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CONFLITO

FUNDO PARTIDÁRIO

Terra 
indígena 
sob proteção

Bancada 
de MT 
vota contra 
devolução

Policiais militares de Juína 
e uma equipe da Fundação 
Nacional do Índio (Funai) fazem 
a proteção da Terra Indígena Ka-
wahiva do Rio Pardo, em Colniza 
por determinação da Justiça 
Federal.
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A proposta foi rejeitada 
em plenário esta semana. 294 
deputados federais foram con-
trários e 194 favoráveis. Entre os 
contrários estão os 8 represen-
tantes mato-grossenses em 
Brasília.
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Folha salarial 
é responsável 
pela crise
O grande vilão para que a conta 
não bata é o dinheiro aplicado 
para o pagamento da folha sa-
larial do funcionalismo público. 
Em dados apresentados pelo 
governador Mauro Mendes, no 
período de 15 anos, os gastos com 
pagamento de servidores públi-
cos cresceram 678%.   
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Caroline De Vita | SeCom mt
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FAZER O BEM

Solidariedade na 
cidade de Sinop
Na manhã desta sexta-feira (5) foi entregue uma cadeira elétrica para 
Isaias do Carmo (39), cadeirante devido uma paralisia que foi acome-
tido, seguido por meningite após seu nascimento. Morador antigo de 
Sinop, sempre circulou pela cidade com uma bicicleta movida a ma-
nivela, aposentado, complementa a renda vendendo CDs pelas ruas 
do município. 

nilCeia CoSta
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LIBEROU NA ARENA

Mulheres e 
crianças de graça 
Tanto no jogo de sábado (6), a partir das 18h, entre Cuiabá 
e Luverdense, quanto no jogo de domingo (7), às 15h, entre 
Operário VG e União Rondonópolis, todas as mulheres e as 
crianças até 12 anos terão entrada gratuita. Página  -6



Seu computador te avisou
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o computador não tinha apresenta-
do nenhuma anomalia, visto que, em 
caso de problemas, algo fora do nor-
mal costuma acontecer.

Ele me falou, então, que nos úl-
timos oito meses (sim, oito meses) 

o computador apresentava 
mensagens de falha no disco, 
mas que ele ignorava e seguia 
em frente, por achar que era 
apenas uma “frescura do com-
putador”.

No casso dele, como na 
maioria dos casos, o computa-
dor “avisa”. O que você precisa 
é dar atenção aos avisos e pro-
curar um profissional, pois ele 
vai ter condições de avaliar a 
real situação da máquina e as 

melhores alternativas para solucio-
nar o problema. Tentar ignorar esses 
sintomas é um caminho certo para 
uma grande “dor de cabeça”.

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!

Recentemente um pequeno em-
presário passou por grave problema 
tecnológico: teve o banco de dados de 
seu sistema de gestão comercial cor-
rompido por um problema no HD que, 
somado à falta de cópia de segurança, 
fez com que ele per-
desse suas infor-
mações.

Por ser perito 
nesse segmento 
acabei sendo cha-
mado para tentar 
“salvar” situação. 
Embora eu tivesse 
explicado que pe-
rícia e recuperação 
de banco de dados 
são coisas comple-
tamente diferentes, o cliente fez ques-
tão, e acabei, então, indo ver de perto.

Como eu esperava a situação não era 
nada boa: um HD com bad block (danos 
que, a grosso modo, “corrompem” os ar-
quivos), já extremamente mexido por 
profissionais pouco qualificados, o que 
piora ainda mais a situação.

Vendo o tamanho do problema 
aconselhei o envio do disco para um 
laboratório especializado, mesmo com 
o custo do orçamento. O proprietá-
rio gostou da ideia, pois desconhecia 
tal serviço. Aproveite e perguntei se 
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Há pouco menos de um mês, 10 pessoas – entre 
funcionários, alunos e os assassinos – morreram após 
uma chacina dentro da Escola Raul Brasil, em Suzano/SP. 
O clima de insegurança, desde então, assola e preocupa 
pais Brasil afora. Aquela tragédia não foi a primeira, mas 
poderia ser a última. Infelizmente, há delinquentes de-
mais no país para pensar na volta da paz.

Em 13 de março, dois jovens – de 17 e 25 anos – or-
questraram durante vários meses uma matança dentro de 
uma escola. Reforçaram-se com armamento, alugaram 
um carro, anunciaram nas redes sociais que algo de ruim 
iriam fazer. Entre os que viram, poucos acreditaram, e 
ainda incrédulos com o que acabara de acontecer, nada 
podiam fazer para trazer à vida oito pessoas inocentes. 
Com a chegada da polícia, os criminosos se eliminaram.

Este episódio trouxe à tona a sensação de perigo por 
parte de pais e responsáveis, que deixam seus filhos na 
escola e não sabem se, lá dentro, eles serão vítimas de 
alguma mente perturbada – por mais que seja necessário 
analisar o perfil psicológico de quem chega a esse ponto, 
é consenso que somente distúrbios profundos dão cora-
gem suficiente para cometer tais atrocidades.

A partir de Suzano, casos semelhantes se espalha-
ram pelo país. Semana passada, em Sinop, uma mulher 
armada com um facão assustou estudantes de uma esco-
la estadual. Aulas foram suspensas, pais se reuniram co-
brando segurança, a mulher foi colocada em uma clínica 
de tratamento, mas saiu em seguida.

Agora, o que mais tem aparecido são engraçadinhos 
que querem causar pânico e trazer medo a inocentes. 
Nesta semana, em Sorriso, estudantes criaram um gru-
po de WhatsApp, por onde ‘organizavam’ algum tipo 
de atentado. Havia até um ‘plano’ para dizimar vidas. A 
polícia localizou os autores, que se defenderam alegan-
do tratar-se apenas de uma ‘brincadeira’. De muito mau 
gosto, por sinal. Diante deste cenário, o Diário do Esta-
do MT se viu na situação de divulgar ou não este tipo de 
caso. É dever da imprensa trazer a notícia, mas também é 
sua responsabilidade lidar com aquilo que pode ser fake 
news ou alarme falso. Pensamos: se divulgamos o fato, 
estamos cumprindo com nossa obrigação, visto que a si-
tuação poderia se tornar real e não poderíamos fugir da 
responsabilidade de trazer o alerta; se não o divulgamos, 
contribuímos para levar ao ostracismo esse tipo de brin-
cadeira, cujos envolvidos querem ‘causar’.

Enfim, decidimos por repudiar este tipo de situação 
e deixar claro ao leitor que, quando não trouxermos cer-
tas histórias, é porque a nós não interessa alimentar o lei-
tor de maiores paranoias ou provocar pânico. Queremos 
uma sociedade que conviva em paz, que se respeite. To-
dos temos direitos e deveres. No mais, desejamos pessoas 
cientes e conscientes de seus papeis.

Editorial

Repúdios a brincadeiras 
de mau gosto

Ranking dos Políticos - Facebook

balança entre obrigações e oportunidades. 
Ela dá um tratamento diferente para que as 

estatais possam contratar com maior agilidade, 
conservando a segurança jurídica nas defini-
ções. O grande desafio, especialmente referente 
a contratação, é fazer uma interpretação retros-
pectiva a luz da lei n° 8666, que era, até então, 
a referência para as estatais realizarem suas 
aquisições. A lei 13.303 não é tão maximalista 
quanto a lei n° 8666 e nem tão minimalista e, 
portanto, requer que as estatais definam pro-
cessos robustos na definição de suas escolhas. 
Ele traz, por exemplo, o novo conceito de ina-
plicabilidade de licitação em casos específicos 
de aquisições relacionadas a seu objeto social 
e também na possibilidade de se estabelecer 
parcerias estratégicas no mesmo modelo de 
joint venture já bem conhecida no mercado. A 
nova lei, apesar de mais inovadora e com novos 
conceitos, reforça o fato de que as estatais de-
vem respeitar os princípios da administração 
pública, pois sua natureza híbrida lhe impõe 
tal obrigação. A discricionariedade que a lei 
atribui as estatais deve ser baseada numa es-
trutura de governança que serve para mitigar 
possível subjetividade nas decisões, trazendo 
também mais transparência, qualidade e efi-
ciência nestas. É uma lei muito nova e ainda 
depende de doutrina e jurisprudência, mas as 
estatais, especialmente no âmbito da União, 
já estão utilizando as oportunidades previstas 
pela lei. Inclusive o Tribunal de Contas da União 
já possui acórdão sobre o tema e o Conselho Ad-
ministrativo de Defesa Econômica (Cade) já tem 
decisões avançadas homologando escolha de 
parceria de estatal federal.

Existe uma responsabilidade interpretativa 
muito grande por parte dos órgãos de controle e 
dos ordenadores do direito. A MTI quer expan-
dir essa discussão e irá promover um diálogo 
público, envolvendo além dos órgãos acima ci-
tados, as empresas privadas, a sociedade e de-
mais partes interessadas.

É a grande virada para as estatais, não so-
mente sobre a viabilidade financeira, mas tam-
bém no quesito legal, técnico, operacional e 
mercadológico.

SANDRO BRANDÃO É ANALISTA DE TEC-
NOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA MTI, ESPECIA-
LISTA EM NEGÓCIOS ELETRÔNICOS

A sonhada viabilidade 
das estatais

R$ 100 MILHÕES
Mauro Mendes já colhe os resultados da 

implantação do novo Fethab, aprovado no 
início de sua gestão. O fundo destina, obri-
gatoriamente, 30% da arrecadação a uma 
conta especial ligada à Sinfra. Até agora, 
R$ 100 milhões já estão nessa conta, o que 
possibilitou a retomada e o lançamento de 
114 obras em 90 municípios. As obras devem 
consumir R$ 1 bilhão do Estado. A previsão é 
que o novo Fethab - oriundo da taxação das 
commodities (soja, gado em pé, algodão e 
madeira) e do óleo diesel - arrecade cerca de 
R$ 450 milhões este ano.

ANTES TARDE DO 
QUE NUNCA
Após o cancelamento da Folia de 

Momo e o novo cancelamento do Festival 
dos 300 anos, blocos carnavalescos já es-
tavam desesperados pensando que todo o 
trabalho que tiveram para preparar seus 
desfiles seria jogado no lixo. Chegaram, 
até mesmo, a organizar uma manifes-
tação, que foi cancelada por uma chuva 
torrencial. Mas veio o alívio: o desfile vai 
acontecer domingo, saindo do prédio do 
INSS na Avenida Getúlio Vargas, e des-
cendo até a Praça da Mandioca. A partir 
das 19h30, Império de Casa Nova, Unidos 
do Araés, Boca Suja, Melados, Acadêmi-
cos do Carumbé e Unidos do Despraiado 
poderão brincar o Carnaval deste ano.

NÃO PODE ESTRAGAR
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro 

disse que uma equipe numerosa já trabalha 
na preparação do bolo para celebração dos 
300 anos da Capital - a ser comemorado na 
segunda (8) - e que terá 300 metros de com-
primento. Ele brincou que já pediu para as 
confeiteiras que não deixem o bolo estragar, 
a exemplo do que ocorreu nas comemora-
ções dos 250 anos da Capital. “Cuiabá vai 
fazer 300 anos. Vai ficar bonito, gostoso. Só 
orientei o seguinte: ‘O bolo de 250 anos es-
tragou, era bem menor. Não vão me deixar 
esse estragar”.

Três pessoas morreram na noite de quinta-feira (4) após uma lagoa de 
um clube desativado transbordar com a chuva, romper o muro do terreno 
e atingir casas no bairro Parque Rodoviário, Zona Sul de Teresina. Os mor-
tos são Maria das Graças Barcelar de Holanda, 55 anos; uma criança de 4 
anos; e um homem.

É sempre importante ler os avisos que seu computador 
emite. Por mais que boa parte deles seja sobre algo de 
pouca relevância, alertas importantes podem ser ig-
norados se você desconsiderar todos. Não são raras as 
vezes em que a leitura dos avisos “salva” o usuário de 
problemas maiores. Pense comigo: se não tivesse alguma 
utilidade, tais avisos não estariam ali.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

SANDRO BRANDÃOA MTI quer expandir essa discussão e 
irá promover um diálogo público

Para as Estatais de todo Brasil a Lei nº 
13.303/2016 foi o remédio na dosagem mais im-
portante para a sobrevivência, especialmente 
das empresas públicas que possuem um propó-
sito específico e fundamental para os Governos.

Esta lei preencheu uma lacuna normativa 
de 18 anos desde a mudança proporcionada 
pela Emenda Constitucional 19/1998, que alte-
rou o Art. 173 de nossa Constituição, rompendo 
um cenário de neutralização desse instrumen-
to, conferindo um modelo de atuação diferen-
te, sob vários aspectos, às empresas públicas 
e sociedades de economia mista, justamente 
por que ambas precisam de maior flexibilidade 
e resiliência em seus mecanismos de gestão e 
operação. No entanto, a lei ordinária, conhecida 
como a lei das estatais, que visou dar a efetivi-
dade para a generalidade e abstração da emen-
da constitucional relatada, foi apenas criada 
em 2016, com a obrigatoriedade das estatais de, 
em até 24 meses, promover as adaptações ne-
cessárias à adequação ao disposto na Lei.

A maioria atendeu a conformidade com a 
lei somente no ano de 2018, pois diversos do-
cumentos precisaram ser criados, outros ajus-
tados, estruturas modificadas, mas a principal 
adequação foi de cunho cultural e mental. As 
estatais que, por muitas vezes, sofreram pelo 
fenômeno de autarquização, receberão o trata-
mento adequado com mais coerência relacio-
nada ao aspecto privado de sua natureza.

A lei ordinária, conhecida como a lei das es-
tatais, que visou dar a efetividade para a gene-
ralidade e abstração da emenda constitucional 
relatada, foi apenas criada em 2016, com a obri-
gatoriedade das estatais de, em até 24 meses, 
promover as adaptações necessárias à adequa-
ção ao disposto na Lei. Esta nova lei sujeita as 
estatais a diversas obrigações relacionadas a 
governança, transparência, compliance e pla-
nejamento - Um conjunto de deveres que tor-
narão as empresas públicas mais organizadas 
e adequadas para sua finalidade. No entanto, 
esta mesma lei traz consigo uma série de opor-
tunidades, principalmente para que possam se 
comportar realmente como uma empresa com 
espírito mais inovador e flexibilizador.

A lei das estatais, em seus 97 artigos, de-
monstra uma preocupação em assegurar essa 

IMAGEM DO DIA

“quando não trouxermos certas histó-
rias, é porque a nós não interessa ali-
mentar o leitor de maiores paranoias 
ou provocar pânico

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

(66) 66 9 984-4633



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 06 a 08 de abril de 2019 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Dados foram apresentados esta semana pelo governador Mauro Mendes em Fórum 

Folha de pagamento é o grande 
vilão do governo estadual
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com
Apesar de Mato 

Grosso ter apresentado 
um crescimento de seu 
Produto Interno Bru-
no em demonstrativos 
dos últimos 15 anos, esse 
crescimento chegou em 
411%, que inclusive é su-
perior à média nacional 
que não passou dos 27%, 
outro fator é determi-
nante para o colapso fi-
nanceiro vivido.

O grande vilão para 
que a conta não bata é o 
dinheiro aplicado para o 
pagamento da folha sa-
larial do funcionalismo 
público. Em dados apre-
sentado pelo governador 
Mauro Mendes, no mes-
mo período de 15 anos, 
os gastos com pagamen-
to de servidores públicos 
do Executivo, Legislati-
vo e do Judiciário, cres-
ceram 678%, mais que o 
dobro, por exemplo, do 
que foi arrecadado com 
o ICMS.  

Separando o cresci-

mento da folha apenas 
do Executivo, o número 
é ainda maior, 705%. Nes-
se mesmo período, de 
2003 a 2018, a inflação 
acumulada foi de 94%.

Além do crescimen-
to do custo da folha sala-
rial, registrou-se também 
um aumento de 2.382% 
em despesas de serviços 
contratados e não pagos.

Hoje o Estado tem 
contraído uma dívida 
com 11.424 fornecedores, 
o que acabou refletin-
do em todas as secreta-
rias. Na pasta da Educa-
ção e Infraestrutura, por 
exemplo, o governo tem 
335 obras paralisadas.

Apesar da consta-
tação de números nada 
favoráveis o governador 
aproveito, para anunciar 
no Fórum Cidades de 
Mato Grosso, a retomada 
dos investimentos auto-
rizando a retomada de 
114 obras, em 90 municí-
pios do Estado, que irão 
movimentar quase R$ 1 
bilhão.

CONTA NÃO BATE | Em 15 anos máquina pública incha e gera dívida bilionária para MT
FOTO - CarOline De ViTa - SeCOm mT

PRAZO ESTENDIDO

Cidades que perderam profissionais do Mais Médicos 
terão financiamento, garante Ministério da Saúde

SEM VOLTA

Bancada de MT vota contra devolução 
de sobras do Fundo Partidário

AGÊNCIA BRASIL

Portaria do Ministério 
da Saúde publicada ontem (5) 
no Diário Oficial da União es-
tende para seis meses o prazo 
de pagamento da verba de 
custeio às unidades básicas 
de saúde que perderam pro-
fissionais do Programa Mais 
Médicos em fevereiro. Até 
então, o repasse era cortado 
caso a unidade permaneces-
se sem profissionais por mais 
de dois meses.

Por meio de nota, a 
pasta informou que o prazo 
precisou ser ampliado após 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O deputado gaúcho, 
Marcel Van Hattem (NOVO), 
apresentou na Câmara dos 
Deputados, Projeto de Lei 
que permitiria de uma forma 
não obrigatória, a devolução 
aos cofres do Tesouro Nacio-
nal, as sobras dos partidos re-
ferentes ao Fundo Partidário.

A proposta foi rejeitada 
em plenário esta semana. 294 
deputados federais foram 
contrários e 194 favoráveis. 
Entre os contrários estão os 
8 representantes mato-gros-
senses em Brasília.

Valtenir Pereira e Juarez 
Costa, ambos do MDB, mais 
José Medeiros do Podemos, 
Emanuelzinho do PTB, Neri 
Geller do Progressistas, além 
da Professora Rosa Neide do 
PT, Leonardo Albuquerque 
do Solidariedade e o mais 
votado nas últimas eleições, 
Nelson Barbudo do PSL, to-
dos eles, foram orientados 
por seus partidos votarem 
contrários ao PL do deputa-
do gaúcho.

mudanças no programa. 
Desde fevereiro, médicos de-
signados para postos de saú-
de em locais menos vulnerá-
veis, como grandes cidades, 
ao completarem três anos no 
Mais Médicos (prazo previsto 
em lei), não têm o vínculo re-
novado. “Assim, as unidades 
onde eles atuavam ficariam 
fora da regra e, portanto, im-
pedidas de receber recursos 
a partir de meados de abril”, 
destacou o comunicado.

Com a portaria, mes-
mo sem o médico, a unidade 
básica vai conseguir receber 
a verba de custeio e outros 

A proposta ajudaria na 
redução de gastos que o país 
tanto vem discutindo e pela 
necessidade de aprovar com 
urgência a Reforma da Pre-
vidência, para equilibrar as 
contas públicas, essa poderia 
ser uma boa contribuição.

Durante a campanha 
eleitoral, Nelson Barbudo, 

financiamentos federais. A 
medida, segundo o ministé-
rio, foi solicitada por estados 
e municípios em reunião da 
Comissão Intergestores Tri-
partite (CIT), ocorrida na se-
mana passada.

“As cidades que perde-
ram profissionais do Mais 
Médicos poderão utilizar os 
recursos também para con-
tratar seus próprios médi-
cos”, concluiu o ministério.

CUBANOS
Na última quarta-feira 

(27), o ministro da Saúde, 
Luiz Henrique Mandetta, 

adotou a postura forte de 
combate aos gastos exacer-
bados da máquina pública 
e agora que está lá não dá o 
exemplo.  Importante lem-
brar que ele se tornou em 
2019, o presidente do PSL em 
Mato Grosso, e colocou sua 
filha, Nara Previdente, como 
tesoureira da sigla, sendo res-

disse que a pasta pretende 
regularizar a situação de cer-
ca de 2 mil médicos cubanos 
que permaneceram no Brasil 
após o rompimento do go-
verno de Cuba com o Mais 
Médicos. “Estão numa con-
dição de exilados”, destacou.

Em audiência públi-
ca na Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado, Mandetta 
explicou que a ação integra 
uma proposta, ainda em ela-
boração, de reformulação do 
Mais Médicos. A previsão, se-
gundo ele, é que o pacote seja 
enviado ao Congresso Nacio-
nal em abril.

ponsável pela administração 
de R$ 3 milhões que o parti-
do receberá neste ano.

Enquanto PT, PSDB, 
PSL, orientaram seus par-
lamentares a votarem con-
trários ao Projeto de Lei, 
NOVO, Psol PC do B, REDE, 
PSB e Cidadania formaram o 
bloco dos favoráveis.

CRISE NO MEC

O presidente Jair Bolsonaro in-
dicou nessa sexta-feira que o ministro 
da Educação, Ricardo Vélez Rodriguez, 
não deve permanecer no cargo a partir 
de segunda-feira. Segundo Bolsonaro 
disse em encontros com jornalistas 
em Brasília, o colombiano naturaliza-
do brasileiro, apesar de ser “bacana e 
honesto”, não tem gestão, uma coisa 
fundamental para comandar a pasta. 
Ao longo dos três meses comandando 
o ministério, Vélez Rodriguez acumu-
lou uma série de gafes, trapalhadas e 
intrigas internas.

FIM DO HORÁRIO DE VERÃO

O presidente Jair Bolsonaro disse 
que este ano o Brasil não terá o horário de 
verão e sinalizou que para o futuro a ten-
dência é que a mudança nos relógios seja 
eliminada do calendário do país. “Tomei a 
decisão que neste ano não teremos horário 
de verão.

Esta semana, o ministro de Minas e 
Energia, Bento Albuquerque, informou que 
a pasta vai finalizar nos próximos dias os 
estudos sobre o tema. O material será en-
tregue ao presidente Bolsonaro, que deci-
dirá em caráter definitivo pela continuida-
de ou não do horário de verão no país.

JUSTIÇA CONDENA JBS

O frigorífico JBS foi condenado a pagar 
R$ 1,9 milhão por irregularidades no meio 
ambiente de trabalho da unidade de abate 
de bovinos no município de Barra do Garças. 
O montante inclui a condenação de R$ 400 
mil por dano moral coletivo, além de multa 
de R$ 1,5 milhão aplicada pelo descumpri-
mento de obrigações impostas em decisão 
liminar, deferida em outubro de 2016. Nela 
foi determinada a imediata adequação da 
unidade em relação aos cuidados com a saú-
de de seus empregados, sendo fixada a pena-
lidade de 500 mil para cada um dos itens, em 
caso de descumprimento da ordem judicial.

DiVUlGaÇÃO

Encontro Cidades de Mato Grosso aconteceu esta semana

Câmara voto por rejeição de devolução de Fundo Partidário

FOTO - maUriCiO BarBanT / almT

FOTO - lUiS maCeDO/Câmara DOS DepUTaDOS

FÓRUM

Botelho reafirma em 
evento compromisso 
com os municípios
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Durante a abertura do 
encontro “Cidades de Mato 
Grosso – Fórum de Governo 
e Prefeituras”, o presidente da 
Assembleia Legislativa, depu-
tado Eduardo Botelho (DEM), 
reafirmou o compromisso da 
casa de leis com os municí-
pios.  Na oportunidade, Bo-
telho destacou que a ALMT 
mesmo tendo algumas limi-
tações, vem buscando fazer 
uma gestão firme que ajude 
os municípios.

“Há limitações sim, mas 
não temos medido esforços 
neste sentido e garanto que 
este será sempre nosso com-
promisso. Agora mesmo em 
janeiro conseguimos aprovar 
do novo FETHAB, essa alte-
ração melhora a arrecadação 
e será de grande valia a to-
dos”, afirmou.

Por parte do parlamen-
tar coube crítica ao governo 
federal, que ele classificou de 
ser muito cruel com os muni-
cípios por reter para si mais 

de 65% dos recursos arreca-
dados. 

E o estado que ainda en-
frenta a dificuldade do FEX, 
repasse que recebe abaixo do 
que deveria diante a sua im-
portância ao país, fato que 
afeta a gestão e reflete dire-
tamente nos municípios, na 
visão de Botelho.

Outro ponto de desta-
que na entrevista do presi-
dente da Assembleia, foi a 
derrubada essa semana do 
veto do governador Mauro 
Mendes, referente às emen-
das impositivas, fato que ago-
ra representará mais recursos 
para os municípios através 
dos deputados estaduais para 
suas bases eleitorais.

Ainda dentro das medi-
das relatadas por Botelho no 
auxílio aos municípios está o 
consórcio criado com a As-
sociação Mato-grossense dos 
Municípios mais o Ministério 
Público, na compra coletiva 
de medicamentos 

O que vai acarretar em 
uma redução de até 70% no 
valor dos medicamentos.
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CHARGE DO DIA
Cristiano Ronaldo vira 
maior celebridade do 
planeta no Instagram

Craque indiscutível dentro de campo, o 
atacante Cristiano Ronaldo, da Juventus, 
também é um fenômeno fora das quatro 
linhas. Um estudo publicado nesta sexta-
-feira pela agência de marketing Wildfire 
Social mostrou como o português foi se 
tornando cada vez mais popular nas redes 
sociais de 2015 em diante, “atropelando” 
celebridades e tornando-se a pessoa mais 
popular do mundo no Instagram.

 “Nos últimos quatro anos, Ronaldo não 
só faturou três Champions e uma Euro-
copa, mas também conquistou milhões 
de seguidores”, destacou o jornal italiano 
Gazzetta dello Sport. Atualmente, ele tem 
mais de 160 milhões de seguidores. De 
acordo com o estudo, o maior boost que a 
conta @cristiano teve aconteceu em 2016, 
logo após a vitória de Portugal na Euro da 
França. Na ocasião, o camisa 7 ganhou 
nada menos que 15 milhões de novos 
seguidores.O poder do craque na web é 
tão grande que ele ultrapassou até mesmo 
celebs do mundo da música, TV e cinema, 
como a cantora Ariana Grande (mesmo 
com os 9 milhões de seguidores que ela 
ganhou após lançar o álbum “Dangerous 
Woman”), a atriz/cantora Selena Gómez, o 
ator Dwayne “The Rock” Johnson, as so-
cialites Kim Kardashian e Kylie Jenner e 
a cantora Beyoncé, outros fenômenos do 
Instagram. Cristiano também dá goleada 
em seus rivais da bola. O argentino Lionel 
Messi, do Barcelona, e o brasileiro Ney-
mar, do Paris Saint-Germain, por exemplo, 
têm “só” 113 milhões de seguidores cada. 
Ou seja, 47 milhões a menos que CR7.  E 
com o português ganhando uma média 
de 3 milhões de novos followers por mês, 
será difícil alcançar...

Filha de jornalista 
esportivo da Globo está 
grávida de sertanejo

Raíssa Naves usou as redes sociais, na 
última quinta-feira (4), para anunciar que 
está grávida de Henrique, que faz dupla com 
Diego. A filha de Mauro Naves celebrou a no-
vidade ao publicar um clique romântico com 
o amado. “É felicidade que não cabe no co-
ração!!! Feliz demais em compartilhar mais 
esse momento das nossas vidas aqui, o me-
lhor de todos!! Agora somos 3!”, escreveu na 
legenda do registro.

Orgulhoso, o sertanejo também compar-
tilhou a mesma foto. “Que venha com muita 
saúde, porque amor aqui tem de sobra, mi-
nha filha”, declarou-se.

Raíssa e Henrique, vale lembrar, estão 
juntos desde 2016. Para das a boa notícia, o 
casal escolheu a Disney, em Orlando, nos Es-
tados Unidos.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Tata Werneck revela o sexo 
do seu bebê com vídeo e 
texto emocionantes
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Tata Werneck deixou seus fãs emocionados nesta tarde 
após revelar o sexo do seu bebê com um vídeo e um texto emo-
cionante. A atriz usou seu Instagram para compartilhar o ví-
deo do momento em que descobriu o sexo do bebê. Tata fez um 
lindo e emocionante texto em seu Instagram e revelou que está 
esperando uma menina.

 “(Vídeo caseiro que fiz pra mandar pro Rafa ❤️. Sim deveria 
ter passado um pente) Sempre ouvi a vida inteira que seria mãe 
de MENINO ❤️ Sempre tive certeza! As pessoas me diziam que 
pelo meu jeito “moleque” eu teria mais “facilidade”. Me apai-
xonei por esse menino desde a primeira vez que o imaginei . 
Sempre tive tanta certeza que já sabia o nome ❤️❤️❤️ meus amigos
todos, já imaginavam que eu teria um menino lindo com nariz 
do Rafa (por favor , senhor ) até pq “eu não teria paciência pra 
cuidar de uma menina” (como se existisse essa regra rs) Só a 
minha Psicologa disse “pela sua historia , acho que terá uma 
menina. Pra ela jamais passar pelo que passou por ser mulher”

Moral da história : Nem sempre a maioria está certa
Nem sempre estamos certos

Suas convicções de anos podem estar prestes a serem quebradas se es-
tiver disposto a aprender com as novidades

E Moral da história 2: ouçam suas psicólogas”, brincou na primeira parte 
do texto.

“Com licença lindo menino …mas VEM MINHA FILHA! Puta que pariu!!! 
(Espera. Estou me agredindo do nada) VEM MEU AMOR! Vem nossa ME-
NINA! Vem ser LIVRE! Quero te falar tudo que não ouvi. Vem para que eu 
possa aprender e ensinar . E te escutar sempre. Te ver sendo como QUISER 
SER será a maior alegria da minha vida! Com licença geração vitti homens 
talentosos e mto gatos e iguais!”, comemorou a apresentadora.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 
3 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição Apartamento 
401 bloco a 3 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do imóvel 
2 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço 
, 60 m² Descrição Apartamento 
302 bloco A 2 quartos, sala, 
cozinha, banheiro, lavanderia, 
garagem. condomínio R$ 
150,00. Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- R$1.000,00 
Edifício Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, água e 
IPTU). Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA 
DE 1.820,00 M². Menino Jesus 

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

BOLETIM SINE 

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta sexta-feira, 05 
de abril:

08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para ajudante de eletricista;
01 vaga para analista farmacêutico jr;
01 vaga para assessor de vendas para trabalhar no se-
guimento de derivados petróleo, defensivos agrícolas e 
máquinas;
01 vaga para assistente de manutenção elétrica e hidráu-
lica (ensino médio completo);
01 vaga para atendente (ensino médio completo) para tra-
balhar no período vespertino e noturno;
01 vaga para atendente de padaria;
06 vagas para auxiliar administrativo. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para auxiliar de almoxarifado (ensino médio 
completo);
01 vaga para auxiliar de confeitaria;
03 vagas para auxiliar de estoque, exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de funileiro;
04 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino médio 
completo e conhecimento em informática;
04 vagas para auxiliar de limpeza. Pede-se disponibilida-
de de horários, inclusive aos fi nais de semana;
01 vaga para auxiliar de linha de produção (ensino médio 
completo);
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
04 vagas para auxiliar de manutenção;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial;
01 vaga para auxiliar de mecânico (ensino médio comple-
to ou cursando);
10 vagas para auxiliar de padeiro (ensino médio comple-
to);
10 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas (ensino médio completo);
01 vaga para auxiliar nos serviços de alimentação (ensino 
médio completo);
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração (ensino mé-
dio completo) para trabalhar com linha branca;
01 vaga para barbeiro;
01 vaga para borracheiro;
01 vaga para chapeador;
02 vagas para chapista;
02 vagas para consultor de vendas para pessoa que tenha 
experiência em vendas de materiais para construção;
01 vaga para coordenador de atendimento (superior com-
pleto);
01 vaga para costureira em geral;
01 vaga para eletricista de distribuição;
20 vagas para empacotador. Pede-se ensino médio com-
pleto, disponibilidade de horários, inclusive aos fi nais de 
semana. Não é exigido experiência na função. A vaga é 
exclusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência);
01 vaga para empacotador a mão (ensino médio comple-
to) para trabalhar com embalagem para presentes e di-
versos produtos;
09 vagas para empacotador a mão (ensino médio incom-
pleto). Não é necessário experiência, apenas disponibili-
dade para o período da tarde ou noite;
01 vaga para empregada doméstica;
01 vaga para encarregado comercial (superior completo 
ou cursando). Pede-se conhecimento em cortes de car-
nes;
01 vaga para esteticista (ensino médio completo); para 
trabalhar com atendimento exclusivo ao público mas-
culino;
01 vaga para executivo de contas – hotelaria. Formação 
completa em publicidade / marketing / administração;
01 vaga para garçom. Pede-se conhecimento em vinhos, 
inglês básico e disponibilidade de horários;
02 vagas para jardineiro;
06 vagas para lavador de veículos;
03 vagas para maqueiro hospitalar (ensino médio com-
pleto). É necessário disponibilidade para escalar de 
12x36h de trabalho (07h às 19h);
01 vaga para marceneiro. Pede-se experiência em portas 
e madeiras;
02 vagas para mecânico. Pede-se experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis. É preciso saber 
fazer injeção eletrônica, motor, câmbio, freio e suspensão;
01 vaga para mecânico de caminhão a diesel;
01 vaga para mecânico de máquinas pesadas;
02 vaga para motofretista;
01 vaga para motorista de caminhão. Pessoa com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda e permanecer em 
alojamento;
01 vaga para motorista entregador (ensino médio com-
pleto). Pede-se disponibilidade de horários e fi nais de 
semana;
09 vagas para operador operacional integrado, com ensi-
no médio completo e certifi cados de NR;
10 vagas para operador de caixa;
01 vaga para operador de caixa (horário das 11h às 19h);
20 vagas para operador de caixa. A vaga é exclusiva para 
PCD (Pessoa com Defi ciência);
02 vagas para operador de máquina de bordar (ensino 
médio completo);
01 vaga para operador de seccionada;
01 vaga para operador de trator de esteira. É preciso dis-
ponibilidade para permanecer em fazenda;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira). É neces-
sário ter ensino médio completo e cursos NR 13, NR 33 e 
NR 35 atualizados;
02 vagas para padeiro;
02 vagas para prensista de compensados;
02 vagas para programador de computador;
01 vaga para promotor de vendas. Pede-se ensino médio 
completo, veículo próprio e disponibilidade para viagens;
10 vagas para repositor de mercadorias;
02 vagas para repositor em supermercado (ensino médio 
completo). Não é preciso experiência na função, apenas 
disponibilidade de horários;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
09 vagas para técnico em enfermagem;
01 vaga para técnico em saúde bucal;
01 vaga para técnico mecânico, com superior completo 
em engenharia;
01 vaga para torneiro mecânico;
01 vaga para vendedor externo para trabalhar no ramo de 
máquinas agrícolas;
10 vagas para vendedor externo para representar na re-
gião. Pede-se veículo próprio;
01 vaga para vendedor externo para representar uma 
marca de sorvetes. Pede-se veículo próprio;
03 vagas para vendedor externo para trabalhar com pla-
nos de saúde;
01 vaga para vendedor interno. É necessário conheci-
mento em auto peças.

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

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

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

BOLETIM SINE 061/2019
Luciano André / Assessoria

TRANSRIO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. Tor-
na público que requere a Secret. Estadual do Meio Am-
biente - SEMA, Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença Operação (LO), atividade comércio atac. 
de comb. realizado por transp. retalhista (TRR), Rod. MT 
208, Q. 998 – L. 164/3A-1B, Residencial Universitário, Alta 
Floresta/MT. CNPJ: 01.170.800/0003-85. Não EIA/RIMA.

S. MUNIZ DE SOUZA – CNPJ: 03.714.742/0001-77, locali-
zada na Av. Tocantins, 1667-E, Casa, Cidade Nova, Lucas 
do Rio Verde/MT torna público que requereu junto a Secre-
taria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas 
do Rio Verde – SAMA/LRV a Licença Prévia (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativi-
dade de “Fabricação de produtos de padaria, confeitaria 
e pastelaria – exceto industrializados”. Responsável Téc-
nico: ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL NILDO BORGES 
DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.
nildo@gmail.com

DASSOLER AGRONEGÓCIOS LTDA – CNPJ: 
08.061.626/0001-10, situado na Rua 01A, 5247w, Lote 
0002, Quadra 026B, Setor 40, Setor Industrial VI, municí-
pio de Lucas do Rio Verde/MT, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA/ 
MT, a Alteração de Razão Social, para a atividade de “Be-
nefi ciamento, moagem e preparação de outros produtos 
de origem vegetal”. Responsável Técnico: ENG. SANITA-
RISTA-AMBIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO 
SOBRINHO – 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

ANDRÉ GARCIA RODRIGUES EIRELI - SINOPRAG, 
CNPJ 31.678.262/0001-33, TORNA –SE PÚBLICO, QUE 
REQUEREU JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIEN-
TE DE SINOP, A LICENÇA PRÉVIA (L.P), LICENCIA DE 
INSTALAÇÃO (L.I) E A LICENÇA DE OPERAÇÃO (L.O); 
PARA O DESENVOLVIENTO DE SUAS ATIVIDADES DE 
DETIZAÇÃO, LOCALIZADO NA RUA 1, QUADRA 1-LOTE 
08 – JARDIM PLANALTO, NO MUNICÍPIO DE SINOP-MT.  
(A.M.E.PROJETOS & CONSULTORIA AMBIENTAIS – TEL 
(66) 9-9646-3679).

NUTRI MAIS COMÉRCIO ATACADISTA DE INSU-
MOS E FERTILIZANTES AGRÍCOLASLTDA, CNPJ 
27.737.406/0001-08, torna público que requereu junto a 
SEMMA-Matupá, as Licenças Prévia, Instalação e de Ope-
ração para Comércio Atacadista de defensivos agrícolas, 
fertilizantes e corretivos de solo, situado na Avenida Peri-
férica, 518, sala B, Matupá-MT. 

EL CAMINO MADEIRAS LTDA, CNPJ. 33.190.355/0001-
40. Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria 
de Estado do Meio Ambiente a Alteração da Razão Social 
e Renovação da LO – Licença de Operação de uma Ser-
raria com Desdobramento e Benefi ciamento de Madeira, 
localizada no município de Ipiranga do Norte/MT. Não de-
terminado EIA/RIMA.

CONSTRUTORA HIKARI LTDA. Torna público que requere 
a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença Operação 
(LO), atividade condomínio residencial multifamiliar de al-
venaria, Rua dos Amapas, n.º 157, Setor Comercial, Sinop/
MT. CNPJ: 05.827.465/0001-34. Não EIA/RIMA.

- Sinop / MT. Ref: 13870.603. 
Telefones 66 3511 2030. 66 98112 
0282.

APARTAMENTO- Jardim Das 
Primaveras - Sinop / MT. Ref: 
00173.001. Valor: R$ 2.000,00.
1 suite, 2 quartos, garagem, sala 
e cozinha, lavanderia Telefones 
66 3511 2030. 66 98112 0282.

APARTAMENTO - Setor 
Residencial Norte - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.508. Ótima 
oportunidade 
Apartamentos novos, 02 
quartos, 01 banheiro social 
, Cozinha semi-mobiliada, 
Lavanderia, Sacada. Na região 
central da cidade. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

PREDIO COMERCIAL. 100m² 
Jardim Primaveras - Sinop / 
MT. Ref: 13870.448. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

AVENIDA JACARANDA- 
R$1.900,00 Detalhes do imóvel 
140 m² Descrição 10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

JARDIM DAS ITAUBAS- 
R$3.000,00 Descrição Aluga 
portas separadas por 5X10 Sala 
inteira de 15x10 podendo ser 
ampliada e terminar a obra 
conforme o locatário estipular. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do 
imóvel 1 Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de 
tv, banheiro social, espaco 
gourmet c/churrasqueira, 
estendal, área de serviço 
garagem para 1 carro coberto. 
fachada moderna toda em laje, 
porcelanato e blindex valor 
r$ 265.000,00 em construção. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

AQUARELA BRASIL3 
dormitórios sendo 1 suíte3 
banheiros2 vagas sendo 2 vagas 
cobertassala2 salas sendo 1 sala 
de jantar e 1 sala de tv188.92 
m² útil / 188.92 m² construída 
/ 363.76 m² terreno. IPTU: - /
Condomínio: R$ 890.000,00. (66) 
99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA 
Brasil em Sinop-MT 03 
dormitórios sendo 02 suítes 
com closet mais 1 suite Sala 
TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro Social 
Lavanderia com estendal 
Piscina aquecida com 
hidromassagem Toda na laje e 
porcelanato Contato: 66 3531-
7222 | 9 9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA 
em Sinop-MT 03 Dormitórios 
sendo 01 suíte Sala TV / Sala 
Jantar Área de Lazer com 
churrasqueira e bancada 
Piscina de concreto 20m² 03 
Banheiros Área de Serviços / 
Despensa Forro de Laje e Piso 
de Porcelanato Construção 
de 164m² / Terreno de 420m² 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 9977-
7222

JARDIM IPANEMA em Sinop/
MT 03 Dormitórios sendo 01 
suíte Cozinha Gourmet Grande 
c/ Churrasqueira 01 Banheiro 
Social | 01 Lavabo Sala TV | 
Lavanderia Quintal grande no 
fundo Casa com ótimo padrão 
de acabamento. Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) 
, 3 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 226 
m² Descrição Alto padrão, 3 
suites 226m² de area construida 
mais pergolado de 17m², area 
gourmet de 9 x 6 terreno de 
12 x 40 (475m²) bancadas 
dos banheiros em celestone;  
bancada do Lavabo em pedra 
espanhola Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) 
, 2 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Churrasqueira , 1 Despensa , 
1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  Terreno 
medindo 426m² ( 10,65 x 40) 
Casa de Laje, acabamento de 
primeira porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, terreno 
gramado nos fundos. agende 
uma visita com o corretor aceita 
fi nanciamento. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 
1443 - Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em Sinop-
MT 03 Dormitórios sendo 01 
suíte com closet Sala TV | Copa, 
Cozinha Gourmet com móveis 
planejados e churrasqueira 03 
Banheiros 02 Vagas cobertas na 
garagem 184,00m² Construído | 
Terreno 320m² Imóvel averbado 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 9977-
7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE - 
R$115.000,00 Detalhes do imóvel 
360 m² Descrição  quadra 14 
lote 05 12 x 30 (360m²) quitado 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 m² 
Descrição Rua Canoa Quebrada 
Quadra 26 Lote 11, com 436,82 
m² sendo 16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489

TERRENO de 10x25= 250 m² 
centro do Alto da Gloria aceita 
proposta avista tem desconto 
e pega carro de menor valor. 
Contato: (66) 3531-7222 / 9 9977-
7222

TERRENO à venda no Aquarela 
das Artes em Sinop-MT 
Metragem: 384,00 m² 08 
Parcelas anuais de R$ 7.880,00 
+ 91 parcelas de R$ 1.207,60 (66) 
99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na 
Quadra 03(66) 99977-7222 | 
3531-7222

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro 
nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos 
interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISICAO DE 
MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, 
IMPRESSORAS, SERVIÇOS DE RECARGA DE 
TONERS E LUBRIFICAÇÃO DE IMPRESSORAS, 
ATENDENDO AS DIVERSAS SECRETARIAS, 
MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO 
GROSSO,  estando a sessão pública para o dia 
18 DE ABRIL DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala 
do Departamento de Licitação da Administração do 
Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, 
nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido 
no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de 
segunda a sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.
br, em portal transparência, agenda de licitações. 
Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 05 de 
Abril de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro 
nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos 
interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo “MAIOR DESCONTO 
POR ITEM”, para PREGÃO PRESENCIAL, DO 
TIPO MENOR PREÇO POR ITEM, ATRAVÉS DE 
PORCENTAGEM DE DESCONTO EM PEÇAS, 
ACESSORIOS E/OU COMPONENTES DE 
REPOSIÇÃO ORIGINAIS OU DE REPOSIÇÃO 
DE 1ª LINHA, NÃO REMANUFATURADOS, NÃO 
RECONDICIONADAS, NÃO RECUPERADOS, 
PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS 
LEVES, UTILITÁRIOS, VANS, CAMINHÕES E 
ÔNIBUS PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL 
DO MUNCIPIO DE JUINA MATO GROSSO OBTIDO 
ATRAVÉS DA TABELA DE PREÇOS FORNECIDA 
PELO SISTEMA TRAZ VALOR,  estando a sessão 
pública para o dia 22 DE ABRIL DE 2019 ÀS 08:00 
HORAS,  na sala do Departamento de Licitação 
da Administração do Município de Juína, situado 
na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital 
poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 
às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou pelo 
site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, 
agenda de licitações. Informações pelo Telefone: 
(66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    
Juína-MT, 05 de Abril de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – 
MT

RESULTADO 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019

A Prefeitura Municipal de Novo Mundo, Estado de 
Mato Grosso, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público que realizou Licitação na 
Modalidade “TOMADA DE PREÇOS” nos termos da 
Lei 8.666/93 e suas alterações, em sua Sede na Rua 
Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, às 08h00min do 
dia 05 de abril de 2019, objetivando Pavimentação 
Asfáltica com Sinalização Viária e Calçamento 
das Ruas: Turmalina e Avenida Governador José 
Fragelli do Município de Novo Mundo MT, conforme 
discriminado no Edital, onde obteve o seguinte 
resultado: Sagrou-se vencedora do citado certame 
a seguinte empresa: BRAGA CONSTRUÇÕES E 
SERVIÇOS LTDA EPP, com o valor global de R$ 
286.074,77 (Duzentos e Oitenta e Seis Mil e Setenta 
e Quatro Reais e Setenta e Sete Centavos. Assim por 
ter apresentado propostas com preço praticado no 
mercado e dentro das condições exigidas no Edital, 
foi declarada vencedora. Ainda em tempo ressalvo, 
que foi concedido o prazo de cinco dias uteis para a 
apresentação Certidão Municipal Valida, com base 
nos artigos 42 e 43 da Lei Complementar n° 123, de 
14 de dezembro de 2006. O Processo Administrativo 
referente à licitação acima, encontra-se a disposição 
dos interessados na sala de licitações da Prefeitura 
Municipal de Novo Mundo/MT, sito na Rua Nunes 
Freire, n° 12, Alto da Bela Vista, de segunda a sexta-
feira no horário de atendimento ao público.

Novo Mundo MT, 05 de abril de 2019.

Liria Kurten Wronski
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro 
nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, 
TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos 
interessados, que fará licitação na modalidade 
Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR 
ITEM”, para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MADEIRAS, CAIBROS, TABUAS E VIGAS 
(CEDRINHO, CAMBARA, COPIUVA) DE MADEIRA 
SERRADA PARA SER UTILIZADO EM DIVERSOS 
SERVIÇOS EXECUTADOS NAS DIVERSAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS, MUNICIPÍO DE 
JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO,  estando a 
sessão pública para o dia 23 DE ABRIL DE 2019 
ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de 
Licitação da Administração do Município de Juína, 
situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. 
O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-
feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal 
transparência, agenda de licitações. Informações 
pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: licitacao@
juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 05 de Abril de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 017/2019

Objeto: Registro de Preços para aquisição de tela de ferro MF 113, com 
a finalidade de confecção de produtos utilizados nos serviços 
executados pela Administração Pública de Lucas Do Rio Verde – MT. 
Data: 05 de Abril de 2019. Empresas Vencedoras: GATIVA 
CONSTRUÇÕES EIRELI- EPP, vencedora do item 0001 com o valor 
total de R$ 153.470,00 (cento e cinquenta e três mil e quatrocentos e 
setenta reais). Lucas do Rio Verde-MT, 05 de abril de 2019.

Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 024/2019

Objeto: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para 

futuras aquisições de cestas básicas, contendo gêneros alimentícios, 

para benefícios eventuais a famílias em situação de vulnerabilidade 

social, no município de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 26 de Abril de 2019. 

Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30hs até as 08:00hs, 

do dia 26 de Abril de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00hs, do dia 26 

de Abril de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América 

do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-

0 0 0  –  F o n e :  6 5  3 5 4 9  8 3 0 0  a c i m a  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e 

www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 

21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).

Lucas do Rio Verde, 05 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 009/2019

Objeto do Pregão: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para a 
futura e eventual contratação de pessoa jurídica especializada para o 
fornecimento de bandeiras oficiais do Brasil, do Estado de Mato Grosso e 
do Município de Lucas do Rio Verde, suporte para mastro, mastro e 
conjunto de rosetas, para uso no ambiente interno e externo dos prédios 
públicos municipais. Data: 29 de Março de 2019. Empresas Vencedoras: 
COMERCIAL PRIME DE MÓVEIS EIRELI, itens 01, 02, 03, 05, 06, 07, 09, 
10, 11, 12, totalizando o valor de R$ 85.115,00 (Oitenta e cinco mil cento e 
quinze reais); restando os itens 04, 08 e 11 Fracassados.
Lucas do Rio Verde-MT, 03 de Abril de 2019.

Karole Graziela Sontag
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 020/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 014/2019

A Pregoeira da Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde, torna público 
a quem possa interessar que o Processo Licitatório Pregão Presencial n. 
020/2019, cujo objeto trata do “Registro de Preços para contratação de 
empresa para serviços de castração de cães e gatos com fins de controle 
de zoonoses nesta municipalidade”, restou “FRACASSADO”.
Lucas do Rio Verde-MT, 03 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlwmber
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 021/2019

Objeto: Pregão Presencial exclusivos para EPP, ME e MEI, para 
contratação de empresa para construção de sistema de tratamento de 
tanque séptico, filtro anaeróbio e sumidouro para o Paço Municipal de 
Lucas do Rio Verde - MT. Data: 04 de Abril de 2019. Empresa Vencedora: 
SIM ENGENHARIA EIRELI, com o Item 001 com o valor total de R$ 
25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
Lucas do Rio Verde-MT,05 de Abril de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 023/2019

Objeto: Pregão Eletrónico para contratação de empresa especializada 
em Serviços de fornecimento de reagentes e insumos com comodato de 
equipamentos para o Laboratório Municipal de Lucas do Rio Verde – MT. 
Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de Início para o 
recebimento das propostas: das 12:00 horas do dia 04/04/2019 até as 
17:00 horas do dia 18/04/2019 (horário de Brasília). Data e horário de 
início da sessão: Dia 19/04/2019 as 08:00horas (horário de Brasília). Data 
e horário de início da disputa: Dia 19/04/2019 as 08:00 horas (horário de 
Brasília). Edital Completo: Afixado no endereço Av. América do Sul, Nº 
2500 S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.CEP: 78455-000 – 
Fone: 65 3549 8300 e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br e 
site  www.bllcompras.org.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 e Decreto Federal 5.450/05.
Lucas do Rio Verde MT, 03 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA
DO EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019

REGISTRO DE PREÇO N° 023/2019
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, por meio de sua 
Pregoeira Jéssica Regina Wohlemberg, designada pela Portaria Nº 1314 
de 10 de outubro de 2018, torna público a Prorrogação da Data de 
Abertura do Edital do Pregão Eletrônico nº 009/2019, que trata da “Pregão 
Eletrônico para contratação de empresa especializada em Serviços de 
fornecimento de reagentes e insumos com comodato de equipamentos 
para o Laboratório Municipal de Lucas do Rio Verde – MT ”,  pela 
impossibilidade de abertura no dia previsto, devido feriado Nacional,  fica 
prorrogado a abertura do presente Pregão na forma abaixo delineada: 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 12:00 horas do dia 
04/04/2019 até as 17:00  horas do dia 21/04/2019  ( horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 22/04/2019 as 08:00horas (horário 
de Brasília). Data e horário de início da disputa: Dia 22/04/2019 as 08:00 
horas (horário de Brasília). Edital Completo: Afixado no endereço Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. 
CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT, 05 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019

Objeto: contratação de empresa para construção de estacionamentos 

em avenidas do perímetro urbano da cidade, conforme planilha 

orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 

compõe o projeto básico. Data de Abertura: 24 de abril de 2019. 

Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: 

P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-

mail licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum - MT, 05 de abril de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves

Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 018/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE TAMPÕES EM FERRO FUNDIDO, 
CLASSE 400, 600MM, PARA ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para fornecimento de tampões em ferro fundido, classe 
400, 600mm, para escoamento de água pluvial para a Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos, objetivando garantir a 
manutenção das galerias pluviais e repor tampões danificados ou 
perdidos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: MEOTTI PRE MOLDADOS EIRELI. 
VALOR GLOBAL: R$ 5.625,00 (Cinco mil, seiscentos e vinte e cinco 
reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO do AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 044/2019, objetivado 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)”, devidamente publicado no 
Diário Oficial de Contas TCE MT, Ano 8, nº 1590, Página 217, 
Divulgação 04/04/19 e Publicação 05/04/19; Diário de Cuiabá A8, 
04/04/19; Jornal Diário do Estado, Classificados 05, 04/04/19. Onde-
se-lê: O julgamento da referida licitação será através do MENOR 
PREÇO POR ITEM. Leia-se: O julgamento da referida licitação será 
através do MENOR PREÇO POR LOTE. Onde-se-lê: que realizará às 
08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), DO DIA 18 DE ABRIL DE 
2019. Leia-se: que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso 
– MT), DO DIA 23 DE ABRIL DE 2019. 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



Paolo Guerrero tem conversa com Odair Hellmann em treino
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Guerrero vira opção “extraclasse”
DA REPORTAGEM

O Inter festejou 110 
anos de vida em festa de gala 
na quinta-feira, às sombras 
do empate em 2 a 2 com o 
River Plate. Mas o presente 
tão esperado ansiosamente 
pela torcida foi “entregue” 
nesta sexta, para ser um dife-
rencial técnico e de lideran-
ça em campo. Após longos 
oito meses, Paolo Guerrero 
enfim está liberado para fa-
zer a sua estreia com a cami-
sa 9 colorada.

O centroavante vê a sua 
suspensão por doping che-
gar ao fim. Hoje, às 15h30, 
ele estará em campo pela 
primeira vez pelo Inter, no 
jogo da volta da semifinal do 
Gauchão, contra o Caxias, 
no Beira-Rio.

Após vencer a ida por 2 
a 1, a equipe pode até perder 
por 1 a 0 que garante vaga na 
final. A data, em si, é ainda 
mais emblemática: no sába-
do, 6 de abril, o estádio co-
lorado completa 50 anos de 
vida.

Guerrero deve ser ti-
tular já em sua estreia pelo 
Inter. Após dois meses in-
tensos de trabalhos diários 
no clube, o centroavante se 
aproxima da forma física 
ideal e está apto a atuar por 
70 minutos. Pouco mais de 
uma hora, mas suficiente 
para matar as saudades de-
pois de tanto tempo parado.

Depois, na terça, ele 
deve seguir no time para a 
partida contra o Palestino, 
pela 4ª rodada da Liberta-

dores, diante dos olhos de 
Ricardo Gareca. O técnico 
do Peru estará no Beira-Rio 
para ver seu principal joga-
dor de perto.

“É um jogador de Copa 
do Mundo. Mesmo necessi-
tando de ritmo, tem muita 
qualidade e ajuda demais 
a equipe. Faz muito bem o 
pivô, tem força, qualidade. 
Não resta dúvida que, quan-
do tiver sequência, nos dará 
um acréscimo grande. Nos 
momentos de desafogo, um 
jogador da postura dele aju-
da demais”, analisa o vice de 
futebol Roberto Melo.

8 MESES
O centroavante viveu 

boa parte dos oito meses 
sem poder atuar em sua ci-
dade natal, Lima. Por lá, ele 
divida o tempo entre os tra-
balhos diários de manuten-
ção física e a batalha jurídi-
ca infrutífera para abreviar 
a suspensão. Voltou a Porto 
Alegre em 4 de fevereiro, 
quando assistiu à vitória do 
Inter por 1 a 0 sobre o Bra-
sil de Pelotas, no Beira-Rio. 
No dia seguinte, retomou os 
treinamentos no CT do Par-
que Gigante. De lá para cá, 
Guerrero cumpriu à risca a 
rotina traçada pela comis-
são técnica para reduzir ao 
mínimo a falta de ritmo e 
se ambientar a situações de 
jogo e ao estilo do time.

Relatos de quem traba-
lha com o peruano é de que 
ele é “viciado” em trabalhar 
e viver futebol. Quando não 
está no clube, costuma ficar 

LIBERADO! | Suspensão por doping do peruano terminou ontem e atacante fará estreia no sábado

Foto: Caíque Stiva

Foto: eduardo deConto

Foto: aSSCom

Foto: reprodução

PAULISTÃO

Ricardo Goulart volta após 
atuação ruim do ataque

CARIOCA

Árbitro escalado para 
Fla-Flu já cometeu 
grave erro em 2019

MULHERES E CRIANÇAS

Jogos de volta 
das semifinais 
terão entrada 
gratuita na Arena

Ricardo Goulart é o artilheiro do Palmeiras em 2019 

Bruno Araújo errou no duelo contra o Bangu, pela 1ª rodada 
da Taça Guanabara 

Mulheres e crianças até 12 anos poderão assistir jogos deci-
sivos sem pagar nada 

DA REPORTAGEM

Quando a possibili-
dade de virar um jogador 
profissional de futebol ain-
da era um sonho na cabeça 
do garoto de São José dos 
Campos, Ricardo Goulart 
tentou a sorte nas catego-
rias de base do São Paulo. 
Anos depois, o meia-ata-
cante deve entrar em cam-
po no próximo domingo 
como uma das principais 
esperanças do Palmeiras na 
semifinal do Campeonato 
Paulista.

Palmeirense na infân-
cia, Goulart deu os primei-
ros passos no futebol ao 
lado do amigo Casemiro. 
Na ocasião, apenas o vo-
lante da seleção brasileira 
e do Real Madrid seguiu 
no clube tricolor. O meia 
precisou rodar por Santo 
André, Porto Alegre, Belo 
Horizonte e até pela China 
antes de virar destaque do 
Verdão.

Mesmo com pouco 
tempo de clube, o atleta 
caiu nas graças da torcida 
e virou peça-chave do es-
quema tático de Felipão. 
Depois de ser poupado na 
derrota por 1 a 0 contra o 
San Lorenzo para cumprir 
um cronograma de forta-
lecimento físico, ainda por 
causa da cirurgia no joe-
lho feita no ano passado, 
ele deve voltar ao time no 

ASSESSORIA

A Federação de Fu-
tebol do Estado do Rio de 
Janeiro (FFERJ) definiu a 
escala de arbitragem para 
as semifinais do Campe-
onato Carioca. O árbitro 
Bruno Arleu de Araújo 
será o responsável por co-
mandar o clássico entre 
Flamengo e Fluminense, 
sábado (6), às 18h, no Ma-
racanã. Bruno Arleu de 
Araújo apitou a partida 
entre Flamengo x Bangu, 

DA REPORTAGEM

Está chegando a hora 
de conhecer os finalistas do 
Campeonato Mato-grossen-
se 2019. Neste fim de sema-
na, dois jogos decisivos pelas 
semifinais do estadual mo-
vimentam a Arena Pantanal, 
com promoções que atraem 
famílias para o estádio.

Tanto no jogo de sába-
do (6), a partir das 18h, entre 
Cuiabá e Luverdense, quan-
to no jogo de domingo (7), 
às 15h, entre Operário VG e 
União Rondonópolis, todas 
as mulheres e as crianças até 
12 anos terão entrada gratui-
ta.

Os ingressos para os 
adolescentes e adultos mas-
culinos custam R$ 20 (intei-
ra) e R$ 10 (meia), à venda na 
bilheteria da Arena Pantanal 
nos dias dos jogos, além de 
outros pontos de vendas an-
tecipados, que o leitor pode 
conferir nas redes sociais dos 
clubes mandantes, @cuiaba-

Choque-Rei.
Em nove jogos pelo 

Palmeiras até agora, Ri-
cardo Goulart tem quatro 
gols marcados (artilheiro 
do time ao lado de Gustavo 
Scarpa) e três assistências 
(maior garçom da equipe 
ao lado de Dudu).

Com boa participação 
nos gols da equipe, ele fica 
à disposição novamente 
após o setor ofensivo rece-
ber críticas de Felipão pelo 
desempenho no jogo em 

ec e @ceov1949.

CONFRONTO
DE SÁBADO
No primeiro jogo, o 

Cuiabá foi até Lucas do Rio 
Verde e venceu o LEC por 2 a 
0, no estádio Passo das Emas, 
com gols de Jaílson e Eduar-
do Ramos, garantindo uma 
excelente vantagem na bus-
ca por uma vaga na final do 
Campeonato Mato-grossen-
se. O Dourado é o favorito ao 
tricampeonato consecutivo.

CONFRONTO
DE DOMINGO
O Tricolor várzea-gran-

dense também garantiu um 
bom resultado fora de casa. 
Venceu o União por 1 a 0 no 
Estádio Luthero Lopes, com 
gol do meia-atacante Yan 
Petter, sob olhares de mais 
de 5,4 mil torcedores. O Chi-
cote não chega na final desde 
2015, quanto foi vice-cam-
peão enfrentando o Cuiabá 
na decisão.

em casa. Já ambientado a 
Porto Alegre, raramente sai 
para jantar e é frequentador 
de um shopping da capital 
gaúcha.

Com Guerrero, Odair 
retomará a figura de um 
centroavante “típico” para a 
referência do ataque. O ca-
misa 9 terá função vital para 
reter a bola em pivôs e abrir 
espaços para a chegada dos 
demais companheiros. Sem 
falar no poderio de finali-
zação e na presença de área 
para definir quando tiver a 
bola em seus pés.

Com a bagagem da 
Copa do Mundo de 2018 
pelo Peru e dos 10 anos 
de Alemanha, por Bayern 
de Munique e Hamburgo, 
Guerrero será um referen-
cial também pela experiên-
cia e cartaz de quem atrairá 
os olhares dos adversários.

RELEMBRE
O CASO
Guerrero foi suspenso 

por um ano por doping após 
o exame acusar a presença 
de um metabólito da cocaína 
em seu organismo, em outu-
bro de 2017, no jogo contra 
a Argentina pelas Elimina-
tórias da Copa do Mundo. 
Em dezembro do mesmo 
ano, o jogador conseguiu a 
redução da pena para seis 
meses, o que permitiu vol-
tar a vestir a camisa do Fla-
mengo em maio de 2018 e 
o liberou para disputar o 
Mundial da Rússia. O cen-
troavante voltou a atuar em 
6 de maio, apenas três dias 

Buenos Aires, pela terceira 
rodada da Libertadores.

Sem Goulart e Gustavo 
Scarpa, e com Deyverson, 
Dudu, Felipe Pires e Lucas 
Lima apagados, os palmei-
renses não tiveram quali-
dade para furar a retranca 
do San Lorenzo, lanterna 
do Campeonato Argentino 
e que tinha vencido apenas 
duas vezes em 2019 até o 
duelo com o Verdão.

No domingo, o Pal-
meiras recebe o São Paulo 

na Arena, às 15h, precisan-
do de uma vitória simples 
para se classificar para a fi-
nal do Paulistão. Um novo 
empate leva a decisão para 
as cobranças de pênaltis.

Ricardo Goulart está 
emprestado pelo Guan-
gzhou Evergrande até de-
zembro de 2019. Ele já 
revelou ter interesse em 
permanecer no Verdão de-
pois do vínculo. O preço já 
está fixado: 10 milhões de 
euros.

pela primeira rodada da 
Taça Guanabara, e come-
teu um grave erro ao favor 
da equipe rubro-negra. 
No lance, o lateral-esquer-
do Renê disputou a bola 
na linha de fundo – que 
saiu – e cruzou para Die-
go, que dominou e chutou 
na sequência. O volante 
Felipe Dias “defendeu” e 
evitou o gol, mas o árbitro 
marcou pênalti e expul-
sou o jogador alvirrubro.

O pênalti foi incon-
testável, mas na origem 

da jogada a bola saiu pela 
linha de fundo. Na trans-
missão da partida na TV 
Globo, o comentarista de 
arbitragem Leonardo Ga-

após ser julgado em última 
instância pelo TAS, em Lau-
sanne, na Suíça. Participou 
de três jogos do Flamengo 
no período, contra o Inter, 
Ponte Preta e Chapecoense. 
Ainda em maio, o TAS am-
pliou a pena para 14 meses 
de suspensão. No entanto, 
o peruano conseguiu efeito 

suspensivo na Justiça da Su-
íça para disputar o Mundial 
de 2018. Esteve na Copa da 
Rússia pela seleção peruana, 
mas caiu na fase de grupos. 
Deixou a sua marca na vitó-
ria por 2 a 0 sobre a Austrá-
lia. Em julho, regressou ao 
Flamengo para aparecer em 
mais quatro compromissos 

pelo Brasileirão. Sem acer-
to para permanecer na Gá-
vea, assinou com o Inter por 
três temporadas, mas não 
chegou a estrear. Em 23 de 
agosto do ano passado, a Jus-
tiça da Suíça revogou o efei-
to suspensivo que dava ao 
atacante o direito de entrar 
em campo.

ciba ressaltou que o árbi-
tro Bruno Arleu de Araújo 
errou ao não marcar a saí-
da da bola antes do cruza-
mento de Renê.
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Abraço emocionado na entrega da doação 

Entrega de cadeira elétrica 
emociona em Sinop 
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Na manhã desta sexta-
-feira (5) foi entregue uma 
cadeira elétrica a Isaias do 
Carmo (39), cadeirante de-
vido uma paralisia que foi 
acometido antes mesmo de 
nascer, seguido por menin-
gite após seu nascimento 
quando ainda tinha um ano 
de vida. Morador antigo de 
Sinop, sempre circulou pela 
cidade com uma bicicleta 
movida a manivela, aposen-
tado, complementa a renda 
vendendo CDs pelas ruas do 
município. 

Sua história inspirou o 
empresário Edgar Mulling, 
mais conhecido como Pa-
checo, proprietário da Ra-
diadores Pacheco, que em 
contato com outro empre-
sário do estado do Paraná, 
(que fabrica cadeiras e bi-
cicletas elétricas conforme 
as necessidades do usuário), 

juntos conseguiram rea-
lizar a entrega da cadeira. 
“Ele chorava e me abraçava 
quando contei a ele”, disse 
o empresário com os olhos 
cheios de lágrimas. Pacheco 
conta que também teve que 
enfrentar desde muito cedo 
as dificuldades da vida. “Em 
84 meu pai foi morto, minha 
mãe foi presa, perdemos 
tudo... eu sei o que é passar 
fome...e hoje é tão simples 
eu poder ajudar, fazer a di-
ferença e levar um pouco de 
alegria na vida do Isaias que 
não tem como mensurar” 
revelou à reportagem do Di-
ário do Estado MT.

Isaias que namora há seis 
meses, disse que a intenção 
é se casar. Apesar da sua con-
dição limitar algumas ativi-
dades, não se deixa abater 
e contagia a todos com sua 
humildade. 

No ato da entrega os co-
laboradores e membros da 
imprensa estavam lá e pu-

SOLIDARIEDADE | Isaias do Carmo, cadeirante, emocionou a todos com sua alegria e com sua humildade 
diante do presente recebidointerior

Foto: PreFeitura de Cuiabá

Foto: assessoria

ATÉ 40%

Desconto em multas por meio
de aplicativo de celular

TERRA INDÍGENA

Vigilância para evitar invasão 
e um novo conflito armado

SORRISO

Administração 
destaca equipe extra
para atuar à noite 
nos tapa-buracos

SINOP

Assaltante morre 
em troca de tiros; 
comerciante fica ferido

Motoristas podem pagar multas com desconto por meio de aplicativo de celular 

DA REPORTAGEM

Motoristas de Mato 
Grosso podem, a partir deste 
mês, pagar multas do Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran-MT) com até 40% 
de desconto. O benefício é 
concedido a condutores ca-
dastrados no Sistema de No-
tificação Eletrônica (SNE), 
que é vigente em vários es-
tados, por meio do Departa-
mento Nacional de Trânsito 
(Denatran).

Os motoristas podem 
cadastrar o veículo por meio 
de aplicativo de celular ou 
pelo site do Denatran. Dessa 
forma, em caso de infração, 
ele recebe a notificação ime-
diatamente.Os infratores que 
decidirem recorrer da multa, 
pagam com 20% de desconto 
e entram com recurso. Caso 
o condutor reconheça ter co-
metido a infração, paga com 
desconto de 40%.

Outros 19 estados, o 
Departamentos de Estradas 
de Rodagem (DERs) e Na-
cional de Infraestrutura de 
Transportes (Dnit), além da 

DA REPORTAGEM

Policiais militares de 
Juína e uma equipe da Fun-
dação Nacional do Índio 
(Funai) fazem a proteção da 
Terra Indígena Kawahiva do 
Rio Pardo, em Colniza por 
determinação da Justiça Fe-
deral. Os povos indígenas, da 
etnia Kawahiva, vivem isola-
dos nessa região.

O processo tem a mis-
são de garantir a vida do 
povo isolado, que depende 
do território para a sobre-
vivência. A área foi declara-
da de posse permanente do 
povo Kawahiva pela Portaria 

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Obras e 
Serviços Públicos de Sorriso 
vai destacar uma equipe no-
turna para fazer o trabalho 
de recapeamento de vias ur-
banas. 

“Estamos buscando al-
ternativas para manter boas 
condições de tráfego nas ruas 
da cidade e também nas vias 
vicinais do município frente 
ao intenso volume de chuvas 
dos últimos dias”, destaca o 
prefeito de Sorriso, Ari Lafin.

A manutenção da pista 
do Aeroporto Regional Ado-
lino Bedin também vem de-
mandando atenção especial 
da equipe da Semosp que 
efetua o trabalho de ma-
nutenção das vias urbanas. 
“Precisamos manter as boas 
condições da pista do aero-
porto para garantir a segu-
rança necessária para pousos 
e decolagens, então, nossa 
pista precisa ser recuperada 
constantemente, pois vem 
sofrendo muito com esse ex-

DA REPORTAGEM

Uma tentativa de rou-
bo, na noite de quinta-feira, 
deixou duas pessoas balea-
das na principal avenida da 
comunidade Belo Ramo. 
Segundo informações poli-
ciais, dois homens tentaram 
assaltar uma oficina, porém, 
o proprietário reagiu e um 
dos criminosos foi baleado.

Um dos bandidos foi 
atingido no tórax e braço, 

cesso de água”, comenta La-
fin, acrescentando que está 
buscando, junto à Secretaria 
de Aviação Civil (SAC) e à 
Infraero, recursos e alterna-
tivas para que seja feita uma 
recuperação mais completa 
da estrutura.

Para permitir que uma 
equipe continue fazendo 
tapa-buracos durante o dia e 
siga de sobreaviso para man-
ter as boas condições da pista 
do aeroporto, a alternativa 
encontrada pela Administra-
ção foi destacar esta equipe 
extra para atuar das 18h às 
6h, e também em feriados e 
nos fins de semana.

“Ao mesmo tempo em 
que estamos buscando esta 
alternativa para atuar na ci-
dade, o secretário de Trans-
portes, Leonir Capitâneo, 
também está percorrendo o 
interior para mapear os pon-
tos mais críticos e poder atu-
ar, mas, para isso, precisamos 
de uma estiagem que permi-
ta a atuação das máquinas”, 
reforça o gestor.

socorrido inconsciente, leva-
do ao Hospital Regional, mas 
não resistiu aos ferimentos 
e morreu. O outro assaltan-
te ainda conseguiu atirar no 
dono do estabelecimento, 
49 anos. Em seguida, fugiu 
em uma moto preta e ainda 
não foi localizado. A vítima, 
por outro lado, também foi 
encaminhada ao HR, com 
ferimentos na perna e no ab-
dômen. Seu estado atual de 
saúde não foi informado.

Polícia Rodoviária Federal 
(PRF) fazem parte do siste-
ma. Assim, os motoristas po-
dem usufruir das vantagens 
do sistema tanto em estradas 
estaduais, quando federais.

Pelo aplicativo, o con-
dutor inclui ou exclui veícu-
los a qualquer tempo e pode 

481 do Ministério da Justiça, 
no dia 20 de abril de 2016.

Em outubro do ano 
passado, indígenas, possi-
velmente em conjunto com 
madeireiros, invadiram a 
base da Funai em Colniza, 
gerando confronto armado, 
o que resultou na morte de 
um indígena e ferimentos 
em outros. À época, um efe-
tivo da Força Nacional ficou 
no local por aproximada-
mente 30 dias entre outubro 
e novembro.

Foi encaminhado en-
tão ofício à presidência da 
Funai solicitando que fosse 
providenciado reforço de se-

acompanhar de forma deta-
lhada todas as informações. 
O aplicativo permite que o 
proprietário do veículo in-
dique o verdadeiro autor da 
infração.

Para o pagamento da 
multa, o usuário deve solici-
tar o código de barras do bo-

gurança na base. De acordo 
com a Polícia Militar, índios 
invadiram a base da Funai 
atirando e quebraram cade-
ados da unidade. O motivo 
do conflito seria a reivindi-
cação de uma área na região. 
A sede da Funai está localiza-
da próximo a terra indígena 
Kawahiva.

Durante o ano 2018 
também foram realizadas 
outras 14 ações de fiscaliza-
ção na terra indígena. A ação 
contou com representantes 
do Ministério Público Fede-
ral (MPF) em Mato Grosso, a 
Polícia Federal (PF) e a Justi-
ça Federal.

leto ou copiar o código para 
pagamento no aplicativo da 
agência bancária utilizado. 
No caso de empresas os ve-
ículos só podem ser cadas-
trados por meio do site, bem 
como o acesso às informa-
ções a respeito de infrações 
e multas.

ISOLADOS
Referências sobre os 

Kawahiva no noroeste de 
Mato Grosso existem desde 
1750. Desde então, diz-se que 
tiveram contato com eles 
desbravadores como Mare-
chal Cândido Rondon e o 
antropólogo francês Claude 
Lévi-Strauss. A área foi deli-
mitada em portaria da Funai 
publicada pelo Diário Oficial 
da União (DOU) somente em 
2007, medida que automati-
camente restringiu o direito 
de locomoção de não-índios 
pelo local.

UNEMAT EM 
RONDONOPOLIS

Na noite de quinta-feira (4) foi realizada 
na Câmara Municipal de Rondonópolis, uma 
audiência pública para discutir a construção 
da Universidade do Estado de Mato Grosso 
(Unemat), no município. A audiência foi re-
querida pelo vereador Batista da Coder (SD)e 
contou com a presença do prefeito Zé Carlos 
do Pátio (SD). Durante a reunião estudantes 
salientaram a importância da construção de 
uma sede própria da instituição de ensino na 
cidade. O prefeito cobrou mais participação do 
Estado e disse que está confiante nos deputa-
dos eleitos pelo partido.

“DIA DO AUTISMO”

Durante a semana que se 
comemora o “Dia Mundial da 
Conscientização Sobre o Autis-
mo”, 2 de abril, o município de 
Sorriso-MT promoveu ativida-
des aos profissionais da saúde 
da rede pública em alusão ao 
autismo. A capacitação destes 
profissionais é importante para 
o acolhimento desses pacien-
tes. O município estuda a via-
bilidade da contratação de um 
neuropediatra para atender a 
demanda. 

PROCON FISCALIZA 
BANCOS

O Órgão de Defesa do Consumidor 
(Procon) de Sinop, iniciou em outubro do 
ano passado (2018) e encerrou em março 
deste ano (2019), mês do Consumidor, uma 
série de vistorias a bancos, caixas lotéricas 
e correspondentes bancários do município, 
para verificar o tempo de espera nas filas e 
adequações estruturais de acessibilidade 
aos portadores de necessidades especiais. 
Durante as visitas os estabelecimentos que 
não estavam de acordo com as exigências 
da Lei foram notificados para se adequarem 
dentro do prazo de 60 dias.

diVuLGaÇÃo

deram registrar o momento 
de emoção que contagiou os 
presentes. Eufórico diante 
do seu mais novo presen-
te, Isaias só deixou de sor-
rir quando foi vencido pela 
emoção e as lágrimas o fi-
zeram se calar por um mo-
mento, a comoção foi geral. 

“Me sinto privilegiado por 
fazer parte de uma empresa 
que valoriza o ser humano” 
é a fala de Luciano Bruno da 
Cruz, funcionário a 12 anos.

Na ocasião da entrega, 
Pacheco anunciou que está 
fazendo uma campanha 
de cadastro para veículo de 
mobilidade. Esse cadastro 
servirá para uma triagem de 
acordo com a condição so-
cial e física de cada um, cada 
ficha será adotada por um 
empresário que se compro-
meterá em fazer a doação 
“É um compromisso meu, 
fazer a doação de pelo me-
nos uma cadeira todo ano”, 
acrescentou o empresário.
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Coxipó corta toda a cidade e abastece mais de 50 mil pessoas em Cuiabá 

Coxipó: um dos responsáveis
pela construção de Cuiabá

DA REPORTAGEM

TVCA

O Rio Coxipó nasce 
nos arredores dos paredões 
da Chapada dos Guimarães. 
Várias nascentes que contri-
buem para a formação do 
rio. Com a junção das nas-
centes, o rio vai ganhando 
volume e ultrapassa as ca-
racterísticas típicas da região 
de Cerrado, até despencar de 
um paredão de mais de 80 
metros, para formar um dos 
mais famosos cartões-pos-
tais do estado: a cachoeira 
Véu de Noiva.

De acordo com a chefe 
do parque nacional, Cintya 

Frasão, o Véu de Noiva, prin-
cipal ponto turístico forma-
do pelo Rio Coxipó, recebeu, 
no ano passado, cerca de 180 
mil visitantes. 

A maior parte dos turis-
tas moram em Mato Grosso, 
entretanto, o fluxo de pesso-
as vindas de outros estados é 
bem grande.

Ao longo do curso, o 
Rio Coxipó recebe água de 
outros rios e, por onde passa, 
ganha um sobrenome dife-
rente, de acordo com a his-
tória de cada localidade que 
corta.

A comunidade Coxipó 
do Ouro, por exemplo, ga-
nhou este nome por causa 

VÁRIAS NASCENTES | Ao longo do curso, o rio recebe água de outros rios e, por onde passa, ganha um sobrenome diferente
Foto: RepRodução/tVCA

MÚSICA

Cia Sinfônica homenageia Cuiabá
com vídeo da cidade vista de cima

NOVO PROJETO

TCE autoriza obras e Prefeitura lança
edital para construção de viadutos

AGÊNCIA BRASIL

A Companhia Sinfô-
nica, referência musical em 
Mato Grosso, produziu um 
vídeo em homenagem aos 
300 anos de Cuiabá. Mos-
trando a cidade de cima e 
com a música ‘Pra Terra’, de 
Maurício Detoni, de fundo, 
o filme é um presente para o 
aniversário da capital.

A Cia nasceu em 1992, 
tem um corpo-volante de 
30 músicos, e, norteada pela 
música clássica, consolidou 
sua marca de qualidade em 
todo o Estado e também faz 
música em estados vizinhos. 

DA REPORTAGEM

Após anulação, Prefei-
tura de Cuiabá lança novo 
edital de licitação para con-
tratar empresas de engenha-
ria para construir dois via-
dutos na cidade. O aviso foi 
publicado no diário eletrôni-
co do Tribunal de Contas do 
Estado (TCE) que circulou na 
quarta-feira (3).

A construção dos via-
dutos faz parte de pacote 
de ações em celebração aos 
300 anos. Um deles deve ser 
construído na Avenida Ma-
noel José de Arruda, conhe-
cida popularmente como 
Beira Rio. O outro, na Aveni-
da Edna Maria Abuquerque 
Affi, chamada de Avenida das 
Torres. Para a execução, a 
prefeitura afirma que conta 
com um aporte financeiro no 
valor de R$ 50 milhões, con-
quistado mediante a abertura 
de crédito junto ao Banco do 
Brasil. O primeiro viaduto, 
que deveria ser construído 
no cruzamento entre as Ave-
nidas Beira Rio e Doutor Pa-

Apresenta-se em média em 
200 casamentos por ano.

No início do vídeo, o 
que aparece primeiramente 
é a ponte Sérgio Motta, se-
guida pela Avenida Miguel 
Sutil, Avenida Historiador 
Rubens de Mendonça (Av. do 
CPA), o Parque das Águas, e 
imagens diversas de Cuiabá 
de dia e à noite. A música é 
cantada pelos intérpretes 
Priscila Carvalho e Tiago 
Mota. 

O link para quem quer 
acompanhar o vídeo está 
disponível em www.youtube.
com/watch?v=R6IZhQlzp4Y
&feature=youtu.be.

raná, tinha o preço estimado 
em R$ 16.424.453,98. O se-
gundo, que ficaria na inter-
secção da Avenida das Torres 
com Avenida Érico Preza, 
havia sido avaliado em R$ 
18.435.086,51.

ANULAÇÃO DO EDITAL
Em março, Prefeitura 

e TCE discutiram os ajustes 
dos projetos para garantir a 
efetiva correção e publicação 
do edital. Algumas irregulari-
dades no primeiro processo 
licitatório foram apontadas 
pelo TCE. Entretanto, em 
dezembro do ano passado, a 
prefeitura já havia desistido 
do certame e iniciado a revi-
são dos projetos, bem como a 
análise dos recursos das em-
presas participantes.

Dentre as irregulari-
dades apontadas pelo TCE 
estava a não disposição, no 
site da Prefeitura de Cuiabá, 
dos projetos de engenharia 
dos viadutos, exigência da 
comprovação da capacitação 
técnica da futura contratada 
e os cronogramas físico e fi-

nanceiro apresentados.
A falta dessas informa-

ções, não permitiria, segun-
do o TCE, identificar quais 
serviços seriam de fato exe-
cutados no decorrer da obra.

Quanto ao orçamento, 
a equipe técnica identificou 
sobrepreço da ordem de R$ 
5.228.747,98, provenientes de 
diversos materiais e serviços, 
sendo o maior deles, no ser-
viço de placa de aço de apoio, 
com valor de R$ 1.723.778,56.

JUSTIFICATIVA
Os estudos de viabilida-

de realizados para a implan-

tação dos viadutos apontam 
que o fluxo de veículos tem 
sido cada vez mais crescente 
nos locais onde as obras se-
rão feitas, o que acarreta con-
gestionamentos nos horários 
de “pico”.Ainda segundo os 
estudos, a intervenção pon-
tual na Beira Rio deve dupli-
car a capacidade do cruza-
mento, atendendo de forma 
direta nove mil pessoas por 
hora/pico e, indiretamente, 
145 mil habitantes do entor-
no. Na Avenida das Torres 
o número chega a 10 mil de 
forma direta e 90 mil pessoas 
indiretamente.

Navios devem ficar na capital até segunda, em homenagem aos 
300 anos de Cuiabá Vídeo pode ser visto pelo Youtube 

Simulação do projeto para construção do viaduto na Avenida 
Beira Rio, em Cuiabá 

Foto: SeCom

Foto: RepRodução

Foto: pReFeituRA

SAÚDE

Dois navios da 
Marinha prestarão
serviços médicos e 
odontológicos
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Dois navios da Marinha 
do Brasil “Tenente Maximi-
liano” chegaram a Cuiabá 
nesta semana e estão atra-
cados na antiga Marina Me-
ganáutica, próximo à Ponte 
Sérgio Motta. 

Os navios prestam aten-
dimentos, gratuitos, médicos 
e odontológicos e devem ficar 
na capital entre os dias sexta 
(5) e segunda (8), em homena-
gem aos 300 anos de Cuiabá.

Por dia, a equipe fará 
cerca de 85 atendimentos, 
por ordem de chegada, sen-
do 60 médicos e 25 odonto-
lógicos. Os atendimentos são 
das 8h às 11h30 e das 13h30 às 
17h, por ordem de chegada. 
E no dia 9 (terça-feira), serão 
abertos à visitação.

A tripulação é formada 

por 43 pessoas, entre oficiais 
da Marinha e profissionais 
da saúde. O comandante Ra-
phael Saidel, responsável pela 
equipe, se colocou na linha 
de frente para contribuir com 
o trabalho do município. Ele 
apresentou a embarcação, as 
salas de atendimentos e como 
são feitos.

“Estamos muito satis-
feitos por retornamos a essa 
bela cidade, que sempre nos 
recebeu muito bem. 

Agradecemos pelo con-
vite e nos colocamos, tam-
bém à disposição para coope-
rar com o desenvolvimento 
das ações da Prefeitura”, disse 
Raphael.

Local: Entrar pela Ave-
nida Beira Rio, sentido bair-
ro, antes do trevo da Ponte 
Sérgio Motta, vire à direita, 
na rua F, os navios estão logo 
no final desta rua.

dos bandeirantes que subiam 
às águas em busca de índios 
para serem escravizados. Os 
índios reagiram e os bandei-
rantes desistiram da ideia de 
capturá-los, assim, perma-
neceram no lugar porque 
acharam ouro às margens do 
rio. O vilarejo ainda guarda 
lembranças do período co-
lonial, como o local onde foi 
celebrada a primeira missa.

Para a professora e pes-
quisadora da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), Cássia Abdala, o Rio 
Coxipó é de suma importân-
cia para a população, porém 
vem sofrendo do impacto 
da urbanização. “De certa 

forma agravou no desmata-
mento das margens do rio 
perdendo a mata ciliar e um 
dos grandes problemas é o 
lançamento de lixo domésti-
co e a falta de uma estrutura 
adequada para o esgotamen-
to sanitário”, afirmou.

Na capital, o rio abas-
tece mais de 50 mil pesso-
as, por meio da captação 
de água na Estação de Tra-
tamento de Água (ETA) do 
bairro Tijucal. O rio também 
é fonte de pesquisa para ins-
tituições educacionais, tor-
nando-se um laboratório a 
‘céu aberto’. “Aqui os alunos 
aprender a medir a vazão lí-
quida e a qualidade da água”, 

comentou o professor Pedro 
Rocha, do curso de Hidrolo-
gia da UFMT.

O Rio Coxipó tem um 
símbolo emblemático: a 
ponte de ferro. Lugar que, no 
passado, funcionava como a 
principal via de escoamento 
das riquezas naturais do es-
tado. Atualmente é uma pas-
sarela para pedestres.

Em 1995 uma tromba 
d’água levou a velha ponte. 
Por causa da demora para 
reconstrução, foi feito outra 
de concreto. A ponte foi ca-
minho de tropeiros, bois e 
boiadas, também lugar para 
grandes romances. Por con-
ta do rio e da ponte de ferro, 

originou-se o nome de uma 
das maiores regiões de Cuia-
bá, o Distrito de Coxipó do 
Ouro.

Anibal Pinheiro, ex-
-procurador do estado, mo-
rou próximo ao rio e contou 
que sente saudades da época 
de praias, quando ele pesca-
va piraputangas e pacu. “As 
praias eram lindas, eu guar-
do como doce lembrança”, 
declarou ele.

Para a professora Cás-
sia, uma boa homenagem 
aos 300 anos de Cuiabá, se-
ria o resgate do Rio Coxipó e 
a conscientização das pesso-
as para a preservação de um 
rio que não pode acabar.


