
MISS ALTA FLORESTA

Beleza e simpatia são alguns dos requisitos de uma miss. A bacharel em 
direito e modelo Tais Montenegro, 24 anos, Miss Alta Floresta 2020, tem de 
sobra. Concorrendo ao título estadual da franquia universo, a jovem despon-
ta entre as concorrentes e já é tachada como favorita.                          Página -7

250 NO TOTAL

NOTA MT

Vagas de trabalho a reeducandos

Aumento de 69% na emissão
de Notas Fiscais com CPF

Responsável por contribuir com a reinserção social de reedu-
candos do Sistema Penitenciário do Estado, a Fundação Nova Chan-
ce (Funac) prevê a criação de mais 250 vagas de trabalho remunera-
do .          Página - 8

Com menos de oito meses, o Programa Nota MT já possibilitou 
um aumento na emissão de notas fiscais com o CPF do consumidor. 
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Luis Macedo / câMara dos deputados
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FAVORITA AO TÍTULO

Até hoje Mato Grosso teve 17 senadores, dez deles tinham ou têm sua base 
política na capital Cuiabá, outros cinco com ligação à Rondonópolis e um 
com a cidade Cáceres. Na visão do ex-deputado, chegou a hora do norte ter 
o seu representante no Senado Federal.                                      Página -3

LÁ NO SENADO

Leitão quer ser o 
representante do Nortão 

Cuiabá e
União são
os únicos
invictos
O Campeonato Mato-grossen-
se 2020 chega no domingo à 
sua última rodada da primeira 
fase. Das 10 equipes partici-
pantes, 7 estão classificadas 
para os mata-matas, enquanto 
uma já está matematicamente 
rebaixada à Segunda Divisão 
em 2021.                          Página  -6
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Quando estamos dentro do carro, no meio do trân-
sito, o interessante é saber que parte dos nossos 
momentos, de uma forma ou de outra, estão sendo 
desperdiçados Quando estamos dentro do carro, no 
meio do trânsito, o interessante é saber que parte 
dos nossos momentos, de uma forma ou de outra, 
estão sendo desperdiçados

Diante dos engarrafamentos, temos 
que saber destinar partes de algumas ho-
ras das nossas vidas para as viagens ur-
banas. Quando estamos dentro do carro, 
no meio do trânsito, o interessante é saber 
que parte dos nossos momentos, de uma 
forma ou de outra, estão sendo desperdi-
çados.

O importante é saber fazer destes mo-
mentos uma forma moderna de confrater-
nizar, pois estamos juntos, às vezes com 
nossos parentes, e esses momentos de 
viagens urbanas devem ser usados para 
diálogo familiar, nesses estar parado no 
meio do trânsito, deve ser destinados para 
conversar, ou ouvir músicas juntos, pedir 
desculpas por duras discussões familiar e 
acima de tudo melhorar os relacionamen-
tos com pessoas que nos amam.

Nos dias de hoje, algumas famílias não 
tem tempo para dialogar ou confraterni-
zar, pois cada um tem uma televisão em 
seu quarto, isolando-se e excluindo-se os 
seus momentos da família, cada um vi-
vendo o mundo televisivo de acordo com 
as suas opções de acesso combinados 
com a idade ou sendo não absolvidos por 
equipamentos eletrônicos.

Reunir em volta da mesa para as refei-
ções que eram momentos sagrados e que 
uniam as famílias acabou, mas em nossos 
dias e com as competições selvagens na 
luta pela sobrevivência, ou por um lugar 
no mundo moderno, a família ficou em 
segundo lugar, e esses momentos de estar 
com os filhos estão desaparecendo, os ho-
rários nunca batem, por isso, as famílias 
estão usando o trânsito não somente como 
uma viagem urbana, mas fazendo desses 
momentos a confraternização familiar e 

ao final o aproveitamento fica mais 
interessante que o próprio destino.

Para que essas confraternizações 
de viagens urbanas não provoquem 
atrasos, basta sair mais cedo. Como 

os congestionamentos fazem parte da vida 
de quem vive nas grandes cidades e como 
não tem saída, não adianta estressar res-
pondendo com agressões e gestos obsce-
nos aos motoristas que lhes deram várias 
doses fechadas. 

Não adianta querer concertar o mundo 
pela janela do seu carro, pois no mundo do 
trânsito existem muitos apressados e que 
são verdadeiros bichos sociais e podero-
sos, que é demonstrado pelos seus carros 
com os motores potentes, e por isso, não 
tem qualquer consciência em convivência, 
são perigosos seres transformados pelas 
razões individualizadas e achando que são 
donos de todas as pistas da cidade, o im-
portante é saber ter o cuidado particulari-
zado e não ter o desprazer de enfrentar es-
ses animais motorizados, pois eles podem 
mudar o seu destino ou até lhe tirar a sua 
própria vida.

Como não temos uma saída agradável 
para enfrentar os transtornos do trânsito 
no mundo urbano, importante é relaxar, 
e olhar para os lados e contempla a cida-
de, olhar pelas janelas das portas e sorrir 
para quem te olhar, ouvir uma boa música, 
sabendo aproveitar mais as viagens urba-
nas e deixando um pouco de lado a hora 
de chegar e esquecendo um pouco o des-
tino, pois só você sabe escolher o seu des-
tino, mas nunca resuma os seus caminhos 
misturando-os com os destinos dos outros, 
mas o enfrentamento no trânsito nunca 
será bom para ninguém. 

WILSON CARLOS FUÁH É ESPECIA-
LISTA EM RECURSOS HUMANOS E RELA-
ÇÕES SOCIAIS E POLÍTICAS

As viagens urbanas

WILSON CARLOS FUÁH

O ministro da Educação, Abraham Wein-
traub, tem logrado destaque em redes sociais e 
veículos de comunicação por diversos motivos, 
que não incluem, entretanto, o bom desempenho 
em sua função.

Depois da desastrada gestão de Ricardo Vélez 
Rodríguez, primeiro a ocupar a pasta no governo 
Jair Bolsonaro, Weintraub foi nomeado com a ex-
pectativa de que ao menos retiraria o ministério 
da paralisia em que se encontrava.

É verdade que ele imprimiu outra dinâmica 
ao cargo, mas o fez com performances patéticas, 
diatribes em português tortuoso na internet e, 
não menos importante, decisões estapafúrdias.

Para ficar em casos recentemente noticiados, 
Weintraub compartilhou um texto em que censu-
rava a Prefeitura de Fortaleza por ter colado ade-
sivos com a marca do município em kits escolares 
que, segundo ele, haviam sido adquiridos com 
verbas federais.

“Será possível que o prefeito de Fortaleza fa-
ria isso? É verdade que ele é do partido do Ciro 
[Gomes], PDT?”, postou, tendo recebido pronto 
apoio de Bolsonaro: “Inacreditável”. Ocorre que 
os kits não foram comprados pelo MEC, mas com 
recursos do Tesouro Municipal da capital cearen-
se. 

A seguir, veio à luz o fato de o MEC ter as-
sinado um protocolo de intenções para ampliar 
parcerias de universidades brasileiras com a Flo-
rida Christian University, instituição americana 
especializada em “coaching” religioso. O compro-
misso foi firmado no ano passado com a Secre-
taria de Educação Superior e a Capes, órgão que 
coordena a pós-graduação.

Deploravelmente, a universidade cristã não 
tem bom histórico no Brasil. Em 2016, a Justi-
ça Federal potiguar já decidira que a instituição 
havia oferecido de maneira irregular cursos de 
mestrado e doutorado em educação, por meio de 
parceria com organizações privadas brasileiras. 
A Florida Christian não reúne qualificações que 
a credenciem a um protocolo dessa natureza. O 
ocorrido apenas destaca a indigência intelectual 
a que está entregue a educação em plano federal.

Não se trata de área em que o país possa se 
dar ao luxo da estagnação. Há desafios como a 
melhora da qualidade do ensino básico e o finan-
ciamento do ensino superior, cuja regulação passa 
pelo MEC. Como o chefe, Weintraub se esquiva 
das tarefas ao abraçar agendas ideológicas, açular 
militantes e promover o obscurantismo.

Editorial

Reinações de Weintraub

Ranking dos Políticos - Facebook

DISPUTA
AO SENADO
O líder do Governo na Assembleia Legis-

lativa, deputado Dilmar Dal’Bosco, aceitou 
ser o primeiro suplente na chapa do ex-
-governador Júlio Campos na eleição suple-
mentar ao Senado. Com isso, os democratas 
terão um representante do norte na chapa, 
onde o também candidato Nilson Leitão, do 
PSDB, tem força eleitoral. “Fui convidado 
pela lealdade ao partido. Aceitei esse con-
vite do Júlio e do senador Jaime. Definimos 
por essa possibilidade. Agora, estamos de-
finindo a segunda suplência e já está bem 
encaminhado com o PL. Eles vão colocar o 
nome e vamos avaliar”, disse.

DESCARTOU
SUPLÊNCIA
Presidente do MDB em Mato Grosso, o depu-

tado federal Carlos Bezerra justificou os moti-
vos que levaram o partido a não pleitear uma 
das suplências na chapa encabeçada pelo can-
didato ao Senado Otaviano Pivetta. Segundo 
ele, o partido já está “fechado” com o pedetista. 
E, caso indicasse um suplente, poderia repelir 
outras siglas que possivelmente podem ocu-
par esse espaço. “O MDB dá apoio integral ao 
Pivetta e precisamos agregar mais força para 
ganhar”, afirmou.

JANELA
FECHADA
O presidente estadual do PV José Roberto 

Stopa comunicou sua base partidária da Ca-
pital que a legenda não aceitará filiações de 
vereadores com o mandato. Assim, ele afasta 
qualquer tipo de especulação sobre novas filia-
ções, com a abertura da “janela partidária”. Na 
última eleição em Cuiabá, o PV elegeu 4 vere-
adores. No entanto, tem uma baixa anunciada 
com a saída de Felipe Wellaton, que deve se 
filiar no Cidadania. Outra baixa considerável 
foi da servidora Sirlei Theis, que abandou os 
verdes e deve se filiar ao PL para disputar uma 
cadeira na Câmara.

Crédito: Reprodução
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“Weintraub compartilhou um texto em que censurava 
a Prefeitura de Fortaleza por ter colado adesivos com 
a marca do município em kits escolares que, segundo 
ele, haviam sido adquiridos com verbas federais

“ A Divisão Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) da 
delegacia de Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão contra Sueli 
Quirino de Freitas. Acompanhada de outras pessoas, ela é acusada de ma-
tar um homem com 46 facadas em dezembro de 2019 no Paraná. A mulher 
foi detida quarta no bairro Santa Maria. À polícia, a mulher – que veio para 
em Sorriso em janeiro – confirmou o homicídio e disse que o fez por vin-
gança. Ela alega que matou o homem por supostamente ter sido abusada 
sexualmente por ele em fevereiro do ano passado.
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Onde e quando quiser
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Um personagem importante ganhou 
espaço na vida moderna: o vídeo casse-
te. Passamos a poder “escolher” o que e 
quando assistir alguma coisa, além de 
gravar nossa programação para rever 
quantas vezes quiséssemos.

CDs e DVDs modernizaram ainda 
mais o entreteni-
mento. Tínhamos 
qualidade absoluta, 
que poderia ser le-
vada para diversos 
lugares.

Mas foi, de fato, 
a internet que mu-
dou completamen-
te nossa forma de 
encarar o entrete-

nimento. Passamos a ter acesso a tudo 
que gostamos, onde e quando quisermos. 
Computadores, celulares, TVs “inteligen-
tes” e mais uma infinidade de aparelhos 
permitem nosso acesso à grande rede e a 
uma infinidade de músicas, vídeos, docu-
mentários e filmes que seriam impossí-
veis de se “reunir” sem tal tecnologia.

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

Diário do Estado de Mato Grosso 

DIARIO DO ESTADO MT GRAFICA E EDITORA LTDA
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Muita gente, atualmente, utiliza apenas a internet para 
buscar entretenimento, sem ter qualquer tipo de arma-
zenamento de mídia. Se está tudo ali, na grande rede, 
disponível a hora que você bem entender, a necessidade 
de armazenar um monte de mídia nos dispositivos real-
mente se reduz de forma brutal.

CLIC 
FINAL 

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

POR  LEANDRO CARECA

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

A tecnologia do entretenimento evo-
luiu de forma quase inacreditável nos úl-
timos anos. Eu, já “quarentão”, comecei a 
ter contato com esses recursos ainda na 
TV preto e branco, valvulada, que tinha 
uma característica para lá de interessan-
te: era necessário que as válvulas aque-
cessem para que 
a imagem fosse 
exibida. E, claro, 
se elas esquen-
tassem em exces-
so, o equipamento 
deixava de exibir 
imagens e você 
precisava desli-
gar para que tudo 
voltasse à nor-
malidade, em alguns minutos. Na época 
os rádios eram parte ativa da vida das 
pessoas, e tínhamos um “toca-discos” 
para rodar nossos discos de vinil. Bons 
tempos!

Os transistores não demoraram para 
substituir as válvulas, dando mais con-
fiabilidade e, claro, novas possibilidades 
às TVs, que passaram, em pouco tempo, a 
exibir a programação em cores. Imagina 
a felicidade das pessoas daquela época 
(eu, claro, estava entre essas pessoas).

Nossos discos de vinil começaram a 
ceder espaço para as fitas, menores, re-
graváveis e que poderiam ser utilizadas 
nos carros. E o rádio seguiu firme e forte 
em nossas vidas.
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CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Com o encerramento do 
prazo de convenções para 
os partidos escolherem seus 
candidatos para a eleição 
suplementar que acontece 
no próximo dia 26 de abril.

Ontem (12) em evento re-
alizado na Câmara de Ve-
readores de Sinop, o PSDB 
confirmou que o ex-depu-
tado federal, Nilson Leitão 
é o nome do partido para a 
disputa. 

Ao Diário do Estado, Lei-
tão reforçou o desejo de 
ser senador da República e 
também relatou a impor-
tância que é para a região 
norte do estado ter seu re-
presentante.

Até hoje Mato Grosso 
teve 17 senadores, dez de-
les tinham ou têm sua base 
política na capital Cuiabá, 
outros cinco com ligação à 
Rondonópolis e um com a 
cidade Cáceres.

Na visão do ex-deputado, 
chegou a hora do norte ter 
o seu representante no Se-
nado Federal.

“É hora também de ter 
uma voz em regiões que 
nunca teve. Somos a segun-
da maior população, maior 
PIB, segundo maior colégio 
eleitoral e isso tudo foi a 
motivação inicial da região 
onde nasci, onde fui pre-
feito, e também me sinto 
preparado para representar 
Mato Grosso fui parlamen-

SENADO | O norte de Mato Grosso nunca teve um senador eleito como representante

Tucano foi escolhido ontem em convenção em Sinop 

Luis Macedo / câMara dos deputados

NOVAS REGRAS

Dez anos depois: 
Estado realiza 1º
transplante renal 
de doador falecido

Central Estadual está realizando transplantes de rim 

Votação final deve ocorrer em 28 de abril 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Estado 
de Saúde (SES-MT) obteve 
sucesso no transplante renal 
de um doador falecido, que 
ocorreu na terça-feira (10), 
em Cuiabá. 

Este foi o segundo 
transplante realizado após 
a reativação do serviço em 
Mato Grosso, visto que o 
primeiro ocorreu em janeiro 
deste ano, entre duas irmãs 
vivas.

“É muito gratificante 
saber que a Central Estadu-
al está realizando e dando 
prosseguimento aos trans-
plantes de rim, serviço que 
ficou paralisado por mais de 
uma década em Mato Gros-
so e foi reativado no início 
de 2020. 

A equipe da SES tra-
balha intensamente na efe-
tivação dos próximos trans-
plantes”, disse o secretário 
de Estado de Saúde, Gilberto 
Figueiredo. 

De acordo com a coor-
denadora da Central Estadu-

al de Transplantes de Mato 
Grosso, Fabiana Molina, na 
segunda-feira (09.03), a Cen-
tral Nacional de Transplantes 
ofertou um rim compatível 
com um receptor inscrito 
no Cadastro Técnico Único 
(CTU) de Mato Grosso.

O órgão foi recolhido 
no Paraná e chegou em Cuia-
bá na noite de segunda-feira. 
Passado todo o processo de 
preparação do receptor, o 
procedimento foi realizado 
com êxito na madrugada da 
última terça-feira, pela equi-
pe transplantadora do Hos-
pital Santa Rosa – unidade 
credenciada pelo ministério 
da Saúde para realizar a ope-
ração de transplante renal no 
Estado.

“Esse foi o primeiro 
transplante de doador fale-
cido dessa nova fase do Pro-
grama de Transplante Renal, 
sendo ainda o primeiro, em 
toda a história, proveniente 
de órgão ofertado por outro 
Estado, o que gera um acrés-
cimo ainda maior de com-
plexidade ao processo”, ava-
lia Fabiana.

Foto: FaBLicio rodriGues / aLMt
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Leitão é o candidato do nortão
tar que fui líder pode sete 
anos, apresentei projetos 
em todas as áreas, tenho 
um relacionamento muito 
forte em Brasília para aju-
dar Mato Grosso, não estou 
indo lá para aprender”, dis-
se. 

Por ser uma eleição su-
plementar ela terá caracte-
rísticas atípicas das demais. 
Os eleitores estarão focados 
apenas neste cargo, o que 
vai possibilitar com que os 
candidatos falem de uma 
forma mais direta com o 
eleitor mato-grossense.

“Será uma eleição onde 
terá uma maior qualidade 
de tempo e vai poder falar 
direto com o eleitor. Em 
2018 o voto foi muito ter-
ceirizado onde as pessoas 
votaram mais no candida-
to que estava no Grupo A 
ou no Grupo B, agora n ão, 
agora é um programa seu, 
você vai falar direto com 
o eleitor, que tiver melhor 
proposta e projeto vai ter 
mais capacidade de con-
vencimento” relata Leitão. 

Mas se a eleição suple-
mentar traz essa vantagem 
aos candidatos, um ponto 
negativo também acompa-
nha essa atípica eleição. Lei-
tão acredita que o maior de-
safio desta campanha vai ser 
levar o eleitor para a urna, 
reduzindo o máximo pos-
sível o número de absten-
ções que costuma ser muito 
grande nessas ocasiões.

“Sem dúvida existe a pre-

Foto: FaBLicio rodriGues 

COM 17 VOTOS

AL aprova PEC que antecipa 
eleição da Mesa Diretora

Com 17 votos favoráveis “PEC do respeito” é aprovada em 1ª votação  

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso apro-
vou em primeira votação na 
manhã de quarta-feira (11) a 
Proposta de Emenda à Cons-
tituição que altera a data da 
eleição da Mesa Diretora da 
Casa que está prevista para o 
mês de setembro. O objetivo 
da mudança e dar a oportu-
nidade da deputada Janaina 
Riva (MDB), de participar do 
pleito antes dela se afastar do 
mandato por causa da licen-
ça maternidade.

O deputado Ulysses 
Moraes (PSL) na semana pas-
sada já havia pedido vista da 
PEC com o intuito de atrasar 
a decisão para que Janaina 
não pudesse disputar. Mas a 
mobilização da maioria dos 
parlamentares foi favorável à 
deputada. 17 dos 24 deputa-
dos votaram favoráveis pela 
antecipação da eleição, clas-
sificando como sendo um 
direito dela como mulher de 
participar da disputa.

O projeto apresenta-
do pelo presidente Eduardo 
Botelho (DEM), ficou conhe-
cido como “PEC do respei-
to”. O deputado Xuxu Dal 
Molin (PSC), corroborou a 
ideia. “Não se trata de favo-
recimento pessoal, mas sim 
do respeito mínimo que nós, 
23 deputados, temos que ter 

com única mulher do Par-
lamento para que ela tenha 
direito à sua licença-mater-
nidade”, explicou.

Outro deputado que se 
manifestou favorável à Janai-
na foi João Batista (Pros) que 
ao fazer uso da tribuna disse 
não ver prejuízo com a ante-
cipação da eleição. 

“Não vejo prejuízo, até 
porque um mês não vai alte-
rar o resultado da eleição. Ao 
contrário, estamos em um 
ano eleitoral para os municí-
pios em que temos que estar 

presentes em nossas bases e 
a eleição da mesa em setem-
bro iria impactar diretamen-
te na articulação dos deputa-
dos em suas bases”, disse.

Para a própria parla-
mentar, o apoio da grande 
maioria dos colegas reforça 
a garantia dos direitos das 
mulheres e refutou qualquer 
manifestação de manobra.

“A PEC nunca foi uma 
manobra, mas tentaram usar 
isso para que ela não fosse 
aprovada. O único objeti-
vo era preservar a minha 

licença-maternidade e acho 
que agora ficou muito claro 
para os deputados. O depu-
tado Wilson Santos sugeriu a 
apresentação de uma emen-
da definindo a data para que 
não seja deixado em aberto 
e agora vamos trabalhar nis-
so. Estamos em um ano de 
eleições municipais, então 
acho que favoreceria muito 
mais os deputados se a elei-
ção da mesa fosse ao final do 
primeiro semestre, antes do 
recesso, do que às vésperas 
do pleito eleitoral”, finalizou.

DIREITO AO BPC

Congresso derruba 
veto e aumenta 
limite de renda 
DA REPORTAGEM

COM AGÊNCIA BRASIL

O Congresso Nacional 
derrubou, nessa quarta-feira 
(11), o veto do presidente Jair 
Bolsonaro ao projeto que au-
menta o limite da renda para 
quem tem direito ao BPC, o 
Benefício de Prestação Con-
tinuada. 

O BPC é pago para ido-
sos e deficientes de baixa 
renda. Com isso, aumenta de 
¼ para meio salário mínimo 
a renda familiar per capita 
de quem tem direito ao be-
nefício.

Na Câmara dos Deputa-

dos, foram 302 votos a favor 
da derrubada do veto e 137 
contrários. No senado, fo-
ram 45 votos contra 14.

O ministério da Eco-
nomia alega que a medida 
vai aumentar as despesas no 
próximo ano em mais de 20 
bilhões de reais e, por isso, 
recomendou o veto ao proje-
to. O líder do governo na Câ-
mara, deputado Vitor Hugo, 
do PSL, alertou para os ris-
cos da crise econômica.

Os parlamentares favo-
ráveis à medida argumenta-
ram que uma renda de 261 
reais, valor que permite ter 
acesso ao BCP hoje, não é 

ocupação, é histórico, os 
estados que tiveram isso 
[uma eleição suplementar] 
não tiveram um número de 

eleitores satisfatório, com 
menos de 50% de presença. 
Então o grande desafio pri-
meiro é comunicar e o elei-

tor saber que tem eleição, e 
que é para o Senado Fede-
ral, e que o eleitor precisa 
votar, levar o eleitor para 

a urna é o grande desafio” 
disse Leitão que na eleição 
de 2018 obteve pouco mais 
de 330 mil votos ao Senado.

suficiente para passar o mês. 
A senadora Eliziane Gama, 
do Cidadania do Maranhão, 
lembrou que muito foi gasto 
na renegociação de dívidas 
nos últimos anos, os chama-
dos Refis.

Com o veto derrubado, 
poderão agora pedir o BPC 
os idosos e deficientes que 
tenham uma renda que, di-
vidida entre todos as pessoas 
da família, chegue até 522 re-
ais e 50 centavos.
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Número de notas emitidas com CPF de consumidor cresceu 

Sefaz registra aumento de 69% na
emissão de Notas Fiscais com CPF
DA REPORTAGEM

Com menos de oito 
meses, o Programa Nota MT 
já possibilitou um aumento 
na emissão de notas fiscais 
com o CPF do consumidor. 
A Secretaria de Fazenda (Se-
faz) registrou um incremen-
to de 69% na média mensal 
de notas fiscais de consumi-
dor eletrônica (NFCe) emiti-
das no 2º semestre 2019, em 
comparação com o mesmo 
período de 2018.

Os dados constam no 
Relatório Geral 2019 do 
Programa Nota MT, divul-
gado pelo Núcleo Gestor do 
Programa. A unidade é vin-
culada à Sefaz e tem como 
objetivo fiscalizar os atos re-
lativos ao Nota MT.

De acordo com o do-
cumento divulgado, no pe-
ríodo de julho a dezembro 
de 2019 a média mensal de 
notas emitidas com o CPF 
foi de 4.895.436, o que cor-
responde a 69% a mais do 
que o emitido no mesmo 
período de 2018 quando foi 
registrada uma média men-
sal de 2.892.207 documentos 
emitidos. A emissão das no-
tas fiscais com o CPF do con-
sumidor é um dos requisitos 

para que ele participe dos 
sorteios do Programa Nota 
MT.

Em comparação com 
o total de NFCe emitida no 
período, o percentual ainda 
está abaixo do esperado pela 
Sefaz, correspondendo a 13% 
das 37.275.464 emissões rea-
lizadas entre julho e dezem-
bro de 2019. 

Um dos motivos para 
o resultado é que alguns es-
tabelecimentos se recusam 
emitir a nota fiscal com o 
CPF do consumidor, o que 
gerou mais de 4 mil denún-
cias no ano passado.

“Para mitigar o proble-
ma, a Sefaz está notificando 
os estabelecimentos e apli-
cando as devidas penalida-
des para que eles cumpram 
com a obrigação de emitir o 
documento fiscal, inclusive 
com o CPF do consumidor 
quando for solicitado”, escla-
rece o secretário de Fazenda, 
Rogério Gallo.

Além de possibilitar 
a participação nos sorteios 
do Nota MT, é a nota fiscal 
de consumidor (NFCe) que 
comprova a realização de 
uma venda e alguns tipos 
de prestação de serviço e o 
devido recolhimento do im-

NOTA MT | Nota fiscal comprova a realização de uma venda e alguns tipos de prestação de serviço
Foto: Flávio Costa

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

GRANA A RODO...

BNDES tem R$ 140 bi disponíveis
para financiamento e crédito

PECUÁRIA

Mercado do boi 
gordo no Sudeste 
de Mato Grosso

Situação de liquidez é estável e confortável, diz presidente do banco 

Representantes da Famato e do Concel participarão 
da audiência

Oferta de boiadas está restrita; compradores ofertam 
preços maiores 

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O presidente do Banco 
Nacional de Desenvolvimen-
to Econômico e Social (BN-
DES), Gustavo Montezano, 
afirmou que o banco está em 
uma situação estável e su-
perconfortável de liquidez e 
de capital para atender aos 
pedidos de financiamento e 
crédito. Segundo Monteza-
no, este ano, estão disponí-
veis R$ 140 bilhões.

Além disso, o BNDES 
pode incluir no valor cerca 
de R$ 30 bilhões de um total 
de R$ 100 bilhões que deve 
receber ao longo do ano. 
“Ainda tem um volume subs-
tancial de recursos aumen-
tando a liquidez do banco”.

Montezano destacou 
que não está em cogitação o 
lançamento de novos produ-
tos ou de linhas de crédito. 
Ele disse que, por enquanto, 
a instituição não vai tomar 
medidas emergenciais para 
combater os efeitos do co-
ronavírus na economia, mas 
assegurou que as linhas con-
tinuam abertas.

“Não há qualquer al-

JUÍNA

Audiência pública 
debate fornecimento 
de energia a 
produtores rurais
DA REPORTAGEM

Representantes da Fe-
deração da Agricultura e 
Pecuária de Mato Grosso 
(Famato) e do Conselho de 
Consumidores de Energia 
Elétrica (Concel-MT) par-
ticiparão de uma audiência 
pública nesta sexta-feira (13), 
em Juína, para debater ques-
tões relacionadas ao forneci-
mento de energia elétrica na 
região e buscar soluções para 
o atendimento às demandas 
dos consumidores, entre eles 
os produtores rurais. A au-
diência começará às 19h, na 
sede do Sindicato Rural do 
município.

O fornecimento de 
energia na região ainda é de-
ficiente. Segundo o represen-
tante da Famato no Concel, 
Edvaldo Belisário, cabe à dis-
tribuidora Energisa-MT, nos 
termos da Resolução Nor-
mativa 414/2010 da Agência 
Nacional de Energia Elétri-
ca (ANEEL), a prestação de 
serviço adequado a todos os 

DA REPORTAGEM

Na região sudeste de 
Mato Grosso, a oferta de 
boiadas está restrita, com 
isso, os compradores ofer-
tam preços maiores pela 
arroba do boi gordo. Entre-
tanto, a demanda patinando 
tem limitado as altas. No fe-
chamento da última quarta-
-feira (11), a arroba do boi 
gordo ficou cotada em R$ 
187, à vista, livre de impos-
tos, em R$ 189,50, à vista, 

seus consumidores, indistin-
tamente. Além disso, confor-
me Belisário, a distribuidora, 
apesar de ser uma empresa 
de grande porte, vem pres-
tando seus serviços de forma 
extremamente precária no 
município de Juína e adja-
cências, em razão da falta de 
investimento e atendimento 
adequados.

O diretor de Relações 
Institucionais da Famato, 
José Luiz Fidelis, também 
observa o descontentamen-
to dos produtores rurais de 
vários municípios do estado 
em relação aos serviços pres-
tados pela distribuidora. Se-
gundo ele, a audiência será 
de fundamental importância 
para que o produtor rural 
prejudicado apresente suas 
reclamações. “Por ser uma 
empresa prestadora de ser-
viço eminentemente públi-
co, tem a obrigação e o dever 
de executar tais serviços com 
qualidade e presteza, confor-
me prevê a Constituição Fe-
deral”, afirma o diretor.

teração de critério. Não há 
qualquer interrupção de 
fluxo, muito pelo contrário. 
Se houver um aumento de 
demanda aqui no banco por 
conta de clientes procurando 
alternativas de liquidez, tere-
mos o maior prazer em aten-
der. Temos capital e caixa de 
sobra para fazê-lo”, ressaltou.

com o desconto do Senar 
e em R$ 190, à vista, bruto 
(Senar + Funrural).

Na comparação dia a 
dia, o preço do boi gordo su-
biu 0,5% e, desde o início do 
mês, a alta foi de 1,1%, o que 
representa R$ 2 a mais por 
arroba. As escalas de abate 
atendem, em média, quatro 
dias. Para o curto prazo, a 
expectativa é de que oferta 
limitada mantenha o mer-
cado com os preços susten-
tados.

TESOURO
Neste ano, o BNDES 

tem ainda o compromisso de 
fazer pagamentos ordinários 
de R$ 16,7 bilhões à União so-
bre empréstimos regulares. 
Montezano informou que o 
banco ainda está discutindo 
com o Tesouro Nacional o 
volume de devoluções ante-

cipadas neste ano.
“No cenário atual, pode 

ser mais prudente esperar 
para dar o número total de 
devolução no ano. Talvez a 
gente faça parcela a parcela, 
não divulgado um valor do 
ano inteiro, justamente, para 
poder prever contra a crise”, 
concluiu.

posto. Portanto, é uma ferra-
menta indispensável para o 
combate à sonegação fiscal, 
revertendo no incremen-
to da arrecadação estadual 
e possibilitando ao Estado 
realizar mais investimentos 
para a sociedade.

CADASTRO
Outra informação tra-

zida no Relatório Geral é 
referente aos resultados al-
cançados em 2019 pelo Nota 
MT, como a quantidade de 
usuários cadastrados. No pe-
ríodo de julho a dezembro 
daquele ano, o Programa 
bateu a sua meta e registrou 
251.180 usuários. Na época 
o número foi comemorado 
pelo secretário de Fazenda, 
Rogério Gallo, que deter-
minou uma nova meta para 
2020: chegar aos 600 mil 
consumidores cadastrados.

O secretário ressal-
ta que a adesão massiva ao 
Programa se deve aos mais 
de mil prêmios que são sor-
teados mensalmente. “Isso 
estimula o cidadão a parti-
cipar e solicitar a emissão 
do documento fiscal com o 
CPF. Além disso, o Progra-
ma desperta nele o interesse 
pela função social do tributo, 

assim como o acompanha-
mento da aplicação dos re-
cursos públicos”, afirma.

Dados sobre o número 
de sorteados e a quantidade 

de entidades sociais benefi-
ciadas pelo Programa Nota 
MT também são abordados 
no Relatório. Além disso, o 
documento informa o total 

de denúncias recebidas e de 
empresas notificadas pelo 
Fisco, e os serviços ofertados 
por meio do site ou aplicati-
vo do Nota MT.



 

CONTRATO   CPF/CNPJ
279577000                    267235700001
279002800894700  955387981
279062600                    141861160001
279002800261300  017731479
279002701205700  389582388
279002701388800  030604761
279002800044700  974187571
279002700938000  027490021
279002700472200  031397721
279002701452700  042186935
279002701594300  030355951
279002701623600  839713009
279002701217200  059154241
279002701537000  653843691
279002701212200  605571716
279002800055300  005302421
279969700000800  539595310
279002701093000  030552091
279002701345100  018801541
279002800709000  027392781
279002800693300  820754410
279075800000900  858799321
279002800729700  016666291
279002800565500  040863181
279002800647300  925636191
279002701579000  006283431
279002800801300  006010331
279002700886000  605474309
279051100005100  036413601
279002700259100  988972091
279002700945000  935635151
279002700522700  935635151
279002701419500  059426179
279002701581500  050495841

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 beneficiários 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 
beneficiários:

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800906800  045200671
279002800327400  270251601
279002701357100  042167541
279002700426500  447800601
279002700746800  028458011
279002701438000  778184901
279002800816700  023496271
279955800                    037157130001
279002800828000  046540691
279002701557600  039592061
279002701050000  006226820
279002700085200  014486271
279002800417500  627853709
279002701431800  025894871
279002701245600  032593011
279002701454700  726923591
279002701419100  081559079
279002701596400  062820921
279002701238800  044590691
279002701311900  012576521
279094400                    130254950001
279002800898800  026329761
279002701063000  031223141
279002701150600  902588271
279002701464400  795440371
279053000                    124962370001
279002800538700  048068861
279002700531200  739695671
279002800904800  076955394
279614900                    043429630001
279002800639000  033361959
279002701625500  016742611
279030100005200  029160266

Vagas de Emprego
1-Entregador, CNH AC, com experiência;
2-Enfermeiro (a), com COREN;
3-Técnico em Enfermagem, com COREN;
4-Auxiliar de escritório, boa comunicação, 
conhecimento pacote Office; 
5-Serviços Gerais para trabalhar com 
alumínio; 
6-Técnico em ar condicionado residencial, 
com experiência; 
7-Atendente, horário de trabalho: 12h às 20h;
8-Secretária, horário de trabalho: 17:30h às 
22h, conhecimento pacote Office; 
9-Auxiliar de cozinha;
10-PCD – Auxiliar de Almoxarifado, com 
ensino médio completo e conhecimento em 
Pacote Office;
11-Instalador de tendas;
12-Analista de folha de pagamento, com 
experiência;
13-Técnico em refrigeração, com ensino 
médio completo, experiência em concerto de 
refrigeradores, CNH AB;
14-Vendas, com experiência mínima de 01 
ano, bom relacionamento interpessoal; 
15-Ajudante de motorista, com experiência;
16-Auxiliar de produção, com experiência;
17-Consultor de vendas, com experiência;
18-Auxiliar de Serviços Gerais, CNH AB; 
19-Auxiliar de farmácia, ensino superior 
concluído ou cursando;
20-Repositor, com experiência, conhecimento 
em rotina de mercado, disponibilidade no 
período noturno;
21-Operador de Munck, com experiência, 
CNH C, D ou E, com disponibilidade para 
viagem; 
22-Comercial virtual, com bom conhecimento 
em informática e redes sociais; 
23-Operador (a) de ponte rolante;
24-Escrita fiscal, com experiência.

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem 
fiquem a vontade em nos procurar, teremos o 
maior prazer em recebê-los. Lembrando que o 
encaminhamento é feito de acordo com o perfil 
e são realizados das 07h30min às 10h30min e 

das 13h30min às 16h30min.

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

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

www.adestec.org.br –
 email: rh@adestec.org.br
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CERVEJARIA SINOPENSE LTDA, CNPJ nº 
28.166.112/0001-36, sediada na Av. Jatobás, n° 1459, 
Jd. Celeste – Sinop/MT, torna público que requereu jun-
to à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), 
a renovação da  Licença Ambiental de Operação (RLO), 
para atividade: Fabricação de cervejas e chopes.  Eng. 
Fernanda Oliveira – Assessoria e Projetos Ambientais (66) 
9 9998 – 6898.

COMUNICADO DE UTILIDADE PÚBLICA 
 

A AGN – IMOBILIÁRIA IRMÃOS NOGUEIRA LTDA, 
sediada nesta Cidade na Av. das Figueiras, nº 707, Centro, CNPJ 
n°. 00.360.408/0001-74, vem por meio desta comunicar, amigos, 
clientes e sociedade de Sinop, do Estado de Mato Grosso e outros 
Estados, que teve documentos e assinatura fraudados e 
falsificados, e utilizados junto à Caixa Econômica Federal, 
retirando talonário de cheques. 
O fato já está sendo apurado pelas Polícias Civil e Federal. 
Para tanto, pede que não seja aceito folhas de cheque de emissão de 
Imobiliária Irmãos Nogueira Ltda - CNPJ n°. 00.360.408/0001-74, 
com a seguinte numeração: 
900785; 900786; 900787; 900788; 900789; 900790; 900791; 
900792; 900793; 900794; 900795; 900796; 900797; 900798; 
900799; 900800; 900801; 900802; 900803; 900804. 
Dessa forma, como o caso já está sendo investigado pelas Polícias, 
a AGN se resguarda no direito de não pagar referidas cártulas as 
quais já estão canceladas pela Caixa Econômica Federal.  

 
Pela atenção e compreensão agradecemos. 

A direção. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 002/2020 – RESULTADO

 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que na licitação em epi-
grafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE PATRULHA AGRICOLA MECANIZADA 
E IMPLEMENTOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 873561/2018/MAPA/CAIXA E 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora as empresas ALEMÃO 
COM. DE MÁQUINAS AGRICOLAS EIRELI – EPP (CNPJ 26.246.234/0001-
07), com o valor total de R$ 110.835,00 (Cento e dez mil, oitocentos e trinta 
e cinco reais); ALGOR METALURGICA LTDA – EPP (CNPJ 19.138.457/0001-
95), com o valor total de R$ 6.900,00 (Seis mil e novecentos reais); CARPAU 
PRODUTOS AGROPECUÁRIOAS LTDA – ME (CNPJ 08.887.033/0001-07), 
com o valor total de R$ 12.730,00 (Doze mil, setecentos e trinta reais); GF 
COMERCIAL EIRELI – ME ( CNPJ 13.174.490/0001-94), com o valor total 
de R$ 28.111,00 (Vinte e oito mil, cento e onze reais) e KOHLER IMPLE-
MENTOS AGRICOLA EIRELI (CNPJ 03.238.631/0001-31), com o valor total 
de R$ 27.090,00 (Vinte e sete mil e noventa reais). Na fase de habilitação as 
concorrentes atenderam ao Edital em sua integralidade. Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 11 de março de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT
EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2020

AVISO CREDENCIAMENTO DE EMPRESA PARA MÃO DE OBRA ESPE-
CIALIZADA EM TREINAMENTOS DE MODALIDADES ESPORTIVAS E DE 

RECREAÇÃO

- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços, 
para credenciarem-se objetivando futura e eventual prestação de serviços na 
área de Treinamento em Modalidades Esportivas para exercer atividades de 
atendimento aos jovens alunos das escolinhas de base atendidos pela Secre-
taria Municipal de Esporte e Lazer do Município de Peixoto de Azevedo/MT, 
conforme descrição detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo 
Edital de Chamada Pública.
- PERÍODO, LOCAL E DATA DE ABERTURA: Recebimento de envelopes 
contendo a documentação de 12 de março de 2020 a 13 de abril de 2020, 
no horário das 12:00 às 17:00 horas, na Sede Administrativa da Prefeitura 
Municipal de Peixoto de Azevedo/MT, situada na Rua Ministro César Cals, nº 
226, Centro, nesta cidade. Sessão Pública para abertura dos envelopes será 
às 14:00h do dia 14 de abril de 2020.
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital 
de Chamada Pública 003/2020, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, 
diretamente na sala da Comissão Permanente de Licitação, na Sede Adminis-
trativa, de segunda à sexta-feira, no horário das 12:00 às 17:00 horas, pelo 
telefone (66) 3575-5100, e-mail: licitacao_peixotodeazevedo@hotmail.com 
mailto:cisrnm@hotmail.com ou pelo site: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br.

Peixoto de Azevedo-MT, 11 de março de 2020.

Natália Fernandes da Silva 
Presidente - CPL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2020

COOPERITA – COOPERATIVA AGROPECUARIA DOS PRODUTORES 
RURAIS DE ITANHANGA       CNPJ 12.254.367/0001-10         NIRE 

51400008949

O Diretor-Presidente da Cooperita – Cooperativa Agropecuária dos Produto-
res Rurais de Itanhangá, Sr. Anders José Whol, no uso de suas atribuições 
que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 36 § 2º, convoca os cooperados 
para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 2020, a ser realizado no Clube da 
Terceira Idade, sito à Rua Pato Bragado, s/n – Centro, no município de Ita-
nhangá – MT, no dia 26 de Março do ano de 2020, ás 17:30 horas em primeira 
convocação com 2/3 dos cooperados votantes, ás 18:30 horas com metade 
mais um dos cooperados em segunda convocação, e as 19:30 horas terceira 
e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem sobre 
a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:
I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Pare-
cer do Conselho Fiscal do exercício 2019, compreendendo:
 -Relatório da gestão
 -Balanço geral
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conselho 
Fiscal
-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.
II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no 
primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios. 
III – Homologação de Admissões e Demissões de associados.
IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Fiscal.
V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Aptos a votar: 86
Impedidos de votar: 00

Itanhangá – MT, 13 de Março de 2020. 

Anders José Wohl
Diretor-Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL 

PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal n° 505 de 08 de Abril de 2019, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 011/2020, regida pela Lei Fe-
deral 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e 
pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Por Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO/MT NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO,  DIÁRIO OFICIAL DO 
ESTADO DE MATO GROSSO E JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO 
ESTADO DE MATO GROSSO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Que será realizado às 13h30m do dia 24 de março de 2020, na sala de Lici-
tações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações no Setor 
de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo fone (66) 
3575-5100. Peixoto de Azevedo 11 de março de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2020

 O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que em despacho pro-
ferido no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 009/2018, o Sr. Maurício 
Ferreira de Souza, Prefeito Municipal, RATIFICOU a Licitação em epígrafe, 
para a “AQUISIÇÃO DE TUBOS METÁLICOS CORRUGADOS PARA UTILI-
ZAÇÃO EM OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL E CANALIZAÇÃO DE CÓR-
REGOS, FABRICADOS DE ACORDO COM A NORMA ASTM A-761 E DI-
MENSIONADOS CONFORME AISI NA QUANTIDADE E ESPECIFICAÇÕES 
DO TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO”, da empresa ARMCO STACO S/A 
INDÚSTRIA METALÚRGICA - CNPJ nº 72.343.882/0001-07, no valor total de 
R$ 531.760,80 (QUINHENTOS E TRINTA E UM MIL SETECENTOS E SES-
SENTA REAIS E OITENTA CENTAVOS). Para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Obras e Saneamento. Fundamentação Legal: Artigo 
25, Inciso I, da Lei Federal nº 8.666/1993. Peixoto de Azevedo-MT, 12 de Mar-
ço de 2020.

Natália Fernandes da Silva
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL

 PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal n° 505 de 08 de Abril de 2019, faz sa-
ber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração 
– Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRE-
SENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2020, regida pela Lei Fe-
deral 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e 
pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Por Item para “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA EM BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO 
DE PETRÓLEO – GLP P13, ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS 
E OUTROS PRODUTOS RELACIONADOS, CONFORME TERMO DE REFE-
RÊNCIA”. Que será realizado às 13h30m do dia 25 de março de 2020, na sala 
de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital completo po-
derá ser adquirido no endereço acima ou baixado gratuitamente no seguinte 
endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores informações 
no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou pelo 
fone (66) 3575-5100. Peixoto de Azevedo 11 de março de 2020.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro Oficial

COMUNICADO
Solicitamos que o Senhor Ronaldo Elias Moura portador da 
CTPS nº 29235, série 00013-MT, funcionário da Senhora 
Kallina Sousa Macedo Bortoluzzi CEI nº 800.009.631/88-
3 localizada na estrada W10 S/N no município de Matupá 
- MT que compareça ao nosso departamento pessoal no 
prazo de 72 horas, para receber as verbas rescisórias do 
fim de seu contrato de trabalho rescindido em 05/12/2019, 
disponíveis desde essa data. 12,13,14/03/2020

SINDICÂNCIA ADM N° 001/2020 - Intimação - Oitiva

A Sra ALICE GONÇALVES DA SILVA – CPF 129.562.464-04. Intimação 

para oitiva referente a Sindicância Administrativa nº. 001/2020, 

designada para o dia 18/03/2020 às 15h00min, no Paço Municipal, sito 

à Av. Brasil, nº 50-NE, centro, nesta cidade de Campo Novo do 

Parecis/MT, podendo estar acompanhado por advogado. Assegurando o 

direito à ampla defesa e ao contraditório, que lhe é garantido pelo art. 5º, 

inciso LV, da CF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS

Sandro Silvio Cattaneo
Presidente

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2020
O Município de torna público o resultado do Julgamento da licitação 
supramencionada, julgada no dia 10 de Março 2020, com início às 08:00, 
tendo como objeto registro de preço para futura e eventual aquisição de 
lanches, bebidas e polpa de frutas para as Secretarias Municipais e Suas 
Unidades. Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 230273, 
835934, 835935, 835936, 835937, 835938, 835939, 835940, 835941, 
835942, 835943, 835944, GENTIL ORLANDO & CIA LTDA - EPP inscrita 
no CNPJ sob o número 18.355.045/0001-44 no valor de R$ 31.109,60; 
Itens 10138, 11588, 15688, 824243, ASCARI LEHN E LEHN LTDA -ME 
inscrita no CNPJ sob o número 20.821.478/0001-90 no valor de R$ 
19.063,50; Itens 823826, 823830, 836132, 836133, COOPERATIVA DE 
DESENVOLVIMENTO AGROINDUSTRIAL DE TAPURAH - COAIT 
inscrita no CNPJ sob o número 02.950.701/0001-17 no valor de R$ 
105.870,00; Itens 16862, 176897, 211009, 219005, 225756, 225757, 
819665, 821662, 821665, 821670, 821675, 823695, 824595, 827868, 
835945, 835946, 835947, 835948, 835949, 835950, SABOR E ARTE 
PANIFICADORA E CONVENIÊNCIA EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 20.912.193/0001-64 no valor de R$ 172.195,70. Foram 
fracassados os itens: 823672, 823692, 835954.
Nova Mutum - MT, 12 de Março de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2020

AVISO DE RESULTADO

O Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, torna público o 
resultado do Julgamento da licitação supramencionada, julgada no dia 11 
de Março 2020, com início às 14:00hs, tendo como objeto registro de 
preços para futura e eventual fornecimento de serviços visando a 
disponibilização de cães de guarda para o período noturno, nos prédios 
públicos das secretarias municipais, da qual foi vencedora a empresa:  
Item 831893, DOUGLAS PASCHE – ME, inscrita no CNPJ sob o número 
26.085.457/0001-30 no valor de R$ 226.046,70.
Nova Mutum - MT, 12 de Março de 2020.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 1/2020 TENDO COMO OBJETO 
'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS DE INSPEÇÃO DE SEGURANÇA POR RAIO-X, 
SENDO 1(UMA) MALETA DE TESTE PADRÃO ASTM E 1(UM) KIT 
CONJUNTO DE DISPOSITIVOS DE TESTE (DT) PARA PÓRTICO DE 
UTILIZAÇÃO NO AEROPORTO REGIONAL DE SORRISO' 
CONFORME A SEGUIR MCI SISTEMAS DE SEGURANCA EIRELI 
CNPJ/CPF Nº 10.762.147/0001-72 ITENS VENCEDORA - 836982 - 
R$27.060,00, - 836980 - R$26.890,00, VALOR TOTAL GERAL 
R$53.950,00.

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 1/2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO

Pregoeiros

RETIFICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 18/2020

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri

O MUNICIPIO DE SORRISO TORNA PÚBLICO A RETIFICAÇÃO DO 
RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO PREGÃO - 18/2020 
TENDO COMO OBJETO 'REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA METALURGIA, TINTA, 
MATERIAIS DE PINTURA, MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E MADEIRA 
A SEREM UTILIZADOS NA REVITALIZAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES' 
CONFORME A SEGUIR BELLA CASA MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA CNPJ/CPF Nº 97.537.422/0001-32 ITENS 
VENCEDORA - 836996 - R$38,30, - 837000 - R$27,95, - 837001 - 
R$493,20, - 836507 - R$14,00, - 836508 - R$24,20, GATIVA 
CONSTRUCOES EIRELI EPP CNPJ/CPF Nº 24.528.636/0001-79 ITENS 
VENCEDORA - 836268 - R$29,80, - 837130 - R$59,50, - 836998 - 
R$344,80, - 836570 - R$186,00, - 835924 - R$77,80, - 835923 - R$89,80, 
- 836463 - R$78,80, - 836623 - R$116,80, - 835930 - R$27,00, - 836523 - 
R$88,20, - 836561 - R$96,80, - 836527 - R$53,80, - 837003 - R$85,00, 
KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA CNPJ/CPF Nº 
06.184.140/0001-43 ITENS VENCEDORA - 837129 - R$314,30, - 836997 
- R$119,90, - 836491 - R$64,50, - 836522 - R$45,35, - 837134 - R$229,90, 
- 837002 - R$79,90, MUDAR COM. DE MAT. DE CONST. FERRAM. E 
EPI'S LTDA CNPJ/CPF Nº 14.888.303/0001-05 ITENS VENCEDORA - 
837131 - R$90,00, - 837132 - R$90,00, VALOR TOTAL GERAL 
R$828.482,50.

Pregoeiros

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 2020

COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ
        CNPJ 03.675.504/0001-08                                            NIRE: 

51400005044

                                               O Presidente da COOPERATIVA AGROPECU-
ÁRIA DE NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ, Sr. Dilson Pedro Goi, no uso de 
suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca 
os cooperados para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2020, a ser reali-
zada na sede da cooperativa, sito a Rua Juscelino Kubitschek, 1630, centro, 
município de Nova Ubiratã – MT, CEP 78.888-000, no dia 28/03/2020, ás 
09:00 horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, as 
10:00 horas com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, 
e 11:00 horas terceira e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, 
para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Prestação de contas dos órgãos de Administração acompanhada do Pare-
cer do Conselho Fiscal do exercício 2019, compreendendo:
 -Relatório da gestão
 -Balanço geral
 -Demonstrativo do Resultado do Exercício e Parecer do Conse-
lho Fiscal
-Plano de atividade da Cooperativa para o exercício seguinte.

II – Destinação das sobras apuradas ou rateios das perdas, deduzindo-se no 
primeiro caso, as parcelas para os Fundos Obrigatórios. 

III – Homologação de Admissões e Demissões de associados.

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal.

V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Aptos a votar: 105
Impedidos de votar: 00

Nova Ubiratã – MT, 13 de Março de 2020. 

Dilson Pedro Goi
Presidente
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COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE NOVA UBIRATÃ – COOPERTÃ 
        CNPJ 03.675.504/0001-08                                            NIRE: 51400005044 
 
                                               O Presidente da COOPERATIVA AGROPECUÁRIA DE 
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III – Homologação de Admissões e Demissões de associados. 
 

IV – Eleição e posse dos componentes do Conselho Administrativo e Fiscal. 
 

V - Assuntos gerais de interesse da Cooperativa. 
 

Aptos a votar: 105 
Impedidos de votar: 00 

Nova Ubiratã – MT, 13 de Março de 2020.  
 
 
 
 

Dilson Pedro Goi 
Presidente 
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Cuiabá e União seguem invictos;
Araguaia é “saco de pancadas”
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Campeonato Mato-
-grossense 2020 chega no 
domingo (15) à sua última ro-
dada da primeira fase. Das 10 
equipes participantes, 7 estão 
classificadas para os mata-
-matas, enquanto uma já está 
matematicamente rebaixada 
à Segunda Divisão em 2021.

Na parte de cima da 
tabela, Cuiabá e União Ron-
donópolis se enfrentaram 
no último fim de semana e 
ficaram no empate em 1 a 1, 
mantendo a invencibilidade 
às duas equipes. O Doura-
do, por sinal, está desde 2017 
sem saber o que é uma der-
rota pelo Estadual. No dia 7 
de maio daquele ano a equi-
pe foi derrotada pelo Sinop 
por 1 a 0 no tempo normal, 
mas acabou campeã na dis-
puta por pênaltis.

Com 18 pontos, a equi-
pe do técnico Marcelo Cha-
musca garante a liderança da 
fase inicial com uma vitória 
simples sobre o Dom Bosco, 
na Arena Pantanal. Se empa-
tar, só perderá a 1ª posição 
caso o União tire uma dife-
rença de 6 gols no saldo em 
uma improvável goleada so-
bre o Nova Mutum, no Está-
dio Luthero Lopes.

Quem também pode 
alcançar a liderança é o 
Operário-VG, que está em 

QUASE ACABANDO | Última rodada servirá para posicionar equipes nos mata-matas e definir último rebaixado

DA REPORTAGEM

Após o Mixto protocolar 
representação contra alguns 
árbitros na semana passada, 
o presidente do Alvinegro, 
Walter Fernandes, alertou 
para a escalação do quarteto 
de arbitragem, que coman-
dará o jogo decisivo contra 
o Luverdense, em Lucas do 
Rio Verde. Esta partida é a 
mais importante da última 
rodada da primeira fase, 
uma vez que definirá o rebai-
xado e o último classificado 
para as quartas de final.

“Temos tido muitos pro-
blemas com a arbitragem 
no Campeonato Mato-gros-
sense. Contra o Mixto foram 
erros recorrentes diante do 
Dom Bosco, Araguaia, Cuia-
bá, e contra o Poconé, o ár-

TÁ COM MEDO?

Presidente do Mixto pede 
arbitragem isenta para 
decisão contra o LEC

Foto: Daniel augusto Jr.

Foto: ivan storti

Alvinegro protocolou representação contra árbitros na 
FMF semana passada 

bitro expulsou o Anderson 
Pedra no fim do jogo em 
uma falta normal de jogo. 
Esperamos que a comissão 
de arbitragem da FMF tenha 
consciência na escalação do 
trio. Não podemos aceitar 
árbitros, assistentes e delega-
dos da região Norte para este 
confronto”, dispara o presi-
dente.

Mixto e Luverdense se 
enfrentam domingo, às 15h, 
no Estádio Passo das Emas, 
pela última rodada da pri-
meira fase do Campeonato 
Mato-grossense 2020. 

Por ter dois pontos a mais 
– sete contra cinco – o Al-
vinegro da Vargas joga pelo 
empate para se classificar e 
consequentemente se man-
ter na elite do futebol esta-
dual.

3º, mas precisaria de uma 
complicada combinação de 
resultados. Teria que torcer 
por uma derrota do Cuiabá, 
no máximo um empate do 
União e ainda vencer o Sinop 
por 4 gols de diferença, em 
pleno Gigante do Norte.

Já o rival ainda luta para 
melhorar de posição e sonha 
com a vice-liderança. O Si-
nop alcança a segunda posi-
ção caso vença o confronto 
direto diante do Operário e 
o União no máximo empa-
te com o Nova Mutum. As 
duas equipes ficariam com 17 
pontos, mas o Galo do Norte 
levaria vantagem no critério 
número de vitórias (5 contra 
4 do Colorado).

PARTE DE
BAIXO
Os quatro últimos co-

locados jogam entre si na 
rodada. O Poconé, já classifi-
cado, recebe no Neco Falcão 
o rebaixado Araguaia. Com 
8 pontos, pode ainda subir 
para a 6ª posição em caso 
de vitória sobre o Araguaia 
e contando com derrota do 
Dom Bosco para o Cuiabá.

Já o confronto entre 
Luverdense e Mixto é o mais 
aguardado e importante da 
rodada. Isso porque as duas 
equipes, tradicionais no fu-
tebol mato-grossense, cam-
peãs em outrora (Mixto 24 
vezes e o LEC, 3), lutam con-

Foto: aDemir Jr.

Sinop recebe o Operário buscando até a vice-liderança

SEM ESPAÇO

Santos negocia a venda de
Felipe Aguilar ao Furacão

BOTAFOGO

Autuori analisa características
de Honda e projeta estreia

Foto: raFael ribeiro

Aguilar deve reforçar o Athletico-PR 

DA REPORTAGEM

O Santos está perto de 
vender Felipe Aguilar ao 
Athletico-PR. A contratação 
do zagueiro foi um pedido 
do técnico Dorival Júnior. 
Antes, o Furacão tentou, sem 
sucesso, levar Luiz Felipe. O 
Peixe tenta recuperar par-
te do investimento feito no 
colombiano – R$ 15 milhões 
por 100% dos direitos econô-
micos junto ao Atlético Na-
cional. A ideia é negociar 50% 
por pelo menos R$ 9 mi.

Aguilar treinou normal-
mente e ainda não recebeu 
qualquer notificação do Alvi-
negro. O Athletico, no entan-
to, vê a contratação encami-
nhada, ouviu o “sim” santista 
e espera pela assinatura.

Felipe Aguilar tem 27 
anos e chegou a ser titular 
absoluto com Jorge Sampao-

DA REPORTAGEM

O Botafogo iniciou a pre-
paração para o duelo deste 
domingo, contra o Bangu, 
no Nilton Santos, pela Taça 
Rio. Para esta partida, a ex-
pectativa é da estreia do 
japonês Honda. O técnico 
Paulo Autuori falou sobre o 
que terá que mudar com a 
presença de Honda na equi-
pe.

li em 2019, mas perdeu espa-
ço após falhas consecutivas 
e terminou o ano como re-
serva. O zagueiro perdeu os 
primeiros jogos do Campe-

“Sei a cabeça do Honda e 
do japonês em geral. Vai en-
trar um jogador com carac-
terística diferente. E que vai 
acrescentar muito no nosso 
jogo de criação, mais agudo. 
O Honda sempre joga para 
frente. Quando domina, já 
prepara o corpo para fazer 
essa bola entrar. E vamos 
precisar de movimento dos 
atacantes”, disse.

No entanto, o coman-

tra o descenso. O Verdão do 
Norte ocupa hoje a 9ª posi-
ção, com míseros 5 pontos e 
apenas uma vitória até ago-

ra, enquanto o Mixto soma 
7 pontos, na 8ª posição. O 
Tigre pode até terminar em 
7º, caso vença o duelo direto 

e conte com tropeço do Po-
coné. Para a equipe de Lu-
cas do Rio Verde, o jogo é de 
vida ou morte. Se vencer, se 

classifica e empurra o rival 
para o rebaixamento. Em 
caso de empate, amargará a 
inédita queda à Segundona.

onato Paulista por conta de 
edema no joelho direito e, já 
recuperado, foi inscrito no 
Estadual e ainda não atuou.

Com a provável saída de 

Aguilar, o técnico Jesualdo 
Ferreira teria à disposição 
Lucas Veríssimo, Luan Peres, 
Luiz Felipe, Alex Nascimen-
to e Wagner Leonardo.

dante alvinegro revelou que 
ainda vai analisar a melhor 
maneira de escalar o meia 
japonês. “Ainda não tenho 
essa resposta, mas espero ter 
nos próximos dias. Luiz Fer-
nando fez um ótimo jogo, 
assim como fez na última 
partida. Temos o Luis pela 
esquerda, o Rhuan voltan-
do. São alternativas que nós 
temos. Podemos até come-
çar o jogo de uma maneira 

e terminar de outra. Isso é 
bom para mim, me permite 
ter soluções diferentes”, de-
clarou.

O Botafogo precisa da 
vitória sobre o Bangu para 
seguir com chances de clas-
sificação para as semifinais 
da Taça Rio. Os alvinegros 
estão na quinta posição do 
grupo A, mas atrás do vice-
-líder apenas nos critérios 
de desempate.
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FONTE EXPRESS

Beleza e simpatia são al-
guns dos requisitos de uma 
miss. A bacharel em direito 
e modelo Tais Montenegro, 
24 anos, Miss Alta Floresta 
2020, tem de sobra.

Concorrendo ao título es-
tadual da franquia universo, 
a jovem desponta entre as 
concorrentes e já é tachada 
como favorita. Ainda que 
receba esse destaque, a bela 
é ponderada e lembra que é 
a preparação que elege uma 
miss. “O concurso estadu-
al será dia 20 de março no 
Hotel Fazenda Mato Grosso. 
Até lá, todas as concorrentes 
precisam demonstrar mais 
do que beleza, é preciso ter 
conteúdo, conhecimento, 
determinação, passarela e 
oratória. E tudo isso é aper-
feiçoado dia após dia em 
nossa preparação”, explica a 
jovem de traços orientais e 
olhos verdes. 

Na próxima segunda-feira 
(16), todas as 16 candidatas 
entram em um confinamen-
to no Palace Hotel Paiaguás. 
Esse é o momento delas se 
conhecerem e mostrarem 
todo seu potencial, tanto 
para o júri técnico quanto 
para o público.

“É tudo uma crescente, 
que culmina no confinamen-
to. Elas recebem aula de pas-

sarela, treinam coreografia 
para o dia do concurso, in-
teragem e demonstram seu 
potencial, é o momento de-
las demonstrarem que me-
recem representar o estado 
a nível nacional”, explica o 
preparador de misses, Luan 
Douglas. Na agenda da Miss 
Alta Floresta, muitas aulas de 
oratória e desenvoltura em 
passarela. Tudo mérito de 
um planejamento meticulo-
so da equipe de preparação, 
composta por quatro pesso-
as: Dois preparadores, Luan 
Douglas e Paulo Ramos; um 
assessor pessoal, João Pedro 
Angelo; uma assessora de 
imprensa e imagem, Fernan-
da Herrmann. 

“Eu sou muito abençoa-
da por ter essas pessoas me 
dando suporte. Isso tudo 
sem contar os parceiros, que 
me produzem e me permi-
tem melhorar esteticamente 
a cada dia. Não existe a Miss 
Alta Floresta sem todas essas 
pessoas”, lembra Tais.

MISS MT
O concurso que elegerá 

a Miss Mato Grosso 2020 
ocorre dia 20 de março no 
Hotel Fazenda Mato Grosso 
sob a coordenação de War-
ner Willon. A eleita repre-
sentará o estado no concurso 
nacional, organizado pela 
Band TV.

Foto: Divulgação

SERRA NOVA DOURADA

Vice-prefeito assassinado
a tiros é sepultado em MT

SORRISO

Área Verde Central vai ter aula de
Zumba Gold às segundas e quartas

VERA

Departamento de Cultura 
dá início ao projeto da 
Biblioteca Itinerante

Joelson Dias foi morto na noite de terça 

Foto: assessoria

Foto: assessoria

Cerca de 50 livros foram levados para transformar a hora 
do recreio 

Atividades são realizadas na Área Verde Central 

SÓ NOTÍCIAS

O corpo do vice-prefei-
to de Serra Nova Dourada, 
Joelson Pereira Dias, 38 anos, 
foi velado e sepultado nesta 
quinta-feira (12) no próprio 
município. Ele deixa esposa 
e um filho. Dias foi assassi-
nado com pelo menos três 
tiros de revólver calibre 38, 
em um bar, na noite de terça. 
Ele chegou a ser socorrido e 
levado por uma ambulância 
ao Pronto Atendimento, mas 
a médica plantonista cons-
tatou que ele já estava sem 
vida.

O delegado da Polícia 
Civil, Deuel Paixão de San-
tana disse que os disparos 
foram efetuados após um 
desentendimento. “O autor é 
dono do estabelecimento e a 
confusão ocorreu por conta 

SÓ NOTÍCIAS

Já pensou em fazer um exercício 
físico com muita diversão, alegria e per-
tinho da natureza? Pois agora, todas as 
segundas e quartas-feiras, sempre às 7h 
da manhã, a Prefeitura de Sorriso, por 
meio da Secretaria de Esporte e Lazer 
(Semel), vai promover aulas de Zumba 
Gold no Marco Zero da Área Verde Cen-
tral.

A atividade vinha sendo ofertada 
no Pavilhão da Igreja Santíssimo Re-
dentor, no Bairro Jesus, e foi transferi-
da para a Área Verde Central por conta 
do desenvolvimento de outras ativida-
des naquele local. “Acreditamos que no 
Marco Zero a Zumba deve atrair ainda 
mais participantes, visto que muitas pes-
soas aproveitam o local para a prática de 
atividades físicas”, comenta o titular da 
Semel, Júnior Brandão.

De acordo com a professora Soni-
nha Oliveira, única zin da região cre-
denciada em Zumba Gold desde 2017, a 
atividade tem coreografias fáceis de se-
guir, foco no equilíbrio e coordenação, 
e é especialmente voltada para idosos e 
gestantes, mas não é restrita somente a 
estes dois grupos, sendo recomendada 
para quem deseja incluir a atividade fí-
sica como rotina de saúde. Além da Área 
Verde, a Zumba Gold também é ofer-
tada no Pavilhão da Igreja São Miguel 
Arcanjo, no Jardim Alvorada, às terças 
e quintas, às 14h; e no Ginásio Fermino 
Maleski, às sextas, às 7h.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta semana, a Admi-
nistração Municipal de Vera 
através do Departamento de 
Cultura deu início ao Proje-
to da Biblioteca Itinerante. 
Quem recebeu o projeto com 
mais de 50 livros especiais e 
lúdicos, dando o pontapé 
inicial ao projeto, foram os 
alunos da Escola Municipal 
Aloízio Jacob Webler. O che-
fe do Departamento de Cul-
tura Rodrigo Gomes esteve 
na escola juntamente com a 
equipe da Biblioteca.

Além de ter acesso ao 
acervo de livros infantis os 
alunos ainda puderam par-
ticipar do momento de con-
tação de histórias. Rodrigo 
falou sobre o projeto e seu 
objetivo. “Hoje iniciamos o 
projeto Biblioteca Itinerante 
onde vamos percorrer o re-
creio das escolas municipais. 

E vamos estender este con-
vite às escolas particulares. 
A todos os lugares que quei-
ram receber uma contação 
de história algo lúdico e que 
chame a atenção e fortalece o 
incentivo a leitura. Nosso in-
tuito é incentivar o fomento 
à leitura, bem como, mostrar 
que nós temos uma bibliote-
ca recheada de livros que as 
crianças e os adolescentes e 
até mesmo o adulto pode se 
dirigir a nossa biblioteca fa-
zer o seu cadastro e ficar com 
o livro em casa ler com tran-
quilidade”, explica Gomes.

Entre os livros mais 
emprestados da Biblioteca 
Municipal Nilza de Oliveira 
Pipino de Vera estão: A Estre-
la de Fani, A Batalha na Coli-
na Zumbi, O Doutor Morte, 
As Grandes Viagens do Tio 
Patinhas, Pode Aposto Nisso, 
A Ovelha Mããã, Não Me Es-
queça, Por que Enganar?, Lin 
e o Outro Lado do Bambuzal, 
A Arca de Noé, entre outros.

Foto: Divulgação

Taís pondera que a candidata mais preparada levará a coroa de Miss MT 2020 

Miss Alta Floresta desponta como
a favorita ao título estadual
BELEZA! | Todas as 16 candidatas ficarão confinadas para se conhecerem e mostrarem seu potencial

do som. 
As primeiras informa-

ções que obtivemos são que 
o dono do bar diminuiu o 
volume do som por causa de 
reclamações. O vice-prefeito 
se levantou e aumentou no-
vamente. 

Ficaram nessa sequên-
cia por um período. O pro-
prietário do bar diminuía e 
ele aumentava. Chegou em 
um certo momento que o 
acusado se irritou com a si-
tuação, desligou o aparelho 
e cometeu o crime”, explicou 
Santana ao site Só Notícias.

Ainda de acordo com o 
delegado, o suspeito afirmou 
aos policiais que a arma uti-
lizada para cometer o crime 
foi jogada no Rio Mureré 
durante fuga para Bom Jesus 
do Araguaia, onde ocorreu 
sua apresentação.
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Novas parcerias devem gerar mais de 
250 vagas de trabalho a reeducandos
DA REPORTAGEM

Responsável por con-
tribuir com a reinserção 
social de reeducandos do 
Sistema Penitenciário do 
Estado, a Fundação Nova 
Chance (Funac) prevê a 
criação de mais 250 vagas 
de trabalho remunerado 
por meio de cinco novos 
termos de parceria que 
devem ser firmados nos 
próximos meses.

Essas vagas serão ofer-
tadas tanto em órgãos pú-
blicos, quanto na iniciati-
va privada. Exemplo disso 
são os oito contratos de 
intermediação de mão de 
obra firmados pela Funac 
somente neste ano, sendo 
o mais recente com a Se-
cretaria de Estado de Pla-
nejamento e Gestão (Se-
plag), para a atuação das 
pessoas privadas de liber-
dade em atividades admi-
nistrativas da secretaria.

As prefeituras dos mu-
nicípios de Vila Rica, Alto 
Araguaia, Rosário Oes-
te e Lucas do Rio Verde 
também aderiram a mão 
de obra de recuperandos 
este ano, assim como as 
empresas Transportado-
ra Rovaris, Grupo Cena 
Onze e Consórcio de Saú-
de do Araguaia.

Atualmente, existem 
em Mato Grosso cerca de 
503 reeducandos inseri-
dos em vaga de trabalho 
remunerado por meio 
de 25 parcerias. A Lei de 
Execução Penal (Lei nº 
7.210/84) prevê condicio-
nalidades para o trabalho 
externo de reeducandos 
do regime fechado e do 
semiaberto.

NOVA CHANCE | Cerca de 500 estão inseridos no mercado de trabalho por meio de parcerias firmadas
Foto: AssessoriA

Reeducandos realizaram pintura e pequenos reparos na Creche Estadual Maria Eunice

Os presos do regime 
fechado devem ter cum-
prido no mínimo um sex-
to de sua pena, de acordo 
com a lei. Outros fatores 
como aptidão, disciplina 
e responsabilidade con-
tribuem para que o ree-
ducando possa conseguir 
uma oportunidade de 
trabalho. Para os recupe-
randos do regime semia-
berto e aberto o trabalho é 
condição, medida impos-
ta pelo juiz para cumpri-
mento da pena em regime 
mais brando.

A remuneração do tra-
balho do recuperando 
também está assegurada 
na mesma lei, que prevê 
que seja dividida entre a 
assistência da família, aos 
pequenos gastos pessoais 
do reeducando, em uma 
poupança que será entre-
gue ao condenado quan-
do estiver em liberdade e, 
nos casos de determina-
ção judicial, à indenização 
dos danos causados pelo 
crime e ao ressarcimento 
ao Estado das despesas re-
alizadas com a manuten-
ção deste preso.

“Por meio do traba-
lho, do estudo e da pro-
moção de assistência, a 
Funac dá condições para 
que este reeducando seja 
reinserido socialmente. 
Esse acompanhamento é 
uma medida efetiva para 
a ressocialização e para a 
prevenção da reincidên-
cia criminal. Então temos 
uma grande expectativa 
para que essas parcerias 
sejam firmadas e mais 
vagas de trabalho sejam 
disponibilizadas para os 
reeducandos de Mato 

Grosso”, destacou a presi-
dente da Funac, Dinalva 
Oriede.

NOVA CHANCE

Criada em 2007, a Fun-
dação Nova Chance (Fu-
nac) atua no atendimen-
to dos presos e egressos 
do Sistema Penitenciário 

do Estado promovendo 
o acolhimento, acompa-
nhamento, encaminha-
mento e o cumprimento 
da Lei de Execução Penal. 

Somente nos últimos três 
anos, a Funac atendeu 
aproximadamente 10.531 
pessoas privadas de liber-
dade.


