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LIBERTADORES

ARAGARÇAS

PALMEIRAS

Grêmio e
uma decisão
no Chile

Laboratório de 
documentos
falsos

Deyverson 
vira piada 
do Íbis por 
declarações 

O Grêmio está em San-
tiago, no Chile, para viver um 
passo decisivo em sua cami-
nhada na Libertadores nesta 
quinta, contra a Universidad 
Católica. A partida pode prati-
camente liquidar as chances 
do Tricolor no Grupo H da 
competição. O centroavante 
Felipe Vizeu sequer viajou, 
mas a presença de Geromel 
na delegação é a boa notícia.

 Página -6

Um homem foi preso 
por policiais de Mato Grosso 
em Aragarças/GO, suspeito de 
falsificação de documentos. 
De acordo com a Derf, Ales-
sandro Alves de Oliveira foi 
flagrado em um ‘laboratório’ 
de falsificação de documen-
tos.                             Página - 7

As declarações de 
Deyverson após a derrota 
para o San Lorenzo não ape-
nas irritaram o torcedor do 
Palmeiras, mas foram motivo 
de piada para o Íbis Sport 
Club. Em sua conta oficial no 
Twitter, o folclórico clube bra-
sileiro brincou com o centroa-
vante.                         Página - 6

Divulgação

Priscila giroletta

Divulgação

MATO GROSSO

GOVERNADOR
Divulgação

Mauro Mendes sofreu esta semana na Assembleia Legislativa sua pri-
meira grande derrota em exercício do cargo. Os deputados decidiram, 
pelo esmagador placar de 18 votos a 2, derrubar o veto do governador de 
não liberar as emendas impositivas aos parlamentares.          Página - 3

DERROTA NA ASSEMBLEIA

FS Bioenergia anuncia 3
usinas de etanol de milho
A FS Bioenergia, pioneira na produção nacional de etanol inteiramente à base de milho, 
anuncia a implantação de mais três usinas no Brasil. Com previsão para início das obras 
em maio, a unidade de Nova Mutum receberá investimentos na ordem de R$ 1 bilhão. Outras 
duas plantas serão erguidas em Campo Novo do Parecis e Primavera do Leste.  Página - 7

Ex-goleiro 
Follmann 
aborda tema 
“superação”
Ex-goleiro da Chapecoense, 
sobrevivente de acidente 
aéreo em 2016, resumiu: “hoje 
com uma perna posso chegar 
mais longe que com duas”.     
                            Página  -7



O tamanho do investimento
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todo logo “de cara”: se você não sabe 
o que esperar do patrocínio e nunca 
trabalhou com esse tipo de recurso, 
vá “de leve”: comece com investimen-
tos menores e monitore os resultados. 

Sim, monitorar, essa é a pa-
lavra de ordem quando você 
muda qualquer coisa em seu 
modo de agir com seu pro-
duto ou serviço.

Acompanhe os resulta-
dos dos acessos e, claro, da 
procura por parte dos clien-

tes. Não adianta nada você fazer um 
superinvestimento, ter um verdadeiro 
“boom” de clientes e não ter estrutura 
para atender a todos.

Viu como as coisas são mais do 
que o simples “quanto mais, melhor”? 
Então. Faça planos com solidez e con-
te com ajuda profissional sempre que 
for necessário.

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, bastante, sobre patrocinar 
buscas no Google para destacar seu 
site. É possível fazer a mesma coisa em 
redes sociais, para impulsionar perfis 
ou páginas profissionais, mas vou fa-
lar sobre esse assun-
to em específico em 
outra oportunidade, 
para não ficar mui-
to cansativo para o 
leitor. Uma das tan-
tas perguntas que 
normalmente ficam 
“marretando” a cabeça das pessoas é: 
quanto devo investir?

Quando se pensa em patrocinar 
buscas muita gente vai na teoria do 
“quanto mais, melhor”. É uma lógica in-
teressante, mas desmedida. Tudo deve 
envolver planejamento e, evidente-
mente, investir em qualquer tipo de pu-
blicidade, também. E, sim, isso é uma 
forma de publicidade, pois aproxima 
seu produto do cliente em potencial.

Antes de qualquer coisa você pre-
cisa definir um orçamento consciente. 
Quanto, de fato, pode gastar, sem com-
prometer sua segurança financeira? 
Essa resposta é extremamente impor-
tante, pois é com base nela que você 
começa seu “plano”.

O fato de você definir seu orçamen-
to não significa que vai fazer uso dele 
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Apesar das demonstrações de inabilidade políti-
ca do governo Jair Bolsonaro (PSL), felizmente menos 
notadas nos últimos dias, o cenário mais provável para 
a reforma da Previdência permanece o de aprovação 
neste ano.

As circunstâncias ainda são as mais favoráveis já 
observadas para tal desde os anos 1990, quando tive-
ram início as tentativas —algumas fracassadas, outras 
parcialmente exitosas— de enfrentar o desequilíbrio 
nas contas dos regimes nacionais de aposentadorias.

Pela primeira vez, a empreitada merece a condi-
ção de prioridade absoluta anunciada desde antes da 
posse do presidente, que poderá aplicar na proposta 
o capital político de um início de mandato. O debate 
na sociedade em torno do tema, ademais, intensificou-
-se no último quadriênio, em que as gestões de Dilma 
Rousseff (PT) e Michel Temer (MDB) se viram força-
das, esta com mais método do que aquela, a encami-
nhar a pauta.

Há hoje fartura de dados e projeções a comprovar 
a inviabilidade do aparato previdenciário e seu efeito 
devastador sobre os Orçamentos de União, estados e 
municípios. A oposição intransigente à reforma vai se 
limitando a guetos ideológicos, partidos oportunistas 
e entidades corporativas.

Não fosse o bastante, restam a penúria das admi-
nistrações públicas e o desempenho vergonhoso da 
economia a atiçar o senso de sobrevivência do mundo 
político. Nada disso significa, claro, que o projeto de 
Bolsonaro tenha chance de passar incólume pelo Le-
gislativo —tampouco existem sinais de que o governo 
alimente tal ilusão.

Desde o envio do texto ao Congresso, analistas 
buscam estimar quanto será preservado da poupança 
de pouco mais de R$ 1 trilhão em dez anos estima-
da com as regras pretendidas. Num cálculo grosseiro, 
especula-se que cifras acima de 50% seriam ao menos 
capazes de restabelecer algum ânimo entre empresá-
rios e investidores. A relativa pacificação dos mercados 
financeiros parece indicar que não se aposta, por ora, 
no pior.

De mais imediato, importa evitar a diluição pre-
coce da reforma. Nesse sentido, é bem-vinda a ma-
nifestação do presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia (DEM-RJ), indicando, após reunião com 
líderes partidários, que não haverá alterações do texto 
já na Comissão de Constituição e Justiça, primeira eta-
pa da tramitação.

Evita-se assim um conflito indevido, dado que o 
papel da CCJ é tão somente verificar a adequação da 
proposta à Carta. Sangue frio e bom senso de governo 
e parlamentares serão mercadorias cada vez mais pre-
ciosas daqui em diante.

Editorial

Sangue frio

Ranking dos Políticos - Facebook

tadora de mestrado e doutorado no 
programa de Agronomia Tropical da 
UFMT. Mulheres são múltiplas ativi-
dades.
Historicamente, o mundo globali-

zado não tinha olhares para mulher 
poderosa e cientista.  Cumpre destacar 
que as mulheres desenvolveram seus 
papéis culturais com polidez e elegân-
cia, além de dupla jornada de trabalho.

Elas não labutavam pelos seus di-
reitos. Mesmo diante do cenário, de 
machismo e patriarcal, as mulheres 
fazem eco: somos poderosas e temos 
potencial para todas as funções.

Diante de tal situação, tanto nos 
espaços públicos quanto no acadêmi-
co. Há de se notar que o Estado deverá 
ter ações com o objetivo de promover 
a igualdade, desde então os direitos 
humanos serão garantidos. É crucial, 
promover união e solidariedade em to-
das as esferas de poder, assim haverá 
respeito aos direitos e garantias funda-
mentais. É imperioso trazer a luz para 
a sociedade o debate discriminação. 
Quando adentramos nos ambientes em 
que são expostas as galerias de `presi-
dentes` é notória e vergonhosa discri-
minação da mulher.

Necessitamos construir mais de-
bates sobre a desigualdade crescendo 
em todos os espaços: acadêmico e pú-
blico. Sejamos céleres para combater: 
desigualdade e discriminação. Somos 
um País multicores, então Preconceito 
jamais!

GRACI OURIVES DE MIRANDA É 
PROFESSORA APOSENTADA E ESCRI-
TORA

Mulheres e poder cultural

HOJE SIM?
O pedido de autorização para emprésti-

mo por parte do Governo do Estado voltou ao 
plenário da Assembleia para segunda vota-
ção, mas só deve passar lá por hoje. A previ-
são é da vice-presidente Janaína Riva, que é 
totalmente favorável à operação de crédito. 
Ela calcula mais pedidos de vistas, que de-
vem protelar um pouco mais a aprovação. 
Na semana passada, Valdir Barranco pediu 
vistas em primeira votação e Lúdio Cabral 
na CCJ. Além dos petistas, somente Wilson 
Santos está na luta contra o empréstimo.

BATENDO CABEÇA
Uma cena no saguão do Palácio Paia-

guás, na última segunda-feira, mostrou o 
descompasso que há na gestão da Santa 
Casa de Misericórdia de Cuiabá. De um 
lado, o presidente do hospital, Carlos Cou-
tinho, garantia que o diretor-administra-
tivo, capitão Daniel Pereira, falaria sobre 
os números e detalharia o déficit da uni-
dade: “Nós sabemos o valor da dívida. Ele 
vai passar”. O capitão, por sua vez, reve-
lou: “Os números não estão disponíveis. A 
Santa Casa não tinha controle dessa dívi-
da. Nós estamos auditando”.

DEMAGOGIA
Fiel escudeiro do ex-governador Pedro 

Taques, o deputado estadual Wilson Santos, 
mais uma vez, usa de demagogia e oportu-
nismo para tentar tumultuar a formalização 
de um empréstimo junto ao Banco Mundial, 
na ordem de US$ 332 milhões. O montante 
será utilizado para quitar outro empréstimo, 
desastroso, feito por Silval Barbosa junto ao 
Bank of America, cujo saldo devedor é de 
US$ 250 milhões. Ora, onde estava WS, du-
rante os quatro anos de gestão de Taques, 
que não fez nada para tentar minimizar o 
estrago causado por este contrato?

A ex-promotora federal Lori Lightfoot, 56 anos, derrotou Toni Pre-
ckwinkle. Ela será a primeira prefeita negra e gay a administrar Chicago, 
a terceira maior cidade dos Estados Unidos. Sua posse acontecerá em 20 
de maio. Na imagem, Lori beija sua mulher, Amy Eshleman, após discurso 
da vitória.

Investir de forma gradativa faz com que você dimensio-
ne mais seus patrocínios às buscas, analise melhor os 
resultados e consiga fazer seu dinheiro “render” mais. Ter 
orientação profissional também é fundamental para que 
o projeto tenha bons frutos. Mas faça com que o profissio-
nal respeite seu plano de investimentos, por mais que ele 
esteja seguro de suas ações.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Kamil Krzaczynski

GRACI OURIVES DE MIRANDA
É crucial, promover união e soli-
dariedade em todas as esferas de 
poder, assim haverá respeito aos 
direitos e garantias fundamentais

Atualmente abordar e questionar 
o tema: Mulheres e poder cultural é 
refletir sobre escandalosas discrimi-
nações em todos os quadrantes. É im-
portante notar que está ganhando estí-
mulos o debate ‘somos iguais perante 
a lei’. As mulheres estão enquadrando 
no mundo do trabalho com altivez e 
vencendo gradualmente o preconcei-
to. Os poderes necessitam labutar para 
que possamos viver em uma sociedade 
consciente e igualitária.

Cumpre destacar, os dados extraí-
dos do Instituto Brasileiro de Geográfi-
co e Estatística-IBGE 2010, tabela 3543 
“Pessoas com pelo menos nível supe-
rior de graduação concluído, por nível 
de instrução mais elevado concluído, 
segundo o sexo e as áreas gerais, espe-
cificas e detalhadas de forma do curso 
de nível mais elevado concluído”.

Notar-se-á que os dados do IBGE são 
revelados, quando demostra que Cuia-
bá é destaque nacional em mulheres 
mestrandas. São 2,65 enquanto os ho-
mens 1,55. A diferença é de 1,1%. A con-
clusão em doutorado a diferença foi de 
0,51. As mulheres estão guerreiras na 
batalha para um mundo: preconceito 
jamais!

As mulheres estão e são competen-
tes, cultas e preparadas, como exemplo 
citamos a Diretora-superintendente do 
Hospital Universitário Júlio Müller/
HUJM, Dra. Elisabeth Aparecida Fur-
tado de Mendonca. Que além de impor-
tante carreira na [área administrativa/
UFMT é também pesquisadora e orien-

IMAGEM DO DIA

“Há hoje fartura de dados e projeções a 
comprovar a inviabilidade do aparato 
previdenciário

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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QUEDA AOS 
RADARES

O Governo Federal, Jair 
Bolsonaro (PSL), cancela a 
instalação de novos rada-
res, a diminuição foi de 5,5 
mil radares em julho de 2018 
para 440 até março deste 
ano. O governo anterior, Mi-
chel Temer (MDB), abriu li-
citação para instalação 8.015 
monitoramentos. Bolsonaro 
critica a instalação dizendo 
que é uma indústria de arre-
cadação para os estados.

INVAÇÃO DE 
PODERES?

O governador de Mato Grosso, Mauro 
Mendes (DEM), vetou o projeto de lei comple-
mentar que obrigaria o Ministério Público Es-
tadual prestar contas ao Legislativo. Mendes 
seguiu uma recomendação da Procuradoria-
-Geral do Estado que alega inconstitucionali-
dade e invasão de competência de poderes. Na 
proposta vetada deveria ser encaminhado um 
relatório trimestral e anual de todas as ativi-
dades com a “evolução dos custos, do controle 
e da sua eficiência, eficácia e economicidade”, 
bem como balancetes com prestação de con-
tas mensal e anual.

PASSADO CONTRA 
O FUTURO

Paulo Guedes, ministro da Economia, 
disse nesta quarta-feira (3) em audiên-
cia pública na Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ) da Câmara, que o governo 
está gastando mais com o passado do que 
com o futuro. O Ministro afirmou que só no 
ano passado foram gastos dez vezes mais 
com a Previdência Social (R$ 700 bilhões) 
do que com a Educação (R$ R$ 70 bilhões). 
Guedes criticou o sistema previdenciário 
brasileiro e disse que independente do go-
verno ou partido o sistema está “financei-
ramente condenado”.

Assembleia derrubou veto do governador sobre emendas impositivas 

Procurador de Justiça e coordenador Naco, Domingos Arruda 

Governador tem a primeira
derrota importante na ALMT
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Mauro Mendes (DEM) 
sofreu esta semana na Assem-
bleia Legislativa sua primeira 
grande derrota em exercício 
do cargo. Os deputados de-
cidiram, pelo esmagador pla-
car de 18 votos a 2, derrubar 
o veto do governador de não 
liberar as emendas impositi-
vas aos parlamentares.

O veto foi determinado 
por Mendes em 11 de março, 
atendendo a uma solicitação 
da Procuradoria Geral do 
Estado, decido à crise finan-
ceira vivida do estado e que 
isso poderia acarretar futura-
mente em descumprimento 
da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. Ao todo são R$ 132 
milhões que com o veto dei-
xariam de ser destinados aos 
deputados para aplicar em 
obras e programas indicados 
por eles.

A decisão de derrubar 
o veto do governador já era 
esperando por todos, tanto 
que o Diário do Estado MT, 
na semana passada, já havia 
informado que até mesmo os 
deputados da base de susten-
tação do governo declaravam 
a importância da liberação 
das emendas.

Uma das alegações em 
plenário é de que o montante 

destinado às emendas repre-
senta apenas 1% da Receita 
Corrente Líquida (RCL) do 
Estado. Ele é distribuído em 
12% para a saúde, 25% para 
educação, 6,5% para a cultu-
ra local ou regional e outros 
6,5% para projetos de esporte. 
Os outros 50% dos recursos 
das emendas serão de livre 
escolha de cada parlamentar.

O tucano Wilson Santos, 
como forma de defender a li-
beração das emendas, justifi-
cou que as demandas das co-
munidades recaem sobre os 
parlamentares que estão em 
contato próximo com seus 
domicílios eleitorais. “Recai 
sobre os deputados recebe-
rem essas demandas e ele as 
atende através das emendas”, 
disse. 

NOVA DERROTA?
Nas próximas sessões 

o governador Mauro Men-
des estará mais uma vez no 
alvo dos parlamentares. Eles 
definirão em plenário se au-
torizam o Executivo a con-
trair empréstimo de U$ 332 
milhões para pagar dívidas 
de governos passados. Os de-
putados Lúdio Cabral (PT) e 
Wilson Santos (PSDB), pe-
diram vistas na Comissão de 
Constituição e Justiça e na 
próxima terça-feira (9), o ple-
no decidirá.

DE GOLEADA| Por ampla vantagem, parlamentares derrubam veto do govenador sobre emendas impositivas
Foto: AssessoriA

DiVULGAÇÃo
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EFEITO DOMINÓ

Procurador alerta para delação de 
“ultra esquema” nos próximos dias

ENSINO SUPERIOR

PEC facilita expansão da Unemat

DA REDAÇÃO

Entrevistado do progra-
ma A Notícia de Frente, da 
TV Villa Real, o procurador 
de Justiça e coordenador do 
Núcleo de Ações de Compe-
tências Originárias (Naco), 
Domingos Sávio de Barros 
Arruda, fez uma revelação de 
mais um escândalo de cor-
rupção que vai eclodir em 
Mato Grosso nas próximas 
semanas.

De acordo com o pro-
curador em conversa com 
os apresentadores, ele te-
ria ficado espantado com as 
provas apresentadas por um 
“colaborador” que realizou 
na semana passada a deleção 
premiada. Essas provas, ain-
da segundo o representante 
do MPE, seriam “absoluta-
mente contundentes”, e que 
vão descontinuar uma série 
de fatos impressionantes, co-
locando na mira da Justiça, 
nomes renomados do circu-

DA REDAÇÃO

Atender os municípios 
mais carentes e promover o 
ensino de nível superior. É 
o que pretende o deputado 
estadual Silvio Fávero (PSL), 
autor do Projeto de Emen-
da Constitucional (PEC) que 
facilita a expansão da Uni-
versidade Estadual de Mato 
Grosso (Unemat). A medida 
deverá ser aplicada aos mu-
nicípios com o Índice de 
Desenvolvimento Humano 
(IDH) inferior a 0,7 ou seja, 
em cidades mais carentes de 

lo político e empresarial de 
Mato Grosso.

“Na semana passada 
eu acompanhei a conversa 
de um colaborador. Ele co-
laborador trouxe elemen-
tos de prova absolutamente 
contundentes que vão des-
cortinar uma série de fatos 
impressionantes. E provas 
cabais. Ele foi o beneficiário 
de um grande esquema e tal”, 
revelou.

O procurador disse ain-
da que os participantes do es-
quema, que não foram reve-
lados, acabaram sendo “ultra 
beneficiados” e que “ganha-
ram milhões”.

Tendo em vista que 
mais detalhes sobre o co-
laborador ou o próprio es-
quema não foram ditos pelo 
procurador de Justiça, ele, 
então, foi questionado se os 
supostos beneficiários eram 
pessoas conhecidas. Domin-
gos Sávio de Barros Arru-
da foi novamente lacônico. 

recursos financeiros.
Pela proposta, a im-

plantação dos cursos de ní-
vel superior deverá ocorrer 
gradualmente para garantir 
que no prazo de cinco anos, 
cada cidade beneficiada dis-
ponha de pelo menos três 
cursos de graduação. A pro-
posta assegura que a partir 
de 2020, parte dos recursos 
destinados à instituição (2,5% 
da receita do estado), deverá 
ser aplicada na instituição de 
cursos de nível superior.

“Quem mora em mu-
nicípio mais desprovido de 

SINOP

Executivo recebe 
pais e alunos de
escola sobre caso 
da mulher do facão
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli (PR), e o 
vice-prefeito, Gilson de Oli-
veira (MDB), receberam nes-
ta semana um grupo de pais, 
estudantes e funcionários 
da Escola Estadual Olímpio 
João Pissinati Guerra. Repre-
sentantes da instituição ex-
puseram aos gestores a preo-
cupação com a segurança de 
alunos e servidores daquela 
unidade diante de um qua-
dro recente de ameaça pra-
ticado por uma mulher que, 
na última semana, tentou in-
vadir o estabelecimento por-
tando um facão. Desde a sex-
ta-feira (29), as aulas no local 
foram suspensas mediante 
decisão por assembleia geral. 

Durante o encontro no 
Paço Municipal, pais solici-
taram à prefeita o apoio do 
município e a interlocução 
com os agentes públicos ne-
cessários e que possam atu-
ar neste caso. A intenção é, 
de um lado, dar segurança 
aos alunos e profissionais, 
bem como, normalizar as 
aulas naquela unidade. Ro-
sana lembrou que o caso em 
questão já é acompanhado 
pelo município, por meio do 
Centro de Atenção Psicosso-
cial (CAPS), uma vez que se 
trata, a autora das ameaças, 
de uma paciente diagnosti-
cada com esquizofrenia crô-
nica irreversível e que é as-
sistida pela Rede Municipal 
de Saúde. Aos pais, a prefeita 
confirmou que o município 
fará, dentro de suas possi-

bilidades, o diálogo com as 
partes responsáveis no sen-
tido de se buscar a normali-
dade das atividades pedagó-
gicas naquele local. A gestora 
frisou que a mulher chegou 
a ser encaminhada para um 
centro de apoio em Sinop, 
na última semana. Porém, 
pelo local não trabalhar com 
internação compulsória, isto 
é, contra a vontade do pa-
ciente, a mulher voltou para 
a casa onde vive e que está 
localizada a poucos metros 
de distância da escola esta-
dual. “É um caso preocupan-
te, alarmante diante do fato 
acontecido. Nós pedimos 
uma segurança policial para 
a Polícia Militar para que en-
caminhe e dê segurança para 
esse colégio até que se resol-
va a situação dessa pacien-
te. Provavelmente, ela deve, 
o mais rápido possível, ser 
encaminhada para uma in-
ternação para que possa ser 
tratada. Realmente, ela pre-
cisa de ajuda, ela precisa de 
tratamento e é isso que nós 
vamos estar pedindo para 
toda a junta médica que ava-
lie o caso para que a gente 
chegue a uma solução”, disse 
a prefeita.

Mãe de uma estudante 
da Escola Pissinati, Priscila 
Rafaeli avaliou como posi-
tiva a reunião. “[A paciente] 
está precisando de ajuda e, 
automaticamente, ela amea-
ça a todos. Junto com a pre-
feita, foi decidido que será 
feito o melhor para ajudar 
e vai manter uma segurança 
especial no nosso colégio”, 
pontuou.

recursos financeiros, paga 
mais caro para estudar e fa-
zer uma faculdade pois pre-
cisa se deslocar à cidade vi-
zinha. 

Ocorre, que essa ne-
cessidade de deslocamento 
em busca de curso superior 
acarreta desgaste físico e 
emocional, gera custos ele-
vados com transporte, ali-
mentação e até hospedagem, 
dependendo da situação. Por 
que não facilitar, se temos os 
caminhos para isso?”, indaga.

Fávero argumenta ain-
da, que caso a emenda seja 

aprovada beneficiará alunos 
do ensino médio que muitas 
vezes, desistem dos estudos 
devido à falta de instituições 
de ensino no local onde mo-
ram.

O orçamento da Une-
mat corresponde a 2,5% da 
receita do Estado. A insti-
tuição possui 13 campus, 36 
cursos de pós-graduação, 60 
cursos de graduação (ofer-
ta contínua), 129 cursos de 
graduação (modalidade di-
ferenciada), está presente 
em 108 municípios e atende 
22.593 acadêmicos. 

“Quando se trata de Naco, 
Gaeco (Grupo de Atuação Es-
pecial Contra o Crime Orga-
nizado), são só agentes que a 
gente topa na rua uma vez ou 

outra aí. Neste caso, é de um 
esquema que não vem sendo 
ventilado nas ruas e impren-
sa”, desconversou o membro 
do MP-MT.
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CHARGE DO DIA

Justin Bieber pede 
desculpas por ter 
anunciado falsa gravidez

Justin Bieber foi duramente criticado 
por ter feito uma brincadeira de mal gosto 
na segunda-feira, 1º de abril, ao publicar 
a imagem de um ultrassom em seu ins-
tagram. Para brincar no Dia da Mentira, 
o cantor anunciou que a esposa Hailey 
Baldwin estava grávida do primeiro fi-
lho do casal.   Após vir a público explicar 
que tudo não passava de uma brincadei-
ra, mas nem assim se livrou das críticas. 
Muitos fãs o acusaram de brincar com um 
assunto sério. Em resposta às críticas, o 
artista pediu desculpas a todos os que se 
sentiram ofendidos. “Haverá sempre pes-
soas ofendidas. Há pessoas que não lidam 
bem com piadas, eu sou um brincalhão e 
era dia da mentira. Eu não queria ser in-
sensível para com as pessoas que não po-
dem ter filhos.”, explicou. Bieber lembra 
que a falsa gravidez é uma das brincadei-
ras mais comuns no dia 1 de abril, mas 
ainda assim admite que algumas pessoas 
se possam ter sentido ofendidas e reforça 
o seu pedido de desculpas. “Assumo a res-
ponsabilidade e peço desculpa às pessoas 
que se sentiram ofendidas”, lê-se ainda na 
sua publicação.

Belo é processado por 
dívida de R$ 50 mil a 
advogados

Belo viu seu nome envolvido em mais 
um escândalo acerca de assuntos judiciais. 
O cantor estaria enfrentado um processo 
movido por seus ex-advogados devido a 
uma suposta dívida de R$ 50 mil. Segundo 
o jornal “Extra”, o valor seria referente aos 
honorários cobrados pelo escritório Peralta 
e Campos Associados. Nos seis anos que 
tiveram o artista como cliente, os represen-
tantes legais cobravam 10% de suas causas. 
Já faz mais de dois anos que a dívida tem 
sido cobrava. O famoso perdeu a ação no úl-
timo dia 25 de março. Na ocasião, o marido 
de Gracyanne Barbosa informou que quita-
ria o montante, entretanto, isso não ocorreu. 
hVale destacar que se fizesse o pagamento 
em até três dias após a sentença, haveria 
um abatimento de 50% no valor.

Neymar é flagrado em 
balada rodeado de
 mulheres em Paris

Neymar Jr. foi flagrado em uma balada, 
na última segunda-feira (1), em Paris, na 
França, com algumas mulheres. O craque 
teve a companhia também de seus parças 
Beto Paiva e Jota Amâncio. As moças pre-
sentes eram as modelos Lauren Blake e Ca-
sey Costelloe. Uma delas, inclusive, teria até 
feito uma tatuagem em homenagem à via-
gem. A moça teria desenhado um avião com 
um coração. Vale lembrar que o atacante do 
Paris Saint Germain está em recuperação de 
uma cirurgia no quinto metatarso do pé di-
reito. O atleta se submeteu a uma cirurgia no 
mês passado.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Simaria fala sobre a briga com 
Anitta: “Essa confusão que o 
povo criou não existe”
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Durante a entrevista coletiva de lançamento do DVD ‘Aperte 
o Play’, Simaria, que faz dupla com Simone, falou sobre a supos-
ta briga entre ela e Anitta. O assunto veio à tona com a publi-
cação da biografia não autorizada da funkeira, ‘Furacão Anitta’, 
escrito pelo jornalista Leo Dias e no livro ele diz que a discus-
são entre as duas aconteceu na época em que Simone e Simaria 
divulgavam a música ‘Loca’, em parceria com a poderosa.

Questionada sobre a briga, a sertaneja decidiu esclarecer o 
que realmente aconteceu. “A gente foi dar um conselho para 
ela e ela não gostou. Às vezes a gente dá um toque para alguém 
e a pessoa não quer ouvir. Acontece até mesmo com a gente”, 
explicou Simaria. O apresentador do ‘Fofocalizando’, do SBT, 
garantiu que a briga nunca envolveu Simone, e foi resolvido du-
rante a gravação do DVD de Ludmilla, em fevereiro deste ano. 
“Encontramos com ela no dia da gravação do DVD da Ludmilla 
e eu fui lá, dei um beijo, um abraço e falei com ela normal. Então 
essa confusão que o povo criou não existe”, disse Simaria, que 
garantiu que está tudo bem entre elas.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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.

SÉRGIO NARCISO GUNTZEL 34537082968 – CNPJ: 
31.801.610/0001-18, localizada na Av. Cerrado, Quadra 
04, Lote 08, Setor 34, Parque das Emas, Lucas do Rio 
Verde/MT torna público que requereu junto a Secretaria 
Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio 
Verde – SAMA/LRV a Licença Prévia (LP), Licença de Ins-
talação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de 
“Serviços de lavagem, lubrifi cação e polimento de veícu-
los”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA -AMBIEN-
TAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 
9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

ROQUE DAL AVECHIA, CPF 358.476.406-34, localizado 
na linha Moroco, Gleba Rio Verde I, Zona Rural, Sorriso 
MT, Torna-se Público que requereu à Secretária Estadual 
do Meio Ambiente SEMA-MT, a alteração da Razão So-
cial para ROQUE DAL AVECHIA – ME inscrita no CNPJ: 
19.038.483/0001-41, juntamente com a renovação da 
Licença de Operação (LO 312720/2016), de Indústria de 
Carvão, para Atividade principal Produção de Carvão Ve-
getal – Floresta Plantada no município de Sorriso-MT. Não 
foi determinado EIA/RIMA

LAURI ORLANDO CAVALHEIRO EIRELI, CNPJ nº 
03.328.089/0001-08, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Colonizador Enio Pipino, nº 4643, Se-
tor Industrial Norte, Sinop- MT, torna público que requereu 
perante a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para o desen-
volvimento de atividades de comércio varejista de artigos 
de tapeçaria, cortinas e persianas. 

F. M. PARTICIPAÇÕES E NEGÓCIOS LTDA, CNPJ 
19.091.607/0001-52, torna público que requereu a Se-
cretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA, Licença de 
Operação (LO) para Incorporação de empreendimentos 
imobiliários para o Residencial Cidade Alta localizado na 
Rodovia BR 163, no município de Sinop - MT. Não foi de-
terminado EIA/RIMA.

A B PRE-MOLDADOS MATUPÁ LTDA, CNPJ: 
10.518.576/0001-07, torna público que requereu À Se-
cretaria Municipal de Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as 
Licenças Ambientais Prévia, Instalação e Operação para a 
atividade “Fabricação de estruturas pré-moldadas de con-
creto armado e fabricação de estruturas metálicas”, situa-
do à Rua CH2, Lt.38, Q. 02 ZCH-001, Matupá-MT.

TAYNER JHONY DOS SANTOS, CNPJ: 27.730.557/0002-
15, torna público que requereu à Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais 
Prévia, Instalação e Operação para a atividade “Lavan-
deria para roupas e artefatos de uso doméstico”, situado 
à BR 163, ENTRONCAMENTO COM MT 322, ZE009, 
Matupá-MT.

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

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

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

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  garagem 

individual casa nova. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, Sinop – 
MT. Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 
3 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 150,00. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO N° 
004/2019

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 a 
empresa DEFANT & DEFANT LTDA, no item 01, no 
valor total de R$ 210.500,00 (Duzentos e dez mil e 
quinhentos reais). 

Juina-MT, 03 de abril de 2019.

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
029/2019-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: 
Construtora Zanin Ltda-ME, no item 01, no valor total 
de R$ 180.000,00 (Cento e oitenta mil reais). 

Juina-MT, 03 de abril de 2019.

 Marcio Antonio da Silva 
 Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
030/2019-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 35, 
no valor total de R$ 158.050,00 (Cento e cinquenta e 
oito mil e cinquenta reais). 

Juina-MT, 03 de abril de 2019.
Marcio Antonio da Silva

Pregoeiro Designado - Poder Executivo.

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 020/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 

Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 

licitação em epígrafe, visando a contratação da empresa CLINICA DE 

LONGEVIDADE SANTOS E CIRURGIA LTDA, (CNPJ/MF nº 15.147.439/0001-

19), no valor global de R$ 81.000,00 (OITENTA E UM MIL REAIS), tendo como 

fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens 

da Relação de Serviços Médicos em CIRURGIAS VASCULARES do respectivo 

chamamento público e do Anexo I do Edital nº 005/2019 da Chamada Pública n° 

001/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. 

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de abril de 2019. 

 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

 

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279698600025600  824.287.511
279002800882300  025.053.771
279002701453900  956.636.651
279002800828600  303.789.311
279061700000900  999.328.061
279002800721000  033.384.331
279002800053500  017.873.871
279030300003900  105.449.387
279030300003200  002.772.521
279030300003000  556.967.409
279002701382200  058.550.191
279015200000200  035.194.411

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
73.967.085/0001-55, com sede a Rua das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de 
Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, vem NOTIFICAR os 
benefi ciários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo 
de (05) cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações 
junto a esta empresa. Sendo estes os benefi ciários:

Norte do
Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expediente para 
uso das secretarias do Município de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 18 de 
abril de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30 às 
08:00 horas, do dia 18 de abril de 2019. Abertura do envelope N. 01: Às 
08:00 horas, do dia 18 de abril de 2019, no endereço abaixo. Edital 
Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, N. 2500 S, 
Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 
549 8300 e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento 
Legal: Regida pela Lei N. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 
8883/94 e da Lei N. 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 03 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa especializada 
para prestação de serviços de locação de veículo com motorista para uso 
no transporte escolar municipal, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT. Dia: 19 de 
abril de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30 às 
08:00 horas, do dia 19 de abril de 2019. Abertura do envelope N. 01: Às 
08:00 horas, do dia 19 de abril de 2019, no endereço abaixo. Edital 
Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, N. 2500 S, 
Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 
549 8300 e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento 
Legal: Regida pela Lei N. 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 
8883/94 e da Lei N. 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 03 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
1° AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO RECURSAR

DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio de sua 
Comissão Permanente de Licitações, designada pela Portaria Nº 
370/2019,  torna públ ico a Prorrogação do PRAZO PARA 
APRESENTAÇÃO DE RECURSO REFERENTE A FASE DE 
PROPOSTAS do Edital de Concorrência Pública nº 01/2019, que trata da 
Contratação de empresa especializada para execução de mão de obra 
com fornecimento de material para realizar a Construção da nova sede do 
Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conforme Termo de 
Convênio nº 05-2018, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso”, 
pelo motivo da publicação do Decreto Municipal  nº 4.284/2019, de 28 de 
março de 2019, que dispõe sobre o recesso de atendimento ao público do 
Paço Municipal de Lucas do Rio Verde, fica prorrogado a apresentação 
dos recursos, sendo aceito tempestivamente recursos protocoladas até a 
data de 10/04/2019,observadas as regras previstas no item 13.2 do 
Instrumento Convocatório. Nada mais havendo a constar, PUBLIQUE-SE 
a presente decisão.

Paulo Henrique Brincker. Presidente
Wellington dos Santos Coelho. Secretario

Adailton Giovani Martins. Membro

AVISO DE RESULTADO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 003/2019

O Presidente da Comissão Permanente de Licitação, da Prefeitura 
Municipal de Lucas do Rio Verde, torna público a quem possa interessar 
que no Processo Licitatório “CONCORRÊNCIA PÚBLICA N. 003/2019”, 
cujo objeto trata da “Alienação de Imóvel Urbano, de propriedade do 
Município de Lucas do Rio Verde-MT, localizado no Bairro Pioneiro” com 
data de abertura dia 02 de Abril de 2019, que NÃO TIVEMOS NENHUM 
PARTICIPANTE NESTE CERTAME, restando portanto “DESERTO”.
Lucas do Rio Verde MT, 03 de Abril de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da CPL

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 014/2019 - RATIFICAÇÃO
O Prefeito 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 014/2019 para 
Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de 
Consultoria Especializada para Formação da Orquestra Jovem Municipal 
de Lucas do Rio Verde- MT. diretamente com a empresa Fernando 
Marcos Pereira 29820328802, CNPJ n. 17.068.930/0001-80, no valor 
total de R$ 49.500,00  (quarenta e nove mil e quinhentos reais), em 
conformidade com as disposições legais, 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, 03 de Abril  de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde-MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO DO EDITAL de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 037/2019, tendo como objeto o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORAS E DIÁRIAS DE CAMINHÕES MUNCK, GUINDASTE, 
BASCULANTE E  MÁQUINAS PESADAS” ,  CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S)”. 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 PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2019, que se realizará às 08:30horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 22 DE ABRIL DE 2019, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto: “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
HORAS E DIÁRIAS DE CAMINHÕES MUNCK, GUINDASTE, 
BASCULANTE E  MÁQUINAS PESADAS” ,  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° 044/2019

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 18 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. 044/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
(TENDAS, SOM, PALCO, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E 
OUTROS ITENS) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO 
ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
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



Zagueiro volta após 20 dias: problema muscular 
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Com assédio a Geromel, Grêmio
chega a Santiago para decisão
DA REPORTAGEM

O Grêmio está em San-
tiago, no Chile, para viver 
um passo decisivo em sua 
caminhada na Libertadores 
nesta quinta-feira (4), às 18h, 
contra a Universidad Ca-
tólica. A partida no Estádio 
San Carlos de Apoquindo 
pode praticamente liquidar 
as chances do Tricolor no 
Grupo H da competição. O 
centroavante Felipe Vizeu 
sequer viajou, mas a presen-
ça de Geromel na delegação 
é a boa notícia.

O zagueiro retorna após 
sofrer um edema muscular 
na coxa direita e será titular 
após 20 dias afastado. Sua 
última partida foi na derrota 
para o Libertad, justamente 
pela Libertadores. Refaz a 
dupla com Kannemann após 
o Grêmio passar dificuldades 
com poucos zagueiros dis-
poníveis no elenco.

Um grupo de cerca 
de 20 torcedores recebeu 
a equipe na chegada ao ho-
tel em Santiago. Os jogado-
res passaram rapidamente 
para seus quartos, sem antes 
atender aos presentes nos 
tradicionais pedidos de fo-
tografias. Geromel, pelo mo-
mento, foi o mais saudado, 
e chegou a tranquilizar uma 
torcedora de que iria para o 
jogo durante uma selfie.

O clube gaúcho fez um 
treinamento nesta quarta, 

nas instalações da Universi-
dad de Chie, antes do jogo. 
A provável escalação tem: 
Paulo Victor; Leonardo, Ge-
romel, Kannemann e Cortez; 
Michel, Maicon, Thaciano 
(Alisson, Matheus Henrique, 
Montoya ou Marinho), Luan 
e Everton; André.

Com apenas um ponto 
conquistado, o Grêmio é o 
lanterna do Grupo H. Se per-
der, fica a cinco pontos dos 
chilenos e pode se distan-
ciar ainda mais do Libertad, 
líder isolado da chave e que 
enfrenta o Rosario Central, 
também na quinta, no Para-
guai.

Veja a lista de 
relacionados:

Goleiros: Júlio César, Brenno e 
Paulo Victor

Zagueiros: Geromel e Kanne-
mann

Laterais: Bruno Cortez, Juni-
nho Capixaba, Leonardo e Léo 
Moura

Volantes: Maicon, Matheus 
Henrique, Michel e Rômulo

Meias: Jean Pyerre, Montoya, 
Thaciano e Thonny Anderson

Atacantes: Alisson, André, Tar-
delli, Everton, Luan, Marinho e 
Pepê

LIBERTADORES | Zagueiro volta ao time titular após 20 dias afastado por problema muscular

Foto: Caíque Stiva
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SANTOS

Titular, Everson prevê duelo
duro hoje contra o Atlético-GO

PALMEIRAS

Deyverson vira piada do Íbis
por declarações após derrota

COPA DO BRASIL

Defesa frágil, técnico 
novo e ataque rápido

Everson deve ser titular do Santos contra o Atlético-GO

Até o Íbis tirou onda com o atacante Deyverson 

Juventude foi goleado pelo Grêmio por 6 a 0: jogo da tesoura 
e expulsão de Genílson 

DA REPORTAGEM

Desde que chegou ao 
Santos, há pouco mais de 
dois meses, o goleiro Ever-
son sempre deixou claro 
seu respeito por Vanderlei, 
mas sempre ressaltou que 
busca um espaço no time 
titular e, agora que está 
adaptado ao Santos, o go-
leiro já tem sua vaga garan-
tida em jogos da Copa do 
Brasil.

Nesta quinta-feira, 
Everson entra em campo 
como titular do Santos para 
enfrentar o Atlético-GO, às 
18h15, fora de casa. Com o 
time focado na semifinal 
do Campeonato Paulista, 
o goleiro disse, em entre-
vista coletiva nesta terça-
-feira, no CT Rei Pelé, que 
o importante é conseguir 
um resultado positivo em 
Goiânia, independente de 
quem entrar em campo.

“Será um jogo difí-
cil, mais um mata-mata. É 
uma semana de mata-ma-
ta e cabe a nós pensar no 
Atlético-GO, para fazermos 
uma boa viagem e trazer 
um bom resultado para nos 
classificarmos na reabertu-
ra da Vila Belmiro”.

GOL DE FALTA? - As-

ASSESSORIA

As declarações de 
Deyverson após a derro-
ta para o San Lorenzo não 
apenas irritaram o torcedor 
do Palmeiras, mas foram 
motivo de piada para o Íbis 
Sport Club. Em sua conta 
oficial no Twitter, o folcló-
rico clube brasileiro brin-
cou com o centroavante.

“Nossa linha de ra-
ciocínio fazendo escola”, 
escreveu o clube Pernam-
bucano. Após a derrota na 
Argentina, Deyverson afir-
mou que o Palmeiras havia 
“jogado muito bem”.

“Foi um grande jogo. 

DA REPORTAGEM

O Botafogo já passou 
por Campinense (2 a 0) e 
Cuiabá (3 a 0) na Copa do 
Brasil. Na terceira fase da 
competição mata-mata, o 
Alvinegro terá o Juventu-
de pela frente, e o jogo de 
ida está marcado para hoje, 
às 20h30, no Nilton Santos. 
Contexto feito, vem a per-
gunta: como chega o próxi-
mo adversário do time de Zé 
Ricardo? O Juventude elimi-
nou o Palmas (1 a 0) e o Amé-
rica-MG (2 a 1) nas primeiras 
fases da Copa do Brasil, mas 
vem de goleada no Campe-
onato Gaúcho, que custou 
a eliminação do time nas 
quartas de final: 6 a 0 para o 
Grêmio no dia 24 de março, 
pelo jogo de ida. Na volta, o 
Tricolor garantiu a classifi-
cação com um empate em 
0 a 0. Em 2019, o Juventude 
disputou 15 jogos - 13 pelo 
Campeonato Gaúcho e dois 
pela Copa do Brasil. Venceu 
seis, empatou três e perdeu 
seis, alcançando um aprovei-

sim que foi apresentado no 
Santos, Everson foi pergun-
tado se bateria faltas com a 
camisa do Peixe e explicou 
que, com o tempo, pediria 
a Sampaoli para fazer uma 
eventual cobrança. Agora, 
após dois meses de Santos, 
Everson já treina faltas e se 
vê mais confiante, mas não 
tem pressa em acelerar esse 
processo.

“Foquei primeiro nos 

tamento de 46,6%.
Marquinhos Santos foi 

apresentado como técnico 
do Juventude no dia 12 de 
março e, com menos de um 
mês de casa, tem pela fren-
te o Botafogo, que está bem 
nas competições mata-mata. 
Luiz Carlos Winck foi demi-
tido após a derrota para o 
Caxias por 3 a 0 em casa, pela 
nona rodada do Gauchão. 
O principal nome do time 
gaúcho é o centroavante 
uruguaio Braian Rodríguez, 
tratado como grande reforço 
para a temporada. Jogou no 
Grêmio entre 2015 e 2016 e 
estava no futebol chileno. 

Na Copa do Brasil, o 
jogador tem um gol (contra 
o Palmas) e uma assistência 
(diante do América-MG).

Outro jogador de desta-
que é o meia-atacante Den-
ner, 19 anos. Revelado nas 
categorias de base do Juven-
tude, é um dos mais promis-
sores da atual geração. Fez 
dois gols no Gauchão e está 
sendo monitorado por equi-
pes da Série A.

trabalhos específicos, me-
todologia um pouco dife-
rente do Nordeste. Aqui é 
mais intenso, depois de um 
mês treinei algumas faltas 
no tempo hábil quando 
a perna não está cansada. 
Quando há brecha de in-
tervalo de trabalho, procu-
ro treinar. Vim aqui com a 
meta de defender as cores 
do Santos, se tiver oportu-
nidade lá na frente de ba-

ter, trabalharei para estar 
preparado e realizar o so-
nho de fazer um gol pelo 
Santos. Mas meu objetivo 
principal é defender, e se 
tiver oportunidade vou tra-
balhar para buscar”.

Everson tem um gol 
de falta em sua carreira 
profissional, marcado no 
ano passado, na vitória do 
Ceará sobre o Corinthians, 
por 2 a 1, no Castelão.

A equipe deles está de pa-
rabéns pela vitória em casa, 
eles tinham obrigação de 
ganhar. Jogamos muito 
bem. Agora, é levantar a ca-
beça. 

Fizemos um grande 
jogo, uma partida muito 
pegada e disputada. Tem 
que levantar a cabeça, te-
mos clássico contra o São 
Paulo no domingo. Temos 
que descansar”, afirmou à 
Fox Sports. 

A vitória levou o San 
Lorenzo aos sete pontos 
no Grupo F, enquanto o 
Palmeiras, que estava com 
100% de aproveitamento, 
ficou com seis. No domin-

go, o Alviverde volta suas 
atenções para a partida 
decisiva da semifinal do 
Campeonato Paulista, con-
tra o São Paulo, às 15h, no 
Allianz Parque. O primeiro 

duelo, no Morumbi, ter-
minou sem gols e o tento 
como visitante não conta 
como critério de desempa-
te para definir o finalista do 
Estadual.

LEILÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, 13º
andar, Cj. 132. Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ECO SECURITIZADORA DE
DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43, com sede na Avenida
Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05419-001, nos termos do Instrumento Particular de
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de bens imóveis, datado de 18/11/2013, aditado em 18/12/2013, no qual figuram
como Fiduciantes GUIDO ADELIO TIMM, RG 1.696.610-0 SSP/PR, CPF/ME 234.022.029-72, sua esposa INGE GOTZ TIMM,
RG 3.485.445-9 SSP/PR, CPF 513.140.539-49, CARLOS DOMINGOS BAÚ, RG 2.091.659 SSP/PR, CPF 413.156.269-34 e sua
esposa ZELANIR RAMME BAÚ, RG 5.874.692-4 SSP/PR, CPF 836.984.699-87, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de abril de 2019, às 15:00 horas,
“presencial” à Alameda Santos, nº 787, 13º andar, Cj. 132 - Jardim Paulista em São Paulo/SP e “on-line”, através do site:
www.megaleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$22.098.025,46 (vinte e dois
milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
consolidada em nome do credor Fiduciário: IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 225 DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAÚBA/MT: UM IMÓVEL RURAL, situado no Município e Comarca de Itaúba/MT, correspondente
a uma área GEOREFERENCIADA de 2.960,1665ha, denominada “FAZENDA NOVA VERONA”, dentro dos seguintes limites e
confrontações descritos na matrícula. Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº: 950.025.558.729-9 – Área total 2.900,000ha, mód.
Fiscal 100,0 ha; nº de mód. Fiscais 29,00; f.m.p: 4,0ha – NIRF nº: 6.470.475-0. Consta no Av.01 da Matrícula acima, a existência
de celebração de “Termo de Responsabilidade e de Preservação de Floresta”, comprometendo-se a desmatar 50% do imóvel,
ficando gravada como de UTILIZAÇÃO LIMITADA, não podendo ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante
autorização expressa do IBDF (atual IBAMA). Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97.  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 18 de abril de 2019, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 24.916.903,96 (vinte e quatro
milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos).  Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo.  O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado
o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão
de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.  A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente.  O(s) devedor(es) fiduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas,
horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato,
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o
respectivo lote do leilão.  O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente
a 5% sobre o valor de arremate.  O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos.  O horário mencionado neste edital,
no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.  As demais
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto
n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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Novas plantas serão em Campo Novo do Parecis e Primavera do Leste 

FS Bioenergia anuncia construção
de mais 3 usinas de etanol de milho
DA REPORTAGEM

A FS Bioenergia, pionei-
ra na produção nacional de 
etanol inteiramente à base 
de milho, anuncia a implan-
tação de mais três usinas no 
Brasil. Com previsão para 
início das obras em maio 
deste ano, a unidade de Nova 
Mutum, no Mato Grosso, re-
ceberá investimentos na or-
dem de R$ 1 bilhão. A nova 
instalação da empresa terá 
capacidade para produção 
anual de 530 milhões de li-
tros de etanol, 340 mil to-
neladas de farelo de milho, 
17 mil toneladas de óleo de 
milho e cogeração de ener-
gia elétrica de 130 mil mega-
watts, suficiente para abaste-
cer uma cidade de até 55 mil 
habitantes. As outras duas 
plantas serão erguidas nos 
municípios mato-grossenses 
de Campo Novo do Parecis e 
Primavera do Leste e devem 
repetir os modelos de cons-
trução estabelecidos no país.

Os projetos para Campo 
Novo do Parecis e Primave-
ra do Leste ganharão anda-
mento no primeiro semes-
tre de 2020, depois que as 
operações da unidade em 
Sorriso estiverem consoli-
dadas. Quando concluídas, 
as cinco usinas somarão ca-
pacidade produtiva de 2,6 

bilhões de litros de etanol ao 
ano, alçando a FS Bioenergia 
a uma das três maiores em-
presas de etanol do país.

“Estamos extremamente 
satisfeitos com a evolução 
do cenário nacional para os 
produtos que oferecemos 
desde que iniciamos as ati-
vidades, em agosto de 2017. 
A nossa planta em Lucas do 
Rio Verde, cuja obra de am-
pliação foi finalizada recen-
temente, tem apresentado 
excelentes resultados e, por 
isso servirá de modelo para 
nossa expansão”, afirma Ra-
fael Abud, CEO da FS Bioe-
nergia. A empresa credita a 
decisão de centralizar suas 
operações no Mato Grosso 
à sua localização estratégica, 
no principal eixo produtor 
de milho no país, o que ga-
rante fácil acesso à matéria 
prima, integralmente apro-
veitada em todos os proces-
sos produtivos, como para 
fabricação dos DDGs. “Já 
temos diversos parceiros de 
negócios nas áreas de DDG 
e fomento florestal em Nova 
Mutum e vamos buscar am-
pliar as parcerias para as 
regiões de Campo Novo do 
Parecis e Primavera do Les-
te”, complementa.

Com potencial para gera-
ção de 1.500 empregos dire-
tos e indiretos durante a fase 

EM MATO GROSSO | Companhia investirá em Nova Mutum e possui projetos para novas usinas em Campo 
Novo do Parecis e Primavera do Lestepúblico

Foto: Divulgação

Foto: Priscila giroletta

Foto: Polícia civil

SUPERAÇÃO

Follmann: “com uma perna posso
chegar mais longe que com duas”

ARAGARÇAS

Homem é preso em 
‘laboratório’ de falsificação 
de documentos

Momento de descontração durante palestra 

Suspeito foi preso em Goiás e era investigado pela Polícia 
Civil de MT 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

O ex-goleiro e atual 
embaixador da Chapecoen-
se, Jakson Follmann, parti-
cipou de um bate-papo com 
acadêmicos do curso de Fi-
sioterapia de uma faculdade 
particular de Sinop na últi-
ma terça-feira (2). Ele foi um 
dos sobreviventes do aci-
dente aéreo, em novembro 
de 2016, que matou quase 
toda a delegação da Chape-
coense. Follmann falou por 
uma hora para uma plateia 
formada principalmente 
por universitários. Durante 
o evento ele surpreendeu ao 
público cantando.

No acidente, que viti-
mou 71 pessoas, Follmann 
foi um dos poucos sobrevi-
ventes (seis no total, sendo 
que recentemente um deles, 
o radialista Rafael Henzel, 
faleceu por conta de um in-
farto quando disputava uma 
partida de futebol), teve par-
te de sua perna direita am-
putada e passou um longo 
período de recuperação.

Durante a conversa, ele 
relembrou momentos de 
muita dor e sofrimento vi-
vidos por ele e sua família. 
“Um dia, antes de eu ir para 
São Paulo colocar a prótese, 
chegou um dos médicos da 
casa e falou pra eu lutar pela 
minha perna, assim como 
eles lutaram para deixá-la. 
Aquilo me marcou bastante”, 
relembrou emocionado.

“Voltei a lutar pela mi-
nha perna esquerda, pelo 
meu tornozelo e foi o que 
eu fiz. Falei para o fisiote-
rapeuta: ‘não quero saber 
se vai doer, eu quero voltar 
caminhando pra Chapecó’”, 
contou.

Ele conta que em 10 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um homem foi preso 
na manhã desta quarta-fei-
ra (3) por policiais de Mato 
Grosso em Aragarças/GO, 
suspeito de falsificação de 
documentos. De acordo com 
a Delegacia Especializada 
em Roubos e Furtos (Derf) 
de Barra do Garças, que co-
mandou as investigações, 
Alessandro Alves de Oliveira, 
38 anos, foi flagrado em um 
‘laboratório’ de falsificação 
de documentos.

Parte da quadrilha que 
ele participava já havia sido 
presa em flagrante em feve-
reiro pelas investigações da 
Polícia Civil de Mato Grosso, 
quando tentava vender um 
terreno em Barra do Garças, 
utilizando uma procuração 
falsa. Na residência de Ales-
sandro os policiais encontra-
ram prova das falsificações, 
como impressora, HDs, no-
tebook, 104 documentos de 
identidade aparentando ser 
falsificadas, carimbos de car-
tórios oficiais, além de ou-

tros diversos documentos.
Os carimbos eram do 4 

Tabelionato de Notas de São 
José do Rio Preto/SP, Cartó-
rio do 1º Ofício de Aragarças, 
Cartório do 2º Ofício de Ara-
garças e Cartório do 2º Ofí-
cio de Barra do Garças.

Papéis em branco e 
timbrados do Cartório do 
2º Ofício de Notas de Mi-
neiros/GO também foram 
apreendidos, além de farta 
documentação aparentan-
do ter sido falsificada, como 
contratos, cédulas, certidão 
de nascimento e óbito, cer-
tidões de interior teor, cer-
tidões dominais e escrituras 
de imóveis urbanos/rurais.

Segundo o delegado 
Wilyney Santana Borges 
Leal este pode ser o maior 
laboratório de falsificação 
de documentos da região 
do Araguaia. O suspeito foi 
interrogado e confessou as 
falsificações, dizendo que já 
atua neste ramo criminoso 
há mais de 10 anos. Pelos 
documentos apreendidos é 
possível afirmar que ele fazia 
todo o tipo de falsificação.

dias se dedicando muito nas 
sessões de fisioterapia, con-
seguiu voltar para sua cidade 
caminhando com andador e 
relembrou ainda que um dos 
períodos mais críticos foi 
passar 50 dias sem conseguir 
falar devido uma cirurgia 
realizada nesse processo de 
luta pela sobrevivência.

Em janeiro de 2017, a 
Chapecoense fez um amis-
toso contra o Palmeiras, data 
em que Follmann, Neto e 
Alan Ruschel os três jogado-
res sobreviventes, pisaram 

novamente no gramado da 
Arena Condá. Perguntado 
sobre a sensação de voltar 
ao gramado, Follmann disse 
que foi um misto de senti-
mentos. “Triste e emocio-
nante por todas as lembran-
ças vividas ali... Foi muito 
forte, não triste pela minha 
situação, jamais, triste por 
tudo que estava ao meu re-
dor... pessoas chorando, viú-
vas”, declarou.

A história do atleta – 
porque é assim que ele se 
define, nunca um ex-atleta 

– pode servir de inspiração 
para outras tantas pessoas, 
como ele mesmo relembrou 
da experiência vivida em um 
treinamento para goleiros 
com prótese, classificando 
como uma sensação incrível.

O convidado ilustra da 
noite terminou com uma 
frase marcante, que dá título 
a esta publicação, dita numa 
naturalidade e profundida-
de quanto a expressão do 
sorriso que a acompanhou: 
“hoje com uma perna posso 
ir mais longe que com duas”.

SAÚDE 
EM AÇÃO

Alta Floresta realiza sábado (6) o 
evento “Saúde em Ação” para promover 
a prática de exercícios físicos em am-
bientes públicos. Nesta data é comemo-
rado o Dia Mundial da Atividade Física. 
O evento acontece no Centro Cultural, 
programado para começar as 7h até as 
11h, quem for contará com Aulão Aeróbi-
co e Zumba, aferição de pressão arterial 
e teste de glicemia (neste caso deve es-
tar em jejum), programa de saúde na es-
cola, combate à dengue e recreação para 
as crianças.

OPORTUNIDADE 
DE NEGÓCIOS 

Lucas do Lucas do Rio Verde está com 12 
licitações em andamento para prestação de 
serviços, compra de produtos e equipamentos. 
PREGÃO PRESENCIAL- exclusivo para EPP, ME e 
MEI. PREGÃO ELETRÔNICO- para fornecimento 
de materiais de construção. CREDENCIAMENTO/ 
INEXIBILIDADE- para prestação serviços de es-
pecialidades médicas, concessão de descontos 
e outros benefícios a servidores públicos e pres-
tação de serviços como poda de árvores. O edi-
tal para os interessados está disponível no site:  
http://www.lucasdorioverde.mt.gov.br/portal/
licitacao/licitacao.php.

APAE TEM 
ATENDIMENTO 
ODONTOLÓGICO

A APAE (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais) de Sinop, 
por meio do Centro de Especiali-
dades Odontológicas (CEO) oferece 
atendimentos dentário aos alunos. 
Marilze Comachio, diretora da insti-
tuição, ressalta que as facilidades de 
ter um centro instalado na unidade 
viabiliza e dá tranquilidade aos alu-
nos e aos pais. O atendimento é toda 
sexta feira das 7h às 17h e realiza 15 
consultas por semana. 

Divulgação

de obras, a terceira planta da 
FS Bioenergia terá capaci-
dade para armazenagem de 
400 mil toneladas de milho 
e moagem de 1,3 milhão de 
toneladas do grão. Somada 
às usinas em Lucas do Rio 
Verde e Sorriso, a capacida-
de produtiva anual da com-
panhia passará de 1,6 bilhão 
de litros de etanol, 1 milhão 
de toneladas de farelo de 
milho e 51 mil toneladas de 
óleo de milho.

A tecnologia exclusiva 
usada pela companhia para 
a produção do DDG, cujo 
processo permite a separa-
ção das fibras do milho, gera 
três opções para a nutrição 
animal: o FS Essencial, mais 
indicado para dietas de suí-
nos e aves; o FS Ouro e o FS 
Úmido, mais indicado para 
dietas de bovinos de corte. 
A ampliação da oferta do 
DDG da FS Bioenergia ga-
rante acesso a produtos com 
qualidade estável, em apoio 
às atividades de bovinocul-
tura, suinocultura, avicultu-
ra e piscicultura das regiões 
onde serão implantadas as 
novas unidades. As linhas de 
DDG da empresa possuem 
nutrientes essenciais (pro-
teína, gordura, minerais e 
vitaminas) em um fator de 
concentração maior que o 
do farelo de milho tradicio-

nal. A FS Bioenergia utiliza 
tecnologia de ponta com 
produção em ciclo fechado, 
gerando zero efluentes e re-
aproveitando os resíduos do 
processo produtivo. Ainda 
com foco em sustentabilida-
de e meio ambiente, a em-
presa participa da formação 
de uma floresta de 30 mil 
hectares de eucaliptos plan-
tados a fim de assegurar o 
fornecimento de biomassa, 

como fonte energética para 
suas instalações em terri-
tório nacional.A demanda 
por etanol no Brasil deve 
se manter em alta, puxan-
do também as expectativas 
para a produção de etanol 
de milho para 2019, que, se-
gundo estimativas da União 
Nacional do Etanol de Mi-
lho (Unem), apresentará au-
mento de 64% em relação ao 
último ano.  “Estamos con-

fiantes na evolução do mer-
cado nacional, particular-
mente desde a aprovação do 
programa RenovaBio, que 
representa um movimento 
estrutural importante a fa-
vor do biocombustível. Uti-
lizamos a mais eficiente tec-
nologia do mercado e hoje 
produzimos o biocombustí-
vel com a menor pegada de 
carbono do mundo”, avalia 
Abud.
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