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3 JOGOS

PSD quer
candidaturas
próprias
em 2020

Palmeiras
vive seca
de gols na
temporada

Sendo o segundo partido com o 
maior número de gestores em 
Mato Grosso, o PSD se prepara 
para estar na cabeça de chapa de 
pelo menos 60 municípios nas 
eleições do ano que vem. A defi -
nição aconteceu durante assem-
bleia estadual da sigla e atende 
a uma determinação do diretório 
nacional.                                  Página  - 3

Por mais que 2014 tenha sido 
o ano do centenário do Pal-
meiras, o torcedor alviverde 
não faz muita questão de re-
lembrar o péssimo ano vivido 
pela equipe dentro de campo. 
Mas, se não marcar contra o 
Junior, hoje, o time de Felipão 
vai igualar sequência nega-
tiva daquele ano, quando os 
palmeirenses fi caram quatro 
jogos consecutivos sem mar-
car um gol.
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SINOP

SINOP

Infraestrutura:
R$ 1 bi em 
investimentos

Mutirão
fi naliza
no Camping

Durante o Fórum Governo 
e Prefeitura – Cidades de Mato 
Grosso, o secretário de Infra-
estrutura e Logística, Marcelo 
de Oliveira, juntamente com 
o governador Mauro Mendes, 
anunciaram que o governo vai 
investir R$ 1 bilhão de recursos 
próprios na infraestrutura da 
malha viária de Mato Grosso, já 
para o ano de 2019.

 Página - 3

Nesta terça, o mutirão 
de combate à dengue fi nalizou 
suas ações no Camping Club, 
em Sinop. Todas as equipes 
foram direcionadas ao bairro 
e objetivam realizar vistorias, 
orientações e recolhimento de 
materiais diversos que podem 
funcionar como potenciais 
criadouros do mosquito Aedes 
aegypti.                        Página - 7
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Um Projeto de Lei que tramita na Assembleia prevê a instalação de “pedagiômetros” para di-
vulgação dos valores arrecadados com pedágio em trechos de rodovias estaduais concedidas 
à iniciativa privada. O projeto é de autoria do deputado Sílvio Fávero e tramita na Casa de Leis 
desde o dia 27 de março.                   Página 7

TRANSPARÊNCIA

Projeto sugere “pedagiômetro”
para divulgar valor arrecadado



Um SSD para chamar de “seu”!
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des disponíveis no mercado, em rela-
ção à sua disponibilidade de investir 
e sua necessidade de espaço.

Feito isso é importante definir 
o que vai ou não ser migrado para o 
novo HD. Tendo em vista que HDs SSD 

tende a ser encontrados em ta-
manhos menores, é comum 
que você acabe ficando com os 
dois discos em seu computa-
dor, e definir o que vai ficar na 
unidade de acesso rápido pode 
fazer toda a diferença.

Com tudo definido é hora de 
comprar e instalar a nova uni-
dade. Ao contrário do que eu 
fiz, não recorra à clonagem do 

disco. Solicite que o profissional faça 
toda a instalação “do zero”, deixando o 
computador do jeito que você precisa. 
Demora um pouco mais, mas os resul-
tados são melhores. O tempo gasto, 
com certeza, vale a pena.

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!

Tenho falado bastante sobre HD 
SSD, mas esse assunto gera dúvidas 
para muita gente, especialmente quem 
tem pouca afinidade com tecnologia. 
Vamos partir do “básico”: o que vem a 
ser um HD? HD é a unidade de arma-
zenamento dos com-
putadores. É ali que 
ficam armazenados os 
arquivos do sistema 
operacional, dos apli-
cativos e, claro, de seus 
arquivos.

Os HD´s tradicio-
nais contam com dis-
cos, em alta rotação, 
sendo lidos por leito-
res em “braços” móveis, algo que gasta 
tempo e, evidentemente, tem incontá-
veis chances de dar problema.

A nova tecnologia traz discos “sóli-
dos”, sem partes móveis e com leitura e 
gravação cem por cento digital.

Em outras palavras: uma tecnologia 
é totalmente diferente da outra. Isso 
resulta em uma unidade mais segu-
ra, mais confiável, mais rápida e mais 
eficiente. É velocidade e tranquilidade 
para o usuário.

Para “migrar” para um disco SSD 
você vai precisar de ajuda profissional. 
É interessante fazer um pequeno estu-
do sobre o custo e tamanho das unida-
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Por mais que postagens do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) nas redes sociais sugiram o 
contrário, inexistem soluções simples para pro-
blemas complexos e antigos. Tome-se o caso do 
Mais Médicos. Após a saída atabalhoada da di-
tadura cubana do programa, ainda antes de sua 
posse, o mandatário apressou-se a comemorar 
o rápido preenchimento das vagas por brasilei-
ros —como se fosse o bastante para remediar a 
situação.

Três meses após assumir o cargo, Bolsonaro 
tem agora de se haver com a realidade. Confor-
me noticiou esta Folha, dos 7.120 profissionais 
que assumiram postos no Mais Médicos entre 
dezembro de 2018 e janeiro deste ano, 1.052 (15% 
do total) já desistiram. Defecções eram previsí-
veis, visto que a aderência dos brasileiros sem-
pre constituiu dificuldade. Preocupa, ademais, 
que um percentual tão expressivo tenha sido 
atingido em apenas um trimestre. Entre 2013 e 
2017, a taxa de abandono em até um ano ficou 
em 20%.

Não há data prevista para o preenchimento 
dessas vagas, condenando comunidades que de-
pendem exclusivamente do programa a impro-
visarem atendimento médico a seus moradores. 
Em Manaquiri (AM), por exemplo, um posto de 
saúde que atende 800 famílias ficou sem médico. 
Os municípios periféricos e de perfil socioeco-
nômico mais desfavorável compõem, como in-
felizmente seria de esperar, o rol dos mais atin-
gidos. A maior taxa de desistências, 31%, ocorreu 
em locais cuja população extremamente pobre 
perfaz 20% ou mais do total.

O problema, todavia, também é significa-
tivo em capitais e regiões metropolitanas, nas 
quais se contou um quinto das defecções. Nesses 
centros urbanos, as vagas do Mais Médicos estão, 
em geral, nas áreas mais distantes e violentas.

Alterar esse padrão, que prejudica sobretudo 
estratos já vulneráveis, passa pelo oferecimento 
de melhores condições de trabalho em hospitais 
e postos de saúde —embora mesmo isso não ga-
ranta solução definitiva. Outras opções incluem 
a criação de uma carreira federal no SUS e a am-
pliação da telemedicina. Inútil, como vai ficando 
claro, é tratar o programa como mais um cavalo 
da batalha política.

Editorial

Mais desistências

Ranking dos Políticos - Facebook

sionais.
Como se colocar no lugar do outro 

sem ter esse discernimento? Como com-
preender e até mesmo oferecer ajuda quan-
do não se admite estar errado? Empatia 
é um exercício necessário que nos exige 
desconstruir pensamentos, admitir erros 
e respeitar o ser humano, independente de 
quem seja.

Não é não. Ninguém disse que seria 
agradável ouvir vários ao longo da vida, 
mas aprender a lidar com cada um deles é 
fundamental para a saúde dos relaciona-
mentos. Especialmente em um país no qual 
morrem tantas mulheres, todos os dias, 
ano após ano. Este recorte aqui é necessá-
rio porque, segundo o Mapa da Violência 
2015, dos 4.762 homicídios de mulheres re-
gistrados em 2013, 50,3% foram cometidos 
por familiares das vítimas. Além disso, em 
33,2% do total dos casos o autor do crime foi 
parceiro ou ex-parceiro da vítima, o equi-
valente a quatro feminicídios por dia.

São casos e situações em que mulheres 
foram vítimas do machismo, da cultura que 
cria homens agressivos, que são admirados 
pela força e incansavelmente incentivados 
a ocuparem posição de liderança em todos 
os espaços, inclusive dentro de casa.

Além da imposição de autoridade, há o 
sentimento de posse, entre outras raízes 
machistas, como o entendimento de que 
as tarefas domésticas e a criação dos filhos 
cabem apenas às mulheres. Numa repro-
dução sistemática, estes conceitos passam 
de geração a geração, de pais para filhos.

Mudar isso requer um esforço constan-
te, mas que só é possível quando reconhe-
cemos nosso papel nesta construção cultu-
ral, seja como pai, mãe, filho, irmão, amigo, 
etc. Aprender a dizer e ouvir “não” é um 
bom começo.

NARA ASSIS É JORNALISTA E SERVI-
DORA PÚBLICA ESTADUAL

Já tomou sua dose de “não” hoje?

TOMA LÁ, DÁ CÁ
O Cidadania (antigo PPS) mal foi criado e 

já vive um clima ruim em Cuiabá. Isso por-
que o presidente estadual da sigla, Marcos 
Marrafon, quer atrair um vereador da Capi-
tal para se filiar, com vistas às eleições de 
2020. O problema é que, em troca (usando o 
famoso “toma lá, dá cá”), ofereceu a presi-
dência do diretório de Cuiabá a um assessor 
do tal vereador, alijando outras lideranças 
que teriam melhores condições de assumir 
o posto. A manobra foi mal digerida e poderá 
causar defecções na sigla.

DIÁRIAS DE AGENTES
O Governo do Estado gastou cerca de 

R$ 9 milhões, em 2018, com pagamento de 
diárias de agentes do sistema penitenci-
ário e policiais militares durante o trans-
porte de presos para audiências judiciais. 
A informação foi dada pelo desembar-
gador Orlando Perri, que atua como su-
pervisor do Grupo de Monitoramento e 
Fiscalização do Sistema Carcerário do 
Tribunal de Justiça, durante discussão da 
possibilidade de implantação do sistema 
de audiências via videoconferência com 
reeducandos nas unidades prisionais do 
Estado.

SEM CRISE
A Prefeitura de Vila Rica vai gastar R$ 

200 mil na contratação de dois shows ser-
tanejos, para comemorar o aniversário de 33 
anos de emancipação política do município. 
Segundo extrato publicado no Diário Oficial 
do Estado, o cantor sertanejo Loubet recebe-
rá R$ 65 mil pela apresentação. Já a dupla 
Bruno & Barreto será contratada por R$ 135 
mil. A festa acontece entre os dias 10 e 13 de 
maio.

Carros ‘boiando’ na rua Jardim Botânico, Zona Sul. Este é o resultado 
da tempestade que caiu no Rio de Janeiro na noite de segunda que deixou 
três mortos: um homem na Gávea, uma pessoa em um táxi e duas irmãs no 
Leme. A terça começou com mais chuva. Às 5h20, pancadas moderadas 
atingiam toda a cidade.

Assim como tudo, em todos os setores, existem 
dispositivos de marcas boas ou ruins. Quando for 
comprar seu HD SSD não se deixe levar pelo preço. 
Compre em lojas de confiança, procurando marcas 
e modelos que sejam bem avaliados por usuários e 
técnicos e desconfie de tudo que for excessivamente 
barato. Saber escolher faz toda a diferença.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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NARA ASSIS
Aceitar o não significa também respei-
tar o limite do próximo, a vontade do 
outro

Ninguém gosta de receber um “não”. 
Frustração é um sentimento difícil de li-
dar, às vezes machuca, causa irritação, 
incomoda. E exatamente por isso é funda-
mental para o desenvolvimento do ser hu-
mano.

Se estivermos confortáveis, seguros, 
não há como aprendermos a adminis-
trar as adversidades e superá-las. Passar 
por frustrações é um incentivo que leva a 
ações conscientes, e este aprendizado co-
meça ainda quando somos bebês.

Certamente, você já presenciou o 
“show” de alguma criança contrariada no 
supermercado, no parque, no meio da rua. 
As novas gerações têm cada vez mais di-
ficuldades em ouvir não, em compreender 
isso como algo natural e que a vida segue. 
Não é preciso ser PHd no assunto para en-
tender as consequências de não trabalhar 
isso ainda na infância: criam-se pequenos 
imperadores, que não aceitam limites e 
têm dificuldades de seguir regras.

Não falo do cumprimento de normas 
básicas, como não virar à direita quando 
a placa determina seguir o sentido oposto 
– embora sejam muito importantes, vale 
ressaltar – mas dos conflitos psicológicos 
gerados por estas atitudes. Quem sempre 
ouviu sim dificilmente reage bem ao pri-
meiro não, e os próximos tendem a ser ain-
da piores.

Quem sempre ouviu sim também tem 
dificuldade em falar não. As pessoas que 
conheço com este perfil esquivam-se da 
responsabilidade de negar qualquer pedi-
do. Ou a repassam para um terceiro ou sim-
plesmente cedem, mesmo não querendo ou 
não podendo.

Aceitar o não significa também respei-
tar o limite do próximo, a vontade do outro. 
Atitudes tão simples, mas cada vez mais 
raras, que refletem sobremaneira nos rela-
cionamentos pessoais, amorosos e profis-

IMAGEM DO DIA

“A maior taxa de desistências ocorreu 
em locais cuja população extremamente 
pobre perfaz 20% ou mais do total

“
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ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual
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Investimento com recursos próprios: R$ 296 milhões

Governo planeja R$ 1 bilhão em 
investimentos de infraestrutura 
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

Durante o Fórum Go-
verno e Prefeitura – Cidades 
de Mato Grosso, o secretá-
rio de Infraestrutura e Lo-
gística, Marcelo de Oliveira, 
juntamente com o governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
anunciaram que o governo 
vai investir R$ 1 bilhão de 
recursos próprios na infra-
estrutura da malha viária de 
Mato Grosso, já para o ano 
de 2019.

Os recursos serão uti-
lizados para a construção, 
manutenção e restauração, 
além da construção de novas 
pontes. 

“É muito importante 
que tenhamos esses recursos 
para investir em logística já 
no primeiro ano de governo, 
para que possamos resolver 
em parte os problemas que 
assolam o Estado há tantos 
anos”, afirmou o secretário.

Desse montante, R$ 
296 milhões serão destina-
dos para a construção de 
novas rodovias estaduais. 
R$ 180 milhões irão para a 
pavimentação de estradas, 
em forma de parceria com 
os municípios. “As parcerias 
com associações e consór-
cios municipais nos trarão 

em torno de 2,5 mil lotes de 
novos asfaltos em posições 
estratégicas, que melhora-
rão a logística para o escoa-
mento da produção de Mato 
Grosso”, disse Oliveira.

De acordo com o se-
cretário, os valores serão 
investidos ainda na troca de 
pontes de madeira por pon-
tes de concreto. O montante 
previsto para a iniciativa é de 
R$ 166 milhões. Para a ma-
nutenção das já existentes, a 
administração estadual des-
tinou R$ 15 milhões. Na ma-
nutenção das rodovias estão 
previstos R$ 55 milhões e na 
restauração ou revitalização, 
mais R$ 70 milhões.

MT-140 
E MT-422
Entre as obras anuncia-

das e liberadas pelo Governo 
do Estado está a pavimenta-
ção asfáltica da MT-140 que 
liga Santa Carmem a Vera. 
O recurso de R$ 25 milhões 
deve ser divido entre mu-
nicípio e Estado, sendo R$ 
15 milhões da Secretaria de 
Estado de Infraestrutura e 
Logística (Sinfra). Outra ro-
dovia, a MT-422, entre União 
do Sul e Santa Carmem tam-
bém devem receber asfalto 
seguindo o recurso de Parce-
ria Público Privado (PPP).

RODOVIAS ESTADUAIS | Recursos serão utilizados na construção, manutenção e restauração da malha viária
Foto: Secom-mt

ALERTA

Mais de 50 mil eleitores podem
ter título de eleitor cancelado

PREPARANDO TERRENO

PSD se mobiliza e quer ter
candidaturas próprias em 2020

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O Tribunal Regional 
Eleitoral apresentou o nú-
mero de eleitores que es-
tão em débito com a Justiça 
Eleitoral. São mais de 50 mil 
eleitores que podem ter o 
cancelamento de seus títulos 
eleitorais. As pessoas que não 
votaram e não justificaram 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Sendo o segundo parti-
do com o maior número de 
gestores em Mato Grosso (25 
prefeitos, 21 vice-prefeitos, 
além de 268 vereadores), o 
Partido Social Democrático 
(PSD) se prepara para estar 
na cabeça de chapa de pelo 
menos 60 municípios nas 
eleições do ano que vem. A 
definição aconteceu durante 
assembleia estadual da sigla e 
atende a uma determinação 
do diretório nacional.

Um dos focos do PSD 
é Cuiabá, onde atualmente 
faz parte da administração, 
tendo como vice-prefeito, 
Niuan Ribeiro. Mesmo que 
o atual prefeito, Emanuel 
Pinheiro, decida tentar a re-
eleição, seu vice já é coloca-
do como pré-candidato, em 
um claro rompimento com o 
emedebista.

“O PSD já se consolidou 
como um grande partido. 

nas últimas três eleições têm 
até o dia 6 de maio para efe-
tuar a regularização.

Na internet, o interessa-
do pode consultar sua situa-
ção entrando no site do TRE 
(http://www.tre-mt.jus.br), ir 
na aba “eleitor” e, em segui-
da, “situação eleitoral” para 
informar o nome completo 
e a data de nascimento ou o 
número do título eleitoral. 

Estamos aptos para disputar 
as eleições municipais com 
candidaturas próprias”, de-
clarou o presidente estadual 
da sigla, Carlos Fávaro.

Depois da reunião com 
as principais lideranças do 
partido em Mato Grosso, fi-
cou definido as regiões estra-
tégicas de ação. O ex-deputa-
do Zé Domingos Fraga ficará 
responsável pela articulação 
da campanha e reestrutura-
ção dos diretórios munici-
pais.

Sinop, Tangará da Ser-
ra, Cáceres e Rondonópolis 
terão coordenações moni-
toras de perto por algumas 
lideranças. Na Capital do 
Nortão, a estruturação ficará 
com o próprio presidente do 
partido, Carlos Fávaro, e que 
vai alçar o nome do empre-
sário Roberto Dorner como 
pré-candidato ao Paço Mu-
nicipal.

O deputado Nininho 
cuidará da Região Sul. Toni-
nho e Niuan articulam em 

O sistema emitirá a certidão 
informando a situação do 
eleitor.

Para que a regularização 
seja concretizada, o eleitor 
deverá se apresentar na seção 
eleitoral com um documento 
com foto e os comprovantes 
de justificativa. O eleitor que 
não votou e nem justificou 
dentro do prazo previsto em 
lei, terá que pagar uma multa 

Cuiabá e o ex-deputado Wag-
ner Ramos e o presidente da 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM), Neu-
rilan Fraga, em Tangará da 
Serra.

para cada ausência, cujo va-
lor varia em cada município 
a critério do juiz eleitoral.

O eleitor que não re-
gularizar ficará impedido 
de exercer diversos direitos, 
entre eles: votar, obter pas-
saporte, tomar posse em car-
go público, fazer ou renovar 
matrícula em instituições de 
ensino oficial ou fiscalizado 
pelo governo.

Dos 25 prefeitos com 
mandato em vigência, 16 po-
derão concorrer à reeleição, 
entre eles está o prefeito de 
Lucas do Rio Verde, Luiz Bi-
notti.

GÁS MAIS 
BARATO
O Ministro da Economia, 

Paulo Guedes, declarou nesta 
terça-feira (9) que o governo quer 
reduzir pela metade o valor do gás 
de cozinha. A previsão é que em 
dois ou três anos esse objetivo seja 
atingido em todo Brasil. Para isso 
Guedes declarou ao G1, que é pre-
ciso acabar com o monopólio da 
Petrobrás. O Sindicato Nacional 
das Distribuidoras de Gás Lique-
feito de Petróleo (Sindigas)afirma 
que seis empresas respondem por 
90% da distribuição no mercado. 

MORADIA 
PARA VÍTIMAS

Durante a Sessão Ordinária da 
Câmara Municipal de Sinop desta 
segunda-feira (8), a vereadora Branca 
(PR)fez a indicação do projeto para 
a instalação de iluminação pública 
na Avenida das Figueiras, próximo 
à Unemat. A vereadora indicou tam-
bém o pedido de destinação de 5% 
do total de moradias populares de 
programas habitacionais públicos, 
às mulheres vítimas de violência do-
mésticas e às ofendidas por tentati-
vas de crimes de feminicídio. 

JULGAMENTO DE 
SELMA ADIADO

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso 
adiou na manhã de ontem, em votação unânime, o 
julgamento da Ação de Investigação Judicial Eleitoral 
(AIJE) que pede a cassação do mandato da senadora 
Selma Arruda (PSL), acusada de caixa 2 e abuso de po-
der econômico nas eleições de 2018. O adiamento se 
deu por conta de uma denúncia por parte da defesa da 
senadora, contra o desembargador, relator da ação, Pe-
dro Sakamoto, acusado de declarar antecipadamente 
seu voto. Sakamoto se diz inocente. Para novo julga-
mento deverá ser nomeado novo desembargador. En-
tretanto, o julgamento está marcado para esta manhã 
no pleno do TER, para decidir o futuro da senadora.

DIVULGAÇÃo

Luzia Brandão foi eleita em R. Cascalheira 

Presidente do PSD, Carlos Fávaro, articula candidaturas
 municipais 

Foto: DIVULGAÇÃo

Foto: PSD-mt

ELEIÇÃO SUPLEMENTAR

Duas cidades elegem 
novos prefeitos no 
fim de semana
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Os eleitores de duas 
cidades mato-grossenses fo-
ram às urnas neste domingo 
(7), para elegerem seus novos 
prefeitos em eleições suple-
mentares depois dos que fo-
ram eleitos em 2016 terem 
sido cassados.

Em Bom Jesus do Ara-
guaia, dos 4.565 eleitores do 
município aptos ao exercício 
do voto, 2.982 (65%) compa-
receram às urnas e elegeram 
Ronaldo Rosa como prefei-
to, o democrata que con-
correu pela Coligação “Uma 
Nova História” teve 1.654 vo-
tos e fica no cargo de prefei-
to até o final de 2020. Rosa 
já exercia o cargo interina-
mente desde 14 de setembro 
de 2018 quando o ex-pre-
feito, Joel Ferreira (PSDB) e 
seu vice, Edmárcio Moreira 
(PRP) foram cassados.

Ambos foram cassados 
pela Justiça Eleitoral, após 
cometerem práticas ilícitas, 
ao utilizar o maquinário da 
prefeitura na construção e 
reformas de açudes e re-
presas em 100 propriedades 
rurais particulares, configu-
rando compra de votos para 
a reeleição. Joel e Edmárcio 

condenados à perda de man-
dato, multa de R$ 31.923 
mil e estão inelegíveis pelos 
próximos oito anos. Em Ri-
beirão Cascalheira também 
houve eleição suplemen-
tar. Mais de 4 mil eleitores 
foram às urnas e elegeram 
Luzia Nunes Brandão e seu 
vice Antônio de Morais Pinto 
Júnior, como gestores muni-
cipais até o final de 2020. A 
candidata do Solidariedade 
conquistou 2.274 votos e já 
ocupava o cargo de forma 
interina desde 14 de julho 
de 2018.  Desde metade do 
ano passado, o então prefei-
to, Reynaldo Fonseca Diniz 
e seu vice, Gleison Oliveira, 
ambos do PR, perderam seus 
mandatos por abuso de po-
der político e econômico, 
durante as eleições de 2016.

Durante a campanha de 
reeleição, o então secretário 
de Saúde de Ribeirão Casca-
lheira, Jair Barros, ofertou de 
forma gratuita 460 exames 
oftalmológicos arcados pela 
Executivo. Para o pleno do 
TRE-MT, houve desequilí-
brio na disputa e mesmo não 
tendo sido constatado envol-
vimento direto de Diniz, o 
Tribunal considerou o fato 
determinante para a sua re-
eleição.

Em entrevista ao site Só 
Notícias, o prefeito de Santa 
Carmem, Rodrigo Audrey 
Frantz (PSD), disse que nos 
próximos dias toda docu-
mentação deve ser apresen-
tada para firmar o convênio. 
“Este está praticamente de-
finido e na próxima semana 
já estaremos assinando. Já na 
MT-422 é um pouco mais 
complicado porque é através 
de PPP. Será mais moroso, 
mas já alteramos o estatuto 
da associação e está trami-
tando também. Acreditamos 
que até o final deste mês, às 
duas já estejam praticamen-
te alinhadas. As obras estão 
previstas para começarem 
até agosto. 

Além do valor já dispo-
nibilizado pelo governo, R$ 
4 milhões serão das prefeitu-
ras e cerca de R$ 10 milhões 
dos produtores”, esclareceu 
Frantz.

Além dessas obras, ou-
tras 112 ordens de serviço 
inscritas nos programas de 
financiamento da Sinfra fo-
ram assinadas somando o 
montante de R$ 1 bilhão em 
investimentos com malha 
viária. Todos esses recursos 
são do Fundo Estadual de 
Transporte e Habitação (Fe-
thab) e de financiamentos já 
contratados pelo Estado.
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CHARGE DO DIA Forte chuva destrói 
parte da casa de 
Glória Maria no RJ

Glória Maria não saiu ilesa da forte 
chuva no Rio de Janeiro, nesta segunda-
-feira (8). Assim como diversas pessoas, 
a jornalista teve parte de sua residência 
destruída pelo temporal.

“Sabe o Rio? Dizem que está tudo sob 
controle. Moro na Gávea, totalmente ala-
gada como muitos outros bairros. Na mi-
nha casa, as telhas quebraram e caíram. 
Quase o caos”, contou nas redes sociais.

A situação causou diversos estragos à 
cidade carioca. Segundo o “Uol”, três pes-
soas já foram dadas como mortas, além 
de todos os danos às casas, às ruas e ao 
trânsito.

Luciana Gimenez também lamentou a 
situação: “Péssimo! Um descaso”.

O ator Dado Dolabella aproveitou para 
comentar o caso. “O descaso é de cada um 
em cada pequena escolha. O desiquilíbrio 
climático é culpa da pecuária, do churras-
quinho de cada fi m de semana. O alaga-
mento, a quantidade de plástico que con-
sumimos. Não adianta culpar o governo 
se cada um não fi zer a sua parte”, declarou 
o ativista vegano.

Fernanda Gentil 
desabafa e nega que 
esteja na geladeira

A jornalista Fernanda Gentil, longe da TV 
Globo desde dezembro de 2018, desabafou 
nas redes sociais após rumores de que seu 
novo projeto teria sido cancelado ou enga-
vetado. “Aliás, o conceito de ‘cancelaram o 
projeto’ ou ‘está na geladeira’ é só pra gerar 
notícia porque essas coisas acontecem com 
prazo. Quem escreveu deve ter um prazo na 
cabeça. Desculpa, mas quem determina o 
prazo somos nós, que estamos encabeçando 
o projeto e não estamos fazendo ‘nas coxas”‘, 
disse a ex-apresentadora.

Sandra Annenberg faz 
declaração ao marido, o 
jornalista Paglia

Sandra Annenberg fez uma declaração 
romântica ao marido, o também jornalista 
Ernesto Paglia, na manhã desta terça (9). O 
motivo é o aniversário dele.

Ernesto, que completa 60 anos, é casado 
com Sandra há 25 anos e os dois têm juntos 
uma fi lha. “Parabéns, amor da minha vida!”, 
escreveu Sandra. Os fãs, claro, amaram a de-
dicatória e não faltaram elogios aos dois. 

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Myrian Rios conta motivo do 
rompimento com Roberto Carlos
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Myrian Rios, que foi casada durante nove anos com Rober-
to Carlos, revelou o real motivo da separação do casal. Durante 
entrevista ao canal “Na Lata”, de Antônia Fontenelle, a atriz re-
levou que decidiu romper com a relação com o cantor quando 
descobriu que ele havia feito uma vasectomia e completa: “Me 
separei amando.”

“Ele fez vasectomia, e eu queria ter fi lhos, ser mãe, aí eu sou-
be (da vasectomia), ele não me contava. Ele não sabia que eu 
sabia. Não foi fácil separar”, relembra. 

Pouco depois da separação, quando Roberto já estava em 
um relacionamento com Maria Rita, a atriz confessa que quis 
reatar, mas o cantor estava inseguro. Hoje, aos 60 anos, Myrian 
fala abertamente que Roberto foi o amor de sua vida. “Os anos 
passaram, eu tive os meus fi lhos, respeito muito os pais dos 
meus fi lhos, tenho carinho e admiração, mas nenhum deles foi 
o amor da vida”, afi rma ela, que tem dois fi lhos adultos, um com 
o médico Edmar Fontoura e outro fruto do casamento com o 
ator André Gonçalves.

Myrian e o cantor se conheceram quando ela tinha 16 anos. 
“Passei da adolescência para adulta com ele. Foi muito muito 
especial para mim, vivemos momentos maravilhosos. As mú-

sicas que ele fez para a nossa história, são músicas belíssimas de amor”, 
declara. Recentemente, Roberto ponderou, em uma entrevista, a possibi-
lidade de reatar o relacionamento com Myrian. Ao ser perguntado se eles 
haviam voltado a ter uma relação, o cantor respondeu: “Não, nós não rea-
tamos, mas quem sabe”. “A partir desse ‘quem sabe’, o meu Instagram co-
meçou uma campanha”, comenta a atriz. “A gente sabe que vai acontecer o 
que for da vontade de Deus.”
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no 
bairro Alto da Glória;
2-Auxiliar de Mecânica Industrial, com expe-
riência;
3-Soldador, com experiência;
4-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
5-Aux. Escritório, com experiência, para 
escritório de contabilidade;
6-Auxiliar de manutenção, com experiência;
7-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
8-Chapeador, com experiência;
9-Dedetizador, com CNH e disponibilidade 
para viagens; 
10-Farmacêutico, para farmácia hospitalar;
11-Garçom, com experiência;
12-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
13-Operadora de Caixa, com experiência;
14-Pessoa com Defi ciência.
15-Representante Comercial, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Vendas, com experiência; 

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

 CONVENIENCIA LESTE LTDA – CNPJ: 24.701.457/0001-
91, localizado na Rua Panambi, N° 350 – Bairro: INDUS-
TRIAL PRIMEIRA ETAPA do município de SORRISO-MT, 
torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, 
as Licença Prévia, Licença de Instalação e Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Comércio varejista de 
carnes - açougues; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – 
Tel: (066) - 99612-7413. 

CARLOS ROQUE NUNES, CPF: 143.938.080-53, torna 
público que requereu junto à SAMA/SORRISO-MT as 
Licenças Prévia, de Instalação e de operação (LP, LI e 
LO) com sistema de aspersão móvel tipo pivô central em 
227,98 ha na Fazenda Eduina Teresa, Zona Rural de Sor-
riso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

AEECO – CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, 
CNPJ: 15.139.716/0001-41, torna público que requereu 
junto à SAMA/SORRISO-MT as Licenças Prévia, de Insta-
lação e de Operação (LP, LI e LO) para atividade de incor-
poração de empreendimentos imobiliários, localizada na 
Rua Mato Grosso, nº 3585, Quadra 04, Lote 01-C, Bairro 
Bom Jesus, Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

“A empresa MEUSENTINELA TECNOLOGIA E IN-
TERMEDIAÇÕES DE SERVIÇOS EIRELI, CNPJ nº 
28.929.612/0001-82, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, Licença Prévia (LP), Licença de Insta-
lação (LI) e Licença de Operação (LO) para a atividade 
de: 8650-0/03 - Atividades de psicologia e psicanálise; O 
empreendimento localiza-se na Avenida Dos Imigrantes, nº 
2.760, Sala 02B, Bairro Centro, município de Sorriso-MT., 
CEP 78.890-000, não foi determinado EIA-RIMA.” 

DIOVANE VICENTE – CNPJ: 09.034.086/0001-48, locali-
zado na Av. Perimetral Sudeste, N° 11141 – Bairro: Centro 
do município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de 
Operação, com ramo de Atividade: Comércio a varejo de 
peças e acessórios novos para veículos automotores; Ser-
viços de manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413. 

ANDERSON MARTINS - ME – CNPJ: 13.960.106/0001-
89, localizado na Av. Santa Maria, N° 625 – Bairro: Cen-
tro do município de SORRISO-MT, torna público que re-
quereu junto a SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, 
Licença de Instalação e Licença de Operação, com ramo 
de Atividade: Impressão de material para uso publicitário; 
Fabricação de painéis e letreiros luminosos; Fotocópias, 
Instalação de painéis publicitários; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413. 

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EI-
RELI – CNPJ: 07.367.791/0004-84, localizado na Rua Dr° 
Ari Luiz Brandão, N° 1308 – Bairro: Centro do município de 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Operação, 
com ramo de Atividade: Comércio atacadista de defensi-
vos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; 
Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns 
gerais e guarda-móveis; Carga e descarga; Organização 
logística do transporte de carga; não foi determinado EIA-
-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos 
Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

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 UNIFORMES DIVERSOS E CAMISETAS PARA 
DIVULGAÇÃO DE CAMPANHAS, BANDEIRAS 
E BIRUTAS, ATENDENDO AS DIVERSAS 
SECRETARIAS, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO 
DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para 
o dia 24 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, 09 de Abril de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS
EXCLUSIVO PARA ME/EPP

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 CONTRATAÇÃO 
DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E 
SEGURANÇA POR RADIO PARA A ESCOLA 
PROFESSORA MARIA HILDA – BAIRRO MÓDULO 
06, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, MUNICIPÍO 
DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando 
a sessão pública para o dia 24 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, 09 de Abril de 2019. 

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 
032/2019-SRP

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através 
do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: 
Lauxen Comercio de Ferragens Ltda-ME, nos itens 
01, 02, cod.467925, 11, 13, 14, 16 a 19 e 22, no valor 
total de R$ 28.511,48 (Vinte oito mil, quinhentos e 
onze reais e quarenta e oito centavos); Impacto 
Industria e Comercio de Confecções Ltda-ME, nos 
itens 03, 04, 05 a 10, 12, 15, 20, 21 e 23, no valor 
total de R$ 81.783,40 (Oitenta e um mil, setecentos e 
oitenta e três reais e quarenta centavos). 

Juina-MT, 09 de abril de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO – MT

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 011/2019

RESULTADO
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna 
Público que na licitação em epigrafe, cujo objeto 
é ”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE 
CONSUMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA PADARIA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA”. Onde fi cou constatado que 
nenhuma empresa apresentou envelope de 
habilitação e propostas de preços. Por este motivo o 
Pregoeiro declarou o evento como deserto. 

Peixoto de Azevedo-MT, 09 de Abril de 2019.
Emerson Nunes Freitas

Pregoeiro

 
 

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 
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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 
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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.

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
 

AVISO DE RESULTADO 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 público que REALIZOU nos dia 03 a 04 DE ABRIL DE 2019, às 08:00 horas, na 
Sala de licitações do CISVP/HRPA em Peixoto de Azevedo - MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 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”,, em atendimento ao Consórcio Intermunicipal de 
Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de 
Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios que compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-
se em 03 de abril  de 2019, AS 08:00 HORAS, onde consagraram-se vencedoras do certame as seguintes licitantes: As 
empresas C.A. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 
26.457.348/0001-04, sagrou se vencedora no valor global de R$ 548.462,20 (Quatrocentos e Quarenta e Oito Mil  e 
Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Vinte Centavos ); COMERCIAL MARK ATACADISTA EIRELI - ME, 
inscrita no CNPJ n° 09.315.996/0001-07, sagrou se vencedora no valor global de R$ 250.146,26 (Duzentos e Cinquenta 
Mil  e Cento e Quarenta Seis Reais e Vinte e Seis Centavos);  FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - 
ME, inscrita no CNPJ n° 03.250.803/0001-92, sagrou se vencedora no valor global de R$ 233.701,52 (Duzentos e Trinta e 
Três Mil e Setecentos e um real e Cinquenta e Dois Centavos); FARMÁCIA SUPER POPULAR - EPP, inscrita no 
CNPJ n° 17.717.382/0002-52, sagrou se vencedora no valor global de R$ 113.718,00 (Cento e Treze Mil e Setecentos e 
Dezoito Reais); HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACEUTICA S.A, inscrita no CNPJ n° 01.571.702/0001-98, 
sagrou se vencedora no valor global de R$ 51.360,00 (Cinquenta e Um Mil e Trezentos e Sessenta Reais);  IBF 
INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A, inscrita no CNPJ n° 33.255.787/0001-91, sagrou se vencedora no valor 
global de R$ 37.299,60  (Trinta e Sete Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais e Sessenta Centavos); J D DE ANDRADE 
DROGARIA - EPP, inscrita no CNPJ n° 18.175.769/0001-06, sagrou se vencedora no valor global de R$ 450.502,64  
(Quatrocentos e Cinquenta Mil e Quinhentos e Dois Reais e Sessenta e Quatro Centavos); LUVERMED 
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 19.391.064/0001-99, sagrou se vencedor 
no valor global de R$ 113.224,00 (Cento e Treze Mil e Duzentos e  Vinte e Quatro Reais); MED VITTA COMERCIO 
DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, inscrita no CNPJ n° 28.418.133/0001-00, sagrou se vencedora no 
valor global de R$ 272.292,08  (Duzentos e Setenta e Dois Mil e Duzentos e Noventa e Dois Reais e Oito Centavos); 
PRÓ-REMÉDIOS DISTR. DE PROD. FARM. E COSM. EIRELI - ME, inscrita no CNPJ n° 05.159.591/0001-68, 
sagrou se vencedor no valor global de R$ 213.005,70 (Duzentos e Treze Mil e Cinco Reais e Setenta Centavos); 
RINALDI & COGO LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 07.269.677/0001-79, sagrou se vencedor no valor global de R$ 
405.791,60 (Quatrocentos e Cinco Mil e Setecentos e Noventa e Um Reais e Sessenta Centavos) e SUPERMEDICA 
DIST. HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ n° 06.065.614/0001-38, sagrou se vencedor no valor global de R$ 
57.072,08 (Cinquenta e Sete Mil e Setenta e Dois Reais e Oito Centavos), e os itens 196, 324, 786 e 842 foram declarados 
como Desertos e os itens 1186, 1226, 227, 228, 231, 905, 3146, 238, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 242, 243, 939, 953, 958, 
3135, 934, 984, 309, 1083, 322, 1085, 1086, 741, 2347, 1015, 1016, 1018, 1019, 1020, 1013, 2377, 2643, 1053, 1318, 766, 
767, 2378, 792, 1225, 1102, 804, 1110, 816, 1128, 1174, 1175, 1176, 820, 823, 822, 2371, 1323, 1182, 837, 1185 e 840 
foram declarados como fracassados as propostas apresentadas estavam com os valores muito superiores ao nosso 
balizamento. Totalizando o Certame no valor Global de R$ 2.746.575,68 (Dois Milhões e Setecentos e Quarenta e Seis Mil 
e Quinhentos e Setenta e Cinco Reais e Sessenta e Oito Centavos). Demais informações no Setor de Licitações, de segunda 
a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489 e no e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com.  

 

 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

PREGOEIRO OFICIAL DO CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

DA FASE DE PROPOSTA DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019

Análise dos Documentos de Fase proposta de Preços para fins de 
Contratação de empresa especializada para realizar a Construção da 
EMEF Cora Coralina, visando ampliar o atendimento escolar para os 
educandos da comunidade do bairro Jaime Seiti Fujii e Vida Nova, 
propiciando uma estrutura física adequada que atenda as prioridades 
educacionais da referida instituição de ensino. Aos quatro dias do mês de 
Abril do ano de dois mil e dezenove, às oito horas, na Sede da Prefeitura 
Municipal de Lucas do Rio Verde MT, reuniu-se a Comissão Permanente 
de Licitação, nomeada pela Portaria nº 370/2019, composta da seguinte 
forma: Paulo Henrique Brincker – Presidente; Wellington dos Santos 
Coelho – Secretário e Adailton Giovani Martins – Membro, o Engenheiro 
Thiago Antônio Lavrati e Maria Angélica Pozzer Pires- Arquiteta para 
analisar e julgar as propostas de preços referentes à Concorrência 
Pública nº 002/2019. DAS DOCUMENTAÇÕES: Continuando, a 
Comissão Permanente de Licitação e Equipe Técnica verificou as 
propostas de preços das empresas Construtora São Valentin, Construart 
LTDA e Constrular Construtora Eireli, empresas devidamente habilitadas 
na fase anterior. Desta análise, anelada às ponderações registradas na 
Ata da mencionada sessão, resultou a seguinte DECISÃO: 1ª classificada 
a empresa Construtora São Valentin com o valor total de R$ 9.010.000,00 
(Nove Milhões e dez Mil  Reais ); 2ª classificada a empresa Construart 
LTDA com o valor total de R$ 9.012.283,99 (Nove Milhoes e Doze mil e 
Duzentos e Oitenta e Tres Reais e Noventa e Nove Centavos); 3ª 
classificada a empresa Constrular Construtora Eireli com o valor total de 
R$ 9.924.800,27 (Nove Milhoes e Novecentos e Vinte e Quatro Mil e 
Oitocentos Reais e Vinte e Sete Centavos). PRAZO PARA RECURSO: As 
empresas ficam notificadas a, caso queiram, interpor recurso acerca da 
fase de Proposta de Preços, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, observadas 
as regras previstas no item 11.18 do Instrumento Convocatório. Nada 
mais havendo a constar, PUBLIQUE-SE a presente decisão.

Paulo Henrique Brincker. Presidente
Wellington dos Santos Coelho. Secretario

Adailton Giovani Martins. Membro

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA DO EDITAL
DE PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 022/2019

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 Presencial nº 027/2019, que trata da “: 
Registro de Preços para contratação de empresa especializada para 
prestação de serviços de locação de veículo com motorista para uso no 
transporte escolar municipal, a fim de atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – MT. ” pela 
impossibilidade de abertura no dia previsto, devido feriado Nacional,  fica 
prorrogado a abertura do presente Pregão na forma abaixo delineada: 
Dia: 22 Abril de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 
13:30 h até as 14:00 h (horário de Mato Grosso), do dia 22 Abril de 2019. 
Abertura dos envelopes: Às 14:00 h (horário de Mato Grosso), do dia 22 
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-MT, 09 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019
Objeto: Contratação de empresa exclusiva EPP, ME e ME especializada 
para elaboração de projeto de estrutura e infraestrutura, fornecimento de 
material e mão de obra para a execução de reservatório metálico para as 
unidades escolares Caminho para o Futuro, São Cristóvão e Balão 
Mágico. 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 2019. 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, 09 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de materiais de expediente para atender as 
necessidades das Secretarias Municipais, Tipo: Menor preço por item 
– Data de abertura: 23 de abril de 2019. Horário: 08h00min - Local: Av. 
Mutum, nº 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo e – 
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou telefone ** 65 3308 5400 – 
Horário de atendimento: Das 7h00min às 11h00min e das 13h00min às 
17h00min. Nova Mutum – MT, 09 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

REGISTRO DE PREÇOS
OBJETO: AQUISIÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO CAMINHÃO - ZERO 
KM. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 24 de abril de 2018. 
Horário: 08h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 09 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 016/2018

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Permanente de Licitação, torna público o resultado da Tomada de 
Preços nº 016/2018, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL – 
CAPS”, CONFORME PLANILHA, PROJETOS E MEMORIAL ANEXO 
AO EDITAL”, SAGROU-SE vencedora a empresa KDF ENGENHARIA 
E CONSTRUÇÕES LTDA ME, CNPJ Nº 26.713.942/0001-00, proposta 
de preços no valor global de 1.227.753,11.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 019/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
A Q U I S I Ç Ã O  E  I N S T A L A Ç Ã O  D E  S O F T W A R E  D E 
GERENCIAMENTO PARA BALANÇA DE PESAGEM DE LIXO ÚMIDO 
UTILIZADA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E 
SERVIÇOS PÚBLICOS. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de empresa especializada para aquisição e instalação de 
software de gerenciamento de balança utilizada pela Secretaria 
Municipal de Obras e Serviços Públicos para pesagem do Lixo Úmido 
do município. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei 
Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: B.C. TECH – COMÉRCIO E 
ASS I ST ÊNCI A EM  BAL ANÇAS E I REL I  -  CNPJ / M F  n º 
20.595.754/0001-49. VALOR GLOBAL: R$ 8.081,70 (Oito mil e oitenta 
e um reais e setenta centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 020/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPRESSORES DE AR 
MEDICINAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO (UPA). FINALIDADE: O processo refere-se 
à contratação de empresa para serviço de manutenção nos 
equipamentos de compressor de ar medicinal para a Unidade de 
Pronto Atendimento (UPA), a fim de, garantir o atendimento aos 
usuários e a prestação de serviço dos profissionais que necessitam do 
mesmo para exercer o seu trabalho. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, 
inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: WAGNER & 
WAGNER LTDA, CNPJ Nº 16.751.659/0001-10. VALOR GLOBAL: R$ 
9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2019, TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE CESTAS BÁSICAS PARA A CONCESSÃO DE BENEFICIOS 
EVENTUAIS À PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIAL”, CONFORME A SEGUIR: SORRISO SUPERMERCADOS 
LTDA, CNPJ Nº 14.953.277.0001.43, ITEM VENCEDORA – 106818 - 
R$ 116,50 - VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 107.646,00; e 
SUPERMERCADO IRMAOS MALDANER LTDA, CNPJ Nº 
01.020.470.0001.80, ITEM VENCEDORA – 106817 - R$  76,50 - 
VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 114.750,00. VALOR TOTAL GERAL 
R$ 222.396,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 009/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO NOVA 
ALIANÇA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 07H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 26 DE ABRIL DE 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 010/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 010/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RETIRADA E CONSTRUÇÃO METALICA DE ESCADA NA TORRE 
DO MARCO ZERO CENTRAL, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura 
ocorrerá às 10H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 26 DE 
ABRIL DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida 
Porto Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital 
poderá ser obtido junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, 
Departamento de Licitação, durante o horário normal de expediente ou 
através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou 
através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 011/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 011/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIA URBANA AV. 
NATALINO JOÃO BRESCANSIN TRECHO: ENTRE AV. CURITIBA E 
RUA MARIO SPINELLI, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 
08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 30 DE ABRIL DE 2019, 
na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 
2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido 
junto a Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, 
durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.go.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07h00 às 13h00 ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 046/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇO DE REALIZAÇÃO DE SHOW PIROTÉCNICO 
NOTURNO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA (S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S). O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá 
ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 25 DE ABRIL DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 047/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME TERMO 
DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
SOLICITATE (S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT



Elenco do Palmeiras tenta evitar marca negativa contra o Junior Barranquilla 
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Palmeiras fica perto de marca
do time que quase foi rebaixado
DA REPORTAGEM

Por mais que 2014 tenha 
sido o ano do centenário do 
Palmeiras, o torcedor alvi-
verde não faz muita questão 
de relembrar o péssimo ano 
vivido pela equipe dentro de 
campo. Mas, se não marcar 
contra o Junior Barranquilla, 
nesta quarta-feira (10), o time 
de Felipão vai igualar sequ-
ência negativa daquele ano, 
quando os palmeirenses fica-
ram quatro jogos consecuti-
vos sem marcar um gol.

A campanha de 2014 
quase custou ao Palmeiras o 
rebaixamento para a Série B 
do Brasileirão. O alívio veio 
apenas na última rodada, no 
empate em 1 a 1 com o Atlé-
tico-PR, na Arena. Naquele 
torneio, o Verdão, que foi di-
rigido por Alberto Valentim 
antes da Copa, após a saída 
de Gilson Kleina, e depois por 
Dorival Júnior, teve duas se-
quências de quatro jogos sem 
marcar. A última, com Do-
rival, foi na reta final do tor-
neio, quando o time palmei-
rense entrou na luta contra o 
rebaixamento. No fim, acabou 
na 16ª colocação e com dois 
pontos de vantagem sobre o 
Vitória, que caiu para a Série 
B.O jejum de gols no Brasilei-
rão de 2014 veio na sequência 
da 33ª rodada à 36ª rodada 
com quatro derroas, curio-
samente todas pelo mesmo 
placar: Palmeiras 0x2 Atléti-

co-MG // São Paulo 2x0 Pal-
meiras // Palmeiras 0x2 Sport 
// Coritiba 2x0 Palmeiras. O 
Palmeiras de Felipão passou 
em branco nos dois jogos das 
semifinais do Paulistão con-
tra o São Paulo e contra o San 
Lorenzo, na Argentina. A últi-
ma vez que o time havia fica-
do três jogos sem marcar foi 
em maio de 2015, no empate 
com o Joinville (0 a 0 pelo 
Brasileirão), na derrota para o 
Goiás (1 a 0 pelo Brasileirão) e 
no empate com o ASA (0 a 0, 
pela Copa do Brasil).

Somando os clássicos 
do Morumbi e da arena, o 
Verdão teve 33 finalizações 
e nove chances reais para 
marcar, mas não conseguiu 
tirar o zero do placar contra 
o São Paulo. Em 19 jogos da 
temporada, o time de Felipão 
soma 10 vitórias, seis empates 
e quatro derrotas. Foram 24 
gols marcados até agora, com 
média de 1,26 por jogo – no 
ano passado, a média foi de 
1,70 gols por partida. Os arti-
lheiros do elenco são Gusta-
vo Scarpa e Ricardo Goulart, 
com quatro gols cada.

Eliminado do Campeo-
nato Paulista, o Palmeiras vol-
ta a campo nesta quarta-feira 
para enfrentar o Junior Bar-
ranquilla, pela quarta rodada 
do Grupo F da Copa Liberta-
dores. Os palmeirenses estão 
na vice-liderança da chave, 
com seis pontos e um atrás do 
líder San Lorenzo. 

SECA NO ATAQUE | Última vez que o Verdão passou quatro partidas em branco foi no Brasileirão de 2014

Foto: Eduardo Moura

Foto: Vinnicius silVa

GRÊMIO

Diretoria mantém discurso otimista

HERÓI DE 2013

Léo Silva volta ao time titular em nova “decisão” 

EMBALADO

Cruzeiro amplia 
opções para a final do 
Mineiro e Libertadores

Romildo e Duda Kroeff acompanham Renato em entrevista

Thiago Neves foi o último a ser liberado totalmente para as 
partidas 

Foto: aFP

Léo Silva foi o autor do segundo gol do Atlético na final da 
Libertadores contra o Olimpia 

DA REPORTAGEM

A rotina pós-jogo na 
vitória por 3 a 0 sobre o São 
Luiz, na semifinal do Gau-
chão, teve uma situação 
incomum promovida pelo 
Grêmio. 

O presidente Romildo 
Bolzan Júnior e o vice de 
futebol Duda Kroeff senta-
ram ao lado do técnico Re-
nato Gaúcho na entrevista 
coletiva. A atitude serviu 
para serenar os ânimos dos 
torcedores mais desconfia-
dos diante da atual situação 
na Libertadores.

O discurso foi otimis-
ta sobre uma classificação, 
apesar do ponto único con-
quistado. No Grupo H, o 
Grêmio ocupa o terceiro 
lugar, mas apenas porque 
possui melhor saldo que o 
Rosario Central. O clube 
argentino é o adversário 
desta quarta, às 20h30, na 
Arena. Com linguajar pró-
ximo ao do torcedor, Kro-
eff usou a expressão “tamo 
junto” para assegurar con-
fiança. 

“Hoje aqui é um ‘tamo 
junto’. Nunca houve ne-
nhum problema, nunca 
houve ninguém brigado. 
Quarta-feira, todo mundo 
aqui, vamos acreditar, esta-
mos novamente na final do 
Gauchão, com boa chan-
ce de ganhar, respeitando 
um grande adversário que 
temos pela frente. Vamos 
ganhar e retomar a Liber-
tadores. 

Nós podemos. Com a 

ASSESSORIA

Leonardo Silva deve 
ser a grande novidade do 
Atlético-MG para enfren-
tar o Cerro Porteño nesta 
quarta-feira, às 18h15, no 
Estádio La Olla Azulgrana, 
em Assunção, no Paraguai, 
pela quarta rodada do gru-
po E da Copa Libertadores. 
Com Réver suspenso, o ex-
periente defensor deve re-
aparecer no time titular do 
Galo.

Um dos remanescen-
tes do time campeão da 

DA REPORTAGEM

Com semanas decisi-
vas pela frente, incluindo a 
definição do título do Cam-
peonato Mineiro e os últi-
mos jogos da fase de grupos 
da Libertadores, o Cruzeiro 
surfa na onda da invencibi-
lidade de 17 jogos e também 
das nove vitórias consecu-
tivas na temporada. Outro 
motivo para comemorar é o 
departamento médico “ze-
rado”, sem presença de ne-
nhum jogador fora por causa 
de contusão. Fato que au-
menta as opções do técnico 
Mano Menezes, principal-
mente para o setor ofensivo.

O meia Thiago Neves, 
que teve problemas na pan-
turrilha direita neste começo 
de temporada, foi o último 
a ganhar “alta” do depar-
tamento médico. Contra o 
América-MG, ele até ficou 
no banco de reservas, mas 
mais para novamente se am-
bientar a uma situação de 

ajuda de vocês (torcedores), 
nós podemos. Não estamos 
entregues nesta Libertado-
res”, apontou Duda Kroeff.

jogo, como o próprio Mano 
Menezes explicou após a vi-
tória por 3 a 0, no Mineirão.

Thiago Neves treinou 
normalmente na ativida-
de desta segunda. E deverá 
ser novamente incluído na 
partida contra o Huracán, 
quarta-feira, no Mineirão, 
pela Libertadores. Ele vira 
mais uma opção para a linha 
de três ofensiva cruzeirense, 
que já tinha ganhado com o 
retorno de David, recupera-
do do incômodo no tornoze-
lo esquerdo. 

Outras opções apare-
cem para o ataque de Mano 
Menezes. Raniel se recupe-
rou de um estiramento na 
coxa direita e também já 
voltou a ser utilizado contra 
o América-MG. A cara nova 
é Pedro Rocha, contratado 
até o fim do ano e que já está 
apto de atuar na final do Es-
tadual. Na Libertadores, só 
pode jogar a partir das oita-
vas de final da Libertadores.

O Tricolor disputa 
as finais do Gauchão com 
o rival Inter, no próximo 
domingo. Mas antes tem o 

jogo de vida ou morte com 
o Rosario Central, na Are-
na, para vencer e se manter 
vivo na Libertadores.

Libertadores de 2013 e au-
tor de gol na final contra o 
Olimpia, também do Pa-
raguai, Léo Silva ressurge 
entre os titulares em novo 
duelo decisivo contra para-
guaios. Com três pontos, na 
terceira colocação, o Atléti-
co busca a segunda vitória 
na fase de grupos para se 
manter vivo na disputa por 
vaga nas oitavas de final. 
Adversário do Galo, o Cer-
ro lidera o grupo com nove 
pontos, e até o momento 
possui 100% de aproveita-
mento. Em segundo, está 

o Nacional-URU, com seis, 
que enfrenta o Zamora-
-VEN, no mesmo dia. O 
duelo será disputado no 
Uruguai.

Para o experiente de-
fensor do Atlético, a recei-
ta para a equipe “driblar” 
a pressão e conseguir um 
bom resultado no Paraguai 
é a união do grupo, aliado 
com a experiência dos jo-
gadores mais rodados. “É 
um jogo decisivo, em que 
precisamos da vitória, isso 
é fato. Porém, o importante 
é trazer pontos de lá, já que 

perdendo vai sim ficar um 
pouco mais complicado. 
Temos que fazer um jogo 
seguro, em um cenário 
que a equipe estará pres-
sionada, mas está tentando 
lidar com essa situação da 
melhor maneira possível 
para não interferir no nos-
so rendimento em campo. 
Então, é cada um conver-
sar e se sentir seguro com 
a presença do companhei-
ro, para que, dentro do que 
podemos fazer, conseguir 
um grande resultado no 
Paraguai”.
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Painéis eletrônicos serviriam para divulgar valor arrecadado com a cobrança de pedágio 

Projeto sugere “pedagiômetro” para
maior transparência com arrecadação
DA REPORTAGEM

Um Projeto de Lei que tra-
mita na Assembleia Legis-
lativa prevê a instalação de 
“pedagiômetros” para divul-
gação dos valores arrecada-
dos com pedágio em trechos 
de rodovias estaduais conce-
didas à iniciativa privada. O 
projeto é de autoria do de-
putado Sílvio Fávero (PSL) e 
tramita na Casa de Leis des-
de o dia 27 de março, quan-
do foi lido aos demais parla-
mentares.

A proposta do deputado 
acrescente três artigos à Lei 
nº 8.620 de dezembro de 
2006, que institui a cobran-
ça dos pedágios. Caso seja 
aprovado e sancionado, os 
‘pedagiômetros’ devem ser 
instalados em cada praça de 
pedágio e contar o número 
de veículos que passarem 
pelas rodovias e os valores 
arrecadados, em moeda cor-
rente.

Além de ficarem disponí-
veis nos painéis, os dados de-
vem ser disponibilizados por 
meio de ferramentas online, 
que permitam a consulta pú-
blica.

“É certo que a visualização 
simples e rápida dos núme-
ros da concessão trará signi-
ficativos benefícios, fazendo 
crescer o interesse e a parti-

cipação social na fiscalização 
de serviço que é essencial 
para a economia”, diz trecho 
da justificativa do deputado.

REPASSE
Dados da Rota do Oeste, 

concessionária que admi-
nistra a BR-163 em Mato 
Grosso, apontou que houve 
aumento de R$ 1 milhão nos 
repasses junto às prefeituras 
dos 19 municípios margea-
dos pela rodovia. Em 2018, 
o montante chegou a R$ 24 
milhões, o que representa 
uma média de R$ 2 milhões 
mensais investidos em saú-
de, educação, infraestrutu-
ra, entre outros serviços, de 
acordo com o critério esta-
belecido por cada gestão. Ao 
todo, desde que a empresa 
começou suas atividades na 
rodovia, já foram repassados 
à receita das cidades aproxi-
madamente R$ 100 milhões.

O valor é referente ao 
Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza (ISS) 
sobre a arrecadação do pe-
dágio e à subcontratação de 
serviços realizados no trecho 
de 850,9 quilômetros sob 
concessão. No último ano, 
os municípios que mais con-
taram com repasse foram 
Rondonópolis, Sorriso, Nova 
Mutum, Itiquira e Rosário 
Oeste

SEU DINHEIRO | Projeto é de autoria do deputado Sílvio Fávero e tramita na Casa de Leis desde o dia 27 de março
Foto: PreFeitura de Cuiabá

Foto: divulgação

Foto: divulgação

POCONÉ

Vazamento que matou peixes é
de piscicultura e mineradora

SESI SINOP

Plataforma online com foco em saúde
e segurança dos trabalhadores

SINOP

Mutirão de combate 
à dengue finaliza 
no Camping Club

Confirmação foi feita pela Sema 

Sesi Viva Mais foi lançado nesta terça-feira em Sinop 

Foto: assessoria

Ao todo, cerca de 60 bairros foram contemplados com a ação 

DA REPORTAGEM

Fiscais da Secretária 
Estadual de Meio Ambiente 
(Sema) confirmaram que o 
vazamento que atingiu o Rio 
Bento Gomes, em Poconé, 
causando a mortalidade de 
peixes, em janeiro deste ano, 
veio de uma mineradora e 
uma reserva destinada a pis-
cicultura.

Os dois empreendi-
mentos lançaram resíduos 
sólidos no curso d’água, o 
que causou a mudança na 
cor do rio. Poconenses se 
preocupam, já que vivem em 
meio aos garimpos e temem 
os impactos que a extração 
de minérios pode trazer para 
suas vidas, principalmente 
após o desastre de Mariana 
e Brumadinho que deixou 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Após ser lançado em 
Cuiabá e Rondonópolis, o 
Sesi Viva Mais chegou a Si-
nop. Plataforma inovadora, 
desenvolvida com foco na 
indústria nacional, objetiva 
ter um espaço digital em que 
estejam em foco a gestão de 
saúde e segurança de traba-
lho e, também, a promoção 
da saúde. É válido lembrar 
que dados levantados pela 
Previdência Social e pelo 
Ministério do Trabalho re-
velam um custo de até R$ 40 
bilhões por conta de afasta-
mentos, doenças e aciden-
tes de trabalho. A criação do 
Viva Mais é que esta realida-
de comece a mudar.

DA REPORTAGEM

Nesta terça-feira (9), o 
mutirão de combate à den-
gue finalizou suas ações no 
Camping Club, em Sinop. 
Todas as equipes foram di-
recionadas ao bairro e ob-
jetivam realizar vistorias, 
orientações e recolhimento 
de materiais diversos que po-
dem funcionar como poten-
ciais criadouros do mosquito 
Aedes aegypti. Os moradores 
destas localidades puderam 

levar para frente de suas resi-
dências materiais como latas, 
copinhos plásticos, papelões, 
pedaços de isopor, pneus, fo-
gões e geladeiras velhas que, 
normalmente, ficam depo-
sitados nos quintais ou são 
descartados de forma irregu-
lar em áreas públicas.

Ao todo, a força tare-
fa contemplou cerca de 60 
bairros de Sinop. Todas as 
localidades pertencem ao 
grupo de alta incidência do 
problema.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA

Nos próximos dias a prefeitura de 
Nova Mutum dará início ao Programa de 
Regularização Fundiária que entregará 
gratuitamente títulos de propriedade a 
300 famílias. Todo processo será elabo-
rado pela empresa Platec, que venceu 
o processo licitatório, com base na Lei 
Municipal nº 2.223/2018. O trabalho será 
dividido em etapas, cadastro, levanta-
mento topográfico, seguido pelo cadas-
tro imobiliário, realização de audiências 
públicas, registro cartorário e titulação 
definitiva.

CENTRO DE 
RESSOCIALIZAÇÃO 

Em Sorriso, integrantes do Ga-
binete de Gestão Integrada (GGI), se 
reuniram na manhã de terça-feira 
(9) na prefeitura no município, para 
discutir a necessidade da constru-
ção de um Centro de Ressocialização 
para Menores Infratores em Sorriso. 
Segundo o major da Polícia Militar, 
Jorge Almeida, uma comissão irá 
discutir o processo para construção e 
buscar soluções junto ao Estado para 
a manutenção e funcionamento pós-
-construção.

R$4 MILHÕES 
APREENDIDOS 

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
durante fiscalização de rotina, cerca de 
R$ 4 milhões em espécie escondidos no 
interior de um veículo que trafegava pela 
BR-070, em Poconé. Na camionete L200, 
com placa de São Paulo, estavam três 
homens que segundo disseram à PRF, 
estavam indo para Boa Vista (RR), com-
prar ouro. Os suspeitos não informaram a 
origem do dinheiro. A polícia estima que 
transportavam R$ 4,6 milhões. Eles foram 
detidos e encaminhados a PF de Cuiabá 
onde será feito a contagem das notas.

divulgação

mais 217 mortos e 80 desa-
parecidos.

No fim de janeiro, a 
água do rio ficou escura e 
alaranjada. Havia a suspeita, 
naquele momento, de que a 
mudança da cor era oriun-
da de barragens de rejeito. 
O que foi negado pela pasta, 
que apontou que o vazamen-
to veio da bacia de decan-
tação de uma mineradora, 
após separação do material 
bruto com o minério em 
água. A sobra desse material 
é o resíduo que foi lançado 
no rio. Mais precisamente, o 
ponto de vazamento se deu 
no córrego Areão, que de-
ságua no córrego Santana e 
chega ao rio Bento Gomes, 
informa nota divulgada pela 
assessoria.

Os agentes ambientais 

identificaram, além da mine-
radora, um reservatório de 
criação de peixes que tam-
bém lançava resíduos sólidos 

na água. Segundo a Sema, os 
dois empreendimentos já fo-
ram multados e notificados a 
repararem os danos.
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