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FRAUDE NA SAÚDE

CUIABÁ 300 ANOS

SORRISO

6 voltam
para a
prisão

Estudantes
mergulham 
na literatura
e história

Moradores 
denunciam
vandalismo 
em veículos

Na manhã do último 
sábado, a Polícia Civil cum-
priu seis mandados de prisão 
preventiva que fazem parte 
da “Operação Sangria”. O es-
quema investigado aborda ex-
-membros da gestão pública 
de saúde que monopolizavam 
a saúde em Mato Grosso atra-
vés de prestação de serviços 
médicos hospitalares e frau-
des em licitações.

 Página -3

“Se Monteiro Lobato 
tivesse nascido em Cuiabá, 
com certeza seria devoto de 
São Benedito e apreciador fiel 
da culinária e gastronomia 
regional”. A frase é da aluna 
Mariana Dias, do 5ª ano do 
ensino fundamental, do Co-
légio Salesiano São Gonçalo, 
que na última semana, visitou 
junto dos colegas, diversos 
pontos históricos da cidade 
pelo projeto “Lobateando pra 
Valer”.                  Página - 7

Por meio um grupo de 
WhatsApp, um morador que 
reside nas proximidades do 
bairro Alphaville, em Sorriso, 
denunciou atos de vandalis-
mo em dois veículos.

         Página - 7

Divulgação

luan CorDeiro

Thiago Silva

BRASIL LIVRE

FORÇA DO ELENCO

A locadora Victory Vídeo, que começou as atividades ainda na época das fitas VHS, no dia 2 de fevereiro de 1995, 
anunciou que fechará as portas. A data escolhida para o encerramento é 27 de abril. A culpa pela queda na pro-
cura? Pirataria, TV a cabo e serviço streaming.                    Página  -7

ASSeSSOriA

O Cuiabá conseguiu um ótimo resultado na partida de ida das semifinais do Mato-
-grossense. enfrentar o Luverdense no Passo das emas nunca é fácil, ainda mais 
sob um forte calor que se fez em Lucas do rio Verde. Mesmo assim, o Dourado 
venceu por 2 a 0, e deu um grande avanço rumo à decisão.                           Página - 6

CUIABÁ BATE O LEC FORA

Deputado dá aval e
MBL chegará a Sinop
Coordenador do Movimento Brasil Livre em Mato Grosso, o deputado esta-
dual Ulysses Moraes esteve Sinop para anunciar a chegada do núcleo do 
MBL. O coordenador será o vereador Adenilson rocha. em maio, acontece 
um congresso que contará com ciclo de palestras.  Página - 3

Locadora
de vídeo
anuncia o
fechamento



Se quer aparecer bem no Google...
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Mas o que realmente faz com 
que uma página seja exibida, de 
fato, no topo da lista, é o mecanis-
mo de patrocínio. Se você “paga” 
para o Google seu site vai ter lugar 
de destaque na pesquisa. Quais os 
valores devem ser investidos? Isso 

depende, basicamen-
te, do alcance e das 
dimensões dos resul-
tados esperados.

Nesse setor você 
deve, sempre, buscar 
orientação profissio-
nal quando não for 
extremamente quali-

ficado para lidar com esse tipo de 
recurso. Investimentos feitos de 
forma incorreta podem gerar pre-
juízos sem que o retorno sequer 
passe perto do esperado.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e crí-
ticas 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/pa-
ginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus 
quiser!

O Google, incontestavelmente, 
se tornou a mais popular das fer-
ramentas de busca utilizadas na 
atualidade. Acessado por uma infi-
nidade de usuários, especialmente 
os menos experientes, nas mais va-
riadas buscas, faz com que o meca-
nismo se torne 
cada dia mais 
“sólido”.

O que muita 
gente se per-
gunta é o que 
faz com que 
um determina-
do site apareça 
em posições privilegiadas na bus-
ca. Bom, a resposta é relativamente 
simples: dinheiro. Sim, o mecanis-
mo tem algumas referências claras 
(e evidentes) de que os primeiros 
resultados são os mais acessados 
e que, em uma boa quantidade dos 
casos, a segunda página de resul-
tados sequer é visualizada. Para 
que os resultados sejam exibidos 
em posições privilegiadas alguns 
mecanismos são combinados. Um 
deles é fruto da observação de seus 
hábitos de navegação. Sites com 
conteúdos que você demonstre in-
teresse são apresentados em posi-
ções mais visíveis na busca.
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A teoria é quase tautológica. Quanto mais parti-
dos representativos houver numa democracia, maior 
é a propensão a que o governo seja uma coalizão entre 
duas ou mais legendas. Vale para o presidencialismo e 
o parlamentarismo. A realidade é que começa a difi-
cultar as coisas — e a realidade brasileira as complica 
especialmente.

Aqui se decantou, ao longo de 30 anos de vigência 
desta Constituição, a combinação peculiar entre um 
presidente da República forte, embora menos do que 
era na largada, e um Congresso cada vez mais podero-
so como instituição, mas, paradoxalmente, ultrafrag-
mentado na sua composição partidária. O presidente, 
para realizar a sua agenda, necessita do Poder Legis-
lativo. A coordenação de deputados e senadores em 
maiorias estáveis, porém, tornou-se tarefa mais difícil 
com o passar do tempo.  Para piorar, os mecanismos 
de incentivo às boas práticas administrativas, como a 
Lei de Responsabilidade Fiscal, atuam concentrada-
mente sobre o chefe do Executivo.

Parlamentares adquiriram poderes —como o de 
evitar abusos nas medidas provisórias— e pleiteiam 
outros —como a execução obrigatória de mais um pe-
daço do Orçamento—, mas ainda atuam num vácuo 
de responsabilização e sob controle partidário evanes-
cente. Continuam livres para explodir pautas-bomba, 
que demolem o futuro em nome de imediatismos.

Acrescente-se o fortalecimento recente de orga-
nizações de controle do poder representativo, como 
o Ministério Público, a Polícia Federal e o Tribunal de 
Contas da União.

Tudo somado, o impasse parece ter-se tornado 
o resultado inercial da governança política no Brasil. 
Para lá o processo ruma, salvo quando muito esforço, 
engenho e arte são empregados pelas lideranças elei-
tas no sentido contrário. Os debates para reformar o 
sistema da representação são longos e controversos. É 
provável que inovações, como a cláusula de desempe-
nho e a proibição de coligações em pleitos para depu-
tado, ajudem a inverter, até certo ponto, a tendência 
ao despedaçamento partidário.

Há quem pregue remédios mais ousados e incer-
tos. É o caso do chamado semipresidencialismo, em 
que uma figura parecida à de um premiê surgiria. O 
debate, de todo modo, é necessário e bem-vindo.

No curto prazo, no entanto, nada será capaz de 
substituir, como antídoto à paralisia decisória, a ini-
ciativa e a capacidade de trabalho concertado das lide-
ranças que a população e os partidos escolheram. Ou 
se entendem, ou o Brasil afunda de volta na recessão 
econômica e na bagunça administrativa.

Os presidentes da República, Jair Bolsonaro (PSL), 
e da Câmara, Rodrigo Maia (DEM), precisam dar por 
encerrado o período das escaramuças. Passa da hora 
de trabalharem em harmonia pelo país.

Editorial

Coalizão ou impasse

Ranking dos Políticos - Facebook

em nome da tal “nova política”.
Essa história de nova política, embora 

com outro nome, já tentou prosperar no Bra-
sil: o excêntrico Jânio Quadros achava que 
o apoio popular era suficiente para escan-
tear os deputados e governar sem oposição. 

Quando entendeu que a ideia era furada já era 
tarde demais.

No mundo inteiro os partidos que apoiam 
governos democráticos querem participar dele 
indicando quadros para os cargos públicos, ex-
pediente que por si só não deve ser chamado de 
desonesto. Dizendo que a troca de favores não 
existe mais no Brasil o Presidente despreza 
apoios legítimos em nome de pretensa morali-
dade. Ele deveria saber que sem afagos aos par-
lamentares não há votos; sem votos a reforma 
previdenciária desmorona; sem a reforma a re-
cuperação econômica não acontece e o governo 
acaba.  

Mas o presidente não dá sinais de entender 
a necessidade da aproximação com o Congres-
so, ou de repente tem algum problema cogniti-
vo, porque nesta semana remexeu na ferida do 
Rodrigo Maia aberta pelo zero-2 que zombou do 
parlamentar, citando a prisão do seu sogro Mo-
reira Franco.

Esquecendo-se deste fato tão recente e da 
tempestade política que causou, Bolsonaro re-
petiu a descortesia com o deputado em entre-
vista na TV Bandeirantes. Como esperado Maia 
reagiu e redobraram as apostas do mercado no 
insucesso da reforma da previdência e no fra-
casso do governo.

Não quero tirar o sono dos inimigos do PT, 
mas se o STF liberar o Lula da prisão – supo-
sição não descartável – ele por certo viajará 
pelo Brasil potencializando essas confusões do 
Presidente. É bom lembrarmos de que o petista, 
mesmo da cadeia, conseguiu 45% dos votos vá-
lidos para seu poste Haddad na eleição passada.

RENATO DE PAIVA PEREIRA É EMPRESÁ-
RIO E ESCRITOR

Cuidado, presidente

SUSTO
O vereador Professor Hedvaldo Cos-

ta passou mal durante um encontro 
religioso em uma igreja, em Sorriso, no 
domingo. Por isso, precisou ser enca-
minhado a um hospital particular. Uma 
fonte próxima do parlamentar informou 
que ele estava – até esta segunda-feira 
– em uma Unidade de Terapia Intensiva 
para recuperação. A suspeita é que ele 
teve uma queda de pressão e, por isso, 
foi necessário o encaminhamento para 
a UTI onde serão realizados exames 
mais detalhados. Também existe sus-
peita de indicativo de um infarto.

GESTÃO MENDES
Mesmo após anunciar que não deve 

voltar a disputar eleições nos próximos 
anos, o procurador da Receita Federal, 
Mauro Lara de Barros, não deixa de fazer 
sua avaliação em relação à gestão de seu 
xará, o governador Mauro Mendes. Em-
bora diga que três meses ainda é muito 
pouco para cobrar mudanças nos cami-
nhos do Estado, o procurador acredita que 
o “rumo tomado pelo governo não é bom”, 
especialmente em razão de medidas to-
madas no início do ano e que, segundo o 
líder do PSOL, “penalizam” os servidores 
públicos.

REAJUSTE
O prefeito de Alta Floresta, Asiel Be-

zerra, assinou um decreto autorizando 
a empresa concessionária a aplicar um 
reajuste nas tarifas de água e esgoto no 
município. O aumento de 5,4% passará a 
valer a partir do dia 1º de maio, conforme 
o documento assinado pelo gestor. Com 
o reajuste, os valores por m³ de água, na 
categoria residencial, irão variar de R$ 
2,62 a R$ 13,61. Para comércios, variam 
de R$ 6,04 a R$ 9,19. Indústrias pagarão 
de R$ 7,09 a R$ 10,50 pelo m³. Já o setor 
público pagará R$ 6,56 a R$ 9,97.

Um forte temporal no domingo atingiu o sul do Nepal. Pelo menos 
28 pessoas morreram e 400 pessoas ficaram feridas. O temporal des-
truiu casas, derrubou árvores e postes de energia elétrica em Bara, 
distrito mais atingido pela tormenta no sul da capital Katmandu.

Fazer publicidade no Google é algo que deve ser 
muito bem planejado. Palavras-chave, público alvo, 
orçamento e muitos outros parâmetros devem ser 
criteriosamente definidos, ou a campanha pode se 
tornar um grande fracasso.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Niranjan Shrestha/AP

RENATO DE PAIVA PEREIRA
Essa história de nova política, em-
bora com outro nome, já tentou 
prosperar no Brasil: o excêntrico 
Jânio Quadros achava que o apoio 
popular era suficiente

Incluo o Presidente Bolsonaro no pedestal 
dos heróis brasileiros pela extraordinária fa-
çanha de ter derrotado o candidato Haddad, 
junto com Lula, Dilma e Gleisi nas últimas 
eleições.

Dito isto, sugiro a concessão ao nosso 
combativo Capitão do certificado de “honorá-
vel benfeitor da pátria”, título que lhe daria o 
direito de passar os restantes três anos e nove 
meses de governo pescando tucunarés nas 
lagoas brasileiras, desde que, claro, se com-
prometa a respeitar a leis ambientais para 
não tomar outra multa do IBAMA.

Entre uma fisgada e outra, nosso mito pos-
taria selfies com os peixes capturados e as 
enviaria aos seus seguidores apaixonados. 
Somente iria a Brasília duas vezes por sema-
na para assinar os papeis necessários e parti-
cipar dos compromissos formais do governo, 
cuidando de ler somente os discursos escri-
tos pelos assessores. O chefe do cerimonial, 
autorizado antecipadamente, desligaria o 
microfone sempre que ele insistisse em falar 
de improviso ou dar entrevistas ao vivo, acio-
nando imediatamente um dos generais para 
fazer a dublagem.

Essas medidas – deixar de manifestar-se 
politicamente nas redes sociais, abster-se das 
falas de improviso e de entrevistas ao vivo - 
fariam a bolsa chegar a 120 mil pontos, o dó-
lar cair para a casa dos R$ 3,70 e PIB iniciar a 
subida para fechar com 3,5% de alta até o final 
deste ano.

Brincadeiras à parte, não há como negar 
que o intempestivo Presidente, seus inconse-
quentes filhos, o grosseiro astrólogo Olavo de 
Carvalho e alguns ministros nomeados por 
esse mesmo guru estão fazendo um estrago 
gigantesco no governo, criando picuinhas e 
brigas totalmente evitáveis com o Congresso 

IMAGEM DO DIA

“nada será capaz de substituir, como 
antídoto à paralisia decisória, a iniciativa 
e a capacidade de trabalho

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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NOVA ADMINISTRAÇÃO 
ASSUME O MARECHAL 
RONDON

O aeroporto internacional Marechal Ron-
don em Cuiabá e outros três aeroportos come-
çam a operar pela iniciativa privada somente 
no final do ano. Sinop, Rondonópolis e Alta Flo-
resta ficam sob a administração do Consórcio 
Aeroeste, composto pelas empresas Socicam 
e Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e 
Turístico LTDA (Sinart). As empresas devem 
apresentar o plano de Transferência Operacio-
nal entre agosto e setembro deste ano. Entre as 
melhorias que devem ocorrer estão, climatiza-
ção e acesso à internet gratuita (wi-fi), adequa-
ção dos banheiros e sinalização aeroportuária.

EXECUTIVO QUER 
REDUZIR DESPESAS 
EM 25%

O Tribunal de Contas do Estado 
deve adotar a partir deste mês uma série 
de medidas administrativas para reduzir 
gastos. O ato administrativo expedido 
pelo conselheiro presidente Gonçalo Do-
mingos de Campos Neto, levou em conta o 
estado de calamidade financeira institu-
ída pelo governo do Estado nos decretos 
07 e 08/2019. O TCE/MT está autorizando 
custeios de ações básicas e consideradas 
obrigatórias e essenciais. A redução de 
custos prevê contenção de materiais de 
consumo, manutenção e limpeza.

VEREADOR PEDE 
INTERVENÇÃO NA 
SANTA CASA DE CUIABÁ

O vereador Marcrean Santos(PRTB),disse 
em entrevista ao site RdNews, que a gestão 
anterior deixou um passivo de R$ 100 mi-
lhões de dívidas em seis anos tendo recebido 
R$ 40 milhões de emendas. O vereador fez 
ainda um comparativo com outras entidades 
filantrópicas que não receberam nem metade 
desse valor e não contraíram uma dívida alta 
como a Santa Casa. Segundo ele deve haver 
uma investigação de quem são os culpados 
pela situação atual calamitosa do Hospital. 
“A intervenção é o princípio para buscar so-
lução”, afirmou Marcrean. 

Moraes e Rocha se encontram para formalizar chegada do MBL em Sinop 

Medida cautelar foi concedida pela conselheira interina 
Jaqueline Jacobsen 

Um dos alvos é o ex-secretário de Saúde de 
Cuiabá, Huark Correia 

MBL chega em Sinop com aval
de deputado Ulysses de Moraes
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Coordenador do Mo-
vimento Brasil Livre (MBL) 
em Mato Grosso, o deputado 
estadual Ulysses Moraes (DC) 
esteve na última sexta-feira 
(29), em Sinop para anunciar 
a chegada do núcleo do MBL 
na Capital do Nortão.

Em entrevista ao Diário 
do Estado MT, o parlamentar 
confirmou o nome do verea-
dor tucano Adenilson Rocha, 
como o coordenador no mo-
vimento na cidade de Sinop.  
No mês de maio, acontece 
um congresso na capital do 
Nortão que contará com ci-
clo de palestras, que contará 
com nomes importantes da 
organização do MBL dentro 
do estado de Mato Grosso.

O MBL ganhou noto-
riedade e amplitude nacio-
nal durante as manifestações 
que culminaram com a que-
da da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT). A partir daí o 
movimento que se iniciou 
nas ruas, buscou ampliar 
suas ações, defendendo al-
gumas bandeiras, como ser 

contra os privilégios abun-
dantes oferecidos à classe 
política.

Depois de se posicionar 
fortemente contra as ações 
de corrupção da máquina 
pública, lideranças do movi-
mento decidiram combater 
de dentro, e hoje o MBL tem 
representatividade em As-
sembleias Legislativas como 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e até na Câmara dos 
Deputados.

“São parlamentares que 
vêm dando exemplo, abrin-
do mão de privilégios, abrin-
do mão de regalias, entre os 
primeiros projetos nós pro-
pomos a redução de todas 
as verbas indenizatórias. E a 
ideia é estar ampliando isso, 
cada vez mais. Somos um 
movimento que visa cada 
vez mais a transparência do 
poder público e o comba-
te à corrupção”, salientou 
o Moraes.   O parlamentar 
classifica do MBL como um 
movimento suprapartidário, 
que está acima de partidos, 
tanto que não existe uma si-
gla exclusiva que seus líderes 

BRASIL LIVRE | Movimento contará com a coordenação do vereador Adenilson Rocha
Foto: thiago Silva
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MTI

Determinada suspensão imediata 
de Plano de Demissão Voluntária

PRECAUÇÃO 

Juiz quer evitar que Mendes seja
relator do caso Temer no STF

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A conselheira interi-
na do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT), Jaqueline Jacob-
sen, determinou a suspensão 
imediata dos processos de 
desligamento incentivados 
de empregados públicos da 
Empresa Mato-grossense de 
Tecnologia da Informação 
(MTI). A conselheira conce-
deu medida cautelar em Le-
vantamento de Conformida-
de (Processo nº 367508/2018) 
realizado pela Secex de Atos 
de Pessoal. O estudo mostrou 
que, além de fragilidades ju-
rídicas, o PDV é antieconô-
mico para a empresa e o Es-
tado de Mato Grosso.

Jaqueline Jacobsen de-
terminou ainda a notificação 
imediata do diretor-presi-
dente da MTI, Kléber Geral-
dino Ramos dos Santos; do 
secretário estadual de Pla-
nejamento e do adjunto da 

DA REPORTAGEM

O juiz federal Marce-
lo Bretas, responsável pela 
expedição do mandado de 
prisão do ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB), causou 
um desconforto no Supremo 
Tribunal Federal (STF) ao 
tentar evitar que o ministro 
Gilmar Mendes seja coloca-
do como relator do caso.

A preocupação de Bre-
tas se dá pelo fato de Gilmar 
Mendes, estar conhecido 
como um ministro que nos 
últimos tempos deu a deci-
são de tirar da cadeia vários 
envolvidos em esquema de 

Pasta, respectivamente Gui-
lherme Frederico de Moura 
Müller e Anildo Cesário Cor-
rea; e também do secretário 
de Estado de Fazenda, Rogé-
rio Gallo - todos membros do 
Conselho de Administração 
da MTI – acerca da decisão. 
Em caso de descumprimen-
to, foi fixada multa diária de 
10 UPFs. A conselheira aco-
lheu os argumentos dos au-
ditores da Secex de Atos de 
Pessoal, sustentados em po-
sicionamento já consolidado 
no âmbito do Tribunal Supe-
rior do Trabalho e do Supre-
mo Tribunal Federal, sobre a 
inexistência de estabilidade 
aos empregados públicos (ce-
letistas), tenham eles ingres-
sado nas empresas estatais 
antes ou depois da Emenda 
Constitucional 19/1988. Isso 
significa que eles poderiam 
ser desligados dos quadros 
da entidade por ato motiva-
do, ou até imotivadamente, 
evitando o ônus para a em-
presa estatal estimado em R$ 

corrupção, principalmente 
nos estados do Rio de Janei-
ro e do Paraná.

O alerta feito pelo juiz 
federal em seu despacho, en-
fatiza que o caso do ex-pre-
sidente Temer, que faz parte 
da Operação Radioativida-
de, não tem relação alguma 
com as operações Saqueador 
e Calicute, e nenhum des-
dobramentos delas, opera-
ções essas que estão sob a 
tutela de relatoria de Gilmar 
Mendes. “Apenas para evi-
tar confusões a respeito da 
competência para eventual 
impugnação desta decisão, 
repito que estes autos guar-

FRAUDE NA SAÚDE

Seis voltam para 
a prisão por crime 
contra a Saúde
DA REPORTAGEM

Na manhã do último 
sábado (30), a Polícia Ci-
vil cumpriu seis mandados 
de prisão preventiva que 
fazem parte da “Operação 
Sangria”. O esquema inves-
tigado aborda ex-membros 
da gestão pública de saúde 
que monopolizavam a saúde 
em Mato Grosso através de 
prestação de serviços mé-
dicos hospitalares e fraudes 
em licitações, organização 
criminosa, além de corrup-
ção ativa e passiva praticadas 
por médicos/administrador 
e funcionários públicos vin-
culados à Secretaria de Esta-
do de Saúde e à Secretaria de 
Saúde de Cuiabá.

Os contratos fraudulen-
tos de acordo com as inves-
tigações usados pela organi-
zação criminosa, entre elas 
estão a Proclin e a Qualycare.

Segundo a apuração, a 
organização mantinha influ-
ência dentro da administra-
ção pública, no sentido de 
desclassificar concorrentes, 
para que ao final apenas em-
presas pertencentes a eles 
(Proclin/Qualycare) possam 

atuar livremente no merca-
do.Na sexta (29), o desembar-
gador do Tribunal de Justiça, 
Alberto Ferreira de Souza, 
revogou as medidas caute-
lares decretadas anteriores 
e determinou novamente a 
prisão preventiva dos envol-
vidos nas fraudes de desvios 
de recursos da saúde pública.

Entre os detidos está 
o ex-secretário municipal 
de Saúde de Cuiabá, Huark 
Douglas Correia, além de Fá-
bio Liberali, Flávio Taques, 
Kednia Iracema Servo, Lu-
ciano Correia, Fábio Taques 
Figueiredo.

 
DELAÇÃO - As prisões 

foram decretadas na mesma 
semana em que veio à tona 
o conteúdo de uma delação 
premiada no caso. Através 
de informações obtidas pelo 
site MidiaNews, um delator 
revelou à Justiça que cerca 
de R$ 14 milhões desviados 
pelo esquema abasteceram 
campanhas de ao menos 
dez candidatos na eleição de 
2010. Ainda conforme o de-
lator, parte do dinheiro teria 
sido escondido na suíte de 
um motel em Cuiabá.

dam relação de conexão e 
continência com a ação pe-
nal derivada da denominada 
operação Radioatividade e 
seus vários desdobramen-
tos”, afirma Bretas em seu 
despacho. “Não há relação 
entre este procedimento e 
as ações penais derivadas 
das denominadas operações 
Saqueador e Calicute e seus 
desdobramentos”, comple-
tou o magistrado.

No Supremo, quando 
um processo é protocolado, 
a secretaria judiciária verifi-
ca se algum ministro é pre-
vento para julgar o caso, ou 
seja, se alguma outra ação 

relacionada já é de compe-
tência de um dos 11 integran-
tes da Corte. Se ninguém se 
encaixar no critério, é deter-
minada distribuição por sor-
teio eletrônico. 

Ministros da Corte ou-
vidos pelo Estadão/Broad-
cast em caráter reservado 
afirmam que a definição so-
bre o responsável por julgar 
uma eventual contestação da 
prisão de Temer no STF é o 
próprio tribunal - em última 
instância, o presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli. 
E consideraram esse trecho 
do despacho de Bretas uma 
provocação.

adentram.
“Dentro do sistema po-

lítico, como parlamentar, 
nós conseguimos fazer a po-
lítica de exemplo, e mostrar 
que é possível fazer tudo 
aquilo que nós pregávamos 
do lado de fora e é isso que 
nós estamos fazendo”, disse 
o deputado, quando questio-
nado pela reportagem sobre 
os motivos que fizeram com 
que o MBL não tenha ficado 
nas ruas e tenha entrado de 
cabeça na política.

A política de redução 
dos privilégios se faz cada 
vez mais importante, ainda 
mais no atual estado que vive 
Mato Grosso, em uma terrí-
vel crise pública financeira. 
“É inaceitável que um de-
putado estadual hoje, rece-
be tudo o que recebe. Mato 
Grosso está em estado de ca-
lamidade financeira, há três 
anos gasta-se mais do que ar-
recada, o estado está quebra-
do, mas na Assembleia, to-
dos os deputados estão seno 
pagos em dia. Só no mês de 
fevereiro os deputados rece-
beram mais de R$ 100 mil”, 
criticou o parlamentar.

53.478.849,26.
A Secex de Atos de Pes-

soal também afirmou que o 
PDV subestimou o interes-
se de adesão dos servidores. 
Durante a fase de estudos fo-
ram feitos dois relatórios. No 
primeiro, com a estimativa 
de adesão de 89 empregados 
aderentes, o custeio do pro-
grama de demissão foi esti-
pulado em R$ 53.478.849,26, 
diluído mensalmente no 
período 2018-2024, frente 
a um custo de permanência 

nos quadros da MTI de R$ 
119.265.829,00, gerando eco-
nomia de R$ 65.786.979,74 
para a estatal.

O cenário dois tra-
balhava com a hipótese de 
adesão de 42 empregados 
ao PDV, a um custo de R$ 
29.680.607,72, diluído men-
salmente no período 2018-
2024, frente a um custo de 
permanência nos quadros da 
MTI de R$ 65.695.025,83, ou 
seja, uma economia de R$ 
36.014.418,11.
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CHARGE DO DIA

“Não tenho jatinho parti-
cular”, diz Maisa ao faltar 
em aniversário de Anitta

Aparentemente, Maisa foi uma das 
convidadas para o aniversário da canto-
ra Anitta. No entanto, a jovem apresen-
tadora não compareceu ao evento e, nas 
redes sociais, ela explicou o motivo, logo 
após um seguidor questionar se ela iria à 
festa. “Infelizmente dramas de quem não 
tem jato particular, cursa o ensino médio e 
trabalha no dia seguinte”, afirmou Maisa, 
mostrando muito bom humor. Um outro fã 
chegou a perguntar se ela havia sido mes-
mo convidada para o aniversário, porém, 
a apresentador não respondeu a essa per-
gunta.

Nicole Bahls comete 
gafe em festa de 
aniversário de Anitta

Nicole Bahls foi um dos destaques da ce-
lebração do aniversário de Anitta, na última 
quinta-feira (28). Ousada, a beldade se jogou 
na temática da festa e foi vestida de sereia. 
“Eu achei que era para ir a caráter”, explicou 
nas redes sociais.

Isso porque a comemoração não era à 
fantasia e a famosa acabou se enfeitando 
mais do que a própria aniversariante. “Mas 
a Anitta me tratou super bem, isso que im-
porta”, ressaltou a ex-Panicat.

Além da morena, outras diversas cele-
bridades marcaram presença no evento. 
Dentre elas, Luisa Sonza, Isis Valverde, Lud-
milla, Lexa, Carilnhos Maia, Vera Fischer e 
Gloria Maria.

Kate Middleton quebra 
protocolos e se divertiu 
MUITO em evento real

Descontração quase nunca combinou 
com a família real britânica. Mas Kate Mi-
ddleton deixou esse detalhe de lado ao ficar 
cercada por crianças em um evento, o que 
resultou em dos momentos mais divertidos 
dela após ter entrado no clã da Rainha.

Sentada no chão de um parque, ao lado 
de uma menininha escoteira, Kate foi fla-
grada pelos fotógrafos “entrando na onda” 
dos pequenos, e provou que é uma “fada 
acessível” para ninguém botar defeito.

Ninguém imagina que veria Kate Midd-
leton, algum dia, dentro de uma cabana feita 
de folhas e galhos no meio de um parque 
na Inglaterra. Mas, foi assim que ela passou 
a visita a uma organização de escoteiros 
no Gilwell Park. A presença da duquesa de 
Cambridge tem a ver com o planejamen-
to de um novo projeto de escotismo para 
crianças. Na conta oficial do Palácio Ken-
signton no Twitter, também é possível ouvir 
ela brincando com o fato de que a cabana 
“é mesmo à prova d’água” (veja o vídeo na 
segunda publicação): De acordo com o Pa-
lácio, a entidade Scouts quer implantar um 
projeto para ensinar crianças de quatro e 
cinco anos sobre os valores que os escotei-
ros têm na vida, como trabalho em equipe, 
liderança e resiliência. A própria Duquesa 
foi escoteira quando era criança e, desde 
2012, é patrona da organização. Essa não é 
a primeira vez que a Duquesa de Cambridge 
“quebra um protocolo” em eventos reais.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Festa de aniversário de Anitta teve 
cardápio vegano e 400 convidados
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A festa de aniversário de Anitta aconteceu na noite desta 
quinta-feira (28) e na madrugada desta sexta, na casa da can-
tora, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O tema da festa de 
aniversário de Anitta foi “No Fundo do Mar” e a casa da funkei-
ra foi transformada pela decoradora Andrea Guimarães. A de-
coração contou com um navio pirata gigante no jardim da festa, 
um polvo enorme na sala, uma mesa para o bolo toda decorada 
com sereias e as paredes e o chão da casa se transformaram 
literalmente no fundo do mar.

Para a grande noite, a aniversariante escolheu um look se-
reia. Anitta usou um top todo brilhante, que imitava conchas 
do mar, e uma saia transparente. Ao longo da noite, a cantora 
trocou de roupa e colocou um shorts jeans para poder dançar 
à vontade. 

Para a comida da festa, Anitta escolheu um cardápio com-
pletamente vegano. A funkeira serviu para os convidados ham-
búrguer, cachorro quente, batata frita, coxinha e kibe, TUDO ve-
gano. Anitta segue a dieta desde o final do ano passado. Sua 

amiga, a ativista Luisa Mell foi a res-
ponsável por lhe apresentar a nova 
forma de se alimentar. O bolo, de 
quatro andares, também era vegano, 
assim como os docinhos. O cardápio 
é assinado pela banqueteira Lorena 
Abreu Para animar a festa, Anitta 
convidou os grupos Harmonia do 
Samba e É o Tchan. Xanddy, voca-
lista da banda, e sua mulher, Carla 
Perez, ex-dançarina do É o Tchan 

vieram dos Estados Unidos, onde es-
tavam de férias, só para a festa.

Na lista de convidados, feita à 
mãe pela cantora, estavam 400 con-
vidados, entre eles, muitos famosos 
como Jojo Toddynho, David Brasil, 
Glória Maria, Vera Fisher, Dani Ca-
labresa, Elba Ramalho, Isis Valver-
de, Ludmilla, Paulo Gustavo, Fabia-
na Karla, Luciano Huck, Angélica, 
Adriane Galisteu e muitos outros.
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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

Vagas de Emprego
1-Vendas / Limpeza, que goste de redes 
sociais;
2-Motorista, com CNH C, com experiência;
3-Representante Comercial, com experiência;
4-Chapeador, com experiência;
5-Almoxarife / Estoque, com experiência;
6-Balanceiro, com experiência comprovada;
7-Auxiliar de balanceiro / Auxiliar de produção, 
com disponibilidade de horários;
8-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
9-Garçom, com experiência;
10-Gerente comercial, com experiência;
11-Vendas, com experiência; 
12-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
13-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
14-Escrita fi scal (rural/agronegócio), com 
experiência, cursando ou graduado em 
contábeis;
15-Auxiliar de manutenção, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Pessoa com Defi ciência.
Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

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 fi scais n° 151 a 175 ref. a AIDF n° 729744 do dia 
07/06/2017.

CD LOGISTICA LTDA, CNPJ nº 25.188.567/0001-64, torna 
público que requer junto a SAMA/SORRISO, a Alteração 
de Razão Social (no âmbito do processo nº 2018/1161, em 
nome de Agromave Insumos Agrícola Ltda), para a ativi-
dade de Depósito de mercadorias para terceiros, exceto 
armazéns gerais e guarda móveis e atividade secundária 
de Carga e Descarga (com armazenamento de defensi-
vos agrícolas, fertilizantes e sementes), com área total de 
6.916,33 m², instalado na MT-242, KM 2,08, margem direi-
ta sentido Sorriso/MT à Nova Ubiratã, Chácara ALB - Lote 
Valo, Loteamento Industrial, no município de Sorriso/MT. 
Não foi realizado o EIA/RIMA.

CASA E LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA, 
CNPJ:30.303.744/0001-46 , torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorri-
so - MT - SAMA, a ALTERAÇÃO DA RAZÃO SOCIAL para 
SARA F. PAIM - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, CNPJ: 
33.100.304/0001-80, nas Licenças ambientais, com ativi-
dade principal de:47.44-0-99 - Comércio varejista de mate-
riais de construção em geral. Implantado no Município de 
Sorriso - MT, endereço: AV. Perimetral Noroeste, nº 1761 
, Bairro Jardim Primavera. Não foi determinado EIA/RIMA. 
(Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751). 

Adiles Fuhr, CPF nº 411.306.421-00, torna público que re-
quer junto a SAMA/SORRISO, a Licença Prévia e Licença 
de Instalação de Ampliação, de uma área de 5.070,55 m², 
para a atividade de Armazéns Gerais, a ser implantada na 
Fazenda São Martinho, localizada na MT 242, KM 32, lote 
07, Loteamento Tropical, Zona Rural no Município de Sor-
riso - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019

Inscrição n° 007/2019

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 CLINICA DR ALEX CUNHA 
ALONSO S/S LTDA (CNPJ nº 05.778.877/0001-21), fora julgada e aguarda 
recurso. 

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.

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) 3575-1017 
Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 
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Inscrição n° 007/2019 

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 CLINICA DR ALEX CUNHA ALONSO S/S LTDA (CNPJ nº 
05.778.877/0001-21), fora julgada e aguarda recurso.  

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

 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
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CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 
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CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 006/2019 

 
Inscrição n° 008/2019 

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 CLINICA DE LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGIA LTDA (CNPJ nº 
03.642.746/0001-97), fora julgada APTA ao Edital N° 006/2019 da Chamada Pública n° 001/2019 

para os serviços médicos, no segmento de CIRÚRGIAS VASCULARES do respectivo chamamento 

público, lote 01. 

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

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP.  

PROTOCOLO E JUSTIFICAÇÃO DE CISÃO PARCIAL DA 
MPACTO INSUMOS AGRÍCOLA LTDA. COM VERSÃO DO ACERVO CINDIDO À B2FC PARTICIPAÇÕES LTDA.

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Ofi cial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com 
a redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 
6.015/73, FAZ SABER a notifi cada Odila Freitas Rosa, ora apontado como antigo 
CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 12699, em que se requer a retifi cação de 
matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural situado no Município de Nova Ubiratã, com área total de 4.302,6236 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 190, Livro 02, deste 
C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Atanazio José Schneider, o 
qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do já referido notifi cado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos 
dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do 
artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 26 de março de 2019. 
Bruno Becker

Registrador de Imóveis 02,03/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019
EDITAL DE CREDENCIAMENTO Nº 001/2019

A PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO –MT, através da Comissão 
Permanente de Licitação, Portaria 052/2019 de 11 de fevereiro de 2019, torna 
público para o conhecimento de todos os interessados que será realizado o 
CREDENCIAMENTO de pessoa jurídica, para prestação de serviços na área 
de perícia médica, visando a AVALIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS 
EFETIVOS QUE APRESENTAREM ATESTADO MÉDICO TEMPORÁRIO, em 
conformidade com o disposto neste Edital, com fundamento no art. 25, caput, da 
Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores.
A documentação para habilitação de credenciamento de que trata o presente 
Edital, deverá ser entregue entre os dias 04/04/2019 e 03/05/2019, e protocolada 
no horário de expediente, das 07h00min às 13h00min (Horário Local), no 
Departamento de Licitação da Previdência Municipal de Novo Mundo – MT, situado 
RUA Nunes Freire, 012, Alto da Bela Vista, Novo Mundo/MT.
A Comissão Permanente de Licitação fará o julgamento do processo de habilitação 
que ocorrerá no dia 06/05/2019, às 08h00min(Horário Local), constando as 
decisões em ata circunstancial.
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Previdência Municipal em horário de expediente, das 07h00min às 
11h00min, ou através do telefone (66) 3539-6003.

 Novo Mundo – MT, 01 de abril de 2019.
ANTONIO MAFINI - Prefeito Municipal

Liria Kurten Wronski - Direitora da PREVI-MUNDO

CLEBER VALSOLER
Presidente da C.P.L.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2019

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 10/2019
Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, 
neste ato representada por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019 de 
02 de janeiro de 2019 torna público aos interessados que realizará licitação no dia 
16/04/2019, às 08H00, para futura e eventual Aquisição e Confecção de artigos de 
vestuários e enxovais (uniforme, lençol, campos entre outros), em atendimento a 
Secretaria Municipal de Saúde, conforme especifi cações do Edital de Licitação. A 
íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua 
Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores 
informações das 07H00min às 11H00min e no site ofi cial do município: www.
novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 01 de Abril de 2019. Luciana Da Silva 
Betarelo – Pregoeira.

Antonio Mafi ni
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO N° 003/2019

O Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas:Alemão Com.de Maquinas 
Agricolas Eireli, no item 03, no valor total de R$ 122.000,00 (Cento e vinte dois 
mil reais); Altair Fabro & Cia Ltda-EPP, no item 02, no valor total de R$ 6.699,00 
(Seis mil, seiscentos e noventa e nove reais); Kohler Implementos Agricolas Eireli, 
no item 01, no valor total de R$ 8.100,00 (Oito mil e cem reais). Juina-MT, 01 de 
abril de 2019.

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL

PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por meio de seu Pregoeiro, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que 
considerando a impugnação apresentada pela empresa ENZO 
CAMINHÕES LTDA, CONHECE-SE da impugnação interposta, por 
ser tempestiva, no MÉRITO, com base nas repostas técnicas da 
Secretaria Municipal de Transportes, julga-se pela IMPROCEDÊNCIA, 
visto que, o posicionamento é pela manutenção dos termos 
estabelecidos no Termo de Referência. Publique-se, Registre-se e 
Intime-se. Maiores informações poderão ser obtidas junto à 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 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

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 16 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 042/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, 
DEMAIS EQUIPAMENTOS E CONFIGURACAO PARA O SISTEMA 
DE GRAVACAO DE IMAGENS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

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 17 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES DE 
PEQUENO PORTE, TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (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



Jailson e Jr. Todinho saíram do banco para ajudar na vitória sobre o Luverdense 
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Vitória sobre o LEC confirma
a força do elenco do Cuiabá
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá conseguiu 
um excelente resultado na 
partida de ida das semifi-
nais do Campeonato Mato-
-grossense 2019. Enfrentar o 
Luverdense no Estádio Passo 
das Emas nunca é fácil, ain-
da mais sob um forte calor 
que se fez em Lucas do Rio 
Verde. Mesmo assim, o Dou-
rado venceu por 2 a 0, no 
último domingo (31), e deu 
um grande avanço rumo à 
decisão.

Agora, a equipe recebe 
o Luverdense, no próximo 
sábado (6), na Arena Panta-
nal, às 18h, com a vantagem 
de poder até perder por um 
gol de diferença que, mes-
mo assim, vai para a final. 
Ao LEC, só resta uma vitó-
ria maiúscula diante de uma 
equipe invicta há quase dois 
anos pelo Estadual.

O JOGO
Mais do que a vitória, o 

que se viu foi a força do elen-
co do Cuiabá. Com pratica-
mente todos os jogadores à 
disposição, o técnico Itamar 
Schülle escalou o que tinha 
de melhor diante do Luver-
dense.

O jogo começou bas-
tante truncado, com poucas 
chances claras e muita dis-
puta de meio-campo. As de-
fesas estavam seguras e não 

deixavam infiltrações nem 
enfiadas de bola se transfor-
marem em perigos claros de 
gol. Na verdade, a partida 
foi de baixo nível em Lucas. 
Tanto que nenhum chute a 
gol foi dado durante os pri-
meiros 45 minutos. Melhor 
para os goleiros, que tiveram 
um aquecimento de luxo.

A única chance de peri-
go foi para o Luverdense. O 
zagueiro Edson Borges, em 
um lance interpretativo, te-
ria recuado a bola para o go-
leiro Victor Souza. O árbitro 
Alinor Silva da Paixão mar-
cou irregularidade dentro da 
área, porém, após muita de-
mora e passividade do juiz, 
muito fraco tecnicamente, 
o LEC desperdiçou a chance 
na bola parada.

Na segunda etapa, o pa-
norama se mostrava o mes-
mo, mas quem tinha mais 
a perder era o Luverdense, 
que jogava em casa e preci-
sava fazer o resultado para 
jogar com tranquilidade na 
Arena Pantanal. Em um lan-
ce que ilustra a falta de ins-
piração das duas equipes, a 
zaga do Verdão bobeou, a 
bola sobrou nos pés de Ma-
rino, que deixou Agustín 
Gutierrez livre, sem goleiro, 
para marcar. Mas o uruguaio 
pegou de forma displicente, 
e o chute fraco saiu.

MUDANÇAS
O panorama começou 

MATO-GROSSENSE | Jogo estava chocho até as entradas de Junior Todinho e Jailson

Foto: Marcos ribolli

Foto: assessoria

Foto: reprodução

Foto: alexandre loureiro

O QUE ESTÁ EM JOGO?

Semifinal entre Verdão e SP
é marcada por incrível tabu

SEMIFINAIS

Fla-Flu será sábado, e Vasco
enfrenta o Bangu no domingo

INTER

Camilo e Jonatan 
Alvez renascem,
mas seguem com 
futuro em aberto

SP não arrancou nem um empate contra o Palmeiras na Arena

Camilo e Jonatan foram inscritos no Gauchão 
no fim de fevereiro As duas partidas semifinais serão disputadas no Maracanã 

DA REPORTAGEM

Um incrível tabu mar-
ca uma das semifinais do 
Paulistão: o São Paulo nun-
ca sequer arrancou um em-
pate do Palmeiras na nova 
arena do rival. São sete jo-
gos e sete vitórias alviver-
des.

Com o empate por 0 
a 0 no último sábado, na 
primeira partida, no Mo-
rumbi, o jovem time tri-
color terá de quebrar esse 
tabu no próximo domingo 
para avançar. Já o Palmei-
ras precisará de uma vitória 
no tempo normal (ou nos 
pênaltis, se houver novo 
empate) para se classificar 
à decisão do Campeonato 
Paulista.

O retrospecto do Pal-
meiras em sua arena é 
amplamente favorável. De 
2014 para cá, quando o es-
tádio passou por ampla 
modernização e foi reinau-
gurado, foram sete vitórias 
em sete duelos contra o ri-
val no local.

Além de ter 100% de 
aproveitamento, o Palmei-
ras também foi poucas ve-
zes vazado pelo São Paulo 

ASSESSORIA

A Federação de Fu-
tebol do Rio de Janeiro 
(Ferj) anunciou a data e os 
horários da fase semifinal 
do Carioca. No sábado (6), 
Flamengo e Fluminense se 
enfrentam às 18h no Ma-
racanã. No domingo (7), às 
15h, o Vasco encara o Bangu 
no mesmo estádio.

Por terem sido cam-
peões da Taça Rio e da Taça 
Guanabara, respectivamen-
te, Flamengo e Vasco têm a 
vantagem do empate. A se-
mifinal será em jogo único. 
A final terá dois jogos. Eles 
estão marcados para os dias 
14 e 21 de abril.

DA REPORTAGEM

Há pouco mais de um 
mês, os autores dos gols 
do Inter na vitória por 2 a 1 
sobre o Caxias no domin-
go sequer podiam jogar no 
Campeonato Gaúcho. Não 
estavam na lista de inscritos 
na competição. Mas Camilo 
e Jonatan Álvez jamais desis-
tiram de procurar um espaço 
no elenco. Os dois vivem si-
tuação curiosa, já que o fim 
de seus contratos se aproxi-
ma, e a tendência é pela saída 
ambos no momento.

O campo pode mudar 
essa situação. Camilo tem 
contrato até julho e depois 
fica livre no mercado. Ainda 
não há nenhuma negociação 
para renovação do vínculo 
entre Inter e o meia. Já Alvez 
está emprestado pelo Junior 
Barranquilla, da Colômbia, 
também até julho. O Inter 
precisaria desembolsar US$ 
2,5 milhões de dólares (R$ 
9,7 milhões) para comprar os 
direitos do centroavante. No 
entanto, o valor estipulado 
em contrato pode ser modi-
ficado com uma negociação 
e ser reduzido, se esta for a 
vontade colorada.

em sua arena. O adversário 
marcou apenas quatro gols 
nesse período. Das sete par-
tidas, o Palmeiras passou 
quatro sem ter sua rede ba-
lançada. Mais do que isso, 
nesse período, o Palmeiras 

“Não existe martelo 
batido. Aqui no Brasil enca-
ramos de forma diferente. 
Na Europa jogam até o últi-
mo dia do contrato, muitas 
vezes sendo titular, acabam 
saindo e não existe proble-
ma. O Jonatan tinha algumas 
propostas, mas preferiu ficar. 
O Camilo desde que chegou 
sempre foi um grande pro-
fissional, nos ajudou na Série 
B e fez um grande jogo. São 
questões negociais, o Camilo 
fica livre em poucos meses, o 
Jonatan tem opção de com-
pra, com um valor conside-
rável. Vamos esperar”, reve-
lou o vice de futebol Roberto 
Melo.

Em campo, Camilo co-
mandou o Inter em um bom 
primeiro tempo no Cente-
nário, enquanto Alvez foi 
decisivo para o resultado 
e, ao entrar na etapa final, 
melhorou o funcionamento 
coletivo do ataque. O meia 
esteve perto de ir para o Bo-
tafogo, enquanto o centroa-
vante negociou retorno ao 
Barcelona-EQU. A partir da 
certeza de permanência, a 
postura da dupla no dia a dia 
os levou até o jogo na semifi-
nal no Gauchão.

a mudar quando o Cuiabá 
perdeu Caio Dantas, artilhei-
ro do campeonato com oito 
gols, que se machucou. Jú-
nior Todinho entrou em seu 
lugar. Agustin também dei-
xou o campo, após perder o 
gol, para entrada de Jailson.

E as alterações surgi-
ram efeito. O meia-atacante 
Jailson fez grande jogada 
com Todinho, recebeu, lim-
pou a zaga do LEC e tocou 

na saída do goleiro Edson, 
aos 24 minutos.

Daí para frente, o Cuia-
bá seguiu mortal. Aos 31, em 
novo contra-ataque, Júnior 
Todinho pedalou para cima 
do zagueiro Kaique e rolou 
para o meia Eduardo Ramos, 
que com um chute de perna 
esquerda ampliou o placar.

O Dourado teve a chan-
ce de ampliar aos 35, nova-
mente com Eduardo Ramos, 

mas o meio-campista pre-
feriu chutar a gol um lance 
que poderia ter servido dois 
companheiros livres. O ar-
queiro salvou e impediu que 
o placar fosse ampliado.

Agora, o Luverdense 
só se classifica se vencer nos 
90 minutos por três ou mais 
gols. Caso devolva a diferen-
ça de dois tentos, indepen-
dente do placar, a decisão vai 
para os pênaltis.  Ao Cuiabá, 

uma derrota por até um gol 
garante a vaga à sua terceira 
decisão consecutiva.

COPA DO BRASIL
O Luverdense ainda 

tem um compromisso com-
plicado no meio de semana. 
Nesta quarta-feira (3), en-
frenta o Fluminense, no Pas-
so das Emas, no jogo de ida 
da terceira fase da Copa do 
Brasil, a partir das 18h15.

fez 21 gols, uma média de 
três por partida. Em três 
dos clássicos, a vantagem 
foi justamente de pelo me-
nos três gols no placar.

Cuca assume o co-
mando do time a partir 

desta terça-feira, no lugar 
do interino Vagner Manci-
ni. Ele vai estrear de cara 
em um clássico decisivo 
fora de casa contra o clube 
pelo qual teve passagem re-
cente.
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Victory Vídeo anunciou encerramento das atividades em Sinop 

Locadora de vídeo anuncia o fim
das atividades e comove clientes
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

“Eu chorei, os primeiros 
dias foram tensos. Ainda 
sinto aquela dorzinha”. Foi 
assim que Kerly Cruvinel, 
proprietária da locadora de 
filmes Victory Vídeo, de Si-
nop, resumiu a sensação ao 
anunciar o fim de uma era 
com o fechamento da em-
presa.

A locadora começou as ati-
vidades ainda na época das 
fitas VHS, mais precisamente 
no dia 2 de fevereiro de 1995, 
e anunciou que fechará as 
portas. A data escolhida para 
o encerramento é 27 de abril.

“Nossa empresa passou 
por várias etapas. Alguns 
momentos de alegria, outros 
nem tanto. Porém, sempre 
estávamos firmes durante 
esses 24 anos. Hoje, digo que 
temos amigos, construímos 
uma família e não uma fre-
guesia ou clientela. Infeliz-
mente, com muita dor no 
coração, temos que admitir 
que é inviável seguirmos”, 
contou.

Kerly explicou quais fo-
ram os pontos determinan-
tes para a queda do público 
adepto ao DVD. “Existem vá-
rios fatores, como a pirataria 
e a criação de novos tipos 
de mídia de entretenimen-
to. Além disso, ainda come-
çamos a perceber um certo 
abandono por parte das dis-
tribuidoras. Eu conseguia 
comprar uma média de 200 
filmes/mês, atualmente não 
compro 20. Locadora sem 

filmes é uma padaria sem 
pão, não funciona”, relatou.

Mesmo com a queda subs-
tancial na procura pelo ser-
viço, Kerly explica que não 
acredita que as empresas do 
ramo, Brasil afora, irão todas 
acabar. Segundo ela, sem-
pre existirão os “saudosos” 
e apaixonados pelos DVDs. 
A proprietária ainda lembra 
com emoção o início da his-
tória da loja e os avanços du-
rante os tempos.

“Batalhamos muito, tra-
balhávamos de domingo a 
domingo. Começamos com 
64 filmes na prateleira e che-
gamos a ter mais de 20 mil. 
Em determinadas épocas, 
atendíamos com mais de 20 
pessoas aqui na loja. Todos 
esses fatores levam a essa 
tristeza, essa dor que sinto 
hoje”, pontuou.

Para Kerly, o vínculo com 
os clientes marcou muito 
durante toda trajetória e é 
algo que ela irá levar duran-
te o resto da vida. “Foram 
tantos anos, às vezes as pes-
soas chegavam aqui alegres 
ou com problemas, porém 
nós tratávamos todos como 
amigos. Sempre criamos um 
vínculo com eles, uma afei-
ção. Nosso anúncio repercu-
tiu muito, algumas pessoas 
me encontraram na rua e 
pediram para não fechar as 
portas. Irei levar essas expe-
riências durante toda a mi-
nha vida”, afirmou.

O fato teve uma grande 
repercussão, principalmente 
nas redes sociais. A publica-
ção que anunciava o fim das 

SINOP | Um dos fatores para a queda de usuários e fechamento é o crescimento dos serviços de streaming
Foto: Luan Cordeiro

Foto: tVCa/reprodução
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TÁ CHEGANDO!

Estudantes mergulham na literatura
e história da ‘Cuiabá 300 anos’

SORRISO

Moradores denunciam vandalismo

SHOW SAFRA 2020

Começam os preparativos

Estudantes salesianos irão conhecer o Sítio do 
Pica Pau Amarelo 

Evento já tem data programada para o ano que vem 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

“Se Monteiro Lobato 
tivesse nascido em Cuiabá, 
com certeza seria devoto de 
São Benedito e apreciador 
fiel da culinária e gastrono-
mia regional”. A frase é da 
aluna Mariana Dias, do 5ª 
ano do ensino fundamen-
tal, do Colégio Salesiano São 
Gonçalo, que na última se-
mana, visitou junto dos co-
legas, diversos pontos histó-
ricos da cidade pelo projeto 
“Lobateando pra Valer”.

O objetivo é que os alu-
nos possam mergulhar na li-
teratura de Monteiro Lobato 
e na história centenária da 
capital mato-grossense, que 
este ano celebra seus 300 
anos. A atividade propor-
ciona aos alunos salesianos, 
apreciar obras literárias de 
Lobato e conhecer de perto 
os locais aonde chegaram 
os bandeirantes na beira do 
rio, que leva o nome da capi-

DA REPORTAGEM

Por meio um grupo de 
WhatsApp, um morador que 
reside nas proximidades do 
bairro Alphaville, em Sorri-
so, denunciou atos de vanda-
lismo em dois veículos que 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Show Safra BR 163 
de 2020 será realizado de 17 
a 20 de março. A Fundação 
Rio Verde espera aumentar 
em 15% a estrutura do parque 
e discutir tecnologia e infor-
mação. A expansão se deve 
ao número de visitantes e 
expositores que cresce a cada 
ano, segundo o diretor exe-
cutivo da Fundação, Rodrigo 
Pasqualli. “Queremos ofe-
recer uma estrutura melhor 
nas redes de energia e água, 
aumentar o estacionamento 
e pavimentar mais estradas 

tal, bem como as primeiras 
igrejas construídas, a gastro-
nomia regional, o modelo de 
arquitetura e artesanato aqui 
desenvolvidos, entre outros.

Segundo a coordena-
dora do ensino fundamen-
tal, Marlene Abdo, o colégio 
permite com este projeto 
iniciado há 17 anos, o des-
pertar pelo gosto da litera-
tura e o resgate cultural e 
histórico da antiga Cuiabá, 
favorecendo assim o apren-
dizado dos alunos, que apro-
vam e participam de ativida-
des externas do colégio.

Ao todo foram três 
aulas de campo realizadas 
durante a semana. Duran-
te a programação, os jovens 
passaram pelo São Gonçalo 
Beira Rio, a igreja do Bom 
Despacho, Catedral, rua de 
cima e rua debaixo no cen-
tro histórico, igreja de São 
Benedito padroeiro de Cuia-
bá, orla do Porto, Museu da 
Caixa D’água, entre outros 
locais que tão bem represen-

estavam estacionados em 
frente de residências. No áu-
dio, o morador diz que um 
grupo de garotos de bicicle-
ta, cerca de 10 indivíduos, 
estaria depredando carros 
da vizinhança. Nas fotos, en-
caminhadas pelo morador, 

para proporcionar uma visi-
bilidade melhor para o expo-
sitor e conforto ao visitante”, 
disse Pasqualli. Com a inten-
ção de transformar a insti-
tuição em um Centro Tec-
nológico nos próximos anos, 
a organização se programa 
para trazer palestrantes que 
apresentem informações e 
novas tecnologias. “Sempre 
focamos em avanços que a 
Fundação trabalha e proteína 
animal e só isso não repre-
senta nossa economia, temos 
que desmistificar isso e apro-
ximar o público da tecnolo-
gia e informação”, encerra o 
diretor.

tam a identidade cuiabana.
“Essas iniciativas trazer 

para os alunos a curiosidade 
de conhecer de perto a his-
tória de sua cidade, aliado 

a literatura infantil o que se 
torna ainda mais prazeroso 
para os estudantes”, comen-
tou o diretor do CSSG, Pe. 
Paulo Vendrame.

atividades teve centenas de 
comentários e compartilha-
mentos. “Eu sinto uma grati-
dão enorme. Fica a sensação 
de que realmente fizemos 
o trabalho com amor, que 
foi o que procuramos a vida 
toda. Vi crianças vindo aqui e 
chorando devido ao fim das 
atividades. O sentimento de 
ver isso é indescritível”, de-
clarou.

O cozinheiro Felipe Dero 
foi um dos inúmeros usuá-
rios que lamentou o fecha-
mento da Victory. “Me en-
tristece muito saber disso, 
mas sei que é inevitável. Foi 
uma coisa que marcou uma 
geração, uma era, e agora 
está se acabando. Eu tenho 
uma coleção com mais ou 
menos 400 DVDs. Então isso 
marcou muito minha vida”, 
conta.

NOSTALGIA
Dero, que era usuário do 

serviço, ainda destacou quais 
as maiores lembranças que 
o formato traz. “Eu lembro 
de três pontos importantes. 
Primeiramente, é minha 
infância. Depois, é um mo-
mento em que eu trabalhei 
com isso, em uma locadora. 
Por último e mais recente, 
foi quando eu tive meu pri-
meiro filho. As primeiras ex-
periências dele com filmes 
foram no DVD, íamos na lo-
cadora juntos”, ressaltou.

O cozinheiro ainda relatou 
quais os maiores diferenciais 
do formato que o fazem re-
cordar de tantas memórias. 
“Primeiro de tudo é a nostal-

gia que causa. Também tem 
a tradição, qualidade, cultu-
ra, entre muitos outros. Esses 
fatores mantêm meu amor, 
minha preferência e meu 
saudosismo”, explicou.

MUDANÇA
DE ERA
A estudante Elizandra Cris-

tina vai na contramão dos 
sentimentos descritos por 
Felipe e Kerly. Ela faz parte 
dos milhares de usuários das 
plataformas de streaming. 
“O DVD e o Blu-Ray têm 
seus benefícios. Entretanto, 

as plataformas de Streaming 
oferecem muito mais como-
didade. 

Você tem acesso ali, no 
aconchego do seu lar, e tem a 
velocidade também. Filmes 
que demoravam até meses 
para chegar nas locadoras, 
hoje chegam nas platafor-
mas em uma velocidade ab-
surda”, declarou.

Os serviços de vídeo de 
streaming vêm cada vez se 
destacando e crescendo mais 
no mercado. Atualmente, 
as plataformas contam com 
aproximadamente 620 mi-

lhões de assinantes. Apenas 
em 2018, 131,2 milhões de 
novos usuários se cadastra-
ram nos serviços.

Elizandra ainda finalizou 
ressaltando acreditar que 
a tendência é que as plata-
formas digitais continuem 
crescendo. “Esses serviços 
são mais práticos. Podemos 
ter tudo na palma da mão. 
Fora esses fatores, ainda tem 
o custo-benefício que vale 
muito a pena. No meu ponto 
de vista esse mercado só vai 
expandir e alcançar cada vez 
mais adeptos”, concluiu.

aparecem uma caminhonete 
F-250 com um retrovisor da-
nificado por um tijolo e um 
Fiat Toro com o vidro do mo-
torista quebrado. O morador 
ainda informa que o bando 
estaria agindo novamente na 
redondeza e aponta que os 

garotos teriam se dividido. 
Um grupo teria seguido para 
a Praça das Fontes e outro 
grupo seguido para o bairro 
Alphaville. Ainda não há in-
formações se os proprietá-
rios dos veículos registraram 
boletins de ocorrência.

NOVA MUTUM RECEBE 
INVESTIMENTO DE R$ 1 BILHÃO
Empresa FS Bioenergia anuncia investimento de 

R$ 1 bilhão em instalação de sua 3a unidade, com capa-
cidade de processar 1,3 milhão de toneladas de milho 
por ano e produzir 530 milhões de litros de etanol por 
ano. A indústria terá capacidade de armazenamento 
430 milhões de toneladas de milho, facilitando na nego-
ciação e compra direta com o produtor. A empresa deve 
gerar 1.500 empregos. O Estado deve arrecadar cerca de 
R$ 60 milhões por ano de ICMS (Imposto de Circulação 
de Mercadorias e Serviços).

ALTA FLORESTA INTENSIFICA 
CAMPANHA CONTRA DENGUE

Com a chegada do verão a Defesa Civil alerta para 
o aumento do mosquito Aedes Aegipti, (transmissor 
da dengue), devido as condições serem propícias para 
a criação do inseto. A orientação é para que a popula-
ção elimine locais que possam acumular água. Além 
do mosquito da dengue, chykungunya e a Zica também 
são preocupações. Grávidas devem redobrar os cuida-
dos para não serem infectadas, pois as crianças podem 
nascer com microcefalia. 

LUCAS DO RIO VERDE REGIS-
TRA 497 RECLAMAÇÕES NO PRO-
CON SOMENTE EM MARÇO

O Procon de Lucas do Rio Verde, juntamente com 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consu-
midor (Sindec), registrou 467 atendimentos somente 
no mês de março. Entre os mais reclamados estão os 
serviços com cartão de crédito e crediários em lojas e 
bancos, seguido por água/esgoto, gás, telefone e trans-
porte. Serviços de telefonia seguem na liderança repre-
sentando uma boa parcela de insatisfeitos. 
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