26 gols marcados 
e três sofridos. A média de 
pontos conquistados nestes 
26 jogos de invencibilida-
de também é invejável. O 
Dourado somou 68 dos 78 

pontos que disputou, uma 
média de 87,1%.

O Cuiabá volta a jo-
gar neste domingo, diante 
do Luverdense, pela parti-
da de ida das semifinais do 

Mato-grossense. O Doura-
do busca o tricampeonato 
– foi campeão em 2017 e 
2018 – e o nono título Ma-
to-grossense, em 18 anos de 
existência.

Maracanã. A decisão definirá 
ainda a ordem das semifinais 
do campeonato.

Se o Flamengo for cam-
peão, haverá a disputa de 
duas semifinais do Carioca: 
Flamengo x Fluminense e 
Vasco x Bangu. 

Flamengo e Vasco te-
rão vantagem do empate em 
jogo único para definir os fi-
nalistas do Carioca. Se o Vas-

co for campeão, vai direto 
para a final do Carioca. 

O adversário será de-
finido em jogo único entre 
Flamengo e Bangu, com 
vantagem do empate para o 
Flamengo. Já a final tem duas 
situações:

1) se houver duas semi-
finais: isso acontecerá se o 
título da Taça Rio ficar com 
o Flamengo. Os vencedores 

das semifinais disputarão a 
final do Carioca em dois jo-
gos. Não haverá vantagem. 
Se houver empate em pon-
tos e saldo de gols, a decisão 
do título será nas cobranças 
de pênalti.

2) se o Vasco for cam-
peão da Taça Rio: enfrentará 
Flamengo ou Bangu na final 
em dois jogos. Nesse caso, 
terá a vantagem do empate 

em pontos e saldo de gols.

MINEIRO
Por fim, o Campeonato 

Mineiro começa a semifinal 
neste sábado. O Boa Espor-
te recebe o Atlético, em Var-
ginha, a partir das 17h. No 
domingo, é a vez do clássico 
América e Cruzeiro, na Are-
na Independência, a partir 
das 15h.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 30 de março a 01 de abril de 2019 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

Segundo nutricionista, obesidade está diretamente ligada a outros problemas 

Nutrição no tratamento de obesidade
FRANCIELE PELISSARI

Colaboradora

Você faz dietas milagro-
sas, que prometem perda de 
peso quase instantânea? Pra-
tica esportes? Para que suas 
dúvidas sejam solucionadas, 
hoje o caderno Cotidiano 
do Diário do Estado MT traz 
uma entrevista com a nu-
tricionista Crislaine Benites 
Recalde, pós-graduada em 
Suplementação Esportiva 
Aplicada à Saúde e ao Espor-
te, e atualmente supervisora 
de estágio de Nutrição Social 
na Clínica da Faculdade Fasi-
pe.

À reportagem, Crislai-
ne destacou os cuidados re-
lacionados à obesidade, um 
problema que vem aumen-
tando gradativamente em 
todo mundo, em todas as 
classes sociais, independente 
de sexo e idade, com desta-
que para a obesidade infantil. 
Confira:

Diário do Estado: Definição de 
obesidade: é uma doença?

Crislaine Recalde: A de-
finição mais clara para a obe-
sidade é o excesso de gordura 
corporal, é sim considera-
da uma doença crônica não 
transmissível e, de acordo 
com a Organização Mundial 
da Saúde, é uma das doenças 
mais prevalentes no mundo 
hoje.

DE: Existe diferença en-
tre obesidade em uma pessoa 
adulta e uma infantil?

CR: Não, na verdade é 
exatamente a mesma, o que 
mudaria seria a questão do 
tratamento para cada indiví-
duo, de acordo com a causa, 
se seria genética ou multifa-
torial como falta de atividade 
física, má alimentação, mas é 
a mesma coisa.

DE: O psicológico de uma 
criança é afetado quando bus-
ca o tratamento nutricional? 
Quais as maiores dificuldades?

CR: Afeta sim, pois 
geralmente a criança tem 
medo. Das crianças que já 
atendi, elas chegam com 
medo de você tirar algum ali-
mento do cardápio dela, ou 
fazer ela parar de comer, esse 
é o maior medo, ou seja, “ai 
vou na nutricionista, eu não 
vou mais poder comer”, e é 
mais difícil porque para um 
adulto você fala que ele pre-
cisa comer isso ou aquilo e o 
entendimento é mais fácil, e 
a criança questiona o porquê 
de não mais poder comer 
certos alimentos. É a questão 
dos hábitos alimentares que 
os pais formam, e ela sempre 
comeu determinado alimen-
to, aí quando vai à nutricio-
nista, e a pessoa fala que ela 
não vai poder comer mais. 
Até não pode ser trabalhado 
desta forma, tem um pro-
cesso de troca e não restrin-
gir, tanto que o cardápio de 
criança é diferente de adulto.

DE: Existe um tratamento 
específico para obesidade in-
fantil?

CR: É feito o cálculo 
para perda de peso de crian-
ças, que é um cálculo diferen-
te do adultos que a gente não 
apresenta quantidades, para 
que isso não possa desenvol-
ver na criança transtornos 
alimentares, porque se desde 
pequeno você começa a falar 
pra criança “você pode isso 
e você não pode aquilo, só 
pode essa quantidade e não 
uma quantidade maior”, ela 
começa a criar transtornos 
alimentares, e é muito disso 
que causa a anorexia, a bu-
limia que a criança vai afe-
tando o psicológico de “não 
posso comer, vou engordar 

TEMA RECORRENTE | Pais: muita atenção ao que comemos e ao que damos aos nossos filhos
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CUIABÁ

Ladrão furta fios de cobre em
igreja e é agredido por moradores

PÂNICO NA ESCOLA

Escola suspende aulas após
tentativa de ataque de mulher

FEMINICÍDIO

oEm 4 dias, três 
mulheres foram 
assassinadas em MT

Homem era monitorado por tornozeleira eletrônica 

Mulher assustou alunos na terça-feira em Sinop 

Casos foram registrados em Peixoto, Primavera do Leste e 
União do Sul 

DA REPORTAGEM

Situação que não é in-
dicada em nenhum caso, a 
violência – mesmo que seja 
contra um bandido – nunca 
é recomendada. Porém, por 
vezes, a própria população 
perde a paciência com cer-
tos marginais e parte para a 
agressão. Foi o que aconte-
ceu na noite de quinta-feira 
(28), em Cuiabá.

Um homem, identifi-
cado como Jovanildo Go-
mes da Silva, 31 anos, ficou 
ferido e precisou ser leva-
do para uma Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA) 
depois de ser agredido por 
moradores. Segundo a Polí-
cia Militar, ele teria invadido 
o prédio de uma igreja para 
furtar fios de cobre.

De acordo com a PM, 
depois de retirar os fios de 
cobre, Jovanildo foi visto 
pulando muros e deixando 
o local. Os moradores con-
seguiram detê-lo e o agredi-

DA REPORTAGEM

Durante Assembleia 
Extraordinária, realizada na 
noite de quinta-feira (28), 
pais de alunos e funcionários 
da Escola Estadual Olímpio 
João Pissinati Guerra decidi-
ram paralisar as aulas a partir 
nesta sexta (29). Essa decisão 
foi tomada como medida de 
segurança após uma recente 
tentativa de ataque que os es-
tudantes sofreram.

O problema começou 
na manhã da última terça 
(26), onde uma mulher iden-
tificada somente como Ales-
sandra teria tentado entrar 
na unidade de ensino com 
um facão na mão alegando 
que iria matar os alunos do 
local. “Ela só não conseguiu 
porque uma funcionária da 
escola correu e conseguiu 
ficar segurando o portão. 
Além disso, um professor foi 

DA REPORTAGEM

Dados contabilizados 
entre sábado (23) e a última 
terça (26) apontam que três 
mulheres foram mortas por 
homens em Mato Grosso. Os 
casos foram registrados em 
Peixoto do Azevedo, Prima-
vera do Leste e União do Sul.

Na terça, Francisca Ca-
brera Gonzalez, 52 anos, foi 
assassinada com um tiro de 
espingarda em União do Sul, 
dentro de seu sítio. 

O principal suspeito é 
o marido, Aparecido da Silva 
Ferreira, 46, mais conhecido 
como ‘Cidão’, com quem vi-
via há três anos. Depois do 
crime, o suspeito saiu do lo-
cal dizendo que iria se matar, 
e não foi mais visto.

Rosângela Alves de 
Souza, 39 anos, foi degolada 
pelo marido, Marcelo Del-
guingaro da Silva, 34, por 
ter gritado com ele, na noi-
te do último domingo (25), 
em Primavera do Leste. De 
acordo com a Polícia Civil, 
o fato aconteceu na Fazenda 
Cajuru, onde o corpo da víti-
ma foi encontrado com lesão 
causada por arma branca, na 
região da garganta, dentro 
de um dos quartos, em uma 

das residências da proprie-
dade agrícola. 

Uma criança de oito 
anos teria presenciado o cri-
me. O suspeito está preso.

Na madrugada no úl-
timo sábado (23), Jeane Ra-
quel de Brito, 23 anos, foi 
assassinada a tiros durante 
uma discussão com um sus-
peito ainda não identificado. 
O homicídio foi registro na 
Rua Pedro Álvares Cabral, no 
bairro Jerusalém, em Peixoto 
do Azevedo.

 
FEMINICÍDIO
Segundo um levanta-

mento inédito feito pela Co-
ordenadoria de Estatística e 
Análise Criminal da Secre-
taria de Estado de Segurança 
Pública (Sesp-MT) junto às 
delegacias, de janeiro a de-
zembro do ano passado fo-
ram registrados 38 casos de 
feminicídio no estado.

De acordo com a lei, é 
definido como feminicídio 
“o assassinato de uma mu-
lher cometido por razões da 
condição de sexo feminino”, 
isto é, quando o crime en-
volve: “violência doméstica 
e familiar e/ou menosprezo 
ou discriminação à condição 
de mulher”.

ram. Segundo os moradores, 
essa é a sexta invasão no lo-
cal. “Pelo modo de agir acre-
ditamos que é a mesma pes-
soa. Sempre vem no mesmo 

até ela e conseguiu acalmá-
-la. Mesmo assim, ela ficou 
gritando que iria atacar os 
alunos da mesma forma que 
ocorreu em São Paulo. On-
tem, teve essa assembleia e 
os pais decidiram suspender 
as aulas porque querem mais 
segurança. Eles estão com 
medo de mandar os filhos 
para a escola”, disse a dire-
tora da unidade Micaele de 
Carvalho ao site Só Notícias.

Ainda de acordo com 
a gestora escolar, a mulher 
tem problemas com esqui-
zofrenia. Um documento 
pedindo providências será 
entregue no Ministério Pú-
blico.

OUTRO LADO - O 
assessor pedagógico da se-
cretaria de Estado de Educa-
ção, Esporte e Lazer (Seduc), 
Anézio Bach, informou que 
está acompanhado o caso já 

local e deixa só prejuízo”, 
afirmou um morador, que 
preferiu não se identificar.

Jovanildo recebeu 
atendimento médico e foi 

levado para a Central de 
Flagrantes. Ele já tem outras 
passagens pela polícia e era 
monitorado por tornozelei-
ra eletrônica.

se eu comer”. Então a gente 
trabalha mais com cardápios 
ensinando mesmo a criança 
a comer alimentos saudáveis, 
com receitinhas gostosas, 
dependendo muito dos pais 
também. 

DE: Em relação à saúde, a 
obesidade pode causar outros 
problemas?

CR: Sim, a obesidade ela 
está diretamente relaciona-
da com desenvolvimento de 
diabetes, hipertensão, hiper 
colesterol, hiper trigliceride-
mia, que são os triglicérides 
aumentados e isso tanto em 
crianças quanto em adultos, 
e também não significa só o 
excesso de peso e de gordura, 
tem muitas crianças que eu já 
atendi que, em alguns casos, 
mesmo fazendo atividade fí-
sica e sendo magrinho, tem 
colesterol aumentado por 
causa da má alimentação, en-
tão as principais doenças são 
essas, por causa dessa gordu-
ra que se acumula na região 
abdominal.

DE: Durante o tratamento, 
na sua visão/experiência, quem 
sente mais dificuldade: um 
adulto ou uma criança?

CR: Criança, pois é mais 
difícil para eles assimilar, 
o porquê que precisa parar 
de comer, e na mentalidade 
deles para socializar, acham 
que precisam comer coisas 
gostosas, e já no adulto você 
fala que precisa comer deter-
minado alimento, já sabe que 
vai fazer bem. E quando os 
pais fazem o plano alimen-
tar junto facilita, que aí todos 
comem igual o que atrapa-
lha também é os pais querer 
comer alguma coisa e fazer 
diferente para criança, então 
depende muito da família.

DE: Quem está no maior 

grupo de risco?
CR: São mulheres com 

baixa renda, e crianças. Es-
tas por causa do sedentaris-
mo, por ser muita tecnologia, 
acaba fazendo menos ativi-
dade física, então as crianças 
têm aumentado o número de 
risco. As mulheres por con-
sumir alimentos mais bara-
tos, que acabam sendo mais 
calóricos.

DE: No início do tratamen-
to, o que mais muda na vida de 
uma pessoa ao ver os primeiros 
resultados?

CR: Realmente, acredi-
to ser a autoestima, mas tem 
muito do psicológico estar 
junto, porque se a pessoa co-
meça o acompanhamento, 
por 30 dias, volta para o re-
torno e não tem uma perda, 
aí ela já se sente desmotiva-
da, tanto que por isso mui-
tas pessoas adultas recorrem 
para a bariátrica, que é uma 
perda de peso mais fácil, só 
que daí trabalha a perda de 
pesa no corpo e não trabalha 

o psicológico e volta comer 
as mesmas coisas.

DE: É mais comum no 
quadro clínico da obesidade a 
má alimentação ou a questão 
de genética?

CR: Má alimentação, a 
maioria dos casos que apa-
recem pra gente é por maus 
hábitos alimentares, mas 
mulheres também tem bas-
tante a questão genética e 
hormonal, retenção de líqui-
do, porque o peso e o excesso 
de tecido não é só gordura, 
tem retenção de líquido tam-
bém, a estrutura óssea, po-
rém a maioria dos casos, é a 
má alimentação.

DE: Alguma dica para evi-
tar/prevenir que alguém che-
gue ao quadro de obeso?

CR: Em Saúde Pública, 
a gente usa mais a questão da 
prevenção, tanto que é mais 
barato prevenir do que tra-
tar, do que também chegar 
em um quadro que fica mais 
dificultoso, como por exem-

plo crianças. Quando tratado 
cedo, fica fácil de ela manter 
esse metabolismo acelera-
do, que facilita a perda de 
peso na fase adulta. Quando 
começa a observar crianças 
com sobrepeso, a preven-
ção facilita, a mudança de 
hábitos alimentares, acom-
panhado de um profissional 
orientando, que também não 
é só questão de calorias do 
cardápio, mas de educação 
interna.

DE: A obesidade pode le-
var à morte?

CR: Pode por causa 
dessas doenças que ela de-
sencadeia, diabetes, coleste-
rol aumentado que causa a 
obstrução nas veias que faz 
bombear sangue para o co-
ração, que seria o infarto. A 
obesidade está diretamente 
ligada à estas patologias, se 
não tratar, pode levar a óbito.

* Franciele Pelissari é acadê-
mica do 5º semestre de Jorna-
lismo da Faculdade Fasipe

foi “solicitado ao Ministério 
Público providências junto 
aos órgãos competentes uma 
internação da mulher. Ela 
tem esses problemas, mas 
não pode ficar amedrontan-
do os alunos e prejudicando 
toda a comunidade escolar”. 

A suspeita mais conhecida 
como “mulher do facão” es-
taria desconfiada que os es-
tudantes estavam roubando 
os tijolos de sua casa, e por 
esse motivo teria corrido 
atrás dos mesmos com o fa-
cão na mão.
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