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CONTRA LEITÃO

JOGO-CHAVE

Supremo
rejeita
denúncia de
corrupção

Invencibilidade
no Rio em
duelos com
bolivianos

A denúncia do Ministério 
Público Federal acusando o ex-
-deputado federal, Nilson Leitão, 
de corrupção passiva, tenta-
tiva de peculato e fraude em 
licitação enquanto era prefeito 
de Sinop durante os anos de 
2001 e 2008, foi rejeitada pela 
Segunda Turma do STF.
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Depois da derrota para 
o Peñarol dentro de casa, na 
última rodada, o jogo contra o 
San José ganhou uma importân-
cia ainda maior para o Flamen-
go. Com o Grupo D embolado, 
somar os três pontos contra a 
equipe tecnicamente mais fraca 
se tornou imprescindível.
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SELMA TEM
O MANDATO
CASSADO
O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Gros-
so (TRE-MT) cassou o mandato da sena-
dora Selma Arruda e do suplente da vaga, 
Gilberto Possamai, nesta quarta, por omitir 
da Justiça Eleitoral despesas de R$ 1.232 
milhão na campanha de 2018, confi gurando 
caixa dois, e abuso de poder econômico e 
determinou nova eleição para o cargo.   
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DIVULGAÇÃO

RESSOCIALIZAÇÃO

Presos em Sorriso 
poderão ter
remição da pena 
pela leitura
Representantes do sistema de justiça 
penal de Sorriso se reuniram para defi -
nir o projeto de remição pela leitura que 
será desenvolvido na unidade prisional. A 
Defensoria Pública apresentou o projeto. 
Para participar da remição pela leitura, o 
reeducando deve ler um exemplar de obra 
literária, clássica, científi ca ou fi losófi ca.

ASSESSORIA
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DIVULGAÇÃO

SINOP/NOVA MUTUM

TROCA DE RADARES
A Rota do Oeste concluiu a substituição dos radares fi xos que pertenciam à ANTT, no trecho entre Sinop 
e Nova Mutum. Foram implantados 33 pontos de monitoramento de limite de velocidade. Página  -7



Sem corretor ortográfico?
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artificial para buscar “entender” 
o que falamos e, em alguns casos, 
agir no contexto do que estamos 
digitando.

Você encontra, pela internet 
afora, uma infinidade de exem-

plos de textos escritos sem 
o uso do corretor ortográfico 
e sem qualquer critério do 
usuário. São palavras que 
qualquer corretor, mesmo os 
mais simples, conseguiriam 
corrigir sem qualquer tipo 
de problema.

Não desative seu corretor 
de textos. Por mais que ele 

te “sacaneie” é mais fácil monito-
rar suas intervenções do que revi-
sar, de forma mais detalhada, todo 
o texto escrito.

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

Desde os primórdios da popula-
rização da tecnologia temos uma 
valiosa, embora muitas vezes “trai-
dora”, companhia: o corretor orto-
gráfico. Ele ajuda a evitar deslizes 
como troca de letras nas palavras 
e, em alguns casos, 
problemas com a 
concordância.

Mesmo preparan-
do algumas “ciladas” 
de vez em quando, o 
corretor ortográfico, 
no fim das contas, 
é nosso “amigo”. Na 
correria do dia a dia 
é comum errar mesmo em palavra 
que conheçamos, e é de grande va-
lia o “aviso” ou mesmo a correção 
automática, padrão na maioria dos 
dispositivos móveis.

Só que muita gente ignora com-
pletamente o corretor ortográfico. 
Existe, inclusive, uma galera que 
faz um verdadeiro “movimento” 
pela sua “extinção”, afirmando ser 
pior tê-lo ativo no dispositivo que 
não ter.

Eu defendo o corretor ortográfico 
e acompanho sua evolução há qua-
se 25 anos. Ele tem, sim, se tornado 
muito mais eficiente, sendo cada 
vez mais dotado de inteligência 
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Existem bons motivos para crer que a situação 
econômica do país vá melhorar —a começar pelo fato 
de que a situação é muito ruim. Na longa e profunda 
recessão de 2014-16, o Produto Interno Bruto brasi-
leiro encolheu 8,2% ao longo de 11 trimestres; passa-
dos mais de dois anos, a retomada se dá em lentidão 
exasperante. O PIB do final de 2018 ainda se mostrava 
5,1% inferior ao do início da crise.

Resta muito a crescer, portanto, apenas para que 
a produção, a renda, o consumo e os investimentos 
retornem ao que já foram. Não é por acaso, assim, 
que não mais de 18% dos brasileiros digam temer hoje 
uma piora da economia nacional, de acordo com pes-
quisa conduzida pelo Datafolha nos dias 2 e 3 de abril. 
Entretanto a parcela dos que confiam em um avanço 
encolheu de 65%, contados pouco antes da posse do 
presidente Jair Bolsonaro (PSL), para 50%.

Outros 29% apostam na permanência do cená-
rio atual, o que está longe de configurar otimismo. O 
eleitorado seguiu um movimento de ajuste de expec-
tativas também verificado pelos índices de confiança 
de consumidores e empresários —o entusiasmo pós-
-disputa presidencial se diluiu.

A fragilidade do atual processo de recuperação 
econômica constitui fenômeno ainda não inteira-
mente compreendido. Boa parte do pandemônio 
provocado pelo governo de Dilma Rousseff (PT), afi-
nal, já foi revertido. A inflação está domada, e os juros 
do Banco Central se encontram no menor patamar 
de sua história.

Uma explicação ao menos parcial para a letargia 
aponta que o setor produtivo permanece receoso, re-
presando investimentos, diante dos riscos de estran-
gulamento das contas do governo —que levaria a um 
caos político e financeiro.

Embora o teto fixado para os gastos federais 
permita um reequilíbrio gradual do Orçamento, o 
arranjo não será sustentável sem a mudança de regras 
que levam à expansão de despesas obrigatórias com 
aposentadorias e salários. Críticos à esquerda argu-
mentam que o próprio congelamento dos desembol-
sos do governo contribui para desaquecer o consumo 
das famílias e o setor de obras.

Parece provável, com efeito, alguma flexibili-
zação futura do mecanismo, mesmo se aprovada a 
reforma da Previdência. Entretanto a dívida pública 
ainda em alta e a caminho de 80% do PIB reduz dra-
maticamente a margem de manobra.

Uma certeza é que tudo fica mais difícil sem o 
avanço de uma agenda legislativa que aprimore a re-
ceita e o gasto público. Nesse sentido, os temores dos 
pessimistas não se mostram despropositados.

Editorial

Otimismo diluído

Ranking dos Políticos - Facebook

tas em campanha praticando com isso o que 
se conhece por “estelionato eleitoral”.

Não há nada mais normal do que querer 
mudar os políticos que estão aí, especialmen-

te os do Poder Legislativo, que foram revelados 
ao vivo e a cores nesses últimos anos. O nível de 
nossos representantes é tão deplorável e a sua 
desconexão com os cidadãos é tamanha que 
urge substituí-los na próxima eleição. 

Mas podem se perguntarem: No parlamento 
Estadual de Mato Grosso foram eleitos 14 novos 
deputados e no âmbito Federal sete novos depu-
tados federais. Logo, a alternância já acontece, 
os políticos são substituídos por outros. Ainda 
assim, o sentimento que predomina é o de que 
não há mudança e que a casta política é sempre 
a mesma, sempre corrupta. Olhando atentamen-
te para outros números, é possível perceber que, 
apesar dessa alternância, o padrão da classe polí-
tica não se altera. É formada, em sua maioria, por 
homens brancos e ricos. A minoria dos manda-
tos dos deputados são mulheres, negros e no fim 
algum LGBT. O sentimento de falta de renovação 
não está relacionado, portanto, à alternância, que 
já ocorre, mas sim à pouca representatividade 
social dos deputados – representatividade que é 
princípio fundamental das democracias liberais.

Supondo que sejam exitosos, esses movi-
mentos que estão ocorrendo em todo país, seja de 
direita, centro, esquerda serão estes suficientes 
para alterar a percepção dos cidadãos brasileiros 
acerca da política?  

Será que basta ter um Congresso represen-
tativo e honesto? Ou será que a “crise de repre-
sentatividade” se dá fora da relação entre repre-
sentado e representante? Para renovar a política 
é necessário o engajamento de cada um em sua 
vida cotidiana, fora das instituições, na cons-
trução da vida em comum, da igualdade, de uma 
sociedade democrática. A renovação política só 
existirá se for além da renovação de políticos. A 
mudança começa a partir de nós. Somos exem-
plos no seio familiar, nossos filhos serão nossos 
reflexos. Por fim tenhamos em mente que essa 
capacidade de mudança não virá da boa vontade 
dos representantes, mas sim das ações coletivas 
que existem fora do Sistema.

MAX CAMPOS É SERVIDOR PÚBLICO ESTA-
DUAL, SECRETÁRIO SINDICAL ESTADUAL DO 
PSB-MT E ARTICULISTA POLÍTICO

A reforma e a renovação 
política necessária

MEMÓRIAS DO CÁRCERE
O O deputado estadual Wilson Santos 

fez, na tribuna da AL, uma contundente de-
fesa do ex-deputado estadual Nilson Leitão, 
que foi inocentado no STF da acusação de 
corrupção passiva, tentativa de peculato e 
fraude em licitação quando era prefeito de 
Sinop. WS lembrou que foi solidário a Leitão 
na época dos fatos, 13 anos atrás, quando 
inclusive tentou visitar o tucano que esteve 
preso em Brasília, mas foi impedido por não 
ser advogado.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA
A Assembleia Legislativa vai reali-

zar nesta quinta-feira, às 14h, audiência 
pública para discutir as novas regras da 
seguridade social apontadas pela PEC 
006/2019, que está tramitando no Con-
gresso Nacional e que vai mudar a vida 
dos trabalhadores brasileiros, principal-
mente em relação ao tempo para apo-
sentadoria. O debate foi proposto por um 
colegiado de deputados estaduais: Valdir 
Barranco e Lúdio Cabral; Eduardo Botelho; 
Elizeu Nascimento; Delegado Claudinei; 
João Batista; Max Russi; e pelos emede-
bistas Janaína Riva, Doutor João e Thiago 
Silva.

E CONTINUOU...
“Treze anos carregando essa pecha de la-

drão, de desonesto. O que é que paga isso? Os 
órgãos de controle precisam ter mais cuida-
do, mais zelo no exercício das suas funções. 
Os magistrados precisam ter mais respon-
sabilidade”, indignou-se Wilson. O deputado 
estadual afirma que Leitão carregou uma 
pesada cruz por 13 anos até, por fim, ser ino-
centado das acusações. “Que fique registra-
do nos anais dessa Casa o quanto o homem 
público corre riscos no exercício da sua fun-
ção”, reclamou.

Na Zona Oeste do Rio de Janeiro, não são apenas os humanos que so-
frem com os efeitos da chuva. Os moradores correm para salvar os ani-
mais. O dono de um galinheiro precisou colocar todas as aves sobre um 
telhado. Os vizinhos, que criam bodes, também foram obrigados a colocar 
os animais no telhado.

Tente configurar seu corretor ortográfico durante o 
uso. Adicione palavras novas e descarte correções 
feitas de forma incorreta. Com o passar do tempo ele 
vai ficando mais próximo de sua realidade, interfe-
rindo menos de forma negativa e se mostrando mais 
útil e confiável. Vale a pena dedicar um pouco do 
seu tempo a ele.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Diego Haidar

MAX CAMPOS
A mudança começa a partir de nós. 
Somos exemplos no seio familiar, nos-
sos filhos serão nossos reflexos

A Capital de Mato Grosso completou 300 
anos, mas os políticos estão fazendo o dever de 
casa que lhes foram confiados através dos votos 
depositados nas urnas, eis a questão. Os parti-
dos políticos precisam resgatar um papel de re-
presentantes de parcelas da população, tanto na 
formação de opinião como de cidadania.

Como você eleitor está analisando sua re-
presentatividade político nos rincões do estado? 
Do seu município? Sente-se bem representado? 
Com as promessas ouvidas durante o pleito elei-
toral passado sendo cumpridos ou estão todos 
na estaca zero? A última vez que o Brasil discu-
tiu seu sistema político foi há mais de 30 anos, 
na promulgação da Constituição de 1988.

Contudo, a sociedade está constantemente 
mudando enquanto a legislação permanece a 
mesma. Por isso, o País precisa reavaliar o sis-
tema eleitoral, o papel do Estado e de suas insti-
tuições por meio de diversas reformas políticas.

Pesquisas recentes apontam que 96% dos 
brasileiros não se sentem representados pelos 
políticos em exercício no país. Esse é o tamanho 
da dita “crise de representatividade” no Brasil. 
A população está claramente cansada da casta 
política que nos governa, mais empenhada em 
atender a interesses particulares do que públi-
cos. Nada que venha da política parece funcio-
nar: escândalos de corrupção, estados quebra-
dos, violência urbana, caos na saúde, aumento 
das desigualdades.

O contrato entre representantes e represen-
tados foi quebrado. “Se com esses políticos não 
está funcionando, mudemos então os políticos”: 
partindo desse pressuposto, pessoas oriundas 
da sociedade civil e da iniciativa privada têm se 
reunido em grupos para lançar novos candida-
tos. São os chamados movimentos de renovação 
política. O papel do partido, no mundo de hoje, 
continua a ser vital para a democracia como um 
agente de representação.

Vivemos em uma democracia representa-
tiva. Mas acho que falta ao partido se voltar ao 
eleitorado para explicar e esclarecer os sacrifí-
cios que temos que fazer hoje para obter ganhos 
futuros, bem diferente de tentar “enfiar goela 
abaixo” do povo indo contrário às promessas fei-

IMAGEM DO DIA

“Uma explicação ao menos parcial para 
a letargia aponta que o setor produtivo 
permanece receoso

“
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A senadora Selma Arruda (PSL) teve seu mandato cassado na tarde de ontem pelo TRE 

TRE-MT cASSA MAnDATo DA
SEnADoRA SELMA ARRuDA
CLEMERSON MENDES 

clemersonsm@msn.com

Depois de dois pedidos 
de adiamento, o julgamento 
da senadora Selma Arruda 
(PSL), no pleno do Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso, ocorreu durante 
todo o dia de ontem (10). A 
ação pedia a cassação da se-
nadora por utilização de cai-
xa 2 de campanha eleitoral 
nas eleições ao Senado Fede-
ral de 2018.

Sem a presença do pre-
sidente da Corte, desembar-
gador Márcio Vidal que se 
declarou suspeito para par-
ticipar do julgamento, para 
seu lugar foi convocado o de-
sembargador Rui Ramos.

A sessão de ontem, que 
iniciou com o juiz Jackson 
Coutinho negando mais um 
pedido da defesa de Selma, 
dessa vez contra o desem-
bargador Pedro Sakamoto, 
por suposto vazamento de 
indicação de seu voto para a 
imprensa.

Sobre essa questão, o 
juiz Coutinho disse que fez 
uma análise de sete reporta-
gens apresentadas pela de-
fesa, onde haveria ocorrido 
a suposta declaração de voto 
de Sakamoto, e concluiu que 
não houve nenhum indício 

de declaração de voto por 
parte do magistrado.

Uma das partes envol-
vida é a do ex-vice-governa-
dor, Carlos Fávaro, candidato 
ao senado e terceiro coloca-
do no pleito, e também pelo 
candidato derrotado Sebas-
tião Carlos (Rede)que entra-
ram com a ação no Ministé-
rio Público Eleitoral contra 
as irregularidades de Selma. 

A defesa de Fávaro foi 
feita pelo ex-ministro de Dil-
ma Rousseff, José Eduardo 
Cardozo. Em seus 15 minutos 
de explanação o advogado 
pediu para que seu cliente as-
suma, mesmo que de forma 
provisória, a cadeira de Sel-
ma no Senado, por ter sido o 
terceiro colocado no pleito. 

“Ao que ocupou o ter-
ceiro lugar nas eleições ao 
Senado [Carlos Fávaro], du-
rante o período em que se 
convoca novas eleições ve-
nha assumir o exercício do 
mandado. O Estado de Mato 
Grosso não pode ficar sem 
senador. Não deve assumir 
definitivamente, pois há de 
fazer novas eleições. Mas por 
força do princípio federati-
vo, eu não posso ter um Es-
tado que perde o eleito e o 
suplemente, ter menos sena-
dores que o resto”, defendeu 
o advogado Cardozo.

DEcISÃo FInAL | Por decisão unânime, Tribunal validou as acusações o Ministério Público 
Foto: AssessoriA

FELIZ NATAL

Prefeitura tem liberação de recursos
para recuperar asfalto da MT-225

FIM DA AÇÃO

Supremo rejeita denúncia de
corrupção contra Leitão

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Prefeitura de Feliz 
Natal obteve a liberação de 
recursos para a recuperação 
da MT-225, no trecho que 
liga a Vera. Segundo o pre-
feito, Rafael Pavei, por se 
tratar de uma intervenção de 
grande importância, as obras 
serão iniciadas dentro de 15 
dias. “A MT-225 em bom es-
tado é fundamental para o 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A denúncia do Ministé-
rio Público Federal acusan-
do o ex-deputado federal, 
Nilson Leitão (PSDB), de 
corrupção passiva, tentativa 
de peculato e fraude em li-
citação enquanto era prefei-
to de Sinop durante os anos 
de 2001 e 2008, foi rejeita-
da pela Segunda Turma do 
Supremo Tribunal Federal 
(STF) na última terça (9).

Para o MPF, Leitão teria 
recebido de forma indevida, 
vantagens para que houvesse 
um direcionamento na lici-
tação das obras de esgoto do 
município, acarretando um 
superfaturamento da obra 
por parte da empresa vence-
dora da licitação.

Suspenso desde 2016, o 
julgamento teve continuida-
de nesta terça-feira, e a mi-
nistra Carmem Lúcia acom-

nosso desenvolvimento eco-
nômico e para a segurança 
dos cidadãos que viajam dia-
riamente rumo à cidade de 
Vera ou à BR-163. Por isso, 
não esperamos que o perío-
do de chuvas terminasse, já 
providenciamos uma solu-
ção junto ao Governo do Es-
tado”, declarou Pavei.

A liberação da ver-
ba é uma resposta ao ofício 
encaminhado no início de 
fevereiro à Secretaria Esta-

panhou o voto do ministro 
relator do caso, Gilmar Men-
des. “Não há suficientes con-
catenação e indícios para se 
concluir pela existência de 
justa causa para o exercício 
da ação penal”, destacou em 
seu voto a ministra.

A decisão do STF em 
arquivar o processo, vai ao 
encontro do que o ex-pre-
feito vinha alegando des-
de que a ação foi iniciada. 
Através de sua defesa, ele 
sempre negou que houvesse 
irregularidade na licitação 
das obras do esgoto, que não 
havia provas suficientes pro-
duzidas, e que as obras nem 
haviam sido iniciadas, o que, 
portanto, não haveria causa-
do qualquer tipo de prejuízo 
aos cofres públicos.

“Depois de 12 anos em 
investigação pelo Superior 
Tribunal de Justiça e pelo 
Supremo Tribunal Federal, 
a justiça está feita. A denún-

dual de Infraestrutura e Lo-
gística (Sinfra), informando 
a situação de emergência da 
rodovia. “A obra contempla 
mais de 25 quilômetros, nas 
proximidades do Rio Tarta-
ruga. Será desenvolvida por 
meio do convênio firmado 
entre o Governo e a Unidas 
Engenharia Ltda”, conta o 
prefeito.  Segundo o gestor, 
o executivo municipal está 
constantemente trabalhando 
para acelerar o desenvolvi-

cia não prosperou, sequer foi 
recebida pelo STF, atestando 
minha inocência”, declarou 
Leitão. Com a rejeição da 

mento de Feliz Natal. Par-
te desse projeto engloba a 
conquista de parcerias com 
lideranças regionais e com o 
Governo do Estado.

“Na hora de trabalhar, 
a gente não olha partido e 
nem fica esperando cair do 
céu. Nós fizemos um forte 
trabalho de articulação po-
lítica, convencemos o estado 
da importância desta obra e 
agora o trabalho vai aconte-
cer”, destaca.

denúncia não restam quais-
quer inquéritos, processos 
ou ações contra Nilson Lei-
tão no Supremo.

noMEAÇÃo 
nA EDucAÇÃo
Um dia após tomar posse, o novo mi-

nistro da Educação, Abraham Weintraub, 
anunciou, na tarde desta quarta-feira (10), a 
nomeação de quatro novos secretários para a 
pasta, além de mais uma mudança na Secre-
taria-Executiva do MEC. Weintraub tem carta 
branca do presidente para fazer as mudanças. 
A troca de ministros se deu depois do então 
Ministro de Educação, Ricardo Vélez Rodrí-
guez, ser demitido após uma série de polê-
micas envolvendo seu nome. Dentre elas o 
pedido de que crianças fossem filmadas nas 
escolas, ou a compra de livros didáticos com 
erros ou propagandas.

InScRIÇÃo PARA 
conSELHEIRo TuTELAR

As inscrições para escolha de 
membros do Conselho Tutelar de Si-
nop iniciam-se dia 29 de abril e vai até 
dia 24 de maio. A inscrição é gratuita e 
deverá ser realizada presencialmente, 
das 07h30 às 11h e das 13h30 às 17h, na 
Secretaria Municipal de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, localiza-
da na Rua das Aroeiras, 1.116, na região 
central. São cinco vagas para Conse-
lheiro Tutelar e 30 para suplentes. Para 
mais informações acessar site da pre-
feitura, no www.sinop.mt.gov.br

PAGAMEnTo FRAcIonADo 
DE SERVIDoRES

O governador Mauro Mendes (DEM), 
autorizou o início do pagamento da folha 
salarial de março. Nesta primeira etapa, 
dia 10/04, serão depositados até R$ 5,5 mil 
aos aposentados, pensionistas e servido-
res ativos. Quem recebe acima desse valor 
terá outras duas datas de depósitos, a se-
gunda para dia 15 e a última em 22 deste 
mês. No dia 30 de abril, será paga a quarta e 
última parcela do 13º salário remanescente 
de 2018, para os aniversariantes dos meses 
de novembro e dezembro; e os servidores 
comissionados não efetivos.

DiVULGAÇÃo

Mendes não está confiante sobre recebimento do FEX

Leitão se livra de ação por corrupção de quando era 
prefeito de Sinop 

Foto: DiVULGAÇÃo

Foto: DiVULGAÇÃo

SEM CHANCE

Mendes diz que 
recurso do FEX não 
deve vir para MT
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

O governador Mau-
ro Mendes (DEM) tem feito 
muitas visitas a Brasília, para 
articular com o Governo Fe-
deral, mesmo assim acredita 
ser quase impossível o rece-
bimento do Fundo de Auxí-
lio à Exportação (FEX) 2018, 
estimado em mais de R$ 450 
milhões.  

O recurso repassa-
do pela União aos Estados, 
como uma forma de com-
pensação pelas perdas com 
a Lei Kandir - que trata da 
isenção do Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) nos produ-
tos de exportação. “Todas as 
conversas que tivemos, e fo-
ram muitas – fui muitas ve-
zes a Brasília - deram a im-
pressão que é muito difícil, 
quase que impossível, o FEX 
2018. Não tem orçamento, 
o Governo Federal diz que 
não tem recurso, e não tem 

mecanismo para pagar. O 
FEX 2018 está praticamente 
eliminado de ser pago por 
parte do Governo Federal”, 
afirmou o governador.

Uma nova Legislação 
está sendo estudada pelo 
Congresso Nacional para a 
obrigatoriedade do paga-
mento do FEX pela União. 
“Nosso presidente, (depu-
tado federal) Rodrigo Maia 
(DEM), está comprometido 
com esse tema e nós estamos 
contraindo algumas alter-
nativas. Pode ser que vigore 
para 2019 ou talvez, só em 
2020 em diante”, destacou 
Mendes. Mendes vem en-
frentando problemas finan-
ceiros desde que assumiu a 
administração do estado, e 
em janeiro deste ano chegou 
a decretar estado de calami-
dade financeira. Problemas 
na saúde fazem parte do 
pacote enfrentado por ele, 
além de despesas com pesso-
al e fornecedores que foram 
maiores que as economia.

VoTAÇÃo unÂnIME
Na explanação dos votos 

em plenário, os membros do 
RE-MT decidiram por una-
nimidade pela cassação do 
diploma da senadora Selma 
Arruda (PSL). Além do re-
lator, Pedro Sakamoto, que 
votou favorável pela cassação 
de toda a chapa de Selma, 
incluindo seus suplentes. Os 
magistrados, Ricardo Gomes 
de Almeida, Jackson Almeida, 
Antônio Veloso Peleja e Luiz 
Aparecido Bertolussi também 
acompanharam o relator.

noVA ELEIÇÃo
Mesmo com a cassação 

de Selma, o TRE não aceitou 
o pedido para que o tercei-
ro colocado no pleito, Car-
los Fávaro (PSD), assumisse 
de forma interina o manda-
to até que uma nova eleição 
seja marcada. Sendo assim, o 
estado de Mato Grosso fica-
rá com apenas dois senado-
res, Jayme Campos (DEM) e 
Wellington Fagundes (PR), 
até que os eleitores voltem 
às urnas e escolha o terceiro 
representante do estado no 
Senado Federal. Selma Arru-
da que acompanhou o julga-
mento direto de seu gabinete 
em Brasília, disse que recor-
rer até a última instância para 
voltar ao cargo.
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CHARGE DO DIA Post de Giovanna 
Antonelli causa 
polêmica entre atrizes

Giovanna Antonelli compartilhou nas 
redes sociais um vídeo que acabou geran-
do discussão em sua página. A postagem 
ganhou repercussão entre os internautas, 
na última terça-feira (9).

Na filmagem, aparece Varlei Rocha Al-
ves, um guardador de carros, utilizando 
caixas para ajudar uma idosa a atravessar 
a rua. Isso tudo para que ela não pisasse 
na água que deixou a forte chuva do Rio 
de Janeiro. O que parecia uma boa ação, 
porém, foi interpretado de uma outra for-
ma por Fabiula Nascimento. “Não é bonito, 
não. Isso é Casa Branca e Senzala”, dispa-
rou a atriz. Já Vanessa Giácomo mostrou 
um posicionamento contrário: “Enxergo 
um rapaz jovem tendo cuidado com uma 
senhora”.

 Apesar da polêmica na web, o moço 
em questão será recompensado pela boa 
ação. Solidária, Alice Wegmann decidiu 
criar uma “Vakinha” online para ajudá-lo. 
“Ele disse que a senhorinha o agradeceu 
muito”, destacou a famosa.

Aos 42 anos, Ticiane Pi-
nheiro quer tentar parto 
normal

Ticiane Pinheiro está ansiosa para co-
nhecer o rostinho da segunda filha. Já no 
sexto mês da gestação, a loira falou a respei-
to dos planos do nascimento da garotinha, 
que chamará Manuella.

“Manu que vai escolher a forma do parto. 
Eu tive a Rafa, com o cordão umbilical enro-
lado no pescoço, então teve que ser cesárea, 
mas a Manu eu vou deixar rolar”, contou à 
revista “Quem”.

A famosa, de 42 anos, explicou: “Quero 
tentar o normal, por desejar as duas expe-
riências. Já o humanizado, não. Não tenho 
mais idade para ficar tentando. Tenho receio, 
vai que dá um problema e não se sei se tenho 
tempo para ter outro”, acrescentou.

A garotinha é fruto do relacionamento 
com César Tralli, com quem a apresentadora 
da Record se casou em dezembro de 2017. Do 
antigo romance com Roberto Justus, a bel-
dade tem Rafaella, de 9 anos.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Pai de Neymar protagoniza 
barraco com Gabigol 
em festa no Rio

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS
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BANCO 4
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SAARAENE
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NEGOCIATA
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SAIRADIR
ORERCRU
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JUSTURS
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ROMAMENOS
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jumento
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Aurélio Bu-
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Holanda,

dicionarista

Nome da
letra "N" 
Ingerem
alimento

3/rat. 4/adir — rubi — sair. 6/atrito. 8/arrochar. 9/negociata. 10/repreender.

Parece que o jogador Gabigol e o ex-sogro dele, 
Neymar Pai, não se dão muito bem e não podem 
nem estarem perto um do outro. Isso porque, os dois 
marcaram presença como convidados no aniversá-
rio de 48 anos do empresário Isaac Azar, no Rio, e 
causaram o maior tumulto.

Segundo informações do jornalista Leo Dias, no 
jornal ‘O Dia’, os dois, que já vinham se estranhando 
desde o fim do namoro do craque com Rafaella San-
tos, protagonizaram uma enorme briga. Por pouco 
Gabigol não foi agredido por Neymar Pai, que preci-
sou ser contido pelos seguranças do evento.

Um amigo do jogador que tentou conter os âni-
mos acabou sendo agredido pelo segurança do pai 
de Neymar. Procurada, assessoria de Gabigol disse 
desconhecer o fato.
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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, 

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

2-C INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA, 
CNPJ: 02.944.095/0001-27, Torna público que requereu a 
SEMA, a Renovaçao de Licença de Operaçao, para a ati-
vidade de Serraria com desdobramento e Benefi ciamento 
de madeiras, no municipio de Cláudia – MT. Não EIA RIMA

MARCIA CRISTINA LOPES GARCIA, CPF 856.634.681-
53, torna público que requereu a SECRETARIA MUNI-
CIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO 
SUSTENTAVEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação, para atividade de 
Condomínio Horizontal, na Rua Carini, Quadra 41, Lote 05, 
Residencial Florença III, em Sinop-MT. CENTRO NORTE 
AMBIENTAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Al-
cantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

URBANO AGROINDUSTRIAL LTDA (CNPJ: 
84.432.111/0004-00) Torna público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de SINOP/MT a Renovação da Licença de Operação 
(LO), para sua atividade de BENEFICIAMENTO DE AR-
ROZ, situado na rua João P. M. de Carvalho II, nº 5269, 
chácara 574-F, em SINOP/MT.

BONONI & BONONI LTDA - ME, CNPJ 14.461.544/0001-
65, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para Atividade médica ambu-
latorial com recursos para realização de exames com-
plementares, localizada na AV. Brasil, N 2281, Terreo Ed. 
Brasil Center, Vila Romana, Município de Sorriso/MT, não 
foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266) 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA UBIRATÃ – MT

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 
023/2018 – DATA: 08/04/19 – OBJETO: ADITAR A 
CLAUSULA OITAVA AO PRAZO DE EXECUÇÃO 
E VIGENCIA – CONTRATADO: GAUZE & 
PULINI LTDA - ME - CNPJ: 11.184.735/0001-39 – 
PRAZO DE EXECUÇÃO: 450 DIAS – VIGENCIA: 
18/04/2020.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT

AVISO DE LICITAÇÃO 

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019 – SRP Nº 
009/2019

O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Ofi cial, torna Público para conhecimento 
dos interessados, que realizará às 08h00min 
(Horário Local), do dia 25 de Abril de 2019, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a 
Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019, REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 009/2019, DESTINADO À 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA DO TIPO “CASA DE 
APOIO”, COM SEDE EM CUIABÁ – MT, PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, 
TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE 
REFEIÇÕES À PACIENTES E ACOMPANHANTES 
(QUANDO NECESSÁRIO) ENCAMINHADOS PELO 
MUNICÍPIO DE VERA – MT, PARA TRATAMENTO 
DE SAÚDE EM CUIABÁ/MT E VÁRZEA GRANDE/
MT, do tipo “menor preço por ITEM”, conforme 
quantidades e demais condições constante no 
Termo de Referência. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, 
ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na Avenida 
Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de 
segunda a sexta-feira no horário de atendimento das 
07h00min às 13h00min. Informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100 ou pelo e-mail: 
licitacaovera@gmail.com; 

Vera – MT, 10 de Abril de 2019.

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA GUARITA – MT

Aviso de Licitação
Pregão Presencial n. º 11/ 2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – 
MT, através da sua Pregoeira Ofi cial, torna público 
para conhecimento dos interessados, que realizará 
a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 
11/2019, cujo objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando o registro de preço para Aquisição futura 
e fracionada de Pneus para uso na manutenção 
dos veículos e maquinários da frota do município de 
Nova Guarita – MT. Conforme Edital nos termos da 
Lei Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data 
prevista para abertura no dia 25/04/2019, às 08:30 
horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos 
Migrantes, Travessa 01, N° 30, em Nova Guarita 
– MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou através 
do site www.no vaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário recibo de retirada do edital devidamente 
preenchido para o departamento de Licitações 
através do e-mail licitação @novaguarita.mt.gov.br. 

Nova Guarita – MT, em 10 de abril de 2019. 

Yana Maria Marcon
Pregoeira Ofi cial

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 01/2019

PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 14/2019. O 
MUNICÍPIO DE TABAPORÃ/MT, pessoa jurídica 
de direito público interno, devidamente inscrita no 
CNPJ sob o nº. 37.464.997/0001-40, com sede 
administrativa na Avenida Comendador José Pedro 
Dias, n.º 979, – MT, CEP – 78.563-000, fone (66) 
3557-1248, por meio de seu Presidente da CML, 
instituído pela portaria 001/2019 de 10/01/2019, 
no uso de suas atribuições, torna público a 
abertura de licitação na modalidade TOMADA DE 
PREÇOS, do tipo Menor Preço Global, objetivando 
a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OBRAS 
E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE ALVENARIA 
DE 73,01 M² COM BANHEIRO PARA ATENDER 
A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN 
NO DISTRITO DE AMERICANA DO NORTE 
DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, tudo em 
conformidade com o projeto básico e seus anexos, 
integrantes deste edital. Modalidade de licitação: 
TOMADA DE PREÇOS Tipo de licitação: MENOR 
PREÇO GLOBAL Conformidade: EDITAL E SEUS 
ANEXOS, LEI FEDERAL Nº. 8.666/93 E SUAS 
ALTERAÇÕES, LEI FEDERAL Nº. 10.520/02 E LEI 
COMPLEMENTAR N°. 123/06 E LC 147/14. Forma 
de execução: INDIRETA DO CADASTRO PARA 
PARTICIPAÇÃO Data: 11/04/2019 Horário: Das 
07h00minh ÀS 17h00minh (Horário Local) Local: 
Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço acima 
citado). Data Final: --26/04/2019 as 17h00minh 
(Horário Local) DA ENTREGA DOS ENVELOPES 
E CREDENCIAMENTO Data: 29/04/2019 Horário: 
Das 07h00minh ÀS 08h00minh (Horário Local) 
Local: Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço 
acima citado). DO JULGAMENTO Data: 29/04/2019 
Horário: 08h00min HORAS (horário local) 
Local:Prédio da Prefeitura Municipal (Endereço 
acima citado). Observação 01: O Edital na íntegra 
com seus anexos, bem como todo material 
necessário para elaboração das Propostas e 
demais informações, encontram-se à disposição na 
Prefeitura Municipal de Tabaporã/MT, no endereço 
eletrônico www.tabapora.mt.gov.br e (ou) via e-mail 
licitacao@taba pora.mt.gov.br acima citado, ou pelo 
telefone 66 3557 1248, sem qualquer ônus, aos 
interessados em participar da licitação, durante o 
horário normal de atendimento da Prefeitura (2ª a 
6ª feira das 07h00min horas às 11h00min horas e 
das 13:00min as 17:00min horas, exceto feriados 
e pontos facultativos). Tabaporã/MT, 10 de Abril de 
2019.

HELIELSON TEODORO ALVES
Presidente da CPL

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2019

CREDENCIAMENTO N° 001/2019 - RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Flori Luiz Binotti, torna 
público, que tendo concordado com a justificativa apresentada pela 
Assessoria Jurídica, no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
001 /2019 ,  C redenc iamen to  n º  001 /2019 ,  com ob je to : 
“CREDENCIAMENTO das empresas que tenham interesse na 
prestação de serviços especializados na realização de consultas e 
procedimentos nas áreas de ORTOPEDIA, PEDIATRIA, UROLOGIA, 
P N E U M O L O G I S TA ,  G I N E C O L O G I A / O B S T E T R Í C I A , 
O F T A L M O L O G I A ,  N E U R O L O G I A ,  E X A M E S  D E 
ULTRASSONOGRAFIA, PSIQUIATRIA, CONSULTAS MÉDICAS DE 
CIRURGIÃO GERAL E PEQUENAS CIRURGIAS, CARDIOLOGIA, 
GASTROENTROLOGIA /PROCTOLOGIA, TESTE DA ORELHINHA, 
N E U R O P E D I A T R I A ,  D E R M A T O L O G I A , 
OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMENTO DE FRENECTOMIA 
INFECTOLOGIA E EXAMES DE ANATOMOPATOLÓGICOS”, as 
empresas JOÃO BATISTA CLARO DE OLIVEIRA JÚNIOR ME, inscrita 
com CNPJ n.16.626.447/0001-00 E ZAGO E DAMIANI LTDA- ME 
inscrita com CNPJ n.22.148.871/0001-90 encontram-se apto para 
credenciar pelo período de 12 (doze) meses, em conformidade com as 
disposições contratuais, onde formulou-se expediente de 
Inexigibilidade de Licitação com fulcro nas disposições do art. 25 da Lei 
8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a 
contratação referida. Lucas do Rio Verde MT, 10 de Abril de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 025/2019

Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura 
aquisição de emulsão asfáltica para obras diversas de pavimentação, 
execução de lama asfáltica e serviços de tapa buracos em ruas e 
aven idas  do  mun ic íp io .  Rea l i zação :  Por  me io  do  s i te 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das 
propostas: Das 12:00 horas do dia 10/04/2019 até as 17:00 horas do 
dia 24/04/2019 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: 
Dia 25/04/2019 as 09:00horas (horário de Brasília). Data e horário de 
início da disputa: Dia 25/04/2019 as 09:30 horas (horário de Brasília). 
Edital Completo: Afixado no endereço Av. América do Sul, Nº 2500 S, 
Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT.CEP: 78455-000 – Fone: 65 
3549 8300 e na Internet, site: www.lucasdorioverde.mt.gov.br e site: 
www.bllcompras.org.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, 
de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 e 
Decreto Federal 5.450/05. Lucas do Rio Verde MT, 09 de abril de 2019

Guilherme Schafer
Pregoeiro

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços 
acolhimento institucional – do tipo Instituições de longa permanência 
para prestação de serviços de acolhimento de idosos a partir de 60 
(sessenta) anos de idade que recebe  benefício ou que não recebe 
quaisquer tipo de benefício,  para atender à necessidade dos 
munícipes de Lucas do Rio Verde – MT. Dia:  25 de abril de 2019. 
Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30h até as 14:00h, 
do dia 25 de abril de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00h, do dia 
25 de abril de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. 
CEP: 78455-000 – 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  10 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: aquisição de móveis (planejados, conjunto escolares e outros). 
Tipo: menor preço por lote - Data de abertura: 25 de abril de 2019. 
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, 10 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS 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 EQUIPAMENTOS PARA ABATEDOURO DE 
FRANGOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E 
MEIO AMBIENTE", CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES 
N O  T E R M O  D E  R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A ( S ) 
SECRETARIA(S).” CONFORME A SEGUIR, EDER ROBERTO E 
PAULA, CNPJ Nº 14.822.294/0001-41, ITENS VENCEDORA - 828117 
R$ 2.250,00 - 828119 R$ 24.268,00, VALOR TOTAL R$ 26.518,00, 
POLIMONT MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA - ME, CNPJ Nº 
19.869.181/0001-15, ITENS VENCEDORA - 824951 R$ 1.200,00 - 
824952 R$ 1.220,00 - 828103 R$ 4.600,00 - 828104 R$ 4.000,00 - 
828105 R$ 19.500,00 - 828106 R$ 3.950,00 - 828107 R$ 2.660,00 - 
828108 R$ 2.800,00 - 828109 R$ 1.050,00 - 828110 R$ 3.900,00 - 
828112 R$ 1.500,00 - 828113 R$ 370,00 - 828114 R$ 12.400,00 - 
828115 R$ 17.500,00 - 828116 R$ 4.150,00 - 828118 R$ 3.000,00, 
VALOR TOTAL R$ 98.170,00, VALOR TOTAL GERAL 124.688,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 

 

Inscrição n° 012/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 

DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa WEBER & SANTOS 

LTDA (CNPJ nº 19.697.936/0001-41), fora julgada APTA ao Edital N° 005/2019 da 

Chamada Pública n° 005/2018 para os serviços médicos, no segmento de 

UTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01 e 02, exceto os 

itens 07, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 

 

Inscrição n° 011/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 

DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de 

Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa CLINICA ROSSETTI 

LTDA (CNPJ nº 02.936.295/0001-38), fora julgada APTA ao Edital N° 005/2019 da 

Chamada Pública n° 005/2018 para os serviços médicos, no segmento de 

ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público, lote 01 e 02, exceto os 

itens 07, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 09 de abril de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
 

  
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 

AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 005/2019 

 

Inscrição n° 007/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão 

Permanente de Licitação, torna público a todos os interessados que a empresa CLINICA DR ALEX CUNHA ALONSO S/S LTDA (CNPJ nº 05.778.877/0001-21), fora julgada e 

após aguardar recurso para entrega de documentos, fora julgada apta e em conformidade com o Edital 05/2019, serviços médicos em ULTRASSONOGRAFIA.  

Peixoto de Azevedo/MT, 05 de abril de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

 

ERRATA 

TERMO DE RETIFICAÇÃO 

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 019/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto vem por meio deste retificar a publicação do dia 

02/04/2019 do Diário Oficial De Conta (TCE) página 21; a publicação do 01/04/2019 do Jornal Dos Municípios (AMM) 

página 11 e a publicação do dia 01/04/2019 do Jornal De Grande Circulação (Diário Regional), página 05, quanto ao Termo 

de Ratificação da Inexigibilidade de Licitação n° 019/2019.  

ONDE SE LER: “VALOR GLOBAL DE R$ 14.328,00 (QUATORZE MIL TREZENTOS E VINTE E OITO REAIS)”.  

LEIA-SE: “VALOR GLOBAL DE R$ 14.918,40 (QUATORZE MIL NOVECENTOS E DEZOITO REAIS E QUARENTA 

CENTAVOS)”.  

 

Peixoto de Azevedo/MT, 04 de abril de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

TERMO DE RATIFICAÇÃO 

Inexigibilidade de Licitação n° 021/2019 

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

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

licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa PHOENIX – GERENCIAMENTO, 

ADMINISTRAÇÃO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MEDICA, 

HOSPITALAR, LABORATORIAL E DIAGNOSE LTDA, (CNPJ/MF nº 

03.642.746/0001-97), no valor global de R$3.515,52 (TRÊS MIL, QUINHENTOS E QUINZE 

REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da 

Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em 

ULTRASSONOGRAFIA do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 

005/2019 da Chamada Pública n° 005/2018, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por 

preço fixo. 

 

Peixoto de Azevedo/MT, 10 de abril de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 

 

ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 



Suspenso, Gabigol foi o autor do gol da vitória sobre o San José na Bolívia 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso,  quinta-feira, 11 de abril de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Flamengo defende invencibilidade
no Rio em duelos com bolivianos
DA REPORTAGEM

Depois da derrota para 
o Peñarol dentro de casa, na 
última rodada, o jogo contra 
o San José, quinta-feira, no 
Maracanã, ganhou uma im-
portância ainda maior para 
o Flamengo. Com o Grupo 
D embolado, somar os três 
pontos contra a equipe tec-
nicamente mais fraca se tor-
nou imprescindível para que 
o Rubro-Negro siga firme no 
objetivo de classificação para 
as oitavas de final da Liber-
tadores.

Na altitude de 3.700 
metros de Oruro, o Fla es-
treou na competição com 
uma vitória por 1 a 0 sobre 
o San José. O retrospecto 
rubro-negro no Rio de Ja-
neiro contra equipes bolivia-
nas também é bastante ani-
mador: em seis confrontos, 
foram cinco vitórias e um 
empate, com 21 gols a favor 
e seis contra. 

O último confronto foi 
justamente o 2 a 2 com o Bo-
lívar, no Maracanã, na Liber-
tadores 2014. A missão agora 
é evitar repetir o que aconte-
ceu naquela edição, quando 
o Flamengo foi eliminado 
na fase de grupos. Além do 
empate com os bolivianos, 
o time perdeu em casa para 
o León-MEX por 3 a 2. “O 

San José é uma boa equi-
pe, temos que entrar firmes 
para merecer essa vitória. 
Não existe essa pegadinha de 
time mais fraco do grupo”, 
disse o zagueiro Léo Duarte.

AJUDA DO
PEÑAROL
Na noite de terça-feira, 

o Peñarol recebeu a LDU no 
Uruguai, venceu por 1 a 0 e 
chegou a nove pontos. A vi-
tória dos carboneros não é 
ruim para o Flamengo, que 
pode chegar também aos 9 
pontos se vencer o San José e 
ver a LDU ficar a cinco pon-
tos de diferença.

Desta forma, o Fla fi-
caria muito perto de uma 
das vagas se conseguisse ao 
menos um empate na par-
tida seguinte, contra a pró-
pria LDU, em Quito, no dia 
24 de abril, três dias depois 
do segundo jogo da final do 
Carioca, contra o Vasco. No 
Grupo D, 11 pontos assegu-
ram a classificação matemá-
tica, mas com 10 também 
há boas chances: com 94,3%. 
Para a liderança, são 15 pon-
tos que garantem, mas a pro-
babilidade de terminar em 
primeiro com 13 também é 
quase certa: 98,5% (ninguém 
pode fazer 14 pontos nes-
sa chave). Com 12, cai para 
77,9%, e com 11, para 75,3%.

JOGO-CHAVE | Em seis confrontos como mandante, Rubro-Negro tem cinco vitórias e um empate

Foto: Ivan StortI/SantoS FC

Foto: Jorge Bernal/aFP

Foto: andré durão

COPA DO BRASIL

Atacante Rodrygo vai deixar o Santos
sem título para comemorar

CORINTHIANS

TJD-SP pode denunciar Clayson
por vídeo com xingamento a juiz

METAS DO BOTAFOGO

R$ 1,9 mi em caixa, menos 
pressão sobre técnico e 
recuperar jogadores

Rodrygo em ação em Santos x Corinthians 

Zé Ricardo, técnico do Botafogo, no jogo contra 
o Juventude

Foto: MarCoS rIBollI

Clayson será denunciado por ter xingado árbitro a caminho 
do vestiário 

DA REPORTAGEM

Rodrygo é um dos can-
didatos do técnico Jorge 
Sampaoli a ganhar uma vaga 
na equipe titular do Santos 
no duelo contra o Atlético-
-GO, nesta quinta-feira, às 
20h30, na reabertura da Vila 
Belmiro, válido pela vol-
ta da terceira fase da Copa 
do Brasil.Isso porque Jean 
Mota, homem de confiança 
de Sampaoli, deve desfalcar 
o time por causa de uma le-
são no ligamento colateral 
medial do joelho direito so-
frida no clássico contra o Co-
rinthians, na última segunda. 
Outros candidatos são Kaio 
Jorge, Eduardo Sasha e Jean 
Lucas.

Uma das principais es-
trelas do Santos em 2018, 
ano em que sua carreira des-
lanchou, Rodrygo perdeu o 
status de titular absoluto do 
Peixe conquistado na tem-
porada passada. O atacante 
de 18 anos, já negociado ao 
Real Madrid, foi reserva nas 
principais partidas de 2019.

Em 12 jogos neste ano, 
Rodrygo foi titular em ape-
nas cinco. Nos outros sete, 
saiu do banco de reservas. A 
pouco menos de três meses 

ASSESSORIA

O TJD-SP pode de-
nunciar o atacante Clayson 
ainda nesta semana após a 
divulgação de um vídeo em 
que o jogador do Corin-
thians aparece xingando o 
árbitro Raphael Claus, logo 
depois de o Corinthians 
conseguir a classificação 
para a final do Campeonato 
Paulista. Ainda não há defi-
nição oficial, mas os jogos 
contra o São Paulo devem 
ficar para os dois próximos 
domingos, o primeiro no 
Morumbi e o segundo na 
Arena, em Itaquera.

O vídeo, editado pou-
co depois da sua divulgação 
pelo próprio clube, em seu 
canal oficial, captava o áu-
dio do atacante de forma 
clara. “Chupa, Claus”, ber-
rou o jogador, ainda no tú-
nel da saída do gramado do 

DA REPORTAGEM

Após um desastroso 
Carioca, o Botafogo tinha 
em sua defesa os 100% de 
aproveitamento nas copas 
disputadas em 2019. Eram 
quatro vitórias em mesmo 
número de jogos (duas sobre 
Defensa y Justicia, pela Sul-
-Americana, uma diante do 
Campinense e outro contra 
o Cuiabá, estas pela Copa do 
Brasil). No quinto jogo em 
competições de mata-mata 
na temporada, um tropeço 
inesperado: empate em casa 
por 1 a 1 com o Juventude, 
da Série C, na última quinta-
-feira. Some a isso a fraca 
atuação da equipe.

Além de jogar nesta 
quinta-feira, em Caxias do 
Sul, contra o Juventude, pela 
tranquilidade para trabalhar 
após uma semana de protes-
to em que atletas recusaram 
a concentração na véspera do 
duelo de ida com os gaúchos, 
o Alvinegro entra em campo 
não apenas pressionado pela 
obrigação de vencer um ad-
versário inferior e menos 
tradicional. É fundamental 
avançar para faturar R$ 1,9 
milhão, valor garantido aos 
times que disputam a quarta 
fase da Copa do Brasil - até 
agora, com a participação 
nas três primeiras rodadas, 
arrecadou R$ 3,75 milhões.

ZÉ RICARDO
Anunciado em 4 de 

agosto do ano passado, Zé 
Ricardo chegou ao clube 
com alto índice de aprova-

de sua transferência ao Real 
Madrid, onde se apresenta 
em julho, o Menino da Vila 
balançou as redes duas vezes 
em 2019.

SEM TROFÉUS
Com a eliminação do 

Santos para o Corinthians no 
Campeonato Paulista, na úl-
tima segunda-feira, Rodrygo 
não conseguirá cumprir seu 

ção. Seu nome foi quase una-
nimidade em enquetes reali-
zadas por portais e em redes 
sociais. Hoje, com oito meses 
à frente do time e 40 jogos 
como alvinegro, o panorama 
do treinador mudou.

Com um time organi-
zado e veloz no contra-ata-
que, Zé livrou o Botafogo do 
rebaixamento com vitórias 
maiúsculas na reta final do 
Brasileiro passado, em es-
pecial as sobre Corinthians, 
Internacional e Flamengo. 
O time chegou a ter remota 
chance de Libertadores, em 
movimento parecido que 
realizou no Vasco um ano 
antes.

Em 2019, o Botafogo 
não repetiu o nível de atua-
ções e, com muitas mudan-
ças, perdeu o padrão que 
apresentava. Até mesmo em 
vitórias expressivas, como a 
por 3 a 0 sobre o Defensa, na 
Argentina, e diante do Cuia-
bá (pelo mesmo placar), em 
casa, o time sofreu. No due-
lo internacional, o primeiro 
tempo foi um sufoco para os 
alvinegros, algo que o pró-
prio treinador admitiu.

Além de valer uma vaga 
na quarta fase da Copa do 
Brasil, a classificação con-
tra o Juventude significa dar 
um pouco de paz ao elenco, 
comissão técnica e aos com-
balidos cofres alvinegros. A 
bola rola às 18h15 desta quin-
ta-feira, no Alfredo Jaconi, 
em Caxias do Sul. Novo em-
pate leva a decisão para os 
pênaltis. Um triunfo simples 
é suficiente.

principal objetivo antes da 
ida ao Real Madrid: ganhar 
um título pelo Peixe.

“Um dos sonhos da 
minha vida no momento é 
sair do Santos com o títu-
lo do Campeonato Paulista, 
que acho que é o único que 
eu vou conseguir disputar 
antes de ir embora”, falou 
Rodrygo.O Paulistão era a 
única chance que Rodrygo 

tinha para cumprir o objeti-
vo de comemorar um título 
em campo com o Santos an-
tes de se mudar para Madri. 
Isso porque o jovem se apre-
sentará no gigante espanhol 
em julho, antes dos desfe-
chos da Copa do Brasil e do 
Campeonato Brasileiro, as 
outras duas competições que 
o Peixe tem nesta tempora-
da.

Pacaembu, vibrando para a 
câmera logo na sequência. 
Após perceber a repercus-
são do xingamento, o clube 
cortou essa parte da filma-
gem para evitar polêmicas 
maiores.

Juiz da semifinal, Claus 
não teve entreveros com os 
atletas dentro do gramado. 
Os corintianos reclamaram 
de um pênalti em Ramiro, 
ignorado pelo juiz, mas não 
se mostraram insatisfeitos 
com o desempenho do trio.

O único lance mais 
duro envolvendo Clayson 
se deu ainda no primeiro 
tempo, quando ele foi de-
sarmado por Pituca e pre-
cisou de atendimento mé-
dico após ficar no chão. O 
árbitro considerou o lance 
normal.  O elenco alvine-
gro, de folga nesta terça, re-
toma os trabalhos na quar-
ta, no CT Joaquim Grava.
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Reeducando deve ler um exemplar de obra literária, clássica, científica ou filosófica

Sorriso: unidade prisional terá
projeto de remição pela leitura
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Representantes do sistema 
de justiça penal de Sorriso 
se reuniram para definir o 
projeto de remição pela lei-
tura que será desenvolvido 
na unidade prisional. A De-
fensoria Pública apresentou 
o projeto que será desen-
volvido com apoio da OAB 
seccional de Sorriso, Poder 
Judiciário, Sistema Peniten-
ciário, Conselho da Comuni-
dade e Associação Brasileira 
dos Advogados Criminalistas 
em Mato Grosso.

Para participar da remição 
pela leitura, o reeducando 
deve ler, voluntariamente, 
um exemplar de obra lite-
rária, clássica, científica ou 
filosófica, dentre outras, de 
acordo com o acervo dispo-
nível na unidade. 

A escolha de presos parti-
cipantes e a sua permanência 
no projeto caberá à direção 
da unidade prisional, com 
base nos critérios que serão 
definidos pela equipe técnica 
do Centro de Ressocializa-
ção de Sorriso, levando em 
consideração o bom com-
portamento, a capacidade de 
leitura e empenho nas ativi-
dades.

O reeducando tem até 30 

dias para a leitura da obra, 
apresentando ao final do pe-
ríodo resenha a respeito do 
assunto, possibilitando, se-
gundo critério legal de ava-
liação, a remição de quatro 
dias de sua pena por resenha 
aprovada. 

O resultado da avaliação 
deverá ser enviado, por ofí-
cio, ao Juiz de Execução Pe-
nal competente, a fim de que 
esse decida sobre o aprovei-
tamento da leitura realizada, 
contabilizando-se quatro 
dias de remição de pena para 
os que alcançarem os objeti-
vos propostos.

A remição pela leitura é 
recomendada pelo Conselho 
Nacional de Justiça, confor-
me a Recomendação 44/2013 
que dispõe sobre atividades 
educacionais complementa-
res para fins de remição da 
pena pelo estudo e estabele-
ce critérios para a admissão 
da atividade.

MENORES
INFRATORES
Integrantes do Gabinete 

de Gestão Integrada (GGI) 
reuniram-se nesta semana 
para discutir a necessidade 
de construção de um Centro 
de Ressocialização para Me-
nores Infratores em Sorriso. 
Conforme o major da Polícia 

REINSERÇÃO | A atividade é recomendada pelo Conselho Nacional de Justiça
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SINOP/NOVA MUTUM

BR-163: concessionária conclui troca de radares

COLÍDER

Mulher encontra bebê em estrada,
mas polícia aponta ela ser a mãe

MOTORISTAS!!!

Validade da 
habilitação pode 
passar para 10 anos

Cinco radares estão em funcionamento 

A mãe pode responder pelo crime de abandono de incapaz

Foto: assessoRia

Projeto do governo também prevê aumento da 
pontuação de multas 

DA REPORTAGEM

A Rota do Oeste, con-
cessionária que administra 
a BR-163 em Mato Grosso, 
concluiu a substituição dos 
radares fixos que pertenciam 
ao Departamento Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), no trecho entre Si-
nop e Nova Mutum. 

Foram implantados 33 
pontos de monitoramen-
to de limite de velocidade, 
dos quais 28 eram monito-
rados pelo Departamento 
Nacional de Infraestrutura e 
Transportes (DNIT) e cinco 
já faziam parte do contrato 
de concessão.

Os equipamentos de 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Polícia Civil identifi-
cou a mãe da recém-nascida 
abandonada em uma estrada 
em Colíder. A mulher pode 
responder pelo crime de 
abandono de incapaz.

O bebê foi levado ao 
hospital por uma mulher 
que recebeu a criança de 
uma amiga. A Polícia Militar 
foi até a casa da mulher e ela 
disse que na noite de quinta 
(4) passada acordou com os 
cachorros latindo. Segundo 
a história contada pela mãe, 
ela teria ido ver o que esta-
va acontecendo e viu o bebê 
jogado na estrada, na frente 
da casa dela. Na ocasião, os 
policiais perguntaram se ha-
via alguma mulher grávida 
na redondeza, mas ninguém 
soube informar quem pode-
ria ser a mãe da recém-nas-
cida.

DA REPORTAGEM

O Governo Federal vai 
apresentar um projeto de lei 
para ampliar a validade da 
Carteira Nacional de Habili-
tação (CNH) de cinco para 10 
anos. 

A proposta também 
deve alterar a pontuação 
máxima que cada condutor 
pode acumular ao longo de 
um ano por causa das infra-
ções. Atualmente, o máximo 
é 19 pontos. A partir de 20 
pontos na carteira, um pro-
cesso de suspensão do direito 
de dirigir já pode ser instala-
do pelo órgão de trânsito.

Segundo o porta-voz 
da Presidência da Repúbli-
ca, Otávio Rêgo Barros, os 
detalhes do projeto foram 
apresentados hoje (9) pelo 
ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Freitas. Ele deve fi-
nalizar ainda nesta semana 

um projeto que será apre-
sentado ao presidente da 
República para ser enviado 
ao Legislativo. A proposta 
de ampliar a pontuação má-
xima e o prazo de validade 
da CNH é uma promessa de 
campanha de Jair Bolsonaro. 
Quando era deputado, ainda 
em 2011, Bolsonaro chegou 
a apresentar um projeto de 
lei com esse objetivo, mas a 
proposição não avançou no 
Congresso Nacional.

De acordo com o gover-
no, o aumento na pontuação 
não vai flexibilizar a punição 
de motoristas infratores. “O 
ministro também destacou 
que o aumento do número 
de pontos não significa leni-
ência, ao contrário. As infra-
ções graves serão mais dura-
mente punidas pelo sistema”, 
afirmou Rêgo Barros, sem 
dar detalhes como seria o au-
mento da punição.

Durante as investiga-
ções, a equipe da Polícia Ci-
vil descobriu que a versão 
contada por M.N.D.B.S. não 
era verdadeira e que ela era 
mãe da criança. O pai tam-
bém foi identificado e ouvi-
do na Delegacia de Colíder 
pelo delegado Ruy Guilher-
me Peral da Silva, relatando 
que ele e a esposa possuem 
outros quatro filhos e que a 
companheira entrou em tra-
balho de parto na madruga-
da de sexta (5).

Segundo o pai da crian-
ça, a mãe não estava em seu 
estado normal quando entre-
gou a recém-nascida à amiga 
e que ela quer sim ficar com 
a filha. O bebê continua no 
Hospital Regional de Colíder 
recebendo os devidos cui-
dados médico e apresentan-
do ótimo estado de saúde. A 
mãe deve ser ouvida ainda 
essa semana na Delegacia de 
Colíder.

PAVIMENTAÇÃO 
COMUNITÁRIA

O município de Colíder inicia nos 
próximos dias o processo licitatório que 
definirá a empreiteira que será responsá-
vel pelo asfaltamento das ruas e avenidas 
dos bairros Jardim Vânia, São João, Alvo-
rada, Jardim Alegre, Santa Clara e Jardim 
Estrela. O programa deve seguir o modelo 
de parceria comunitária, ou seja, as dese-
sas devem ser rateados entre a comunida-
de, município e estado. Com o asfalto a po-
pulação espera a valorização urbana além 
dos benefícios de não enfrentar a poeira 
na época de seca ou barro, na chuvarada.

PROJETO “CONDUZ” 

O município de Sinop tem agora o 
projeto Conduz. Com infraestrutura para 
qualificação, educação, saúde e cuidados 
da família e serviços veterinários. O Ma-
jor Vitor Prado disse que é oportunidade 
para aproximação da PM com a popula-
ção, “a possibilidade de a sociedade inte-
ragir com a Polícia Militar, nesse aspecto 
estaremos fornecendo cursos profissio-
nalizantes, terapias ocupacionais, pales-
tras de segurança pública” destacou. Ele 
declarou ainda a necessidade de parce-
rias público/privado. O projeto conta com 
a ajuda de voluntariado.

LUCAS SE DESTACA 
NO IDMS

Lucas do Rio Verde, foi o único do centro-
-oeste a receber a certificação de Índice de De-
senvolvimento Municipal Sustentável (IDMS). 
A entrega aconteceu durante a XXII Marcha à 
Brasília em Defesa dos Municípios, nesta ter-
ça-feira (9). Dentre os indicadores analisados 
estão: acesso e permanência escolar, infraes-
trutura das escolas, qualidade de ensino, co-
bertura de atenção básica de saúde, estrutura 
de gestão para promoção de cultura, qualidade 
habitacional, dinamismo econômico, cobertu-
ra de saneamento básico, capacidade de recei-
ta, governo eletrônico, entre outros itens.

Divulgação

cinco pontos estão em fun-
cionamento desde junho 
passado. Quatro deles são 
em Sinop: nos Kms 832 
( Jardim do Ouro/Florais da 
Amazônia) e 835 (Setor In-
dustrial). O outro é na entra-
da de Nova Mutum, no Km 
593. Os demais ainda não es-
tão em operação.

Ainda segundo infor-
mações da concessionária, o 
funcionamento dos equipa-
mentos é vinculado à homo-
logação pela Agência Nacio-
nal de Transportes Terrestres 
(ANTT). Após essa etapa, se-
guindo a determinação do 
órgão será dada ampla divul-
gação ao início do funciona-
mento dos demais radares.

Militar, Jorge Almeida, foi 
montada uma comissão que 
irá discutir o processo para a 
construção e buscar soluções 
junto ao Estado para viabili-
zar a manutenção e funcio-

namento pós-edificação.
O major salienta que to-

das as forças de segurança 
pública, instituições ligadas 
à segurança, Executivo, Ju-
diciário e Legislativo estão 

trabalhando em conjunto. 
“A construção de um Cen-
tro de Ressocialização para 
Menores Infratores é hoje 
uma prioridade para todos 
nós”, destacou. “Executivo; 

Judiciário; Legislativo; Mi-
nistério Público; Politec; Po-
licias Militar, Civil e Federal; 
Bombeiros, OAB e deputa-
dos estão empenhados nessa 
demanda”, ressaltou.
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No dia 30 de março foi realizada a terceira edi-
ção do Chá do Bem em Sorriso, promovido pelas 
empresárias Valdirene Marchioro e Selma Bra-
ga e contando ainda com vários outros parcei-
ros. O evento reuniu mais de mil mulheres em 
uma tarde de muita diversão, desfiles, sorteios 
e solidariedade, já que o evento tem como ob-
jetivo a arrecadação de fundos para a entidade 
filantrópica Mãezinha do Céu, que atende cerca 
de 140 crianças de 4 a 16 anos. 


