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SÉRIE B

IDENTIDADE

Escudero
fecha com
o Cuiabá

Nova carteira
já está sendo
emitida em 
MT

Sem acerto entre o meia 
argentino Escudero e o Vitória, 
o Cuiabá entrou na disputa 
e chegou a um acordo com o 
atleta para a disputa da Série 
B do Campeonato Brasileiro. 
Formado nas categorias de base 
do Vélez Sarsfi eld, Escudero não 
joga profi ssionalmente desde 
setembro de 2017, quando 
ainda defendia o Vasco.
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O novo modelo da carteira 
de identidade está em vigor no 
Estado de Mato Grosso des-
de a última semana. Todo RG 
solicitado a partir de agora será 
impresso no novo padrão, regu-
lamentado pelo Decreto Federal 
nº 9.278, de 5 de fevereiro de 20
18.                                    Página - 7

Ações são
desenvolvidas
para combater
sedentarismo
Boa parte da população continua ociosa e 
sob o risco de contrair doenças, em espe-
cial as causadas pelo sedentarismo, como 
diabetes, hipertensão, obesidade, osteopo-
rose e depressão. Cuiabá não foge à regra. 
Segundo pesquisa, seis em cada 10 cuia-
banos não praticam atividade física de 
intensidade moderada no tempo mínimo 
de 150 minutos semanais.                 Página  - 7

MARCOS VERGUEIRO

DIVULGAÇÃO

NEUROEDUCAÇÃO

Cláudia é referência em projeto
que visa a melhoria do aprendizado

O projeto visa estimular o desenvolvimento, aprendizagem, memória, 
linguagem, entre outros benefícios para os estudantes. A escola Mu-
nicipal Daniel Tittonl é referência na região norte do estado. As ati-
vidades aplicadas com alunos do primeiro ao nono ano, se tornaram 
destaque pelo excelente desenvolvimento com neuroeducação.

ASSESSORIA
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OPERAÇÃO SANGUESSUGA

PROCESSO CONTRA 
FAGUNDES
O senador Wellington Fagundes teve sua ação penal envia-
da para julgamento em primeira instância. A solicitação 
foi feita pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dod-
ge, ao Supremo Tribunal Federal. Página  - 3



Alguns dias de SSD
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para carregar passou a ser totalmen-
te disponibilizado em pouco mais de 
dez segundos. Sim, é uma diferença 
mais do que expressiva.

Se você precisar que algum arqui-
vo seja carregado mais rápido, mante-

nha no novo disco. Isso faz com 
que sua velocidade de acesso 
seja muito mais expressiva.

Esses HD´s estão fi cando 
com valores cada vez mais 
acessíveis e tamanhos consi-
deráveis. Tente escolher o que 
mais se adequa ao orçamento 
e às suas necessidades. Você 
pode deixar no SSD também 
seus arquivos que utilize com 

mais frequência ou que tenha mais 
“pressa” em seu uso. Tudo que esti-
ver nesse disco será executado com 
muito mais velocidade, independen-
temente do que for.

E a gente vai fi cando 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 perfi l em face-
book.com/paginadocareca. Do mais 
um grande abraço, e até a próxima, se 
Deus quiser!

Alguns dias atrás instalei um HD 
SSD em meu notebook, como forma de 
ganhar performance em meu dia a dia. 
O HD original foi deixado como secun-
dário, utilizando o local que era origi-
nalmente ocupado pelo leitor de DVD 
(que, convenhamos, 
tem pouquíssima uti-
lidade para mim atual-
mente).

Com esse tempo de 
uso pude perceber algo 
importante: eu deve-
ria ter feito isso muito 
antes. A diferença na 
velocidade do compu-
tador, tendo em vista 
que todos os aplicativos e o sistema 
operacional estão no SSD. Meus arqui-
vos estão no disco “normal”, o que faz 
com que mantenham a velocidade ha-
bitual de acesso, mas isso, no fi m das 
contas, é o que menos compromete o 
desempenho.

O que muda, então, no uso da nova 
tecnologia? Tudo que está no HD SSD é 
acessado com velocidade muito maior. 
O sistema operacional inicializa mais 
rapidamente e os aplicativos “carre-
gam” de forma muito mais rápida.

Quer ter uma ideia da diferença? 
Um aplicativo extremamente pesado 
que utilizo levava mais de um minuto 
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Prestes a completar 100 dias no Palácio do Pla-
nalto, Jair Bolsonaro (PSL) é considerado ótimo ou 
bom por 32% dos brasileiros. Trata-se da pior avalia-
ção já registrada para um presidente da República em 
período semelhante de mandato desde que o Datafo-
lha começou a fazer tal medição, em 1990, com Fer-
nando Collor de Mello. São 33% os que julgam o atu-
al governo regular, e 30% os que o classifi cam como 
ruim ou péssimo.

Em boa parte, as opiniões refl etem as clivagens 
que marcaram o pleito. Dentre os que julgam Bol-
sonaro positivamente, apenas 7% afi rmam ter votado 
em seu rival, o petista Fernando Haddad. Em sentido 
oposto, só 9% dos eleitores declarados do presidente 
reputam seu desempenho como negativo.

Além dos antagonismos políticos, parece razoá-
vel presumir que o resultado pouco auspicioso para 
o mandatário tenha relação com as frustrações de 
expectativas para a economia e com a dinâmica um 
tanto confusa da administração federal em seus pri-
meiros meses.

Com adesões signifi cativas nos setores empresa-
rial e fi nanceiro, a candidatura vitoriosa de Bolsonaro 
alimentava a esperança de uma melhora rápida do 
ambiente econômico. A decepção se consolidou com 
a divulgação de indicadores negativos como a alta do 
desemprego e a revisão para baixo das projeções de 
crescimento do PIB.

No front político, os ruídos têm sido muitos. 
Eles começaram pelas revelações sobre atividades 
fi nanceiras nebulosas de um ex-assessor do senador 
Flávio Bolsonaro, fi lho do presidente. A seguir veio a 
demissão do secretário-geral da Presidência, Gustavo 
Bebianno, em decorrência do esquema de candida-
turas laranjas forjadas pelo PSL —escândalo que pesa 
ainda sobre o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro 
Antônio.

Paralelamente, a desorientação administrativa e 
o amadorismo político ensejaram uma série de re-
cuos em medidas anunciadas, além de declarações 
infelizes, quando não bizarras, de Bolsonaro, de seus 
fi lhos e de alguns auxiliares diretos.

Segundo a pesquisa, as investidas do vice-presi-
dente Hamilton Mourão para se mostrar, em meio ao 
tumulto, uma referência de equilíbrio não se traduzi-
ram, até aqui, em popularidade. Basta dizer que 59% 
dos entrevistados nem sequer sabem dizer o nome do 
general, e só 32% —mesma fatia de Bolsonaro— apro-
vam seu desempenho.

Não é demais ressaltar que este é o primeiro 
levantamento sobre uma gestão que vive ainda seus 
primeiros dias. Há largo interregno de tempo para o 
governo redimir-se de seus tropeços iniciais. É essa, 
diga-se, a expectativa da maioria --59% dos brasileiros 
acreditam que Bolsonaro fará daqui para a frente um 
governo ótimo ou bom.

Editorial

Tropeço inicial

Ranking dos Políticos - Facebook

ferença. Dar as costas a Moçambique é 
dar as costas a um pedaço de nós mes-
mos. Não o nosso pedaço mais rico ou 
festejado, mas um pedaço importante e 

essencial para a compreensão do que so-
mos, de como nos tornamos o que somos 
e de quais são as nossas perspectivas. 
Negar nossa matriz africana não nos con-
verterá jamais em europeus, canadenses 
ou australianos. Não nos enriquecerá. Ao 
contrário, nos tornará mais pobres. Princi-
palmente, mais pobres de espírito. Desviar 
os olhos do sofrimento de um povo tão pa-
recido com a maioria do povo brasileiro é 
como abandonar um membro da família 
em momento de necessidade.

Moçambique é o espelho de nossa inca-
pacidade. Sim, o governo brasileiro enviou 
dois aviões da FAB com ajuda humanitária 
e 40 heroicos bombeiros e militares que 
ajudaram no resgate das vítimas do crime 
ambiental de Brumadinho. Parabéns. Mas 
isso é muito, muito pouco e totalmente in-
sufi ciente. Poderíamos ajudar muito mais.

O governo brasileiro doou 100 mil euros 
para a reconstrução do país, estimada em 
mais de 1 bilhão. Há mais de um milhão 
e meio de crianças necessitadas de ajuda 
humanitária. O valor que o governo doou é 
protocolar e simbólico. O símbolo de nossa 
mesquinharia e incapacidade de sermos 
solidários e fraternos. Mas, para além do 
governo, e a sociedade brasileira? O quan-
to se mobilizou? O quanto doou? O quanto 
isso foi debatido e promovido nas nossas 
comunidades religiosas, associações de 
moradores, organizações benefi centes 
etc.? Muito pouco. Nem mesmo nas redes 
sociais o assunto Moçambique atraiu um 
pouco da atenção destinada a frivolidades.

Moçambique é o nosso espelho. E a ima-
gem nele refl etida nos envergonha.

SLUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEI-
RO SUBSTITUTO DO TRIBUNAL DE CON-
TAS DO ESTADO (TCE-MT)

Moçambique é o nosso espelho

VELHO CONHECIDO
Oscalino Alves é um velho conhecido dos 

mato-grossenses. Envolvido em lutas a favor 
dos servidores como presidente do Sindicato 
dos Servidores Públicos da Saúde do Estado 
de Mato Grosso (Sisma), Alves é fi liado ao 
Pros e concorreu ao cargo de deputado esta-
dual nas últimas eleições. Com 4,1 mil votos, 
não foi eleito, mas já deve estar trabalhando 
por uma possível candidatura ao legislativo 
municipal em 2020.

SINDICALISTA IRONIZOU
Um vídeo em que o servidor público 

Oscarlino Alves, um dos líderes do Fórum 
Sindical em Mato Grosso, ironiza a come-
moração do aniversário de 300 anos de 
Cuiabá, viralizou e está sendo bastante 
compartilhado nas redes sociais. Em tom 
bem-humorado, o sindicalista pede ajuda 
a São Benedito, santo padroeiro de Cuiabá 
e cita os enormes gastos com obras ain-
da nem fi nalizadas como as do Veículo 
Leve Sobre Trilhos (VLT), aeroporto, Arena 
Pantanal e do Hospital Universitário Julio 
Müller.

ATO CANCELADO
Foi cancelada a carreata que o vereador 

Abílio Brunini estava organizando contra o 
prefeito Emanuel Pinheiro, no dia 15. O even-
to teria causado constrangimento no círcu-
lo religioso frequentado pelo parlamentar. 
Lideranças protestantes entenderam que o 
vereador queria usar uma carreata evangéli-
ca já programada para “dar corpo” à própria 
manifestação. Pastores estariam revoltados 
com atitude e estudam representa-lo no con-
selho da igreja.

Um carro foi atingido por 80 disparos na zona oeste do Rio de Janeiro, 
no domingo. Segundo palavras do delegado Leonardo Salgado, da Delega-
cia de Homicídios, “tudo indica” que os militares do Exército que mataram 
Evaldo dos Santos Rosa, 51 anos, atiraram ao confundirem o carro com o 
de assaltantes. Cinco pessoas estavam no carro, mas só o motorista mor-
reu.

Organize seus arquivos de forma que os mais utili-
zados possam ser deixados em seu HD SSD, caso vá 
utilizar um SDD e um “tradicional” no computador. 
É sempre importante, também, saber exatamente 
onde seus arquivos estão, para não acabar perdendo 
caso tenha que formatar o computador.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

LUIZ HENRIQUE LIMA
O valor que o governo doou é proto-
colar e simbólico. O símbolo de nossa 
mesquinharia e incapacidade de ser-
mos solidários e fraternos

Tão surpreendente e chocante quanto 
a apocalíptica dimensão da tragédia em 
Moçambique é a apatia e o quase completo 
silêncio que sobre o assunto paira em nos-
so país. Para muitos, senão para a maioria, 
trata-se de uma não-notícia, de um não-
-acontecimento, que ocupou alguns se-
gundos de um noticiário e depois passou 
e foi esquecido. Moçambique? Onde é mes-
mo? Quando foi isso? Quem se interessa? 
Quem se importa? Há cerca de três sema-
nas, o ciclone Idai destruiu praticamente 
toda a cidade de Beira, a quarta maior do 
país, de população pouco menor que a de 
nossa querida Cuiabá. Foi atingida uma 
extensa área rural da província de Sofala 
e o ciclone provocou vítimas também em 
Zimbabwe e Malawi. Depois da tragédia do 
ciclone, vive-se a tragédia decorrente da 
destruição da infraestrutura de energia, de 
tratamento de água, de funcionamento das 
operadoras de telefonia celular, de trans-
portes, de abastecimento de alimentos etc. 
Doenças como o cólera se propagam e ma-
tam crianças às dezenas. Moçambique é 
o nosso espelho.Moçambique é o espelho 
de nossa ignorância. Conhecemos muito 
pouco sobre a África, principalmente sobre 
países como Moçambique, Angola, Cabo 
Verde, São Tomé e Príncipe e Guiné Bissau, 
distantes geografi camente, mas próximos 
na história, no idioma, na cultura. Há um 
ano estive em Maputo, proferindo a Con-
ferência de Abertura no 1º Seminário In-
ternacional de Auditoria promovido pelo 
Tribunal de Contas moçambicano, que lá 
se chama Tribunal Administrativo. Fiquei 
encantado com a gentileza do povo e es-
pecialmente com o interesse, carinho e 
admiração com que se referiam ao Brasil. 
A realidade é que estamos muito longe de 
retribuir esse sentimento de amizade.

Moçambique é o espelho de nossa indi-

IMAGEM DO DIA

“a candidatura vitoriosa de Bolsonaro 
alimentava a esperança de uma me-
lhora rápida do ambiente econômico

“
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Em reunião da UNIDIME, Cláudia apresenta projeto referência para os estudantes 

Laboratório de neuroeducação 
é referência em Mato Grosso
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeitura de Cláu-
dia, por meio da secreta-
ria de Educação e Cultura, 
apresentou seu programa de 
neuroeducação em atuação 
no município. O projeto visa 
estimular o desenvolvimen-
to, aprendizagem, memória, 
linguagem, entre outros be-
nefícios para os estudantes.  

A escola Municipal Da-
niel Tittonl é referência na 
região norte do estado. As 
atividades aplicadas com 
alunos do primeiro ao nono 
ano, se tornaram destaque 
pelo excelente desenvolvi-
mento com neuroeducação, 
por esse motivo foi realiza-
do nessa terça-feira (2), uma 
reunião para que secretários 
de educação participantes da 
União Nacional dos Dirigen-
tes Municipais de Educação 
(UNDIME), adquirissem o 
conhecimento de como é 
aplicado e desenvolvido o 
projeto no município. 

O professor de neuro-
educação e coordenador do 
projeto, Eriksen Carpes, ex-
plicou que o sucesso do pro-
jeto é por conta dos estímu-
los que essa técnica traz para 
os alunos aumentando o de-
senvolvimento do raciocínio 

das crianças.
“Nós somamos o brin-

car e o educar, com isso 
abrangemos uma parte cog-
nitiva. Com esse objetivo 
desenvolvemos dois labora-
tórios um para crianças de 
ensino infantil e outro volta-
do para o ensino fundamen-
tal.  As crianças aprendem 
de forma lúdica brincadeiras 
que melhoraram suas habi-
lidades de raciocínio”, expli-
cou o professor. 

O prefeito Altamir Kur-
ten, destacou que o projeto é 
de grande valor para o muni-
cípio, porque o investimento 
na educação é de suma im-
portância. Ele ressaltou ain-
da que apesar da necessidade 
de melhoria constate o mu-
nicípio apresenta desenvol-
vimento notório para todo o 
estado.

“Cláudia tem se des-
tacado como referência na 
educação nós sabemos que 
precisamos melhorar muito 
ainda, mas o nosso empenho 
vem mostrando frutos por 
isso que o município já se 
tornou referência no estado”, 
pontuou o prefeito.

A secretária de educa-
ção de Sinop, Veridiana Pa-
ganotti, descreveu o encon-
tro como algo extremamente 
relevante para adquirir ex-

CLÁUDIA | Secretários de diversos municípios visitaram o laboratório para implantação nas unidades 
DIVULGAÇÃO

CRISE NO MEC

Cai o segundo ministro do governo Bolsonaro

ALTA FLORESTA

Prefeito quer mudança em 
lei que proíbe nepotismo

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Na manhã desta segun-
da (8), o presidente Jair Bol-
sonaro anunciou o que todos 
já esperavam: a exoneração 
do ministro da Educação, Ri-
cardo Vélez Rodriguez. Ele 
foi substituído pelo professor 
Abraham Weintraub. Econo-
mista de formação, o novo 

DA REDAÇÃO

Desde 2005, há uma 
lei que proíbe a contratação 
para os órgãos públicos mu-
nicipais de parentes de polí-
ticos com mandatos em exe-
cução.

Agora o prefeito Asiel 
Bezerra de Araújo (MDB), en-
caminhou para a Câmara de 
Veadores, projeto de lei que 
pede alteração em algumas 
situações, liberando assim o 
nepotismo no funcionalis-
mo público local. A mudan-
ça sugerida pelo gestor mu-
nicipal está relacionada aos 
casos de flexibilização para 
a contratação de professores 
interinos e aos cônjuges do 
prefeito e vice-prefeito para 
as secretarias municipais, 
desde que eles possuam for-
mação profissional adequada 
ao cargo indicado ou então, 
que possuam um notório co-
nhecimento dentro da área 
indicada. 

Em janeiro o prefeito 
Asiel já havia encaminhado 
outro projeto de lei pedindo 

ministro é professor licencia-
do da Universidade Federal 
de São Paulo. 

Em seu currículo consta 
também passagens pelo Gru-
po Votorantim.

A imprensa já abordava 
há semanas a demissão de 
Vélez, mesmo o presidente 
fazendo questão de desmen-
tir a possibilidade, fato que 
acabou ocorrendo como to-

autorização para fazer no-
meação para o exercício de 
cargo político, de familiares 
da autoridade nomeante – 
como cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, co-
lateral ou por afinidade, até o 
terceiro grau. 

Mas a indicação foi reti-
rada no final do mês de janei-
ro após a líder do prefeito na 
Câmara, vereadora Apareci-
da Scatambuli Sicuto (PSDB), 
constatar erro no requeri-
mento do prefeito. Ainda 
não há previsão de quando o 
PL do prefeito será apreciado 
pelo plenário da Câmara de 
Alta Floresta.

A motivação o pedido 
de alteração na lei municipal 
contra o nepotismo se deu 
após o prefeito emedebista 
precisar exonerar o secretá-
rio de Assuntos Estratégicos, 
Reinaldo de Souza, ele é ma-
rido da vice-prefeita Mari-
néia da Silva Munhoz.

O Ministério Público 
estadual, em notificação da 
promotora Carina Sfredo 
Dalmolin, determinou que o 

dos já imaginavam. 
A troca no comando em 

uma das pastas mais impor-
tantes do governo foi oficia-
lizada no Diário Oficial da 
União.

Nos últimos dias, mes-
mo negando a saída do ti-
tular do MEC, Bolsonaro já 
sinalizava que o desgaste do 
colombiano era irreversível. 
“Está bastante claro que não 

Excutivo não mais nomeasse 
para cargos comissionados, 
direção de chefia e assesso-
ramento ou funções de con-
fiança e gratificadas, pessoas 
que sejam cônjuges, compa-
nheiros ou que exista alguma 

está dando certo. 
Ele é bacana e hones-

to, mas está faltando gestão, 
que é coisa importantíssima”, 
disse Bolsonaro na sexta em 
conversa com jornalistas. 

Assim como o ante-
cessor, o novo ministro da 
Educação é da ala “olavista”, 
ganhou o aval do guru do go-
verno, o astrólogo Olavo de 
Carvalho.

relação de parentesco con-
sanguíneo, com quaisquer 
membros do alto escalação 
público local, de forma direta 
ou indireta, o que na visão do 
MPE pode ser configurado 
como troca de favores.

PROPOSTA DE 
MELHORIAS
O vereador Joaninha apresentou in-

dicação na Sessão realizada nesta sexta-
-feira (05), solicitando que seja construída 
uma rotatória no cruzamento da Aveni-
da das Acácias com Rua das Caviúnas, 
no centro. Recentemente foi proibida a 
conversão à esquerda pelos veículos que 
trafegam pela av. das Acácias sentido Ca-
viúnas, o mesmo acontece ao contrário, 
Caviúnas sentido Acácias. Com a constru-
ção da rotatória acredita-se que o trânsito 
no local terá maior fluidez e garantirá a 
segurança dos condutores e pedestres. 

SEM VETOS 

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) 
sancionou sem vetos, durante cerimônia 
nesta segunda-feira (8) no Palácio do Pla-
nalto, a lei que altera as regras para a inclu-
são de consumidores no chamado cadastro 
positivo, banco de dados com informações 
sobre o histórico de créditos dos consumi-
dores. O projeto aprovado pelo Congresso 
estende ao cadastro positivo a mesma regra 
do cadastro negativo: as instituições finan-
ceiras podem incluir, automaticamente, 
informações no sistema sem autorização 
específica dos clientes. Esses dados devem 
seguir as regras de sigilo bancário. 

EM BUSCA DE PAZ

O vice-prefeito de Cuiabá, 
Niuan Ribeiro (PSD) afirmou que 
defende a extinção da Secretaria 
dos 300 anos (Sec 300), entre outros 
pontos, por entender que só assim 
ele e o prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB) terão “paz para trabalhar”.

A Pasta foi motivo de críticas 
desde quando foi criada e, nas últi-
mas semanas, voltou a ser alvo de 
ataques, especialmente por conta 
do episódio envolvendo a locação 
de dois imóveis para abrigá-la, sen-
do que um deles jamais foi usado.

DIVULGAÇÃO

O senador Wellington Fagundes (PR) está sob suspeita

Prefeito Asiel Bezerra que alterar lei municipal anti nepotismo

FOtO: AssessOrIA

FOtO - sérGIO tAnIGUt | POrtAL MAtO GrOssO

OPERAÇÃO SANGUESSUGA

Processo contra 
Fagundes é encaminhado 
para 1ª instância
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O senador Wellington 
Fagundes (PR) teve sua ação 
penal enviada para julga-
mento em primeira instân-
cia. A solicitação foi feita 
pela Procuradora-Geral da 
República, Raquel Dodge, ao 
Supremo Tribunal Federal.

De acordo com a PGR, 
a saída do processo do STF, 
determinando que o sena-
dor não tem direito ao foro 
especial, se dá pelo fato dos 
crimes imputados a ele e que 
estão sob investigação, são 
referentes ao período em 
que Fagundes era deputado 
federal, cargo diferente do 
que ocupa hoje.

Segundo a lei, a perma-
nência do foro privilegiado 
só se justifica quando os atos 
ilícitos cometidos sejam re-
lativos ao atual mandato dos 
parlamentares, o que não é o 
caso, já que os crimes atribu-
ídos a ele são referentes ao 
período de 2001 e 2005.

“Entendo que não mais 
subsiste o foro especial por 
prerrogativa de função do 
acusado no Supremo Tribu-
nal Federal e que os autos 
desta ação penal devem ser 
encaminhados, por declínio, 

à primeira instância da Justi-
ça Federal de Mato Grosso, 
mais precisamente ao juízo 
da 7ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Mato Grosso 
(Cuiabá), prevento para os 
casos relacionados à Ope-
ração Sanguessuga”, opina a 
PGR em um dos trechos da 
manifestação.

O CASO - Segundo as 
investigações o caso, Fagun-
des, durante seu mandato 
de deputado federal (2001 – 
2005), exigiu propina de R$ 
100 mil para que apresen-
tasse um total de 14 emen-
das parlamentares para a 
aquisição de ambulâncias 
superfaturadas, com destino 
a diversas cidades do estado. 
A denúncia faz parte da Ope-
ração Sanguessuga. Segundo 
as investigações, na condi-
ção de deputado federal, 
Wellington Fagundes exigiu 
propina de R$ 100 mil para 
apresentar 14 emendas ao 
orçamento da União, com a 
finalidade de adquirir ambu-
lâncias superfaturadas, desti-
nadas a diversos municípios 
mato-grossenses. A denúncia 
da PGR, relacionada à Ope-
ração Sanguessuga, foi rece-
bida pelo STF em fevereiro 
de 2018.

periencia, enriquecendo co-
nhecimento para ser aplica-
do em seu município.

“Eu fiquei encanta-
da com o que eu presenciei 
no município de Cláudia, é 

muito importante estar pres-
tigiando o trabalho de um 
prefeito que apoia e investe 
na educação. É notório o de-
senvolvimento da secretária 
que já é do ramo”, concluiu 

Veridiana.   Além de secretá-
ria de Educação e Cultura de 
Cláudia e eleita na reunião 
como presidente da UNDI-
ME regional Sinop, Claude-
vânia Barbon Anderle, decla-

rou que a reunião é de suma 
importância e que a secreta-
ria tem trabalhado muito pra 
estar cumprindo as metas de 
desenvolvimento do muni-
cípio.
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CHARGE DO DIA

Justin Bieber manda re-
cado para Shawn Mendes: 
“Você é péssimo no gelo”

O dono do hit de “Lost In Japan“ postou 
uma foto em seu Instagram em que está 
estampando a capa da revista Observer 
Magazine, e foi titulado como o “Príncipe 
do Pop“. O gato arranjou muitos elogios, 
mas o que não deve deixar despercebi-
do,  é que JB mandou uma dura real para 
o cantor. Seria uma disputa entre Justin 
Bieber e Shawn Mendes? Entenda o caso.

Justin Bieber e Shawn Mendes têm 
muitas coisas em comum: eles são bo-
nitos, talentosos e apresentam um dos 
maiores fandoms do mundo – além de se-
rem canadenses, claro. E, para nós, meras 
mortais, é muito difícil ter que escolher 
um dos dois para ser o dono do pop, afi nal 
cada um apresenta um repertório diferen-
te e é inconveniente uma comparação en-
tre os musos. Bieber mandou a real para o 
seu amigo, Shawn. No comentário da foto, 
o eterno Baby comentou: “Você vai ter que 
quebrar mais alguns recordes para alcan-
çar o meu título, amigo (leia com sotaque 
canadense)… mas se você quiser, nós po-
demos resolver isso jogando hóquei, mas 
eu ouvi dizer que você é péssimo no gelo. 
Nos poderíamos soltar os capacetes e dis-
putar por isso”. Nada melhor do que dois 
canadenses se enfrentando em uma dis-
puta de hóquei, não é mesmo?

O comentário de Justin rendeu, até o 
momento, mais de 35 mil likes e diversas 
respostas dos fãs. Enquanto alguns co-
mentam que o JB é péssimo no gelo e que 
poderia levar a boa seria Shawn, outros 
comentam o contrário, dizendo que Men-
des é quem poderá levar a pior. E aí, em 
quem vocês apostam?

Pensando bem, os canadenses pode-
riam se unir e criar uma música juntos, 
não? Aí sim seria uma surra de pop para 
todos os fãs.Brincadeiras a parte, os gatos 
continuam mais amigos do que nunca, e 
o comentário de JB foi apenas para des-
contrair a rivalidade que a mídia criou em 
torno de tudo isso.

Esposa de ator expõe 
traição e marca a 
amante dele em post 
no Instagram

Diane Greta é casada com o ator Logan 
Marshall-Green, da série ‘The OC’ e que fez 
participações em fi lmes como ‘Prometheus’ 
e ‘O Convite’. Ela descobriu que estava sendo 
traída pelo marido e usou as redes sociais 
para comentar o escândalo que a motivou 
pedir divórcio na última semana. O mais 
surpreendente é que ela marcou a amante 
do marido na publicação.

“Eu entrei com pedido de divórcio hoje 
porque as pessoas nem sempre são o que pa-
recem. E para todas as mulheres que estão 
por aí: confi em nos seus instintos. E tomem 
cuidado com toda falsa campeã como @sa-
rahhayoffi cial porque esse tipo de garota 
não liga em dormir com um homem casado 
e pai de duas crianças”, escreveu Diane no 
Instagram. Diane e Logan se casaram em 
2012 e tiveram um fi lho juntos. O ator tam-
bém é padrasto da fi lha de esposa de um re-
lacionamento anterior. Diane Gaeta também 
fez participações em séries, como ‘90210’ e 
‘Barrados no Baile’.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Anitta sobre Bolsonaro: “Faz 
ser normal ter preconceito”
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4/moon. 5/arear — senil. 6/arcano — borrão. 7/guinada.

Depois de ser muito cobrada pelos fãs, Anitta passou a dei-
xar mais claro alguns de seus posicionamentos. Em recente-
mente entrevista à imprensa internacional, a cantora falou 
abertamente sobre Jair Bolsonaro. “Se temos um representante 
que expressa opiniões más sobre diferentes tipos de pessoas, 
de amor, de feminismo, isso faz com que as pessoas sintam que 
é normal ter preconceito”, destacou à agência “EFE”.

No ano passado, durante as eleições, a famosa preferiu se 
manter isenta de assuntos políticos, o que acabou desagradan-
do grande parte de seu público, que faz parte da comunidade 
LGBT – a qual o atual presidente já fez diversas declarações 
contrárias.

A famosa, porém, afi rmou que jamais apoiaria Bolsonaro e, 
algum tempo depois, aderiu à campanha do “Ele Não”. Desde 
então, ela tem opinado cada vez mais a respeito de assuntos 
sociais.

Vale lembrar que Anitta está divulgando o álbum “Kisses”. 
O novo trabalho audiovisual da artista traz à tona temas como 
a liberdade sexual.
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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 escritó-
rio 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 experi-
ência, 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

MR ENGENHARIA LTDA, CNPJ: 30.660.772/0001-10 tor-
na público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Muni-
cípio de Sinop-MT, a Licença Prévia – LP, Licença de Ins-
talação – LI e Licença de Operação – LO para o CONDO-
MÍNIO RESIDENCIAL MULTIFAMILIAR EM ALVENARIA, 
com 03 unidades residenciais, localizado na Rua Líbano, 
Quadra-12, Lote-01, Bairro Menino Jesus II, Município de 
Sinop/MT. 

MB COMERCIO DE VIDROS LTDA - ME, CNPJ n° 
30.162.868/0001-59, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativi-
dades de Comércio varejista de materiais de construção 
não especifi cados anteriormente / Comércio varejista de 
vidros, localizada na Rua Ex-Combatentes, N 50, Centro, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

Madeireira Gramados Eirelli,  Empresa Madeireira Gra-
mados Eireli, CNPJ 32.752.244/0001-17, situada na Ro-
dovia Estadual MT-170 , Município de Colniza/MT, torna-
-se público que requereu junto à Secretaria do Estado de 
Meio Ambiente - SEMA/MT,  Sup. de Recursos Hídricos 
(SURH), em conformidade com o Termo de Referência 
Padrão  Nº12/SURH/SEMA/MT,  o Pedido de OUTORGA 
Captação de Águas Subterrâneas, para regularização de 
01 (um) Poço Tubular existente, para atividade Serrarias 
com desdobramento de madeiras.   

- 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

RESULTADO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 025-2019 – SRP

O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, 
através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições 
que lhe confere a portaria nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados 
que não compareceu nenhum licitante no certame, 
confi gurando portanto licitação Deserta. Juina-MT, 
04 de abril de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

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 PRODUTOS, INSUMOS E MATERIAIS PARA 
A MANUTENCAO DO VIVEIRO MUNICIPAL, 
SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUARIA E 
MEIO AMBIENTE, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO 
DE MATO GROSSO,  estando a sessão pública para 
o dia 23 DE ABRIL DE 2019 ÀS 10:00 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, 08 de Abril de 2019.

 
MARCIO ANTONIO DA SILVA

Pregoeiro Designado
Poder Executivo

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002701142300  066.164.759-
279002701114600  054.620.361-
279002701197200  021.177.911-
279969700000500  281.587.179-
279002700621200  003.600.701-
279002701334800  714.735.801-
279002701438800  050.936.961-
279002701427700  037.608.701-
279030100004300  006.818.961-
279154400                  23.275.492/0001-
279002701311700  894.645.161
279182800                  27.809.158/0001

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

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

 

 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 002/2019 

 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE 

DO PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo dia 

12 de Março de 2019, às 08:00 horas, na Sede do Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL 

SRP Nº 002/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 

EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, A SEREM ENTREGUES NO 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, LOCALIZADA NA 

TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA - PEIXOTO DE 

AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 

CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 

INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, 

em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 

conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019, que poderá ser adquirido 

pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço 

eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, de 

segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 19 de Fevereiro de 2019. 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

 
 

DR 09,10/04/2019. 

 

08/04/2019 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000445-27.2019.4.01.3603 
 

Classe: IMISSÃO NA POSSE Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT Última distribuição: 
11/02/2019 Valor da causa: R$ 2.348,13 Assuntos: Imissão Segredo de justiça? NÃO Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

 

Procurador /Terceiro vinculado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 22/2019 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000445-27.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: AFONSO WALKER 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de terras com 0.4888ha, 
parte de um todo maior com 12,1000ha, denominada Sítio Novo, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 45.919, Ficha 001, Livro 02, do 
Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 1.230, Setor Comercial, Centro – 
Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 – E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 1 de abril de 2019.  
 
(assinado digitalmente) 

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:32 Num. 44331984 - Pág. 1 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040116051421000000043945104 

Número do documento: 19040116051421000000043945104 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) 

AFONSO WALKER (REQUERIDO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 

AFONSO WALKER (REQUERIDO) 

 
 

DR 09,10/04/2019. 

 

08/04/2019 
Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000568-25.2019.4.01.3603 
 

Classe: IMISSÃO NA POSSE Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT Última distribuição: 
18/02/2019 Valor da causa: R$ 9.219,14 Assuntos: Imissão Segredo de justiça? NÃO Justiça gratuita? NÃO 

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Procurador /Terceiro vinculado ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 

 

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 21/201 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000568-25.2019.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: LOURIVAL TOMELIN e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de terras com 1,1859ha, 
parte de um todo maior com 1.029,0693ha,, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos 
presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 55.374, Ficha 001, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 1.230, Setor Comercial, Centro – 
Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 – E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT. 
 
SINOP, 1 de abril de 2019. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 01/04/2019 17:03:31  Num. 44331963 - Pág. 1 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=19040116021735200000043945084 

Número do documento: 19040116021735200000043945084 

Partes 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) 

LOURIVAL TOMELIN (REQUERIDO) 

NORMA MARIA TOMELIN (REQUERIDO) 

UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 

OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 

SINOP, 12 DE NOVEMBRO DE 2018.
Ilmo(a)(s). Sr(a)

ESPÓLIO EMILIA OLANDA PONTES RODRIGUES

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em data de 28/10/2011 Vossa(s) Senhoria(s) fi rmou(aram) a aquisição do 
LOTE 37 (TRINTA E SETE) da QUADRA 08 (OITO) do JARDIM VENEZA 
na cidade e comarca de Sinop, Estado do Mato Grosso. Por conta da referida 
aquisição fi rmada com a LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, Vossa(s) Senhoria(s) 
se comprometeu (ram) a efetuar os pagamentos das parcelas mensais relativas 
aos preços da quota seguindo as condições constantes no referido instrumento. 
Ocorre, entretanto, que até a presente data Vossa(s) Senhoria(s) encontra(m)-
se com parcelas em atraso desde 15/03/2018. Pelo exposto, tem a presente, o 
fi m de NOTIFICÁ-LO(A)(S) para que no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar do 
recebimento desta, compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 , Telefone (66) 3015-0270 , email atraso1@ghfnet.com.br para efetuar(em) 
o pagamento das parcelas que se encontram em atraso, sob pena de fi car 
caracterizada a mora de Vossa(s) Senhoria(s), ensejando a rescisão do referido 
instrumento de aquisição e a devida reintegração na posse pôr parte da notifi cante, 
incidindo, ainda, honorários advocatícios e no pagamento das despesas 
necessárias ao ajuizamento da competente medida judicial, sob pena de serem 
tomadas a medidas judiciais cabível. Fica Vossa Senhoria também notifi cada, que 
para pronto pagamento do atraso será cobrado o adicional de 10% (dez por cento) 
a título de honorários advocatícios extrajudiciais. Fica desde já esclarecido que 
se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês 
com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a rescisão por inadimplência. 
Ressaltamos que também deverão ser quitadas eventuais pendências de 
obrigações contratuais acessórias, tais como IPTU, sob pena de justifi car a 
mencionada rescisão contratual. Porém, se acaso os pagamentos já tenham sido 
efetuados, favor desconsiderar a presente notifi cação.
Contamos com sua compreensão.

______________________________________________
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA

CNPJ: 07.267.254/0001-10
HENRIQUE FAVORETTO DE OLIVEIRA

CPF/MF: 004.466.019-77 09,10,11/2019.

SINOP, 12 DE NOVEMBRO DE 2018.
Ilmo(a)(s). Sr(a)

ESPÓLIO APARECIDO DE ALMEIDA RODRIGUES – CPF: 588.802.919-04

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em data de 28/10/2011 Vossa(s) Senhoria(s) fi rmou(aram) a aquisição do 
LOTE 37 (TRINTA E SETE) da QUADRA 08 (OITO) do JARDIM VENEZA 
na cidade e comarca de Sinop, Estado do Mato Grosso. Por conta da referida 
aquisição fi rmada com a LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA, Vossa(s) Senhoria(s) 
se comprometeu (ram) a efetuar os pagamentos das parcelas mensais relativas 
aos preços da quota seguindo as condições constantes no referido instrumento. 
Ocorre, entretanto, que até a presente data Vossa(s) Senhoria(s) encontra(m)-
se com parcelas em atraso desde 15/03/2018. Pelo exposto, tem a presente, o 
fi m de NOTIFICÁ-LO(A)(S) para que no prazo de 30 (TRINTA) dias, a contar do 
recebimento desta, compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 
577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 , Telefone (66) 3015-0270 , email atraso1@ghfnet.com.br para efetuar(em) 
o pagamento das parcelas que se encontram em atraso, sob pena de fi car 
caracterizada a mora de Vossa(s) Senhoria(s), ensejando a rescisão do referido 
instrumento de aquisição e a devida reintegração na posse pôr parte da notifi cante, 
incidindo, ainda, honorários advocatícios e no pagamento das despesas 
necessárias ao ajuizamento da competente medida judicial, sob pena de serem 
tomadas a medidas judiciais cabíveis. Fica Vossa Senhoria também notifi cada, 
que para pronto pagamento do atraso será cobrado o adicional de 10% (dez por 
cento) a título de honorários advocatícios extrajudiciais. Fica desde já esclarecido 
que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou 
carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao 
cumprimento da obrigação contratual e evitará a rescisão por inadimplência. 
Ressaltamos que também deverão ser quitadas eventuais pendências de 
obrigações contratuais acessórias, tais como IPTU, sob pena de justifi car a 
mencionada rescisão contratual. Porém, se acaso os pagamentos já tenham 
sido efetuados, favor desconsiderar a presente notifi cação. Contamos com sua 
compreensão.

______________________________________________
LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA

CNPJ: 07.267.254/0001-10
HENRIQUE FAVORETTO DE OLIVEIRA

CPF/MF: 004.466.019-77
09,10,11/2019.



Cuiabá derrotou o Luverdense no sábado por 3 a 0

Operário segurou empate com o União no domingo em 0 a 0
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Final reúne as melhores campanhas,
melhor ataque e melhores defesas
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Cuiabá e Operário Vár-
zea-grandense farão a final 
do Campeonato Mato-gros-
sense 2019. As duas equipes 
tiveram a melhor campanha 
na primeira fase, têm a me-
lhor defesa (sofreram apenas 
3 gols cada) e o Cuiabá ain-
da tem o melhor ataque da 
competição – com 31. Além 
disso, ambas seguem invic-
tas.

O Cuiabá chega à sua 
terceira decisão consecuti-
va. Em 2017 e 2018, superou 
o Sinop, sendo a primeira 
nas penalidades. Já o Operá-
rio volta à final após quatro 
anos, quando foi derrotado 
justamente na grande deci-
são para o próprio Dourado.

Desde a derrota em 
Sinop, no jogo de volta da 
final, no dia 7 de maio de 
2017, por 1 a 0 para o Galo do 
Norte, o Cuiabá está invicto 
no Estadual. Na temporada 
passada, sagrou-se campeão 
com 12 vitórias e 3 empates, 
e nesta temporada já acu-
mula 11 vitórias e 2 empates 
– um total de 28 jogos – e 
aproveitamento de 88%.

O Operário passou 
anos em segundo plano, 
com campanhas modestas 
e resultados aquém de sua 
história. Ainda assim, se-
gue como o segundo maior 

campeão do futebol mato-
-grossense, com 10 títulos. 
Entretanto, quem vem logo 
atrás é o próprio Cuiabá, que 
acumula 8 e quer o nono 
justamente sobre o rival de 
Várzea Grande.

“Com méritos, as duas 
melhores equipes do cam-
peonato chegaram à deci-
são. Cuiabá e Operário se 
planejaram para o Estadual, 
enfrentaram adversários ti-
dos como difíceis e, mesmo 
assim, passaram por cima. 
Sinop, Luverdense e União 
Rondonópolis não foram 
páreo e ficaram pelo cami-
nho”, explica o jornalista es-
portivo Clemerson Mendes.

No fim se semana, as 
duas equipes garantiram 
suas vagas na decisão após 
superarem Luverdense e 
União. No sábado, o Cuiabá 
fez 3 a 0 no LEC após já ter 
vencido o jogo de ida por 2 
a 0. Enquanto isso, o Ope-
rário superou o Colorado 
em Rondonópolis por 1 a 0, 
e segurou o 0 a 0 na Arena 
Pantanal.

As duas partidas da fi-
nal do Mato-grossense serão 
disputadas na Arena Panta-
nal, nos dois próximos do-
mingos, dias 14 e 21 de abril, 
às 15h. Não há vantagem: 
caso as partidas terminem 
em igualdade de pontos e 
saldo de gols, a disputa vai 
para os pênaltis.

MATO-GROSSENSE | Cuiabá e Operário sofreram apenas três gols no Estadual e estão invictos
Foto: olhar Esportivo

Foto: thalEs soarEs

Foto: andré durão

VASCO

Thiago Galhardo é afastado

SEGUNDONA

Argentino Escudero fecha com o Cuiabá para a Série B

SINAL DE ALERTA

Flamengo ultrapassa 
50 cartões

Jogadores reunidos Maracanã no pronunciamento de Leandro Castán 

Gabigol foi expulso após entrada dura em 
Flamengo x Peñarol

Foto: Maurícia da Matta 

Escudero treinou no Vitória 1,5 mês antes de acertar a sua 
saída do clube 

DA REPORTAGEM

O Vasco divulgou que 
o meia Thiago Galhardo 
não faz mais parte dos pla-
nos do clube. O jogador 
havia sido cortado da rela-
ção para a semifinal con-
tra o Bangu, vencida pelo 
Cruz-Maltino por 2 a 1 no 
domingo. O meia tem con-
trato até o fim do ano com 
o clube. Galhardo vai trei-
nar de forma separada do 
elenco, junto com outros 
jogadores que não vem 
sendo utilizados. A ideia 
da diretoria não é rescindir 
seu contrato, mas, sim, ne-
gociar o atleta. Ele não será 
multado. Não foi informa-
do, pelo Vasco, um motivo 
concreto para a decisão.

Veja o comunicado do 
Vasco:

“Por decisão da direto-
ria do Club de Regatas Vas-
co da Gama, o atleta Thia-
go Galhardo não faz mais 
parte dos planos do clube”. 
Minutos antes de o Vasco 
divulgar o afastamento do 
jogador, chamou atenção 
a ausência do meia Thiago 
Galhardo na sala de im-
prensa do Maracanã. Todos 
os jogadores ali estavam ao 
lado do capitão Leandro 
Castán, que fez um pro-
nunciamento em defesa da 
união do grupo e contra o 
vazamento de informações 
internas para a imprensa.

O zagueiro, aliás, em 
seu discurso saiu em defe-
sa de três jogadores: Maxi 
López, Luiz Gustavo e Pi-
kachu. São três atletas que 
falaram bastante durante 
a reunião da última sexta, 

ASSESSORIA

Sem acerto entre o 
meia argentino Escudero 
e o Vitória, o Cuiabá en-
trou na disputa e chegou 
a um acordo com o atleta 
para a disputa da Série B 
do Campeonato Brasilei-
ro. 

O jogador chegou na 
capital nesta segunda (8) 
para assinar um contra-
to até o fim de 2019. For-
mado nas categorias de 

DA REPORTAGEM

Em meio aos jogos 
decisivos deste início de 
temporada, o Flamengo se 
classificou para a final do 
Campeonato Carioca e é 
vice-líder do Grupo D da Li-
bertadores. O emocional do 
elenco tem sido posto em 
teste diante da pressão por 
resultados em 2019. Sem le-
vantar nenhum caneco no 
ano passado, o Rubro-Negro 
terá a primeira grande chan-
ce contra o Vasco, quem en-
frentará nos próximos dois 
finais de semana.

Neste contexto, um fa-
tor chama a atenção: o nú-
mero alto de cartões levados 
pelos jogadores do Fla nesses 
primeiros 18 jogos do ano. 
Foram 52, o que representa 
média de 2,9 por partida. Os 
clássicos foram os confron-
tos com mais advertências 
para os rubro-negros, sendo 
três deles em Fla-Flus. Abel 
Braga reconheceu o nível 
pegado do confronto contra 
o rival. Para ele, o clássico 
mais charmoso do país dei-
xou de existir.

Sem psicólogo há cerca 
de um mês (desde que Al-

quando a diretoria foi co-
brada pelos salários atrasa-
dos. Castán não citou Thia-
go Galhardo, outro com 
participação bastante ativa 
na reunião. O meia, que 

berto Filgueiras foi remane-
jado para outra área dentro 
do clube), Abel Braga não se 
preocupa com a falta de um 
profissional para auxiliar o 
elenco. “Não vejo nenhum 
tipo de preocupação que te-
nhamos que ter, uma aten-
ção diferente daquela que 
nós trabalhamos. É um gru-
po excelente de trabalho”, 
reforçou Abel.

A quantidade de car-
tões, porém, se revela preo-
cupante quando comparada 
com os últimos cinco anos. 
Nesta temporada, foram 49 
amarelos e três vermelhos 
(dois para Bruno Henrique 
e um para Gabriel). Em 2018 
foram 41 amarelos e quatro 
vermelhos nas primeiras 18 
partidas.

Nos três anos anterio-
res, o número de cartões não 
superou o desta temporada 
nos primeiros 18 jogos ofi-
ciais. Foram 32 cartões (29 
amarelos e três vermelhos) 
em 2017, 24 (22 amarelos e 
dois vermelhos) em 2016 e 
45 (43 amarelos e dois ver-
melhos) em 2015. 

No elenco deste ano, 21 
jogadores diferentes já fo-
ram advertidos.

não tinha boa relação com 
os dirigentes, é apontado 
como um dos jogadores 
que organizaram a reunião.

Galhardo também es-
tava incomodado por ainda 

não ter sido procurado para 
renovar seu contrato. Situ-
ação diferente as de Wer-
ley, Castán e Maxi, que têm 
mantidos conversas com a 
diretoria.

base do Vélez Sarsfield da 
Argentina, Escudero não 
joga profissionalmente 
desde setembro de 2017, 
quando ainda defendia o 
Vasco.

Esta é a primeira con-
tratação anunciada oficial-
mente pelo Cuiabá para a 
disputa Série B do Brasi-
leiro. A diretoria do clube 
assumiu que sabe da situ-
ação do jogador, que não 
joga há quase dois anos, 
e acredita que ele estará 

pronto para ajudar o time 
mato-grossense no Brasi-
leiro.

Escudero desembar-
ca em Cuiabá nesta segun-
da-feira e a expectativa é 
que já esteja apto para en-
trar em campo na estreia 
da Série B do Brasileiro, 
no dia 27 de abril, contra 
o Criciúma. Em nota ofi-
cial na semana passada, o 
atleta afirmou que os re-
latórios médicos e da co-
missão técnica do Vitória 

foram positivos sobre a 
sua condição física.

Escudero teve passa-
gens por grandes clubes 
do futebol brasileiro como 
Vasco, Grêmio, Atlético-
-MG, mas foi no Vitória 
onde teve mais destaque 
entre os anos de 2013 e 
2015. Foram 100 partidas 
com o time baiano e 22 
gols marcados. O meia ar-
gentino ainda figurou nas 
seleções de base da Argen-
tina.
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Feira Sustentável traz opções de orgânicos 

Ações são desenvolvidas em MT 
para combater o sedentarismo
DA REPORTAGEM

Embora no fim de semana 
comemore-se os dias mun-
diais da Atividade Física (sá-
bado) e da Saúde (domingo), 
boa parte da população con-
tinua ociosa e, consequente-
mente, sob o risco de con-
trair doenças, em especial as 
causadas pelo sedentarismo, 
como diabetes, hipertensão, 
obesidade, osteoporose e de-
pressão.

Cuiabá, que completou 
ontem (8) seu tricentenário 
de fundação, não foge à re-
gra. Segundo a pesquisa Vi-
gitel (Vigilância de Fatores 
de Risco e Proteção para Do-
enças Crônicas por Inquérito 
Telefônico), divulgada em 
2018, seis em cada 10 cuiaba-
nos não praticam atividade 
física de intensidade mode-
rada no tempo mínimo de 
150 minutos semanais. No 
Brasil, a média é mais bai-
xa, pouco mais de cinco em 
cada 10 habitantes.

Resultado: Cuiabá é a capi-
tal brasileira com maior per-
centual de adultos do sexo 
masculino com excesso de 
peso – mais de seis (65,8%) 
em cada 10 habitantes. A 
média geral só não é maior 
porque as mulheres não dei-
xam. O percentual de obesi-
dade feminino fica em 49,5%. 
Além disso, Cuiabá ocupa a 
quarta posição no ranking 

nacional quando se trata de 
obesidade, com média de 
22,7% em ambos os sexos.

“As doenças causadas pelo 
sedentarismo matam mais 
que a soma de todas as do-
enças. Hipertensão e diabe-
tes respondem por 56% das 
mortes não violentas”, afirma 
o profissional de Educação 
Física da Secretaria estadual 
de Segurança Pública (Sesp), 
Valdecarlos Santos, alertan-
do que podem ser evitadas 
pela simples prática de exer-
cícios ou atividades físicas.

“O sedentarismo funciona 
como um círculo vicioso. A 
pessoa em idade produtiva 
que não pratica nenhuma 
atividade física chega em 
sua casa cansado, se alimenta 
mal, não dorme bem e acor-
da mal. No entanto, quando 
se exercita, o círculo torna-
-se virtuoso. Isto é, tem-
-se um dia mais tranquilo, 
se alimenta melhor, dorme 
melhor e acorda bem, com 
disposição para mais um dia 
de trabalho”, conclui Valde-
carlos Santos.

AUSÊNCIA NO
TRABALHO
Para o também educador 

físico Max Moraes, da Se-
cretaria estadual de Planeja-
mento e Gestão (Seplag), as 
doenças causadas pelo se-
dentarismo (especialmente 
diabetes, hipertensão e oste-

DIA MUNDIAL DA SAÚDE | Cuiabá é a capital com mais adultos do sexo masculino com excesso de peso
Foto: PreFeitura de Cuiabá

Foto: reProdução

Foto: bombeiros

MAIS SEGURANÇA

Nova carteira de identidade
já está sendo emitida em MT

SORRISO

Onça-parda passa madrugada em
árvore após ser acuada por cães

SORRISO

Morre motociclista 
que bateu na traseira 
de uma carreta

SINOP

Adolescente é 
executado a tiros

Documento irá conter o CPF e 15 dados opcionais como o nome social 

Animal foi encontrado em uma chácara na MT-242 

Foto: Portal sorriso

Elielton Reis da Silva faleceu sábado no Hospital Regional

DA REPORTAGEM

O novo modelo da car-
teira de identidade está em 
vigor no Estado de Mato 
Grosso desde a última se-
mana. Todo RG solicitado a 
partir de agora será impresso 
no novo padrão, regulamen-
tado pelo Decreto Federal nº 
9.278, de 5 de fevereiro de 
2018.

Além do número do 
RG, o documento irá conter 
o CPF e 15 dados opcionais 
como o nome social, o nú-
mero do Documento Nacio-
nal de Identificação (DNI), 
da Carteira Nacional de Ha-
bilitação (CNH), Título de 
Eleitor, Carteira de Trabalho 
e Previdência Social, Cartão 
Nacional de Saúde, identida-
de profissional, certidão de 
reservista, dentre outros.

DA REPORTAGEM

Uma onça-parda foi 
acuada por cachorros em 
uma árvore numa chácara 
na rodovia estadual MT-242, 
em Sorriso. Ao notar o ani-
mal, o dono da propriedade 
acionou o Corpo de Bom-
beiros. Ao chegar no local, o 
proprietário contou que os 
cachorros haviam acuado o 
animal na noite da sexta (5) 
e só notou a onça no sábado 
(6), quando acionou a guar-
nição.

DA REPORTAGEM

Faleceu no Hospital Re-
gional de Sorriso o eletricis-
ta Elielton Reis da Silva, 23 
anos, que bateu sua moto na 
traseira de uma carreta que 
estava estacionada Rua Vale 
Dourado, no bairro Rota do 
Sol. Segundo informações, o 
motociclista bateu no veículo 
de carga que estava estacio-
nado no sentido oposto ao 
que ele trafegava. A diretoria 
do HRS informou que Silva 
havia sofrido traumatismo 
craniano. Ele estava inter-
nado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI). Um morador 
informou que saiu de casa 

DA REPORTAGEM

Um adolescente, 16 
anos, foi encontrado morto 
na madrugada desta segun-
da-feira (8) na Rua 11, próxi-
mo à Avenida Paulo Pan, no 
bairro Boa Esperança, em 
Sinop. Segundo informações 
da Politec, foram pelo me-
nos dois disparos que atin-
giram a testa e o queixo – e 

assim que ouviu um barulho 
e logo avistou o motociclista 
caído debaixo da carreta com 
um possivelmente afunda-
mento de crânio. Ele acionou 
os bombeiros, que o encami-
nharam para o Hospital Re-
gional de Sorriso em estado 
grave. Há suspeita de que o 
piloto trafegava sem usar o 
capacete. Porém, essa infor-
mação e as causas do aci-
dente ainda serão apuradas. 
Elielton era casado. O corpo 
dele foi trasladado para o 
Maranhão. Nas redes sociais, 
muitos amigos e familiares 
lamentaram a morte precoce 
do rapaz.

deixaram o rosto bastante 
desfigurado. Ainda não há 
informações das circunstân-
cias em que ocorreu o crime. 
O corpo foi encaminhado ao 
Instituto Médico Legal (IML) 
para exame de necropsia, 
antes de ser liberado para os 
procedimentos fúnebres. Até 
o fechamento desta edição, 
nenhum suspeito do crime 
havia sido capturado.

Segundo os bombeiros, 
a onça apresentou resistên-
cia com a aproximação. O 
dono da chácara foi orien-
tado a prender os cachorros 
para que o animal descesse 
por conta própria e voltasse 
para o habitat, já que o local 
fica numa área de reserva au-
xiliar.

Como a onça não apre-
sentava risco ao morador, 
os bombeiros encerraram a 
ocorrência. Até a saída dos 
militares, a onça permane-
ceu no mesmo lugar.

SAÚDE NOS 
ASSENTAMENTOS

A prefeitura de Cláudia, por meio da 
Secretaria de Saúde, realizou durante o 
mês de março ações em assentamentos 
com o objetivo de informar e conscientizar. 
Foram realizados exames preventivos con-
tra o câncer de mama, testes rápidos, entre 
outros procedimentos. Os alunos tiveram 
palestras sobre o transmissor da chikun-
gunya e dengue, como prevenir os locais 
de proliferação do mosquito Aedes Aegyp-
ti, responsável pelas patologias. Prevenção 
contra o uso de drogas, paz, cidadania e di-
reitos humanos também foram abordados.

MUTUM RECEBE 
DOAÇÕES

Nova Mutum poderá receber doa-
ções de pessoas físicas para o Fundo Mu-
nicipal dos Direitos da Criança do Ado-
lescente de Nova Mutum (FMDCA), no ato 
da declaração do imposto de renda. Os 
recursos serão revertidos para programas 
sociais. A declaração anual vai até dia 30 
de abril e o contribuinte pode destinar 3% 
para o Fundo. No ano passado foi arreca-
dado R$ 24 mil. Marines Cavalim Pivetta, 
Secretária de Cidadania e Assistência So-
cial destaca que a ajuda dos contadores é 
estratégia para o sucesso da campanha.

CAPOTAMENTO NA BR

Pelo menos oito pessoas ficaram feri-
das após um ônibus sair da pista e capotar 
na BR-163, em Diamantino na tarde desta 
segunda-feira (8). De acordo com a Rota do 
Oeste, concessionária que administra a ro-
dovia, o acidente ocorreu por volta das 13h40, 
no km 529.  Ao todo, 19 pessoas estavam 
dentro do ônibus, da Secretaria de Saúde de 
Nova Canaã do Norte. Segundo informações 
preliminares, o veículo teria saído da pista, 
capotando em seguida. Oito pessoas foram 
encaminhadas ao Hospital de Nova Mutum, 
sendo três em estado leve, 4 em estado mo-
derado e uma em estado grave.

diVulGação

omusculares) são a segunda 
maior causa do absenteísmo 
(ausência no trabalho) de 
servidores públicos estadu-
ais – a primeira são as doen-
ças mentais.

Responsável pelo projeto 
Vida Saudável, em execução 
na secretaria há cinco anos, 
ele explica que o seu prin-
cipal fundamento é estimu-
lar o autocuidado. Mensal-
mente, peso, percentual de 
gordura e índice de massa 
corporal dos servidores são 
monitorados. “Diversos es-
tudos mostram que basta a 
implantação de uma ação 
de vigilância do peso, que as 
pessoas já começam a mudar 
seus hábitos, porque passam 
a ficar mais atentas com o 
próprio corpo e se cuidam 
mais”. Simultaneamente ao 
Vida Saudável, os servidores 
da Seplag têm como opção 
o Vou Correr, uma atividade 
de caminhada e corrida no 
Parque das Águas, localizado 
próximo a Centro Político 
Administrativo.

CAMINHADAS E
GINÁSTICA
Caminhadas, treinamento 

funcional e ginástica laboral 
também fazem parte do co-
tidiano dos servidores da Se-
cretaria de Estado de Fazen-
da. Segundo Daniel Araújo, 
coordenador de Saúde no 
Trabalho e Qualidade de 

Vida da Sefaz, as caminha-
das são feitas no Parque das 
Águas. Embora estimuladas, 
são de iniciativa dos próprios 
servidores, que se organi-
zaram espontaneamente e 
reúnem principalmente os 
lotados na superintendência 
de Gestão de Pessoas.

O treinamento funcional 
ainda é novidade. Foi lança-
do no final de março e é feito 
nas próprias dependências 
da secretaria, aproveitando 
escadas e pátios, sempre en-
tre 17h15 e 18horas, permitin-

do que o servidor se exercite 
e, ao mesmo tempo, fuja do 
horário de pico do trânsito 
cuiabano. Aos interessados 
em participar, as inscrições 
estão abertas.    

Já a ginástica laboral, feita 
diariamente à tarde, por 20 
minutos, durante o horário 
de expediente, é bem mais 
antiga. É realizada desde 
2005, quando foi criada a 
unidade de Saúde no Traba-
lho e Qualidade de Vida.

Coordenada por um pro-
fissional de educação física, 

tem como proposta comba-
ter doenças como LER (Le-
são por Esforço Repetitivo) e 
DORT (Distúrbio Osteomus-
cular Relacionado ao Traba-
lho).

Também está aberta a to-
dos os servidores da Sefaz 
e, aos interessados, basta 
comparecer ao local e horá-
rio marcados previamente. 
Segunda, quarta e sexta, na 
Escola Fazendária, enquanto 
terça e quinta, na Superin-
tendência de Gestão de Pes-
soas.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 09 de abril de 2019 08 | www.diariodoestadomt.com.br


