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AV. ACÁCIAS

Detran-MT
vai leiloar
quase 600
veículos

Conversão
à esquerda
agora é
proibida

O Detran-MT abre hoje lances 
para a oferta de 599 veículos 
através do segundo leilão da 
autarquia.  A expectativa da 
autarquia é de arrecadar R$ 
1,8 milhão. O encerramento 
dos lances ocorre no dia 25 de 
abril, às 9h. Todos os veículos 
possuem condições de trafegar 
pelas vias públicas.          Página  - 7

Está vendo na foto esta 
caminhonete fazendo a 
conversão à esquerda? 
Pois é. A partir de ago-
ra, este se torna um ato 
infracional de trânsito em 
Sinop. Motoristas que tra-
fegam pela Avenida das 
Acácias em ambos senti-
dos devem ficar atentos 
às mudanças na sinaliza-
ção da via.
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Christiano antonuCCi

ademir speCht

SORRISO

COPA DO BRASIL

Veículo
queimado: de
ex-prefeito

Luverdense
enfrenta o
Fluminense

O Honda Civic encontrado 
em chamas no residencial Porto 
Alegre, em Sorriso, pertence 
a Milton Geller, ex-prefeito de 
Tapurah e irmão do deputado 
Neri Geller. A vítima contou 
detalhes de como sua casa foi 
invadida e disse não descartar 
a possibilidade de até mudar de 
residência após o susto.
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Após sair perdendo na se-
mifinal do Mato-grossense para 
o Cuiabá, o Luverdense encara 
outra pedreira no Passo das 
Emas (foto), nesta quarta-feira. 
A equipe recebe o Fluminense, 
pela Copa do Brasil. O confronto 
é partida de ida, valendo vaga 
na quarta fase do torneio.        
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portal sorriso

 assessoria

divulgação

O prefeito de Tapurah, Iraldo Ebertz, anunciou a construção de um novo hospital 
para o município que será erguido em um loteamento aberto com área de 10 mil 
metros quadrados. A estrutura física da unidade compreenderá 2 mil metros qua-
drados e terá a capacidade para 22 leitos, com capacidade de ampliação.     Página 3

SAÚDE DA REGIÃO

Novo hospital em Tapurah terá
investimento de R$ 6 milhões



E o site, como está?
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Pensando nisso devemos seguir 
a ordem natural das coisas: faça com 
que seu site ou portal fique pronto, 
completo e sem falhas, faça testes 
com usuários “normais” e só então 

pense em patrocinar ser-
viços de busca. Durante o 
planejamento do patrocínio 
converse com o responsá-
vel pelo site e verifique se o 
mesmo consegue suportar 
um fluxo eventualmente 
intenso de visitantes. Você 
não quer que alguém tente 
acessar seu site e se depare 
com lentidão excessiva ou 

mesmo fora do ar, não é mesmo?
Planejamento é fundamental, e 

você não deve, de forma alguma, co-
locar o “carro” na frente dos “bois”. Dê 
atenção ao site e, só então, pense em 
divulgação. Não existe outro caminho 
para se fazer isso.

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

Falei, na edição anterior, sobre o pa-
gamento de valores para que o Google 
direcione visitantes para o seu site. E 
muita gente comete um grande erro: 
investir no impulsionamento, plane-
jando, buscando o 
melhor público, ca-
dastrando as pala-
vras certas, sem dar 
a devida atenção ao 
mais importante: o 
site de destino.

Pense comigo: 
você está navegando, 
faz uma busca e um 
dos primeiros resul-
tados parece interessante. Ao acessar 
o site, porém, encontra algo que não 
passa nem perto do que você esperava. 
Além de não permanecer navegando 
ali, provavelmente não volta a visitar 
esse site.

Em outras palavras: se você impul-
sionar o seu site e o mesmo não estiver 
em condições de agradar o visitante, 
além de seu investimento ir por “água 
abaixo”, visitante provavelmente não 
vai voltar mais, mesmo que encontre 
novamente seu anúncio em destaque.

Além desse efeito negativo você 
ainda vai conviver com possíveis re-
percussões do caso, com alguém falan-
do mal aos “quatro cantos” da internet.
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Dada a enrascada em que Jair Bolsonaro (PSL) 
meteu seu governo com a promessa de transferir para 
Jerusalém a embaixada brasileira em Israel, pode-se 
dizer que o presidente minimizou danos com a saída 
intermediária encontrada.

Ele decepcionou, decerto, os eleitores que espe-
ravam uma anunciada reviravolta na política externa 
para o Oriente Médio. Já para os setores preocupados 
com a solidez da diplomacia nacional, o que se viu foi 
um sinal de sensatez quando o mandatário anunciou 
que abrirá apenas um escritório comercial na dis-
putada cidade santa. Em alguma medida, decerto, a 
providência desagradará a todos os lados. Israelenses 
e a base de apoio ideológico-religiosa do mandatário 
esperavam que a sede da representação passasse de 
Tel Aviv para Jerusalém, o que na prática significaria 
o reconhecimento da segunda como capital do Esta-
do judeu. Já entre países de maioria muçulmana, que 
ameaçaram boicotar a compra de carnes com o selo 
de pureza islâmica do Brasil, o protesto da Palestina ao 
convocar seu embaixador em Brasília para consultas 
tende a ecoar. Dos males o menor, de todo modo.

Prevaleceu o bom senso, mais uma vez atribuí-
do à ala militar do governo, ainda que o escritório em 
si constitua uma esquisitice —trata-se de repartição 
normalmente adotada em países com os quais não se 
mantêm relações plenas. O presidente sustenta que 
governos anteriores nutriram animosidades contra o 
Estado judeu, no que pode ter alguma razão. Ele erra, 
entretanto, ao concentrar as críticas nas gestões petis-
tas. Foi Ernesto Geisel, presidente da ditadura admi-
rada por Bolsonaro, quem tomou a mais dura medida 
contra Israel na história brasileira. Em busca de me-
lhores relações com os árabes e maior autonomia em 
relação aos EUA, assinou em 1975 resolução equiva-
lendo sionismo a racismo, só revogada pelas Nações 
Unidas em 1991.

Em 2010, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) emitiu 
uma nota de apoio ao estabelecimento do Estado pa-
lestino, num ato simbólico que estava longe de repre-
sentar alguma guinada das posições brasileiras. Dilma 
Rousseff, por sua vez, indispôs-se com o premiê Binya-
min Netanyahu em 2015 ao recusar credenciais a um 
embaixador ligado a colonos judaicos na Cisjordânia. 
Na essência, porém, as administrações mantinham-se 
fiéis à defesa feita no berço da crise israelo-palestina 
—a partilha de 1947 sob os auspícios da ONU em ses-
são conduzida pelo brasileiro Oswaldo Aranha. Desde 
então, a busca por uma solução de dois Estados e com 
status negociado para Jerusalém norteia o Itamaraty.

Equilíbrio e equidistância devem pautar, de fato, 
a atuação de um país em que convivem pacificamente 
comunidades árabes e judaicas. Antes o descumpri-
mento de uma promessa impensada que a captura do 
comando da política externa por exotismos ideológi-
cos.

Editorial

Melhor o recuo

Ranking dos Políticos - Facebook

lução da vida e seu dinâmico processo evolu-
tivo. Mostrando que a diversidade biológica 
é resultado literalmente de um processo de 
descendência. Espécies se ramificam suces-

sivamente a partir de formas ancestrais, como os 
galhos de uma grande árvore, a árvore da vida.

Como se sabe a explosão cambriana gerou 
debates científicos extensos e intensos. O apare-
cimento rápido de fósseis na “Strata Primordial”, 
foi notado já no século 19, e Charles Darwin, via-
-o como uma das principais objeções que poderia 
ser feita contra sua teoria da evolução pela seleção 
natural. A complexidade da fauna cambriana, que 
parece abrupta e vir de lugar algum, está centra-
lizada em três pontos chaves: se houve realmen-
te uma diversificação em massa de organismos 
complexos sobre um período relativamente curto 
de tempo durante o início do período cambriano: 
o que poderia ter causado esta mudança rápida? E 
o que isso iria implicar sobre a origem e evolução 
dos animais? 

A interpretação de tais processos não são fá-
cies devido a uma quantia limitada de evidên-
cias baseadas principalmente em registro fóssil 
incompleto e assinaturas químicas deixadas em 
rochas cambrianas.

No entanto, o aparecimento relativamente rá-
pido, em um período de tempo em que aparecem 
phylos importantes conforme encontrado no re-
gistro fóssil, acompanhado por uma grande di-
versificação de outros organismos, incluindo ani-
mais fito planctos, e calcimicróbios, intriga, não? 
porém, não deixa de ser interessante!

Se até cerca de quinhentos e oitenta milhões 
de anos atrás a maioria dos organismos eram 
simples, compostos apenas de células individu-
ais, ocasionalmente organizadas em colônias. De 
setenta a oitenta milhões de anos para cá esses 
organismos aceleraram seu desenvolvimento de 
forma impressionante conforme definido em ter-
mos de relação entre origem, evolução e extinção 
das espécies, permeando a sua diversidade da 
vida com a realidade contemporânea.

Este é só o começo de uma grande e longa his-
tória da vida no planeta terra. Que tal refletirmos 
juntos, sobre a questão?

ROMILDO GONÇALVES É BIÓLOGO E PROFES-
SOR PESQUISADOR DA UFMT/SEDUC

Vida: conceito, origem e evolução

MENOS PAPO, MAIS AÇÃO
O presidente da Assembleia Legislativa, 

deputado Eduardo Botelho, pediu celeridade 
no levantamento de dados com as dívidas e 
despesas da Santa Casa de Misericórdia de 
Cuiabá. O Ministério da Saúde e o Governo 
do Estado condicionaram o repasse para a 
direção da unidade à execução de um pla-
no de execução de trabalhos. A unidade está 
fechada há mais de 20 dias. “Agora depende 
deles. Para mim, já tá passando do limite es-
sas conversas e discussões”, disse Botelho, 
logo após uma reunião entre entes públicos 
e a direção da Santa Casa.

MARCA, ESPERA E SAI
Um tanto incomodado com a demora 

para o início da reunião sobre a crise na 
Santa Casa, na tarde de segunda (1º) no 
Palácio Paiaguás, o senador Jaime Cam-
pos nem esperou pelo início do encontro. 
Com a reunião marcada para as 16h, o de-
mocrata foi pontual. Um dos principais 
interessados no encontro, o prefeito Ema-
nuel Pinheiro, porém, só chegaria depois 
das 17h, já que estava voltando de uma 
viagem a Brasília. Em dado momento, 
Jaime desistiu de esperar o prefeito e foi 
embora. O curioso é que foi o democrata 
quem havia intermediado a reunião.

“ABALADO”
Preso no, o médico Huark Douglas Cor-

reia, ex-secretário de Saúde de Cuiabá, já 
sinalizou que quer fazer uma delação pre-
miada. Ele é acusado de participar de um es-
quema criminoso para fraudar licitações na 
área da Saúde em Mato Grosso, por meio da 
prestação de serviços médicos hospitalares, 
e desviar dinheiro. Segundo fonte, Huark 
está extremamente abalado e tem recebido 
incentivo da família para que esclareça tudo 
o que sabe - como quem era o braço político 
da quadrilha.

Um avião bimotor fez um pouso forçado na madrugada desta 
terça-feira (2) em uma área de pasto nas proximidades de prédios 
residenciais do Jardim Bassoli, em Campinas/SP. Cinco pessoas es-
tavam na aeronave. Duas vítimas foram levadas para hospitais com 
ferimentos leves.

É sempre importante manter seu site em funcionamento, 
com visitação regular, fazendo divulgação por meio de 
redes sociais e afins, antes de pensar em um patrocínio 
para o Google. Nada melhor do que impulsionar seu site 
com a tranquilidade que tudo vai funcionar bem, que os 
testes foram feitos e que, a menos que algum imprevisto 
aconteça, sua única preocupação vai ser “colher os frutos” 
de seus investimento.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: André Natale/EPTV

ROMILDO GONÇALVES
Como se sabe a cerca de seiscentos 
milhões de anos atrás, na era pré-
-cambriana houve uma explosão de 
vida no ambiente

O que é vida? Do latim vita, é um conceito 
muito amplo e admite diversas definições: Po-
de-se referir a um processo em curso do qual os 
seres vivos são uma parte. Ou, ao espaço de tem-
po entre a concepção e a morte de um organis-
mo. Ou a condição de uma entidade que nasceu 
e ainda não morreu. Ou aquilo que faz com que 
um ser vivo esteja vivo. Metafisicamente a vida 
é um processo contínuo de relacionamentos.

Na prática a origem da vida ainda continua 
sendo uma das questões que mais intriga a hu-
manidade, e pesquisadores, embora pesquisada 
por cientistas, estudiosos, e renomados pes-
quisadores, abordada por pensadores há milê-
nio ainda assim, não foi possível desvendá-la, 
decifrá-la. Isso é bom, aliás isto é muito bom! Eis 
o mistério.

Nesse ínterim a origem e evolução da vida 
vem se sustentando nas interações: Carbono, 
Hidrogênio, Oxigênio, Nitrogênio, Enxofre... 
Denominados coletivamente como elementos 
biogênicos “geradores de vida”, tendo em sua 
sustentabilidade os elementos químicos mais 
abundantes livremente no universo.

Ao interagir em reações físico-químicas, 
biológicas e bioquímicas com temperaturas rei-
nantes no ambiente natural permitindo a exis-
tência da água em estado líquido, criam-se as-
sim conceitos fundamentais de habitabilidade 
planetária em zonas e ambientes diversos per-
missíveis a evolução da vida.

Sobre tais questionamentos ainda pairam 
dúvidas e muitas, sobre esse pensar de duas 
uma: Ou a vida se formou aqui, a partir dos ele-
mentos químicos que deram origem ao nosso 
planeta “Geração espontânea”, ou a vida veio de 
fora do espaço sideral “Panspermia”, eis a ques-
tão? Como se sabe a cerca de seiscentos milhões 
de anos atrás, na era pré-cambriana houve uma 
explosão de vida no ambiente, seres unicelula-
res se transformaram em seres pluricelulares, 
Inter e intercruzando numa miríade de vidas 
com forma diferentes.

No livro a “origem das espécies”, Charles Da-
rwin, apresenta evidências abundantes da evo-

IMAGEM DO DIA

“Prevaleceu o bom senso, mais uma vez 
atribuído à ala militar do governo

“
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DESAFOGANDO AS 
RODOVIAS ATÉ 2022

A previsão é que até 2022 
três ferrovias devem estar trans-
portando grande parte da pro-
dução dentro do estado de Mato 
Grosso. O projeto está em proces-
so de concessão e deve ser publi-
cado em edital ainda este ano. A 
ferrovia deve partir de Miritituba-
-PA até Sinop-MT na primeira eta-
pa. Depois, a ferrovia Fico, como 
será chamada, deve ser concluí-
da no município de Lucas do Rio 
Verde.

EDUARDO BOLSONARO EM 
PRIMAVERA DO LESTE

O deputado federal Eduardo Bol-
sonaro (PSL-SP), juntamente com o 
deputado federal Nelson Barbudo (PSL-
-MT) estará em Mato Grosso no próxi-
mo dia 04/04 (quinta feira). Ele deve vir 
à Primavera do Leste para participar da 
Farm Show, feira agropecuária. “Estare-
mos participando da feira abertos para 
aprender um pouco mais com os pro-
dutores agrícolas, ouvindo as deman-
das deles mantendo a conexão que deu 
muito certo nas eleições”. Disse Eduar-
do.

FETHAB SOB VIGILÂNCIA

Desde o dia 10 de fevereiro os contri-
buintes que fizerem operações internos ou 
interestaduais e, ou internacionais devem 
contribuir com o Fundo de Transporte e 
Habitação (Fethab). A fiscalização desse 
cumprimento fica por conta da Secretaria 
de Fazenda (Sefaz). O pagamento deve ser 
feito até o 60 dia de cada mês. Não cons-
tando o pagamento o contribuinte será 
notificado pela Coordenadoria de Contro-
le e Monitoramento de Médios e Grandes 
Contribuintes (GMGC), será penalizado em 
multa de 0,333% ao dia podendo chegar ao 
máximo 20%.

Prefeito Iraldo vai construir novo hospital em Tapurah

Governador Mauro Mendes anunciará amanhã investimento 
em obras inacabadas 

Selma Arruda ganha mais uma semana de 
sobrevida como senadora 

Tapurah terá novo hospital
com investimento de R$ 6 mi
DA REPORTAGEM

O prefeito de Tapurah, 
Iraldo Ebertz (PSL), anunciou 
a construção de um novo 
hospital para o município 
que será erguido em um lo-
teamento aberto com área de 
10 mil m². A estrutura física da 
unidade compreenderá 2 mil 
m² e terá a capacidade para 
22 leitos, com capacidade de 
ampliação, de acordo com o 
crescimento da demanda no 
atendimento de média e bai-
xa complexidades.

Em entrevista ao site Só 
Notícias, o prefeito revelou 
que em visita ao Ministério 
da Saúde, no ano passado, foi 
aconselhado a não construir 
o novo hospital, mas contra-
riando a indicação do gover-
no federal, decidiu mesmo 
assim dar prosseguimento ao 
projeto.

“Temos um valor signi-
ficativo em caixa, mas acre-
dito que não teremos difi-
culdades. Tive uma reunião 
no Ministério de Saúde, no 
ano passado e fomos infor-
mados que não deveríamos 
construir, mas é necessário 
ter esse atendimento melhor. 
Tenho o orçamento pratica-
mente pronto. Estou aguar-
dando o pessoal do lotea-
mento legalizar para iniciar 
a construção. Nos próximos 
meses já vamos abrir proces-

so licitatório para contratar a 
empresa”, afirmou Ebertz.

Além de confiar na re-
ceita já disponível para a rea-
lização da obra, a necessidade 
se justifica também pelo fato 
do prédio que abriga o atual 
hospital da cidade ser mui-
to antigo e as dificuldades 
de manutenção e reformas, 
custaria valores que com-
pensem a construção de um 
novo hospital. “Estamos en-
frentando dificuldades com 
alvará já que não atende as 
normas da legislação. Para 
fazer as melhorias necessá-
rias precisa gastar quase R$ 
3 milhões. Entendemos que 
o local do prédio do hospital 
poderá se tonar uma creche 
futuramente após a conclu-
são do novo. Atualmente, são 
22 leitos e com condições de 
trabalhar com apenas nove. 
O novo terá os 22, mas com 
projeção de passar para 46, 
além de outras ampliações. 
Mesmo assim, sempre aten-
derá média e baixa complexi-
dade”, explicou.

Por contar com apenas 
um centro cirúrgico, as atu-
ais condições fazem com que 
diariamente as quatro ambu-
lâncias do município tenham 
que deslocar pacientes para 
as cidades vizinhas como 
Sorriso e Sinop. Com a nova 
unidade hospitalar haverá a 
redução dessas viagens.

MELHORIA NA SAÚDE | A previsão de início das obras é para janeiro de 2020
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RECURSO DO FETHAB

MT terá R$ 450 milhões para investir 
em retomada de obras paralisadas

AZEDOU

Emanuel parte para cima de opositores 
e os chama de “moleques e levianos”

DA REDAÇÃO

Em reunião com prefei-
tos nesta semana, o governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
confirmará que o estado terá 
R$ 450 milhões para inves-
timentos na retomada de 
obras que estão paralisadas.

O encontro ocorre 
amanhã (4), com os gestores 
municipais e nela Mendes 
anunciará quais obras para-
lisadas serão contempladas 
com a continuidade.

“Nós temos nesses pri-
meiros meses nos dedicado 
a recuperar as finanças do 
Estado, fazendo um planeja-
mento para que Mato Grosso 
possa encontrar um caminho 
e voltar a prestar serviços 
com qualidade, como deseja 
todo cidadão que paga im-
postos”, disse Mendes. 

Nas contas do governa-
dor, são 500 obras inacaba-
das e parte delas serão reto-
madas com o dinheiro que 
o governo do estado tem ga-

DA REDAÇÃO

O clima político na 
capital do Estado vem fi-
cando cada vez mais tenso 
e carregado. Depois de ser 
questionado por membros 
do próprio partido, como 
já aconteceu com a deputa-
da Janaina Riva no começo 
do ano, e mais recentemen-
te com o deputado federal 
Valtenir Pereira ao dizer 

rantido do Fethab.
“Nós vamos ter uma 

parcela desse Fundo que está 
depositado em conta espe-
cifica da Secretaria de infra-
estrutura, para que dezena 
de obras sejam retomadas 
em todo o Estado de Mato 
Grosso e isso vai melhorar a 
logística, a infraestrutura das 
grandes regiões produtoras 
do nosso Estado”, afirmou.   

CRÍTICA 
DE GALVAN 
Em entrevista ao Papo 

das Seis, quadro o Bom dia 
Mato Grosso da TVCA, o 
presidente da Associação dos 
Produtores de Soja e Milho 
de Mato Grosso (Aprosoja-
-MT), Antônio Galvan, criti-
cou a forma de aplicação dos 
recursos do Fethab, realiza-
da pelo governador Mauro 
Mendes.

“O Fethab foi criado em 
1995 com uma reserva de di-
nheiro tirada dos produtores. 
Infelizmente, nesse governo, 

que Emanuel não é digno 
de confiança, agora foi a vez 
dos vereadores oposicionis-
tas mirarem no prefeito de 
Cuiabá.

“Você vê o grau de in-
consequência e irrespon-
sabilidade dessa molecada. 
Eles vão responder na Justi-
ça. Já mandei preparar ação 
criminal e cível contra esses 
levianos. Querem imputar a 
mim uma responsabilidade 

MAIS TEMPO

Por falta de quórum, 
TRE adia julgamento 
de Selma
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Estava marcado para 
ontem (2) o julgamento no 
Tribunal Regional Eleitoral 
de Mato Grosso (TRE-MT), 
que pede a cassação da se-
nadora Selma Arruda (PSL). 
O motivo do adiantamento 
se deu pela ausência do juiz 
membro do Tribunal, Ricar-
do Gomes de Almeida.

De acordo com o artigo 
28, § 4º do Código Eleitoral, 
em julgamentos que tratam 
de perda de diplomas, a cor-
te eleitoral determina que 
todos os seus membros este-
jam presentes em plenário.

Sem possuir um juiz 
substituto, que pudesse ser 
convocado para substituir o 
faltoso, a presidência do Tri-
bunal se viu obrigada a adiar 
o julgamento. “Por motivo de 

força maior, o juiz membro 
Ricardo Gomes de Almeida 
não poderá comparecer à 
sessão plenária de terça-feira 
(02/04). Ele comunicou o 
fato à Presidência nesta se-
gunda-feira (01/04), às 14hs. 
O Tribunal não possui atu-
almente um substituto para 
ser convocado, eis que a lista 
dos indicados da classe ju-
rista ainda tramita perante o 
Tribunal Superior Eleitoral”, 
diz trecho do comunicado 
enviado à imprensa.

O desembargador Pe-
dro Sakamoto, remarcou 
então o julgamento para a 
próxima terça-feira (9). Com 
isso, a senadora Selma Arru-
da terá mais um tempo para 
se preparar para o julgamen-
to com sua nova equipe de 
defesa que será feita pelo es-
critório Oliveira Freitas, que 
tem sua sede em Brasília. 

que eu não tenho”, disparou 
o prefeito em entrevista aos 
jornalistas na capital.

A ira do prefeito tem 
relação com alguns parla-
mentares estarem citando 
seu nome em um possível 
envolvimento com o esque-
ma de fraude na saúde pú-
blica apurado pela Operação 
Sangria.

Apesar da irritação, 
Emanuel fez questão de res-

saltar que sua fala não foi 
direcionada a todos os ve-
readores de oposição ao seu 
governo.

“Não são todos. Só al-
guns que, não tendo o que 
falar da gestão e no deses-
pero de tentar agredir o pre-
feito, extrapolam seus limi-
tes, sua imunidade. Eles se 
escondem atrás dela porque 
acham que podem falar o 
que querem”, disse.

se levou 60% do valor para 
outras finalidades. É causa 
nobre? Saúde, educação e 
segurança? É. Mas para isso 
você tem os impostos. Infe-
lizmente se tirou mais de R$ 
1 bilhão para se colocar em 
outras alas”, criticou o presi-
dente em entrevista à TVCA.

Para o presidente Gal-
van, o governo tem que in-

vestir em outros meios de 
transporte. “Se Mato Grosso 
quer aumentar a produção, 
tem que usar não só a ferro-
via, mas hidrovias, temos os 
rios. Tem que mudar o mo-
dal de transporte rodoviário. 
Além de ser mais caro, as ro-
dovias são ruins, péssimas. 
Não é porque tem asfalto que 
a estrada é boa”, afirmou.
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CHARGE DO DIA

Viviane Araújo rebate 
Gracyanne após vídeo 
polêmico: “Não quis 
afrontar ninguém”

A polêmica entre Viviane Araújo e 
Gracyanne Barbosa continua.  No domin-
go, Vivi apareceu em um vídeo cantando 
a música “Derê”, do Soweto, na época que 
Belo, seu ex-noivo, era vocalista da banda. 
A atitude foi encarada como uma provoca-
ção por Gracyanne. Em entrevista ao UOL, 
Viviane negou as acusações.

“Eu estava em casa fazendo um chur-
rasquinho, brincando, zoando, cantando, 
dançando, ouvindo várias músicas dessa 
época, vários outros grupos como Art Po-
pular, Exaltasamba. Aí veio essa e a gente 
gravou também”, disse a atriz ao UOL.

“Não tive intenção de debochar, de ser 
maldosa, nada disso. Não quis afrontar 
ninguém. Tenho maturidade para ouvir a 
música do Soweto, só isso. Agora, se eles 
lá do outro lado não tem maturidade para 
me ver na televisão, aí é outra história”, 
completou.

Em entrevista ao programa “Fofocali-
zando”, do SBT, Gracyanne Barbosa disse 
que Viviane estava um pouco alterada. 
“Ela estava num churrasco, com uma ga-
lera. Quando ela fica altinha, ela faz algu-
mas coisas”, disse a atual esposa de Belo. 
“Se ela teve segundas intenções, se ela 
quis mandar uma indireta, isso tem que 
ser perguntado para ela”, completou a mo-
delo.

Mick Jagger passará 
por cirurgião no coração

Mick Jagger teve de cancelar a eta-
pa norte-americana de sua turnê com os 
Rolling Stones. O motivo? O roqueiro pas-
sará por uma cirurgia no coração em um 
hospital de Nova York, nos Estados Uni-
dos. De acordo com uma revista que leva 
o mesmo nome da banda, o veterano, de 
75 anos, substituirá uma válvula, que vem 
prejudicando sua saúde. O repouso imediato 
será necessário. Nas redes sociais, o famoso 
lamentou a situação: “Odeio decepcioná-los 
desta maneira”. As datas das apresenta-
ções, no entanto, serão remarcadas. “Estou 
desolado por ter que adiar a turnê, mas me 
esforçarei muito para voltar aos palcos o 
mais rápido possível. Mais uma vez, peço 
enormes desculpas para todo o mundo”, 
acrescentou.

Claudia Rodrigues 
descobre que voltará 
a andar: “Alegria”

Claudia Rodrigues compartilhou uma 
mensagem aos fãs nas redes sociais, nesta 
terça-feira (2). A humorista segue internada 
para realizar alguns exames no Hospital 
Albert Einstein, em São Paulo. “Não tenho 
palavras para agradecer todo esse carinho 
de vocês. É por tudo isso que vou me dedi-
car muito para recuperar logo meus movi-
mentos e ficar em pé, para que em junho 
eu possa estar pronta para fazer a alegria 
de vocês de volta”, escreveu. E continuou: 
“Agora, mais do que nunca, eu volto com 
tudo, tenham certeza disso. Estou muito fe-
liz e emocionada com todo amor que vocês 
demonstraram por mim durante esses 15 
dias, sou muito grata”. A famosa contou que 
pedirá para receber alta médica até o fim de 
semana. “Quero dizer que estou muito bem 
mesmo, só não estou ótima porque ainda 
estou sem andar, mas podem ter certeza 
que é por pouco tempo, já, já eu estarei me-
lhor do que antes”, acrescentou. Comovida, a 
artista ainda deixou um recado de incentivo 
a quem passa pela mesma situação. “E você 
que tem esclerose, que está em um leito de 
hospital ou tem alguma doença. Te peço que 
coloque nas mãos de Deus e ore, tenha fé, 
que você consegue o milagre, como eu con-
segui. Deus no comando sempre! Acreditem, 
sou prova viva disso”, completou Claudia.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Karina Bacchi anuncia projeto 
secreto com Angélica
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3/ati — ria. 4/guns. 5/asafe. 6/dracma — eterno. 7/grânulo — palavra — timóteo. 8/islamita.

Karina Bacchi, de 42 anos, e Angélica, de 45, anunciaram 
um projeto secreto Nesta segunda-feira (1), Karina Bacchi e 
Angélica intrigaram os fãs ao anunciarem um possível proje-
to juntas. Em um post compartilhado nas redes sociais, Kari-
na Bacchi posou sorridente ao lado da apresentadora. “Tarde 
muito especial com a Supermãe, Angélica. Projeto secreto com 
essa anja loira admirável! Aguardem!”, escreveu na legenda.

Pelos comentários, a mulher de Luciano Huck elogiou a 
amiga: “Sucesso sua linda! Adorei te conhecer!”. Além dela, os 
seguidores ficaram animados com a notícia: “Musas”; “Maravi-
lhosas”; “Certeza que será um sucesso”; “Mulheres lindas e ins-
piradoras”. Existem muitas possibilidades, já que Angélica está 
sem um programa desde o final de “Estrelas” em 2018. Enquan-
to que a mãe de Enrico, afastada da televisão há quatro anos, 
mantém um canal no Youtube com mais de 80 mil inscritos. 
O trabalho mais recente de Karina Bacchi nas telinhas foi no 
reality show da Record, “Além do Peso” de 2015. Antes disso, em 
2007, ela fez muito sucesso em “Simple Life: Mudando de Vida”, 
ao lado de Ticiane Pinheiro.
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BOLETIM SINE 

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta terça-feira, 02 
de abril:

08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para almoxarife (ensino fundamental completo);
02 vagas para ajudante de motorista (ensino fundamental 
completo);
01 vaga para almoxarife;
01 vaga para analista farmacêutico jr;
01 vaga para assessor de vendas para trabalhar no se-
guimento de derivados petróleo, defensivos agrícolas e 
máquinas;
01 vaga para assistente de manutenção elétrica e hidráu-
lica (ensino médio completo);
01 vaga para atendente (ensino médio completo) para tra-
balhar no período vespertino e noturno;
01 vaga para atendente de agência (ensino médio com-
pleto). É necessário ter motocicleta própria;
01 vaga para auxiliar administrativo (cursando a partir do 
6º semestre de direito);
01 vaga para auxiliar administrativo. A vaga é exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para auxiliar de almoxarifado (ensino médio 
completo);
01 vaga para auxiliar de confeitaria;
03 vagas para auxiliar de estoque, exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de funileiro;
03 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino médio 
completo e conhecimento em informática;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial;
01 vaga para auxiliar de mecânico (ensino médio comple-
to ou cursando);
10 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar nos serviços de alimentação (ensino 
médio completo);
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração (ensino mé-
dio completo) para trabalhar com linha branca;
01 vaga para barbeiro;
01 vaga para borracheiro;
01 vaga para chapeador;
01 vaga para consultor de vendas (ensino médio comple-
to) para trabalhar com comércio de roupas íntimas. É pre-
ciso disponibilidade para viagens na região;
02 vagas para consultor de vendas para pessoa que tenha 
experiência em vendas de materiais para construção;
01 vaga para coordenador de atendimento (superior com-
pleto);
01 vaga para costureira em geral;
01 vaga para eletricista de instalação;
01 vaga para eletricista de instalações industriais (ensino 
médio completo). É preciso disponibilidade para perma-
necer em alojamento;
20 vagas para empacotador. Pede-se ensino médio com-
pleto, disponibilidade de horários, inclusive aos fi nais de 
semana. Não é exigido experiência na função. A vaga é 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para empacotador a mão (ensino médio comple-
to) para trabalhar com embalagem para presentes e di-
versos produtos;
09 vagas para empacotador a mão (ensino médio incom-
pleto). Não é necessário experiência, apenas disponibili-
dade para o período da tarde ou noite;
01 vaga para encanador;
01 vaga para encarregado comercial (superior completo 
ou cursando). Pede-se conhecimento em cortes de car-
nes;
01 vaga para esteticista (ensino médio completo); para 
trabalhar com atendimento exclusivo ao público mas-
culino;
01 vaga para executivo de contas – hotelaria. Formação 
completa em publicidade / marketing / administração;
01 vaga para garçom. Pede-se conhecimento em vinhos, 
inglês básico e disponibilidade de horários;
02 vagas para jardineiro;
01 vaga para marceneiro. Pede-se experiência em portas 
e madeiras;
03 vagas para mecânico. Pede-se experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis. É preciso saber 
fazer injeção eletrônica, motor, câmbio, freio e suspensão;
01 vaga para mecânico de caminhão a diesel;
01 vaga para mecânico de máquinas pesadas;
02 vaga para motofretista;
01 vaga para motorista entregador (ensino médio com-
pleto). Pede-se disponibilidade de horários e fi nais de 
semana;
09 vagas para operador operacional integrado, com ensi-
no médio completo e certifi cados de NR;
10 vagas para operador de caixa;
20 vagas para operador de caixa. A vaga é exclusiva para 
PCD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para operador de escavadeira;
02 vagas para operador de máquina de bordar (ensino 
médio completo);
04 vagas para operador de utilidades (caldeira). É neces-
sário ter ensino médio completo e cursos NR 13, NR 33 e 
NR 35 atualizados;
02 vagas para prensista de compensados;
02 vagas para programador de computador;
01 vaga para projetista (estar cursando engenharia civil 
ou arquitetura);
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino médio 
completo, veículo próprio e disponibilidade para viagens;
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino médio 
completo, veículo próprio e disponibilidade para viagens;
07 vagas para repositor de mercadorias;
02 vagas para repositor em eupermercado (ensino médio 
completo). Não é preciso experiência na função, apenas 
disponibilidade de horários;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador mecânico para pessoa que tenha 
experiência em solda da linha diesel;
01 vaga para técnico em saúde bucal;
01 vaga para técnico mecânico, com superior completo 
em engenharia;
01 vaga para torneiro mecânico;
01 vaga para vendedor externo para trabalhar no ramo de 
máquinas agrícolas;
10 vagas para vendedor externo para representar na re-
gião. Pede-se veículo próprio;
03 vagas para vendedor externo para trabalhar com pla-
nos de saúde;
01 vaga para vendedor interno. Pede-se conhecimento 
em ótica;
01 vaga para vendedor de loja (ensino médio completo).

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

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

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

BOLETIM SINE 058/2019
Luciano André / Assessoria

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. 01,02,03/04/2019.

WENBOR SILOS E SECADORES LTDA CNPJ: 
15.034.950/0001-04, Localizada Rua Caxias do Sul, 79, 
Jardim Terra Rica, Sinop-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário ADEMILSON VITOR DE SENE, CTPS 71790 
SÉRIE 00015/MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra 
“I” do Art. 482 da CLT, o qual confi gura Abandono de Em-
prego. Sinop/MT 03 de Abril de 2019. 03,04,05/04/2019.

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 NOVA GUARITA – MT
Aviso de Licitação

Pregão Presencial n.º 10/ 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Ofi cial, torna público para conhecimento dos interessados, que realizará a 
licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 10/2019, cujo objeto é a: seleção 
de melhor Proposta objetivando o Registro de Preço para Prestação de serviços 
de Borracharia e aquisição fracionada de câmaras de ar, Bicos e Protetores para 
atendimento a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Nova Guarita- MT, tudo 
em conformidade com as características técnicas e quantitativos descritos em 
Edital.
 Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações 
posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura 
no dia 17/04/2019, às 08:30 horas. 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 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 02 de abril de 2019.
Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019

O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Ofi cial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 
15 de Abril de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 
1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019, 
DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GRADIL METÁLICO E PORTÕES A SEREM 
INSTALADOS NA UBS – UNIDADE BÁSICA DE SÁUDE SOL NASCENTE, 
CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, tipo “menor preço por Lote”, conforme demais descrições 
constantes no Termo de Referência. O edital completo poderá ser retirado no 
endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera 
- MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, Bairro 
Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: (66) 3583-
3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com; 

Vera – MT, 02 de Abril de 2019.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 024/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora a empresa: Padovani & Padovani Ltda-ME, nos itens 
01 a 11. 

Juina-MT, 19 de março de 2019.

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, de 08 de 
agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu os requisitos 
necessários para exercer as ações de licenciamento, monitoramento e fi scalização 
ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar 
nº 140/2011, concede a presente licença.

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 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 004/2019 

 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que REALIZOU no dia 02 DE ABRIL DE 

2019, às 08:00 horas, na Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 004/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 

FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL 

REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 

BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, em 

atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom 

funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de Azevedo, com objetivo de atender as 

necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se em 02 de abril  de 

2019, AS 08:00 HORAS, onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes licitantes: empresas O 

resultado final do certame foi; A empresa E. DE S. BRANDÃO – GRAFICA E EDITORA EXATA - 

ME, sagrou se vencedora para os itens 2248, 2250, 2251, 2254, 2260, 2264, 2266, 2268, 2269, 2939, 2943, 

2945, 2976 do valor global de R$ 24.040,00 (Vinte e Quatro Mil e Quarenta Reais) e a Empresa 

SUELLEN G. NOGUEIRA ME, sagrou se vencedora dos itens 1756, 2246, 2247, 2249, 2252, 2253, 

2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2262, 2263, 2265, 2270, 2271, 2940 e 2942 no valor global de R$ 

19.392,00 (Dezenove Mil e Trezentos e Noventa e Dois Reais). Demais informações poderão ser 

solicitadas na sede do Consórcio, ou pelo Fone: (66) 3575-1017 e e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com. 

Fica aberto o prazo recursal a partir da data desta publicação, nos termos do Art. 109 da Lei 8.666/93.  

Peixoto de Azevedo MT, 02 de abril de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 
LICENÇA:
Conforme Parecer Técnico nº 001/2019/SMMA.

FELIPE A. VALIGUSZKI
Secretário Municipal de Meio Ambiente

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 

 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela 
Portaria nº 554, de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu os requisitos necessários para exercer as ações 
de licenciamento, monitoramento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, 
concede a presente licença. 
 

 
 

ATIVIDADE LICENCIADA: CONSTRUÇÃO DE UM BARRACÃO INDUSTRIAL DE ESTRUTURA METÁLICA E ALVENARIA NO MUNICIPIO DE 
COTRIGUAÇU-MT 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA LICENÇA: 

Conforme Parecer Técnico nº 001/2019/SMMA. 
FELIPE A. VALIGUSZKI 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
 
 
 
 
 
 

LI/LP nº.  001/2019/SMMA VALIDADE: 19/02/2022 

Processo nº.001/2019/SMMA Data Protocolo: 19/02/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, no uso 
de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, de 08 de 
agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu os requisitos 
necessários para exercer as ações de licenciamento, monitoramento e fi scalização 
ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar 
nº 140/2011, concede a presente licença.

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA 
LICENÇA:

Conforme Parecer Técnico nº 005/2019/SMMA.

FELIPE A. VALIGUSZKI
Secretário Municipal de Meio Ambiente

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU – MT 
 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE COTRIGUAÇU-MT, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Portaria nº 554, 
de 08 de agosto de 2016, que dispõe que o Município de Cotriguaçu atendeu os requisitos necessários para exercer as ações de licenciamento, 
monitoramento e fiscalização ambiental nos termos da Resolução do CONSEMA nº 85/2014 e Lei Complementar nº 140/2011, concede a presente licença. 

 

 
 

ATIVIDADE LICENCIADA: REESTRUTURAÇÃO DO VIVEIRO PARA PRODUÇÃO        DE MUDAS DE CAFÉ NO MUNICIPIO DE COTRIGUAÇU 

 

 

 

DOCUMENTOS ANEXOS E CONDIÇÕES GERAIS DE VALIDAÇÃO DESTA LICENÇA: 

 

Conforme Parecer Técnico nº 005/2019/SMMA. 
FELIPE A. VALIGUSZKI 

Secretário Municipal de Meio Ambiente 
 

 
 
 

LI/LP nº.  001/2019/SMMA VALIDADE: 18/03/2022 

Processo nº.005/2019/SMMA Data Protocolo: 18/03/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
CHAMADA PUBLICA Nº 001/2019

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2019
A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE, com interesse 
da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento 
dos interessados, a CHAMADA PÚBLICA PARA AQUISIÇÃO DE 
ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES 
CONTIDAS NO EDITAL, EM CUMPRIMENTO DO ESTABELECIDO 
PELA LEI 11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 38/2009 DO MINISTÉRIO DA 
EDUCAÇÃO. OS INTERESSADOS DEVERÃO APRESENTAR A 
DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO, NO 
DIA 29 DE ABRIL DE 2019, ÀS 08:00 HORAS, na sede da Prefeitura 
Municipal. O Edital completo poderá ser retirado no Departamento de 
Licitação, localizada na sede administrativa da Prefeitura Municipal de 
Lucas do Rio Verde_MT, com endereço na Avenida América do Sul, Nº 
2500 S, Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde-MT, Fone(65) 3549-
8326 das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 15:00 horas e no site: 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br.
Lucas do Rio Verde-MT, 02 de Abril de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2019
CREDENCIAMENTO Nº 001/2019 - RATIFICAÇÃO

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Flori Luiz Binotti, torna 
público, que tendo concordado com a justificativa apresentada pela 
Assessoria Jurídica, no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
0 0 1 / 2 0 1 9 ,  C r e d e n c i a m e n t o  n º  0 0 1 / 2 0 1 9 ,  c o m  o b j e t o : 
“CREDENCIAMENTO das empresas que tenham interesse na prestação 
de serviços especializados na realização de consultas e procedimentos 
n a s  á r e a s  d e  O R T O P E D I A ,  P E D I AT R I A ,  U R O L O G I A , 
PNEUMOLOGISTA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, OFTALMOLOGIA, 
NEUROLOGIA, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PSIQUIATRIA, 
CONSULTAS MÉDICAS DE CIRURGIÃO GERAL E PEQUENAS 
C I R U R G I A S ,  C A R D I O L O G I A ,  G A S T R O E N T R O L O G I A 
/PROCTOLOGIA, TESTE DA ORELHINHA, NEUROPEDIATRIA, 
DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMENTO DE 
F R E N E C T O M I A  I N F E C T O L O G I A  E  E X A M E S  D E 
ANATOMOPATOLÓGICOS”, as empresas ENGELMANN SERVIÇOS 
MÉDICOS LTDA. inscrita com CNPJ n.32.984.660/0001-40 , R.A. RIENTI 
CLINICA MEDICA inscrita com CNPJ n. 32.657.326/0001-82, SAÚDE DA 
MULHER LRV LTDA- ME inscrita com CNPJ n. 29.040.993/0001-07 e 
CLINICA DA MULHER inscrita com CNPJ n,  04.914.847/0001-32 
encontram-se apto para credenciar pelo período de 12 (doze) meses, em 
conformidade com as disposições contratuais, onde formulou-se 
expediente de Inexigibilidade de Licitação com fulcro nas disposições do 
art. 25 da Lei 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a 
contratação referida. Lucas do Rio Verde MT, 02 de Abril de 2019

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 

Objeto: 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. Data: 02 de Abril de 
2019. Empresas Vencedoras Item 0001 a empresa: ELETROLUCAS 
LTDA - ME, com o valor total de R$ 40.500,00 (quarenta mil e quinhentos 
reais). Lucas do Rio Verde-MT,02 de Abril de 2019.

 Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 018/2019
E REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, torna público 
a quem possa interessar que no Processo Licitatório “PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 018/2019 E REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019”, 
que trata do “Registo de preços para contratação de serviços de 
acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, 
alimentação e alojamento para atletas luverdenses que participarão de 
eventos a nível local, regional, estadual e nacional”, com data de abertura 
dia 01 de abril de 2019, que NÃO SE TEVE NENHUM PARTICIPANTE 
NESTE CERTAME, restando portanto “DESERTA”.
Lucas do Rio Verde MT, 02 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019 

Objeto: Pregão Presencial exclusivos para EPP, ME e MEI, visando a 
aquisição de um reservatório de água com capacidade de 30.000 litros, 
instalada, com projeto e com base de concreto, para uso na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde - MT. 
Data: 02 de Abril de 2019. Empresas Vencedoras:  Item 0001 a empresa: 
CALHAS COLLI LTDA-ME, com o valor total de R$ 44.500,00
(quarenta e quatro mil e quinhentos reais).
Lucas do Rio Verde-MT,02 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Aquisição de veículo utilitário (zero-quilômetro) com baú 
refrigerado, tanque de pasteurização de queijo e embaladora a vácuo. 
Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 16 de abril de 2019. 
Horário: 08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 02 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro 

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 022/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 26 de Março 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto aquisição de equipamento de 
proteção individual e bandeiras para atender as necessidades das 
secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 204820, 221198, 821357, 823516, 823518, 823519, 826383, 
826397, 831847, 831851, MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA - EPP inscrita no 
CNPJ sob o número 14.888.303/0001-05 no valor de R$ 46.411,20; 
Itens 189573, 226505, 226507, 819141, 823511, 823601, 826389, 
826391, 831815, 831843, SETE COMERCIO E SERVICOS LTDA 
inscrita no CNPJ sob o número 04.578.067/0001-69 no valor de R$ 
47.205,74; Itens 819149, 823561, 826398, 831895, S M GIUSTTI DE 
ARRUDA &CIA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 08.711.005/0001-
34 no valor de R$ 69.991,00; Itens 229424, 229425, 830721, 832059, 
832070, 832071, ESTAMPLAC - IND. E COM. DE BANDEIRAS LTDA 
ME inscrita no CNPJ sob o número 86.719.663/0001-86 no valor de R$ 
37.894,50; Itens 189581, 210076, 219449, 819143, 819164, 820058, 
822289, 823510, 823539, 823541, 823548, 826382, 826384, 826393, 
826394, 826395, 830720, 830722, 831839, IMPACTO INDUSTRIA E 
COM. DE CONFECCOES LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
08.952.092/0001-11 no valor de R$ 156.751,34; Itens 823629, 826387, 
826388, ALFAIATARIA DE UNIFORMES LTDA-ME inscrita no CNPJ 
sob o número 23.603.476/0001-12 no valor de R$ 32.707,00; Itens 
8970, 179377, 213632, 219535, 224963, 226522, 819158, 819162, 
822322, 823462, 823512, 823513, 823538, 823615, 826396, 831798, 
831801, 831846, CENTRAL EPI COMERCIO VAREJISTA DE 
EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA inscrita no CNPJ sob o 
número 16.691.819/0001-82 no valor de R$ 35.177,28. Foram 
fracassados os itens: 223679, 210629. Os representantes assinaram a 
ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 2 de Abril de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGOEIRA.

A Prefeitura Municipal de Sorriso – Estado de Mato Grosso, pessoa 
jurídica de direito público interno, com sede administrativa na Av. Porto 
Alegre, n° 2.525, centro, na cidade de Sorriso/MT, através de sua 
Comissão Permanente de Licitação, torna público para quem possa 
interessar o resultado do CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS PARA AQUISIÇÃO DE 
MEDICAMENTOS ATRAVÉS DOS PREÇOS CONSIGNADOS NA 
TABELA ABCFARMA, DESTINADOS A ATENDER PACIENTES DO 
SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO – MT PARA 
O EXERCICIO 2019, as empresas CREDENCIADAS E HABILITADAS: 
R NARDI VINISKI E CIA LTDA EPP, CNPJ N.º 09.589.272/0001-43, 
FARMACIA EDS LTDA, CNPJ N.º 07.549.438/0001-72. – 

AVISO DE RESULTADO

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 
COMPUTADORES, PEÇAS, PERIFÉRICOS E FRAGMENTADORA 
DE PAPEL PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS.” CONFORME A SEGUIR, GUERREIRO FILHO & 
CHAVES LTDA ME, CNPJ Nº 04.911.902/0001-30, ITENS 
VENCEDORA - 820888 R$ 572,00 - 820889 R$ 136,79 - 820943 R$ 
2.390,00 - 828194 R$ 115,00 - 828195 R$ 110,00, VALOR TOTAL R$ 
63.136,75, AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO, CNPJ Nº 
13.234.712/0001-17, ITENS VENCEDORA - 820873 R$ 7,90 - 820880 
R$ 70,90 - 820912 R$ 131,75 - 820932 R$ 61,90 - 820947 R$ 65,00 - 
820948 R$ 374,00 - 820952 R$ 48,00 - 828209 R$ 594,50 - 828219 R$ 
3.029,00 - 828222 R$ 3.175,00, VALOR TOTAL R$ 93.525,35, SUPER 
UTIL COMERCIAL LTDA ME, CNPJ Nº 15.392.562/0001-03, ITENS 
VENCEDORA - 820879 R$ 1,85 - 820901 R$ 21,40 - 820902 R$ 25,70 - 
820903 R$ 64,50 - 820906 R$ 98,00 - 820957 R$ 10,60 - 828212 R$ 
9,80 - 828383 R$ 9.240,00, VALOR TOTAL R$ 30.278,80,  
ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME, CNPJ Nº 21.445.783/0001-97, 
ITENS VENCEDORA - 819010 R$ 67,80 - 820897 R$ 1,60 - 820919 R$ 
36,90 - 820930 R$ 503,00 - 820940 R$ 1.572,00 - 820941 R$ 398,00 - 
820942 R$ 270,00 - 820950 R$ 39,90 - 820951 R$ 120,00 - 820961 R$ 
41,00 - 828193 R$ 380,00 - 828203 R$ 357,90 - 828206 R$ 64,90 - 
828210 R$ 343,00 - 828215 R$ 2.109,90 - 828216 R$ 127,00 - 828218 
R$ 160,00 - 828221 R$ 2.130,00, VALOR TOTAL R$ 137.388,30, L F 
COMERCIO DE EQ. DE INF. E REP. LTDA - ME, CNPJ Nº 
22.328.534/0001-84, ITENS - 107635 R$ 47,00 - 107636 R$ 47,00 - 
107637 R$ 47,00 - 107638 R$ 47,00 - 820933 R$ 1.314,00 - 820944 R$ 
455,00 - 820945 R$ 532,00 - 820949 R$ 2.955,00 - 822287 R$ 241,00 - 
828198 R$ 4.837,00 - 828201 R$ 266,45 - 828202 R$ 423,80 - 828207 
R$ 95,40 - 828214 R$ 5,00, VALOR TOTAL R$ 127.708,75, 
BELAFORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 24.296.486/0001-15, 
ITENS VENCEDORA - 106090 R$ 8,50 - 820872 R$ 5,20 - 820874 R$ 
63,80 - 820883 R$ 17,51 - 820894 R$ 7,80 - 820895 R$ 0,98 - 820896 
R$ 19,90 - 820916 R$ 389,50 - 820928 R$ 27,40 - 820959 R$ 8,96  - 
826146 R$ 22,95 - 828211 R$ 9,20 - 828213 R$ 21,90 - 828217 R$ 
69,90, VALOR TOTAL R$ 32.719,78, FERRARI CELL LTDA-EPP, 
CNPJ Nº 11.350.664/0001-05, ITENS VENCEDORA - 820898 R$ 
21,80 - 820905 R$ 524,00 - 820914 R$ 149,80 - 820922 R$ 234,80 - 
820960 R$ 84,80 - 826145 R$ 73,00 - 828197 R$ 208,00 - 828199 R$ 
2.948,00 - 828220 R$ 1.190,00, VALOR TOTAL R$ 111.842,40, OLMI 
INFORMATICA LTDA - EPP, CNPJ Nº 00.789.321/0001-17, ITENS 
VENCEDORA - 820882 R$ 8,00 - 820899 R$ 84,90 - 820921 R$ 
1.038,00 - 820939 R$ 2.370,00 - 828200 R$ 830,00 - 828204 R$ 
112,00, VALOR TOTAL R$ 119.618,60, TECHNOINF COMERCIO 
ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ Nº 86.788.288/0001-26, ITENS 
VENCEDORA - 820904 R$ 109,00 - 820915 R$ 360,00 - 820937 R$ 
76,59 - 820956 R$ 137,00 - 820958 R$ 54,56 - 828205 R$ 31,00 - 
828426 R$ 395,00, VALOR TOTAL R$ 24.515,13, VALOR TOTAL 
GERAL 740.733,86 

MARISETE M. BARBIERI

PREGÃO PRESENCIAL Nº 033/2019

TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019

AVISO DE RESULTADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 034/2019, TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CAMINHÕES CAÇAMBA BASCULANTE, CAMINHÃO TIPO 
COMBOIO, CAMINHÃO ¾, TRATORES E IMPLEMENTOS PARA 
SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SORRISO-MT” CONFORME A 
SEGUIR: AMAZÔNIA MAQUINAS E IMPLEMENTOS LTDA, CNPJ Nº 
00.108.578/0003-28, ITENS VENCEDORA – 828580 - R$ 173.000,00- 
VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 519.000,00; BORGES E DURIGON 
LTDA, CNPJ Nº 01.140.699/0001-58, ITENS VENCEDORA – 825695 - 
R$ 18.000,00; 8285181 – R$ 195.000,00; 828584 - R$ 54.000,00;  
828585 - R$ 11.000,00; 828599 - R$ 72.000,00;  - VALOR TOTAL 
VENCEDORA R$ 621.000,00; e M. DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS 
LTDA, CNPJ Nº 07.811.058/0001-64, ITENS VENCEDORA – 828578 - 
R$ 320.000,00; 828579 – 260.000,00; 828587 - R$ 195.000,00; - 
VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 2.725.000,00. VALOR TOTAL 
GERAL R$ 3.865.000,00 

MARISETE M. BARBIERI

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PREGOEIRA.

DA INEXIGIBILIDADE N.º 009/2018

Comissão Permanente de Licitação.

MARISETE M. BARBIERI

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 008/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE e 
consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA DE PISOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVETE 
LOURDES AREANHARDT E ESCOLA MUNICIPAL CARAVÁGIO, 
CONFORME MEMORIAL,  PROJETOS,  PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 08H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 22 DE ABRIL DE 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700. 

AVISO DE LICITAÇÃO

MIRALDO GOMES DE SOUZA

RESULTADO DO CREDENCIAMENTO



Moisés e Gustavo Henrique tiveram desentendimento em Palmeiras x Santos 
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Suspensão do TJD irrita Palmeiras,
Santos e até a Federação Paulista
DA REPORTAGEM

Ao punir com quatro 
jogos de suspensão os joga-
dores Gustavo Henrique e 
Moisés, o Tribunal de Justi-
ça Desportiva (TJD) de São 
Paulo gerou irritação no Pal-
meiras e no Santos, além de 
lamentações na Federação 
Paulista de Futebol, que or-
ganiza o Paulistão.

Os dois jogadores fo-
ram punidos por causa de 
uma confusão em campo no 
clássico do dia 23 de feverei-
ro, na oitava rodada da fase 
de grupos. Com a punição, 
estão fora do campeonato, 
mesmo que seus times se 
classifiquem para a final. Os 
dois clubes vão tentar um 
efeito suspensivo no STJD – 
última alternativa ainda dis-
ponível.

A reação mais indigna-
da partiu do Palmeiras. Na 
avaliação da diretoria do Ver-
dão, trata-se de mais um ato 
de vingança contra o clube, 
que recentemente reclamou 
contra a arbitragem da FPF e 
também contra o presidente 
do TJD, Antonio Olim.

De acordo com pessoas 
próximas ao presidente do 
Palmeiras, Maurício Galiot-
te, o Tribunal tomou como 
pessoais as recentes reclama-
ções do clube sobre o uso do 
VAR nas partidas contra No-
vorizontino e São Paulo. Já 
faz um ano que o Palmeiras 
está rompido com a federa-

ção, desde a polêmica final 
do Estadual de 2018. Até dei-
xou de participar do ranking 
de gestão da FPF, que pode-
ria ter rendido um prêmio 
de R$ 80 mil ao clube.

O presidente do TJD 
rebateu as críticas do Pal-
meiras e voltou a detonar 
Maurício Galiotte, embora 
não o tenha citado nominal-
mente. “Não aguento mais 
essa história desse presiden-
te, de diretores que fazem 
parte do futebol lá, toda hora 
estão reclamando, precisam 
parar de reclamar. Vamos jo-
gar, vamos ganhar, o Palmei-
ras está indo bem, é capaz 
de ir para a final”, declarou o 
Delegado Olim.

A diretoria palmeiren-
se vai recorrer da decisão 
por entender que Moisés 
foi agredido por Gustavo 
Henrique no lance durante 
o clássico contra o Santos, 
o que faz o clube encarar tal 
punição como “absurda”. No 
julgamento de primeira ins-
tância, os dois atletas haviam 
recebido um jogo de suspen-
são. A procuradoria do TJD 
recorreu, pediu uma pena 
maior e foi atendida.

O Santos também rece-
beu com indignação a deci-
são do TJD de punir Gusta-
vo Henrique. O clube havia 
acatado a decisão de primei-
ra instância – tanto que não 
recorreu – e o zagueiro já 
havia cumprido a suspensão 
de um jogo. O que mais ir-

PAULISTÃO | Verdão vê na punição uma vingança por críticas do clube à FPF e ao presidente do TJD
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MELHOR DEFESA

Vasco vê aumentar número de
gols sofridos na Taça Rio

NESTA QUARTA

Luverdense e Fluminense começam
decidir vaga na Copa do Brasil

FLAMENGO

Maratona de jogos 
preocupa Abel

Maioria dos gols sofridos foi de cabeça 

Fla terá sequência pesada no estadual e na Libertadores Luverdense encara o Fluminense pela Copa do Brasil

DA REPORTAGEM

Na campanha do título 
da Taça Guanabara, em sete 
jogos disputados, o Vas-
co sofreu apenas dois gols 
- sendo ambos na mesma 
partida, contra o Volta Re-
donda. Na Taça Rio a his-
tória foi diferente. Em oito 
jogos, foi vazado em cinco, 
com sete gols no total. O 
Vasco segue com a melhor 
defesa do Campeonato Ca-
rioca (ao lado do Bangu), 
mas a oscilação de um tur-
no para o outro, neste as-
pecto específico, chama a 
atenção.

“Ficou um pouco abai-
xo daquilo que fizemos na 
Taça Guanabara, até por-
que na Taça Guanabara 
nós fomos campeões com 
invencibilidade e 100% de 
aproveitamento. É muito 
difícil você, num campe-
onato, continuar sempre 
vencendo. 

O importante é que eu 
vejo uma evolução naqui-
lo que temos feito. Seja na 
fase defensiva, mesmo nos 

ASSESSORIA

Após sair perdendo na 
semifinal do Campeona-
to Mato-grossense para o 
Cuiabá, o Luverdense en-
cara outra pedreira no Es-
tádio Passo das Emas, nesta 
quarta-feira (3). A equipe 
recebe o Fluminense, pela 
Copa do Brasil, a partir das 
19h15h.

O confronto, em sua 
partida de ida, vale vaga 
na quarta fase do torneio. 
O jogo de volta, no Rio de 
Janeiro, foi antecipado. A 
CBF divulgou que será na 
terça (9), às 19h15, no Ma-
racanã. Anteriormente a 
partida estava marcada 
para quarta (10), mas houve 
alteração para atender soli-
citação de uma emissora de 

DA REPORTAGEM

Mesmo utilizando seus 
reservas, o Flamengo con-
seguiu levar a decisão da 
Taça Rio, segundo turno do 
Campeonato Carioca, para 
os pênaltis e se sagrou cam-
peão diante do Vasco no últi-
mo final de semana. Porém, 
uma maratona de partidas 
decisivas está por vir e vi-
rou motivo de preocupação 
pelos lados do Ninho do 
Urubu. Afinal de contas, o 
elenco está tendo que conci-
liar o estadual com a disputa 
da Copa Libertadores, uma 
prioridade.

“O Flamengo sempre 
entra nas competições com 
o pensamento de conquis-
tar títulos e estamos cientes 
da nossa responsabilidade e 
daquilo que o torcedor es-
pera de nós. Com certeza 
sabemos que ainda existem 
muitos desafios por vir na 
temporada e que o grau de 
dificuldade só vai aumen-
tar, mas estamos dispostos a 
trabalharmos cada vez mais 
para que todas as metas pos-

jogos em que perdemos ti-
vemos algumas coisas boas. 
Hoje foi um pecado, falta-
va menos de dois minutos 
para segurar o resultado e 
ficar com o título”, declarou 
o técnico Alberto Valentim.

O Vasco disputou até 
agora 18 jogos neste ano 
e sofreu 13 gols. Na outra 
competição além do Cam-

sam ser atingidas”, disse o 
técnico Abel Braga.

Após o duelo contra 
o Vasco, o Flamengo tem 
a Copa Libertadores pela 
frente. Nesta quarta-feira, às 
20h30, o time recebe o Peña-
rol do Uruguai no Maracanã, 
no Rio de Janeiro, e pode fi-
car muito perto da classifica-
ção em caso de triunfo, uma 
vez que lidera a sua chave 
com seis pontos e 100% de 
aproveitamento.

No próximo sábado, 
também no Maracanã, tem a 
semifinal do estadual contra 
o Fluminense, em um clássi-
co que vai ser disputado com 
os nervos à flor da pele por 
conta da rivalidade causa-
da pelos confrontos já neste 
Campeonato Carioca.

No mesmo palco, o 
Maracanã, o Flamengo joga 
na quarta-feira da próxima 
semana contra o San José 
da Bolívia, novamente pela 
Libertadores. Se passar pelo 
Fluminense, ainda terá as 
duas partidas das finais do 
estadual nos dias 14 e 21 de 
abril.

ritou o Santos foi o “timing” 
da decisão do Pleno do TJD. 
O entrevero entre Gustavo 
Henrique e Moisés se deu 
no dia 23 de fevereiro, num 
jogo pela oitava rodada do 
Campeonato Paulista. Hou-
ve mais quatro rodadas da 
fase de grupos, dois jogos das 
quartas de final e mais um 
jogo da semifinal antes do 

julgamento. Se o julgamento 
tivesse ocorrido antes, Gus-
tavo Henrique poderia ter 
cumprido a pena em parti-
das menos decisivas para o 
Santos. O presidente do TJD 
admitiu que o julgamento 
do Pleno “deveria ter acon-
tecido antes”. O Delegado 
Olim disse que “o Palmeiras 
recorreu várias vezes, pediu 

efeito suspensivo, depois pe-
diu para [Moisés] poder jo-
gar em outra partida” e que 
“tudo isso leva tempo”. A ses-
são desta segunda-feira, que 
condenou Moisés e Gustavo 
Henrique, foi apenas a pri-
meira reunião do Pleno em 
2019.

Procurada, a Federação 
Paulista de Futebol limitou-

-se a responder que “o Tri-
bunal é independente” e que 
não comentaria suas deci-
sões. Mas a decisão não agra-
dou – especialmente pelo 
longo tempo entre o jogo em 
que ocorreu a confusão (23 
de fevereiro) e o julgamento 
(1º de abril), e porque a puni-
ção desfalca os times na reta 
final da competição.

peonato Carioca, a Copa do 
Brasil, foram três jogos e 
quatro gols sofridos (vaza-
do em duas partidas). Desse 
total de 13 gols que o Vas-
co levou, cinco foram de 
cabeça (aproximadamen-
te 38,4%), seja em jogadas 
com bola rolando ou de 
bola parada. Já em relação 
ao tempo, cinco dos 13 em 

2019 foram nos 15 minutos 
finais.

Os jogadores do Vasco 
se reapresentaram na tarde 
desta terça, no Centro de 
Treinamento do Almirante. 
O jogo contra o Bangu está 
marcado para domingo, às 
15h, no Maracanã. O Vasco 
tem a vantagem do empate 
nessa partida.

televisão que fará a trans-
missão ao vivo.

Os dois times vivem 
momentos decisivos em 
seus campeonatos estadu-
ais. O Fluminense encara 
o Flamengo no dia 6 e não 
terá Ganso, expulso no úl-
timo Fla-Flu. Se avançar à 
decisão do Estadual, ainda 
enfrenta Vasco ou Bangu no 
dia 14 e pode ter até quatro 
confrontos consecutivos de 
mata-mata por duas dife-
rentes competições.

O LEC, após ser supe-
rado por 2 a 0 para o Dou-
rado, terá de vencer por 
dois gols para levar a deci-
são para os pênaltis, ou por 
três ou mais para avançar 
direto à final – posição que 
não alcança desde 2016, 
quando foi campeão.
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Todos os veículos possuem condições de trafegar pelas vias públicas 

Detran leiloa quase 600 veículos
DA REPORTAGEM

O Departamento Estadual 
de Trânsito de Mato Gros-
so (Detran-MT) abre, nesta 
quarta-feira (3), lances para 
a oferta de 599 veículos atra-
vés do segundo leilão da au-
tarquia.  A expectativa da au-
tarquia é de arrecadar R$ 1,8 
milhão.

O edital do Leilão nº 
002/2019 foi publicado no 
Diário Oficial do Estado do 
dia 29 de março e pode ser 
conferido na íntegra no Por-
tal do Detran-MT. Confor-
me a publicação, o encerra-
mento dos lances ocorre no 
dia 25 de abril, às 9 horas. 
Todos os veículos possuem 
condições de trafegar pelas 
vias públicas.

Segundo a assessoria, os 
interessados em adquirir os 
veículos terão fotos à dis-
posição nos sites de leilão e 
também poderão conferir 
as condições dos 101 carros 
e 498 motocicletas entre os 
dias 22, 23 e 24 de abril. No 
dia 22 de abril, poderão ser 
examinados os lotes localiza-
dos no pátio da unidade do 
Distrito Industrial, e nos dias 
23 e 24 de abril, os localiza-
dos na sede da autarquia.

Para o diretor de Veícu-
los do Detran-MT, Augusto 
Cordeiro, o sucesso com o 
primeiro leilão, no fim do 
mês de fevereiro, motivou 
o lançamento do novo cer-
tame. O valor arrecadado na 
ocasião foi de R$ 1,6 milhão. 
“A boa aceitação do público 
nos credenciou a lançar este 
novo leilão. Nosso objetivo 
principal é a de promover a 
limpeza dos pátios do De-
tran, não apenas na Capital, 
como no interior do Estado”, 
disse Cordeiro.

O presidente da autarquia, 
Gustavo Vasconcelos, ratifi-
cou a afirmação do diretor 
de Veículos e completou que 
mais leilões serão realizados 
ao longo de 2019. “Nossa 
meta é a de realizar um lei-
lão a cada dois meses. Temos 
cerca de 13 mil veículos ap-
tos a circular, em pátios do 
Detran em Cuiabá e no inte-
rior, para leiloar. Além disso, 
a medida promove a limpeza 
dos pátios, que no total em 
todo o Estado, guardam cer-
ca de 35 mil veículos remo-
vidos”, explicou Vasconcelos.

O certame ocorrerá so-
mente pela internet, nos 
portais www.sbjud.com.br e 
www.majudicial.com.br.

NESTA QUARTA | De acordo com o Departamento, a previsão de arrecadação gira em torno de R$ 1,8 milhão
Foto: Christiano antonuCCi
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TRÂNSITO/SINOP

Conversão à esquerda na Avenida
das Acácias passa a ser proibida

SORRISO

Alunos de assentamento contam
com laboratório de informática

SORRISO

Carro incendiado foi 
furtado da casa de ex-
-prefeito de Tapurah

Motoristas devem ficar atentos à sinalização instalada

Hospital: case sobre como conduzir algumas situações 
administrativas 

Milton Geller é irmão do deputado Neri Geller 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Motoristas que tra-
fegam pela Avenida das 
Acácias nos sentidos cen-
tro-bairro/bairro-centro 
devem ficar atentos às mu-
danças na sinalização da via, 
realizadas pela Secretaria de 
Trânsito e Transporte Ur-
bano. Placas instaladas no 
cruzamento com a Rua das 
Caviúnas agora indicam a 
proibição de se convergir à 
esquerda.

Desta forma, quem está 
na Acácias, independente da 
faixa e sentido para o qual se 
dirige, não poderá mais do-
brar à esquerda para acessar 
a Caviúnas. A mesma regra 
vale para quem está passan-
do pela Caviúnas e deseja 
acessar a Acácias. A mudança 

DA REPORTAGEM

Os alunos que estudam 
na Escola Municipal Matilde 
Gomes Zanatta agora contam 
com mais um recurso para 
mergulhar no mundo do co-
nhecimento. Foi entregue na 
última semana o Laboratório 
de Informática Educacional 
(Lied) da unidade, com 10 
computadores e a possibili-
dade de os alunos poderem 
se conectar ao mundo pela 
Internet.

“Com isso, podemos 
oferecer as mesmas ferra-
mentas de ensino disponíveis 
escolas da cidade, com a pos-
sibilidade de os alunos utili-
zarem o laboratório também 
no contraturno escolar”, co-
menta o diretor da unidade, 
Atílio Oliveira, lembrando 
que por estar localizada no 
Assentamento Jonas Pinhei-
ro, a escola também propor-
ciona aos alunos práticas e 

DA REPORTAGEM

O automóvel encontra-
do em chamas no residencial 
Porto Alegre, na manhã de 
domingo (31), modelo Honda 
Civic, pertence a Milton Gel-
ler, irmão do deputado Neri 
Geller, morador do bairro 
Alphaville, em Sorriso. A ví-
tima, que já foi prefeito de 
Tapurah, contou detalhes de 
como sua casa foi invadida e 
disse não descartar a possibi-
lidade de até mudar de resi-
dência após o susto.

Milton recebeu a liga-
ção do irmão na manhã de 
segunda com a notícia de 
que o carro dele havia sido 
incendiado. “Eu não acredi-
tei na hora. Eu moro numa 
casa que tem um sobrado e 
os quartos ficam em cima. 
Ao descer na garagem o car-
ro realmente não estava lá. 

Foi aí que descobri que eles 
[bandidos] entraram, que-
braram o portão e furtaram 
o carro”.

Após danificarem o 
portão, os criminosos entra-
ram pela cozinha. “Eles for-
çaram a porta com uma fer-
ramenta. Há marcas que eles 
forçaram a porta da cozinha 
e entraram. Como eu deixo 
a chave [do carro] e cima do 
balcão, eles a pegaram”.

Conforme Milton Gel-
ler, os bandidos ainda fur-
taram uma televisão da sala. 
“E junto com o carro tinham 
documentos pessoais, CNH, 
cartão de credito e um pou-
co de dinheiro. Tudo foi 
queimado e não deu para re-
cuperar. Lá também tinham 
umas pastas de Neri que eu 
trouxe para deixar no escri-
tório de Cuiabá e Lucas do 
Rio Verde”.

visa uma tentativa em dimi-
nuir o número de acidentes 
naquela localidade, identi-
ficada pela Pasta como um 
ponto de alto risco.

vivências ligadas ao campo e 
ao meio ambiente.

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin, destaca que conec-
tar as unidades digitalmente 
é necessário para garantir as 
condições de trabalho para 
que seja prestado um servi-
ço de qualidade à popula-
ção. “Estamos, desde 2017, 
implantando a rede de fibra 
óptica em toda a rede esco-
lar e nas unidades de saúde, 
e hoje, aqui na Escola Matil-
de, estamos entregando mais 
um laboratório e até o fim do 
ano queremos que todas as 
escolas municipais estejam 
com seus laboratórios revita-
lizados”. Para a aluna Kemilli 
Lucia da Silva Rodrigues, de 
10 anos, a entrega do labora-
tório é motivo de alegria. “A 
gente fica muito feliz com o 
laboratório na escola, que vai 
ajudar muito na hora de fa-
zer pesquisas para os traba-
lhos escolares”.

Vale destacar que as 
placas já estavam instaladas 
há alguns meses, porém, di-
versos motoristas a ignora-
vam – e seguem ignorando. 

Apenas em 2018, em Sinop, 
foram contabilizados 2.195 
acidentes de trânsito, indi-
cam dados da Guarda Civil 
Municipal.

Além do laboratório de 
informática, a escola também 
passou a contar com uma li-
nha de telefone fixo, o que 
vai facilitar a comunicação 
na unidade. A secretária mu-
nicipal de Educação e Cul-

tura, Lúcia Korbes Drechs-
ler, explica que o município 
conta com dois programas 
voltados à inserção de tecno-
logias nas unidades escolares, 
o “Revitalização dos Lieds” e 
o “Educação Conectada”.

CURSO DE GESTÃO 
PÚBLICA, LIBRAS E 
EDUCAÇÃO ESPECIAL

A Universidade Aberta de Brasil 
(UAB), Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia de Mato Grosso 
(IFMT) juntamente com a prefeitura de 
Colíder, abre inscrições do dia 02/04 até 
dia 10/05 para os interessados em se es-
pecializar nos cursos de Libras e Educa-
ção Especial e de Gestão Pública. Podem 
participar quem tem graduação. Serão 
oferecidas 20 vagas para cada curso. O 
edital está disponível no site do IFMT, 
para mais informações podem ligar para 
(66) 3541-1315.

MÉDICOS CONCURSADOS 
SÃO CONVOCADOS 
EM SINOP

A prefeita de Sinop, Rosana Marti-
nelli (PR), convocou os profissionais da 
saúde que prestaram concurso em 2014 
para assumirem os cargos de enfermei-
ros e médicos. Esses profissionais têm 
30 dias para comparecerem no departa-
mento de Recursos Humanos da prefei-
tura apresentarem as documentações 
exigidas em edital. O nome dos nomea-
dos pode ser conferido também no site da 
prefeitura. Ao todo serão 11 contratações; 
2 enfermeiros/40h, 3 médicos/40h e 6 
médicos/30h.

MULHER DO FACÃO 
FOGE DE CLÍNICA

Em Sinop, mulher que tentou inva-
dir a Escola Estadual Olímpio João Pis-
sinati Guerra com um facão no último 
dia 26/03 não está internada em hospital 
psiquiátrico conforme determinou o Tri-
bunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT). 
Professores, pais, alunos e funcionários 
decidiram em assembleia geral suspen-
der as aulas sem previsão de retorno das 
atividades. A Secretaria de Educação de 
Sinop afirmou que nem todas as unida-
des estaduais de ensino tem um profis-
sional que monitore a portaria. 

alan Cosme/hipernotiCias
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