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GAUCHÃO

Comunidade:
encontro do
Programa
Afluentes

Gre-Nal:
em alta
para a
decisão

Lideranças comunitárias de 
Sinop participaram nesta se-
mana da reunião do Afluentes, 
programa desenvolvido pela 
Águas de Sinop, com o intuito 
de estreitar a relação com a 
comunidade, agilizando o en-
caminhamento de solicitações 
relacionadas aos serviços de 
água e esgoto.                   Página  - 7

A dupla Gre-Nal chega à fi-
nal do Gauchão equilibrada. 
Ou seja, as duas equipes vi-
vem em paz com as torcidas 
e se enfrentarão em alta. 
Se de um lado o Grêmio vez 
uma boa campanha no Gau-
chão e renasceu na Liberta-
dores, o Inter fez campanha 
mais discreta no Estadual e 
já está classificado na com-
petição sul-americana.
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AssessoriA

DivulgAção

TAXA DE INCÊNDIO

COM CÂNCER

Justiça
confirma
legalidade

Crianças
querem uma
solução
urgente

A Justiça de Mato Grosso 
confirmou a regularidade na 
cobrança da Taxa de Segurança 
contra Incêndio (Tacin). A deci-
são é do juiz Edson Dias Reis, 
que negou ação da Federação 
de Câmaras de Dirigentes Lojis-
tas de Mato Grosso.
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Crianças e adolescentes 
que estão em tratamento contra 
o câncer na Santa Casa de Mi-
sericórdia de Cuiabá realizaram 
uma manifestação, em frente ao 
hospital para cobrar a retomada 
dos serviços, paralisados há um 
mês.                                   Página - 3

AssessoriA

Arquivo pessoAl

reproDução/só NotíciAs

Os motociclistas estão envolvidos em mais de 70% dos aciden-
tes que são registrados em Sinop. Motoristas de carros com-
preendem 10% das ocorrências, outros 10% ciclistas e o restan-
te envolve pedestres e outros tipos de colisões.          Página 7

SINOP

7 EM CADA 10 ACIDENTES DE
TRÂNSITO ENVOLVEM MOTOS



A “geração” de pessoas que 
conversa sem olhar
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Será que realmente queremos divi-
dir a atenção que nos seria dedicada 
com todo um mundo virtual? E nós, 
mesmo os mais “dinossauros”, não 
estamos tendo exatamente o mes-
mo comportamento?

O “vício” não escolhe ida-
de, embora ele arrebate pra-
ticamente todos da “geração 
smartphone”. Mas os mais 
velhos também “afundam” 
nessa “patologia”. Meu pai, 
aos 67 anos, não desgruda 
do WhatsApp, e quase “surta” 
toda vez que, na chácara onde 

mora, a internet não funciona.
Não faça parte desse grupo de 

pessoas que aumenta a cada dia e 
“frustra” quem tenta viver em um 
mundo mais “real”. Dê atenção às 
pessoas da mesma forma que você 
gostaria que dessem para você.

E a gente vai ficando por aqui. 
Suas opiniões, sugestões e críticas 
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/paginadocareca. 
Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Seria apenas uma “geração”, mas 
pessoas de outras gerações acabaram 
por se “contaminar” com esse desa-
gradável costume: conversar sem 
olhar para a pessoa. O 
motivo? As atenções 
estão praticamente 
todo o tempo voltadas 
para a tela do celular.

Comunicadores 
instantâneos, redes 
sociais, aplicativos 
para quase tudo, aler-
tas, alertas e mais 
alertas. O celular não para, e o dono 
também não. “Escravizados” pela tec-
nologia, os usuários chegam a sentir 
verdadeiras crises de abstinência ao 
se afastar do telefone, e de pânico ao 
ver uma notificação e não poder visu-
alizar.

Isso leva à um comportamento 
disperso da realidade, e um redimen-
sionamento do que é, de fato, priori-
dade. Quem está ali, na frente dele, 
deixa de ser o principal.

Reclamar com essas pessoas não 
adianta. A resposta é quase “padrão”: 
“pode falar, eu estou ouvindo. Estou 
respondendo aqui rapidinho, mas 
estou te ouvindo”. Mas será que o 
simples “ouvir” realmente nos basta? 
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“Tudo indica que houve o fuzilamento do veículo 
de uma família de bem indo para um chá de bebê. Uma 
ação totalmente desproporcional e sem justificativa.”

A afirmação, sobre a execrável ação militar que ma-
tou o músico Evaldo Rosa dos Santos, no domingo (7), 
no Rio, foi feita pelo delegado Leonardo Salgado, da De-
legacia de Homicídios da Polícia Civil, responsável pela 
perícia no local. Constatou-se o disparo de mais de 80 
tiros e nenhuma arma foi encontrada com os ocupantes 
do automóvel atacado— entre os quais o filho da vítima, 
de 7 anos.

Tentou-se, de início, acobertar a barbárie. A pri-
meira versão divulgada alegava uma fantasiosa reação 
defensiva ao que teria sido uma investida de bandidos 
armados. Uma nota do Comando Militar do Leste di-
zia, ainda no domingo, que a patrulha havia se depara-
do com um assalto e que dois criminosos dentro de um 
veículo dispararam. O grupo, então, teria respondido à 
“injusta agressão”. 

Encarregado das investigações, o Exército, a seguir, 
curvou-se às evidências, e a farsa teve de ser abandona-
da. Foram identificadas contradições nos relatos e dez 
militares foram afastados e detidos em flagrante. O pro-
cesso, contudo, correrá na Justiça Militar. 

A hedionda ocorrência exemplifica os riscos de as 
Forças Armadas exercerem papel de polícia. Devido à 
demanda de governantes, a instituição, cuja função pre-
cípua é a defesa nacional, viu-se nos últimos anos cada 
vez mais envolvida em operações de combate ao crime.

O caso mais ostensivo foi a intervenção federal de-
terminada pelo então presidente Michel Temer (MDB) 
na área de segurança do estado do Rio, em fevereiro de 
2018. Liderada pelo Exército, a operação obteve resulta-
dos pífios, com melhorias pouco consistentes de alguns 
indicadores e um preocupante incremento de mortes 
causadas por policiais e militares.

A escalada do banditismo no país serviu para ali-
mentar ilusões quanto à capacidade dos militares de 
enfrentar o problema. Paralelamente, prosperou em al-
guns estratos a disposição de apoiar ações violentas por 
parte da polícia.

Esse ânimo foi perfeitamente captado em 2018 
pelo então candidato Jair Bolsonaro (PSL), que chegou 
à Presidência repetindo um gesto que mimetiza o uso 
de armas e declarando-se partidário do confronto com 
o crime.

Postulantes vitoriosos nas disputas estaduais, como 
João Doria (SP) e Wilson Witzel (RJ) —principalmente 
este— também embarcaram na defesa da linha-dura.

Tal pregação está longe de constituir uma política 
racional e eficaz de segurança pública, entretanto. Po-
lícias decerto devem ser fortalecidas, mas isso significa 
maior uso de inteligência e tecnologia, não tolerância a 
abusos. Quanto ao Exército, no caso em tela, cumpre ao 
menos apresentar providências urgentes a respeito dos 
envolvidos na ação escabrosa.

Editorial

80 tiros

Ranking dos Políticos - Facebook

meros outros exemplos de escolas como estas 
que estão ao alcance dos jovens brasileiros.

Neste momento você deve estar se pergun-
tando: qualquer um pode estudar no exterior? 
O intercâmbio de ‘high school’ é voltado para 
jovens de 13 a 18 anos (em alguns casos, 14 a 

19) que querem cursar um semestre ou um ano 
do ensino médio no exterior. Para poder se ins-
crever, é preciso ter boas notas e apresentar pro-
ficiência intermediária na língua do país onde irá 
estudar.Os períodos de embarque ocorrem entre 
julho e agosto (início do ano letivo) ou janeiro e 
fevereiro. Entre os países disponíveis estão: EUA, 
Canadá, Austrália, Inglaterra, Irlanda, Nova Ze-
lândia, Suíça, Alemanha, Argentina, Chile, Es-
panha e França. A cartela de idiomas varia entre 
inglês, francês, alemão e espanhol.

Mais que escolher a escola, é importante in-
vestir na preparação e acompanhamento da fa-
mília no processo que antecede a viagem, o que 
inclui palestras e encontros com pais e estudan-
tes. A consultoria deve prosseguir durante todo 
programa, com uma unidade local atendendo o 
intercambista a qualquer momento do dia ou da 
noite. Diante das complexidades que envolvem o 
planejamento de uma experiência como essa, a 
palavra-chave sem dúvida é segurança. É preciso 
nos cercar de cuidados para que os adolescentes 
realmente possam desfrutar do melhor ensino 
possível, tendo momentos que serão desafiado-
res, mas muito ricos e inesquecíveis.

Aliás, o ‘high school’ pode ser uma experiên-
cia única, que permitirá um mergulho cultural do 
qual o aluno não voltará o mesmo. Longe de ser 
um gasto, buscar educação de qualidade, nas me-
lhores escolas do mundo, vai garantir sem dúvida 
um futuro excepcional para os nossos jovens.

É importante ressaltar ainda que estão em 
formação, hoje, nessas escolas de países que são 
referência em educação as mentes criativas de 
pessoas que poderão transformar o rumo da his-
tória da humanidade. Isso não é o máximo?

ROLAND GRADINGER É GRADUADO EM TU-
RISMO PELA ESCOLA DE HOTEL MANAGEMENT 
& TOURISM (ÁUSTRIA)

Estudando nas melhores 
escolas do mundo

COMPETÊNCIA 
EM BRASÍLIA
O combativo advogado Fábio Galindo, ex-

-promotor de Justiça e ex-secretário de Se-
gurança Pública, vem se destacando na de-
fesa do ex-ministro Blairo Maggi. De todos 
os investigados na Ararath, alguns com ad-
vogados medalhões, apenas Maggi perma-
neceu no Supremo Tribunal Federal (STF), 
em virtude de uma questão técnica levanta-
da por Galindo, perante o ministro Luiz Fux. 
Primeiro lugar no concurso para promotor 
e aluno de Harvard, Galindo é reconhecido 
pelos colegas pela competência técnica e na 
advocacia vem dando sinais de executar bri-
lhante trabalho em Brasília.

LUZ PARA TODOS
Durante audiência na Agência Nacional 

de Energia Elétrica, o líder da bancada de 
Mato Grosso, deputado federal Neri Geller, 
conseguiu a liberação de R$ 60 milhões para 
ampliação do Programa Luz para Todos na re-
gião Noroeste de Mato Grosso. Segundo Geller, 
o projeto visa interligar Colniza e Aripuanã, 
atendendo os assentamentos Capa Mansa, 
Guariba e Três Fronteiras. “Em 10 dias uma 
ficha técnica, com parecer favorável à insta-
lação, será encaminhada pelo conselho da 
Aneel e devemos acompanhar de perto esse 
processo junto à Energisa”, disse Geller.

“MENTIRA, MENTIRA”
O governador Mauro Mendes se mostrou 

irritado ao ser questionado sobre possível 
mudança em seu secretariado. Nos últimos 
dias, informações de bastidores deram con-
ta da eventual saída de Marioneide Klie-
maschewsk da pasta da Educação. Durante 
entrevista à imprensa, ele disse estar “ra-
zoavelmente satisfeito” com os resultados 
de seu Governo nos 100 primeiros dias de 
gestão. Foi a deixa para que um jornalista 
lhe perguntasse sobre a possível troca na 
Educação. “Mentira, mentira”, disse ele, an-
tes mesmo de o repórter concluir o questio-
namento.

Dois prédios desabaram na Muzema, comunidade controlada por mi-
licianos, na Zona Oeste do Rio, na manhã de ontem. De acordo com os 
bombeiros, duas pessoas morreram e outras três ficaram feridas (15 estão 
desaparecidas). Os imóveis teriam entre três e quatro andares. A Prefeitu-
ra informou que construções são irregulares. A região foi muito afetada 
pelo temporal do início da semana.

Devemos, sempre, criar prioridades em nossa vida. Dê 
atenção para quem está perto de você, conversando “à 
moda antiga”. Se tiver algo verdadeiramente urgente para 
resolver utilizando meios virtuais, avise seu interlocutor. 
Dê a ele a opção de ficar conversando com você enquanto 
você resolve seus assuntos via celular ou não. Nada como 
ser transparente com as pessoas que nos cercam.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

ROLAND GRADINGER
Longe de ser um gasto, buscar 
educação de qualidade, nas melhores 
escolas do mundo, vai garantir sem 
dúvida um futuro excepcional para os 
nossos jovens

Pode parecer coisa de filme, mas é possível 
investir no sonho de matricular seu filho em es-
colas que são referência em educação. Além de 
acessar os melhores currículos do planeta, com 
aulas extras em artes, esportes e até robótica, 
turmas com até 20 alunos e tutor individual, a 
formação oferece passaporte para universidades 
de alto nível. É frequente que seus alunos entrem 
em Harvard, Stanford, Yale, Oxford, Cambridge, 
Princeton, ou outras instituições importantes, 
em diversos países. Nos Estados Unidos, estuda-
ram em escolas particulares artistas como Aria-
na Grande, Bruno Mars, Taylor Swift e Jennifer 
Aniston. Quem não gostaria de frequentar a esco-
la onde o ex-presidente dos Estados Unidos, Bara-
ck Obama, fez o ensino fundamental e médio? Na 
Punahou School, a maior e uma das mais antigas 
instituições de ensino norte-americana, a men-
salidade anual chega a US$ 60 mil (cerca de 200 
mil reais) e inclui uma infinidade de atividades.

Situada na região francesa da Suíça, Leysin 
é uma estação de esqui nos Alpes, que abriga o 
campus da prestigiada Leysin American School, 
fundada em 1960 e responsável pela educação de 
vários membros da realeza. São 340 alunos de 57 
nacionalidades integrados à ‘escola sem muros’, 
uma das mais prestigiadas, mas, que possui cus-
to anual de 380 mil reais.

Já na ensolarada Flórida, a TKA (The Kings 
Academy) é a ‘queridinha’ dos artistas, possui 
campus próximo de praias exóticas, complexo 
de atletismo, piscina olímpica e centro aquático, 
academia de tênis, estúdio de produção de televi-
são e cinema e um centro de artes performáticas 
de 23 mil m², ou seja, é um verdadeiro sonho!

Ainda oferece 21 cursos avançados, 65 ban-
das, coros, clubes e outras atividades estudantis. 
Os alunos ficam em alojamentos de dormitório 
residencial, que são casas de dois andares junto à 
comunidade local com salas de estudo, de jogos, 
piscinas e áreas desportivas. Aliás, existem inú-

IMAGEM DO DIA

“A escalada do banditismo no país serviu 
para alimentar ilusões quanto à capaci-
dade dos militares de enfrentar o proble-
ma

“
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Possíveis candidatos à vaga de Senado na eleição complementar

QuEm vai ficar com a vaga 
DE SElma no SEnaDo?
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Com a confirmação da 
cassação do mandato da se-
nadora Selma Arruda (PSL), 
o cenário político de Mato 
Grosso ganhou seu terceiro 
turno. Além dos candidatos 
derrotados para o Senado Fe-
deral em 2018, outros nomes 
começam a se interessar, tem 
os que também negam vee-
mentemente a possibilidade 
de entrar na disputa.

O primeiro nome que 
desponta, não necessaria-
mente como o favorito, mas 
por ter sido o terceiro colo-
cado no pleito passado com 
434.972 votos e um dos res-
ponsáveis por apresentar a 
denúncia de irregularidade 
de Selma, é o presidente es-
tadual do PSD, Carlos Fávaro. 
O ex-vice-governador come-
morou a decisão unânime do 
TRE, mas apesar de todos sa-
berem que ele vai sim tentar 
novamente a vaga ao Senado, 
em discurso ele adota postu-
ra conservadora. 

“É um fato histórico na 
política mato-grossense e 
mostrou que a Justiça não é 
corporativa. Vamos esperar 
posicionamento do Tribu-
nal Superior Eleitoral (TSE), 
para depois decidir sobre 
uma nova ação”, disse.

Outro que esteve na 
disputa de 2018 ao Senado, 
ficando na quarta colocação 
com 333.082, Adilton Sa-
chetti (PRB), declarou aber-
tamente que volta à disputa. 
“Vou trabalhar para ser can-
didato sim. Vou conversar 
e organizar o partido para 
disputarmos esta vaga sim. 
Mas isso só depois que o TSE 
julgar todos os recursos que 
ela [Selma] tem direito”, de-
clarou.

Quinto colocado na dis-
puta passada, o ex-deputado 
federal Nilson Leitão (PSDB), 
que obteve 330.430, decla-
rou ao Diário do Estado MT, 
através de sua assessoria que 
enquanto não houver uma 
situação definitiva sobre o 
caso, não comenta o assunto. 
““Selma permanece senado-
ra. Só discuto o assunto se 
houver a vacância do cargo”, 
declarou. 

ouTroS nomES
Não são apenas os can-

didatos derrotas no pleito 
passado que podem concor-
rer nessa eleição suplemen-
tar. Dois ex-governadores, 
apesar de publicamente ne-
garem interesse na vaga em 
aberto do Senado, por suas 
forças na articulação política 
e o peso do nome que car-

ElEiÇÃo SuPlEmEnTar | Depois da cassação do mandato de Selma Arruda, começa a movimentação para o novo pleito eleitoral
Foto – AssessoriA

GUERRA AO ANALFABETISMO

Governo Federal quer erradicar analfabetismo no Brasil

EM CUIABÁ

Crianças com câncer fazem apelo em frente 
a Santa Casa por volta dos atendimentos 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL), assinou nes-
ta quinta-feira (11), durante 
cerimônia de discurso dos 
100 dias de governo, 18 de-
cretos. Dentre eles o decreto 
da nova Política de Alfabeti-
zação no Brasil. 

O documento tem 
como objetivo corrigir lacu-
nas no ensino básico como; 
leitura e interpretação de 
texto. o decreto recebeu o 
nome “Alfabetização Acima 
de Tudo” e foi elaborada pela 
Secretaria de Alfabetização 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Um grupo de crianças 
que fazem quimioterapia 
na Santa Casa de Cuiabá fi-
zeram uma manifestação na 
quinta-feira (11), em frente 
da unidade de saúde, cla-
mando pela urgência na 
volta dos atendimentos que 
estão paralisados há um mês.

Para a recuperação des-
sas crianças e adolescentes, 
o tratamento não pode ser 
interrompido, o que deve 
ocorrer já que os medica-
mentos necessários durem 
por apenas mais alguns dias, 
e essa falta pode colocar em 
risco a vida desses pacientes.

A manifestação partiu 
dos próprios pacientes e bus-
ca sensibilizar as autoridades 
competentes para a solução 
emergencial do problema. 
Em entrevista ao Olhar Di-
reto, Juliana Zaine (19), que 
trata uma leucemia na San-
ta Casa de Cuiabá, relata que 
estão cansados de estarem 
no meio do fogo cruzado das 
autoridades que ficam bri-
gando pela imprensa trans-
ferindo a responsabilidade 
um para o outro.

“Há muito tempo ve-
mos esses descasos na Santa 
Casa, já teve vezes de pa-
cientes ficarem sem quimio. 
É uma situação muito triste 
que estamos passando, por-
que a quimio que tem só dá 
até final do mês. São 20 pes-
soas em tratamento, fora as 
que fazem acompanhamen-
to”, afirma.

O prefeito da capital, 
Emanuel Pinheiro (MDB), 

(Sealf).
O governo já havia 

feito, desde o início de seu 
mandato, algumas críticas 
em relação a forma de en-
sino aplicada aos alunos do 
ensino fundamental. Porém 
a nova metodologia ainda 
não era consenso entre a 
comunidade acadêmica. O 
desafio do presidente é alfa-
betizar 11,8 milhões de anal-
fabetos de 15 anos ou mais, 
segundo dados do IBGE.

No documento apre-
sentado para análise, o go-
verno quer erradicar o anal-
fabetismo total (quem não 
sabe ler e escrever) e o anal-

em entrevista aos jornalis-
tas disse estar se esforçando 
para ao menos tentar ame-
nizar a situação. “Precisamos 
de um mecanismo legal. Não 
posso repassar agora o di-
nheiro porque a Santa Casa 
deve para a prefeitura. O Mi-
nistério Público desaconse-
lhou, na frente de todo mun-
do, dizendo que eu poderia 
responder por improbidade 
se o fizesse. 

Da mesma forma acon-
teceu com o [presidente da 
Assembleia Legislativa, Edu-
ardo] Botelho. Está muito 

fabetismo funcional (quem 
sabe ler e escrever, mas não 
consegue interpretar texto). 
A proposta não detalha qual 
será o método que deverá 
ser aplicado, mas, o “méto-
do fônico” - que apresenta as 
crianças às letras e aos sons 
da fala (grafemas e fonemas) 
antes de iniciá-las em ativi-
dades com textos-, é um dos 
apontados para nova abor-
dagem de ensino. Foi assina-
do também os projetos de lei 
sobre educação domiciliar e 
Bolsa Atleta. O texto antes de 
ser publicado no Diário Ofi-
cial da União, precisa trami-
tar no Congresso.

difícil, devido a complicada 
situação financeira”.

Ainda de acordo com o 
prefeito, a Santa Casa tem R$ 
7 milhões preparados para 
entrar no caixa, mas que por 
conta do impasse os recursos 
estão travados.

Ele sugeriu ainda que 
toda a cúpula médica que co-
manda a Santa Casa de Cuia-
bá renuncie imediatamente. 
O presidente da unidade, 
Dr. Carlos Coutinho, tam-
bém em entrevista ao Olhar 
Direto disse que a priorida-
de é pagar nos salários dos 

funcionários e a renúncia ao 
cargo não vai resolver o pro-
blema.

“Me chamaram na pre-
feitura. Ele [prefeito] me pe-
diu para que eu renunciasse. 
Eu disse que o cargo não é 
meu, é da sociedade man-
tenedora. Se eu sair, vem 
outro. São 80 sócios. Va-
mos fazer uma assembleia e 
são eles quem decidem. Ele 
pede para que eu me demi-
ta e sabe que fica mais fácil 
para ele entrar. A sociedade 
do filantrópico é absoluta”, 
comentou.

manifestação na Santa casa pede volta urgente dos atendimentos 

cerimônia dos 100 dias de governo

Foto – Arquivo PessoAl

Antônio Cruz/ AgenCiA BrAsil

coronel chega de Brasília para comandar a pasta 

CArolinA MAtter/AsCoM PreFeiturA

L.R.VERDE
Prefeito anuncia novo secretário 
de Segurança e Trânsito
DA REPORTAGEM

O prefeito de Lucas 
do Rio Verde, Luiz Binotti 
(PSD), anunciou na sexta-
-feira (12), o nome do novo 
secretário de Segurança e 
Trânsito do município. A 
pasta passa a ser comanda-
da pelo Coronel da Polícia 
Militar, Edgard César Fer-
nandes Rojas.Até essa dada, 
a secretaria estava sendo co-
mandada de forma interina. 
“É uma secretaria que tem 
muito trabalho e que lida 
diariamente com a seguran-
ça e vida dos luverdenses, 
tanto na questão do trânsito, 
quanto na questão da segu-
rança pública propriamente 
dita. A experiência de pas-
sar pela secretaria é única, 
é algo que vamos somando 
na vida, com aprendizado e 
colaboração. É gratificante 
essa experiência e agradeço 
ao prefeito pela confiança”, 
comentou o comandante in-
terino da pasta, diretor Zeca.

Antes de chegar em Lu-
cas, o Coronel Rojas estava 
lotado em Brasília, ocupan-
do o cargo de comandante 
do II Comando de Policia-
mento Regional Oeste, lá ele 
também atuava como dire-

tor de formação e pró-reitor 
de Educação no Instituto Su-
perior de Ciências Policiais.

“Me sinto muito feliz e 
me sinto já um luverdense 
com toda essa receptividade 
que tive, tanto das pessoas 
quanto das equipes das for-
ças de segurança e da comu-
nidade. Espero contribuir e 
também aprender bastan-
te aqui, espero trazer o que 
aprendi na Polícia Militar 
para facilitar os trabalhos na 
área. Vamos também bus-
car e fortalecer as parcerias, 
especialmente junto às ins-
tituições de segurança para 
proporcionar segurança à 
toda comunidade”, comen-
tou o novo secretário.

O prefeito Luiz Binotti 
agradeceu o trabalho dedi-
cado do diretor Zeca à frente 
da secretaria pelos últimos 
meses, e desejou sucesso 
ao novo secretário. “Quero 
agradecer muito o Zeca pelo 
tempo que esteve à frente da 
secretaria. E também dizer 
que o novo secretário vai nos 
auxiliar muito com o conhe-
cimento técnico que tem. A 
pasta da Segurança é uma se-
cretaria nova e que visa cola-
borar com o Estado na segu-
rança dos munícipes”, disse. 

regam, podem no momento 
certeiro aparecer na dispu-
ta, trata-se de Blairo Maggi 
(Progressistas) e de Pedro Ta-
ques (PSDB).

Indo na onda positiva 
que seu partido teve na últi-
ma eleição, deixando de ser 
uma sigla satélite do PSDB 
e agora com status de prota-
gonismo não só no cenário 
federal, onde detém a presi-
dente da Câmara dos Depu-
tados com Rodrigo Maia e do 
Senado com Davi Alcolum-
bre, e o ministério da  Casa 
Civil com Onyx Loremzoni, 
como também no cenário 
mato-grossense com o go-
vernador Mauro Mendes e o 
presidência da ALMT, com o 
deputado Eduardo Botelho, 
o Democratas também está 
de olho na vaga aberta e o 
nome de Botelho já é falado 
dentro do DEM para entrar 
nessa disputa.

A superintendente do 
Proncon/MT, Gisela Simona, 
filiada ao Pros também é uma 
opção. Outro nome ventila-
do é o do deputado federal 
e ex-senador José Medeiros 
(Pode).

Até mesmo o PSL, par-
tido de Selma Arruda, busca 
uma alternativa inusitada, 
como já adiantado aqui pelo 
Diário do Estado MT, o re-
cém-deputado Nelson Bar-

budo, que assumiu em janei-
ro a presidente do partido no 
estado deve se colocar como 
opção para a vaga da colega 

Selma, caso o PSL não consi-
ga reverter a decisão do TRE.

São muitos nomes de 
olho na vaga de Selma no Se-

nado, mas ela já deixou bem 
claro que vai recorrer até a 
última instância para reaver 
seu mandato.
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CHARGE DO DIA Post de Giovanna 
Antonelli causa 
polêmica entre atrizes

Fabio Porchat e Danilo Gentili protago-
nizaram uma discussão nas redes sociais, 
nesta quinta-feira (11). O ex-apresentador 
da Record ressaltou não ter achado engra-
çado um vídeo em que o colega de traba-
lho aparece com uma notificação judicial 
e foi rebatido. “Acho o vídeo de péssimo 
gosto, agressivo, desrespeitoso, infantil, 
sem graça, desnecessário, equivocado”, 
disparou o antigo comediante do “Porta 
dos Fundos”.

Ainda assim, fez a ressalva: “Mas ele 
ser preso [...] acho bastante autoritário, ar-
bitrário e perigoso”.

O humorista do SBT não ficou calado à 
crítica. “A censura que estava no envelope, 
achou o que dela? Ignoram o autoritaris-
mo do envelope e pesar apenas na minha 
atitude infantil, sem graça, equivocada. 
Eu deveria ter demonstrado respeito com 
o envelope? O exagero todo foi apenas mi-
nha atitude ou também a sentença?”, res-
pondeu.

A troca de farpas não cessou e teve 
tréplica. “Acho que quando se parte para 
ignorância corre-se o risco de perder a ra-
zão. Ou, no mínimo, aliados. Ela está no 
direito dela, se sentiu ofendida. E foi. Ape-
sar de achar as suas palavras a ela péssi-
mas, acho que você tem o direito de dizê-
-las e ser condenado à prisão um exagero”, 
argumentou Porchat.

Danilo Gentili foi condenado a seis me-
ses de prisão por injúria contra à deputada 
federal Maria do Rosário. O artista rece-
beu apoio de diversos amigos da mídia e 
também do presidente Jair Bolsonaro.

Eliana levanta suspeitas 
de nova gravidez 
ao surgir diferente

Eliana usou as redes sociais, na última 
quinta-feira (11), para publicar um registro 
que levantou suspeitas entre seus seguido-
res. Ao surgir com um look diferente de seu 
estilo habitual, a apresentadora causou dúvi-
da entre os internautas, que passaram a co-
gitar uma possível gravidez. “Acho que você 
está gravidinha de novo. Carinha de grávida, 
roupinhas largas”, opinou uma moça. “Está 
linda! E essa roupa larginha? Estamos de 
olho…”, brincou outra. Uma terceira foi direta 
e perguntou na lata sobre a possível gesta-
ção: “Você está grávida?”.Vale lembrar que a 
loira já é mãe de duas crianças: a pequena 
Manuela, de 1 ano e 7 meses, fruto de seu ca-
samento com Adriano Ricco, e Arthur Bôs-
coli, de 7 anos, filho de sua antiga união com 
João Marcelo Bôscoli.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Neymar é detonado por 
sertanejo após surgir com 
namorada do cantor
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Sentido
afetado 
na han-
seníase

O marcia-
no dura 
687 dias
(Astr.)

Movimento
festivo de
torcidas

Apparício
Torelly: o
Barão de
Itararé

Agatha
Christie:
criou Poi-
rot (Lit.)

Comoven-
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Diz-se do
time que
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2/in. 3/art — imo — mia — vie. 4/cáli. 5/aloca. 6/fronde.

Zé Felipe não gostou nem um pouco de uma foto 
que Neymar Jr. publicou nas redes sociais, na últi-
ma quinta-feira (11). O sertanejo se revoltou após o 
craque compartilhar um clique com sua namorada, 
Isabella Arantes.

“Abri o Instagram aqui e sei lá quantas pesso-
as falando de trem de foto de Neymar… Quero falar 
para vocês que estou feliz e que p@# no c$ de Ney-
mar. Se tivesse essa bola toda já era o melhor do 
mundo”, alfinetou em um vídeo no storie do Insta-
gram. Após a polêmica, o cantor apagou o conteúdo 
de seu perfil, mas as imagens continuaram circu-
lando na web.

Momentos antes do post do atacante do Paris 
Saint Germain, o artista havia assumido o romance 
com a moça. Entretanto, a foto que Neymar publi-
cou não é recente. É um #tbt (throuback Thursday). 
O registro é do Réveillon, que os dois passaram na 
Bahia, na companhia de Gabriel Medina.
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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 / 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279159600                   24.852.124/0001-
279002700606800  535.829.341-
279002800661100  039.276.621-
279002800300200  025.894.851
279002800417300  039.058.141
279002701153900  025.457.571-
279002700738700  593.087.451-
279002701321500  025.552.011
279002701171600  921.717.299
279002800810100  921.717.299
279002701108100  501.442.001-
279002800587300  003.522.641-
279972200007500  027.844.801-
279972200007500  683.504.909
279002800216900  868.452.681-
279002800849200  009.469.991
279002701050000  006.226.820
279677700001300  011.795.181
279002800835800  000.678.860-
279002700282200  883.086.691
279002800280000  028.877.591
279002701056300  021.538.731-
279002701470900  027.353.351-
279002701273300  014.736.251-
279002800750800  027.768.091-

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

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279159600                   24.852.124/0001-
279002700606800  535.829.341-
279002800661100  039.276.621-
279002800300200  025.894.851
279002800417300  039.058.141
279002701153900  025.457.571-
279002700738700  593.087.451-
279002701321500  025.552.011
279002701171600  921.717.299
279002800810100  921.717.299
279002701108100  501.442.001-
279002800587300  003.522.641-
279972200007500  027.844.801-
279972200007500  683.504.909
279002800216900  868.452.681-
279002800849200  009.469.991
279002701050000  006.226.820
279677700001300  011.795.181
279002800835800  000.678.860-
279002700282200  883.086.691
279002800280000  028.877.591
279002701056300  021.538.731-
279002701470900  027.353.351-
279002701273300  014.736.251-
279002800750800  027.768.091-

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

BOLETIM SINE 

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

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

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

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

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

BOLETIM SINE 061/2019
Luciano André / Assessoria

GLASIELE MARY IWAKIRI, CPF 688.687.901-49, torna 
público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL DE 
MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTA-
VEL DE SINOP, a Licença Prévia, Licença de Instalação 
e Licença de Operação, para atividade de Condomínio 
Horizontal, na Rua Projetada 02, Quadra 30, Lote 28-A, 
Jardim Belo Horizonte II, em Sinop-MT. CENTRO NORTE 
AMBIENTAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Al-
cantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

BRASIL AGROPULSES LTDA-EPP, CNPJ 
06.092.176/0002-88, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT, a LP/LI/LO da área ampliada e 
Renovação da Licença de Operação (LO) da área exis-
tente para atividade de Comercio atacadista de cereais e 
leguminosas benefi ciados (Limpeza e Armazenamento de 
Grãos), localizada na ROD BR 163 - KM 760, S/N, Área de 
Expansão Urbana, Município de Sorriso/MT, não foi deter-
minado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ODAIR JOSÉ HOBOLD - ME (MADEIREIRA NORTE), 
CNPJ: 01.965.046/0001-08, torna ao público que requereu 
da Secretaria do Estado do Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Alteração de Razão Social – Mudança de Titularidade da 
Licença Operação – LO, com aproveitamento da licença, 
para MADENORTE MADEIRAS EIRELI - EPP (MADE-
NORTE MADEIRAS), CNPJ: 31.614962/0001-64, com a 
atividade de Serrarias com Desdobramento de Madeiras, 
Localizada na Avenida Marica, s/n, Setor Industrial, no mu-
nicípio de Guarantã do Norte/MT. Através do Eng. Florestal 
Evandro Missasse, Fone: (66) 99965 4772.

ANTONIO ANDERSON MENDES DE FREITAS 
00770235280 inscrito no CNPJ nº 33.005.181/0001-06, 
torna público que requereu junto à Secretaria de Meio Am-
biente Municipal de Sinop a LICENÇA PRÉVIA, LICENÇA 
DE INSTALAÇÃO E  LICENÇA DE OPERAÇÃO, para a 
atividade 45.20-0-05 – Serviços de Lavagem, lubrifi cação 
e polimento de veículos automotores, o empreendimento 
está localizado na Rua São Bonifácio nº 2761, Residencial 
Buritis – Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

 Sinop, 01 de Novembro de 2018. 
Ilmo(a)(s). Sr(a) 
JAIME WELTER GIEHL – CPF: 570.082.721-20

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

Em data de 12/08/2016, Vossa(s) Senhoria(s) fi rmou(aram) fi rmou(aram) 
Compromisso de Venda e Compra relativa a aquisição do LOTE 11 (ONZE) da 
QUADRA 26 (VINTE E SEIS) do JARDIM PORTINARI na cidade e comarca de 
Sinop, Estado do Mato Grosso. Por conta da referida aquisição do Lote 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 parcela em atraso 
desde 20/08/2018. 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 caixa postal 577 JD.PORTINARI, nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, CEP 78.550-406,ou (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 compra e venda 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. 
Atenciosamente, 

LOTEADORA ASSAÍ S/S LTDA
CNPJ: 07.267.254/0001-10

HENRIQUE FAVORETTO DE OLIVEIRA CPF/MF: 004.466.019-77
13,14/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO  
PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019-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: 
COMERCIO DE FREIOS E MOLAS SÃO 
JOSE LTDA-ME; PADOVANI &  
PADOVANI LTDA-ME; POSTO DE MOLAS 
ZANDONA LTDA-ME;ROLEPAR 
COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP; 
TOZZO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA-EPP; 
REGIONAL MULTIMARCAS SERVIÇOS E 
COMERCIO DE PEÇAS LTDA-EPP; O. 
NONATO JOÃO & CIA LTDA-EPP. Juina-
MT, 12 de abril de 2019.  

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE  
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019  

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS 
MÉDICOS DE PEDIATRIA EM HOSPITAL, PARA 
ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUE 
RECEBEM ATENDIMENTO PELO SUS, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 
29 DE ABRIL DE 2019 ÀS 11:00 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, 12 de Abril 
de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

 
 

PREFEITURA 
 MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 

  
AVISO DE LICITAÇÃO  

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 014/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 
015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 
07/05/2019, às 08H00, REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MOTONIVELADORA, EM 
ATENDIMENTO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRANSPORTES E OBRAS 
PÚBLICAS – SETOP, conforme 
especificações do Edital de Licitação. A 
íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes 
Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações a 
partir das 07H00min às 11H00min  e no site 
oficial do município: 
www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, 
MT, 12 de abril de 2019.  
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 

 
Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 

 
 
 
PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 

AVISO DE LICITAÇÃO  
 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 

 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que 
realizará às 08h00min (Horário Local), do 
dia 29 de Abril de 2019, na Sala de 
Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. 
Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura 
do PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019, 
visando a AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA (CAMINHÃO EQUIPADO 
COM PRANCHA SEMI-REBOQUE) PARA 
USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
AGRICULTURA, CONFORME CONTRATO 
DE REPASSE Nº 
880364/2018/MAPA/CAIXA, tipo “menor 
preço por item”, conforme demais 
descrições constantes no Termo de 
Referência. O edital completo poderá ser 
retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, 
(Publicações/Licitações/Pregão Presencial) 
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 via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com  

Vera – MT, 12 de Abril de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2019

REGISTRO DE PREÇO Nº 027/2019
Objeto: Registro de Preços para a futura contratação de pessoa jurídica 
especializada para fornecimento de materiais e equipamentos de 
segurança para uso dos servidores da Guarda Municipal de Lucas do Rio 
Verde-MT. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. Data de 
Início para o recebimento das propostas: das 09:00 horas do dia 
15/04/2019 até as 17:00 horas do dia 29/04/2019 (horários de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 30/04/2019 às 09:00 horas (horário 
de Brasília). Data e horário de início da disputa: Dia 30/04/2019 às 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, 12 de abril de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE ABERTURA
DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019

E REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2019
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 030/2019, que trata da “ 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  
beneficio ou que não recebe quaisquer tipo de benefício,  para atender a 
necessidade dos munícipes de Lucas do Rio Verde – MT. ” pela 
impossibilidade de abertura no dia previsto, devido  a falta de publicação,  
fica prorrogado a abertura do presente Pregão na forma abaixo delineada: 
Dia: 02 Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 
07:30 h até as 08:00 h (horário de Mato Grosso), do dia 02 Maio de 2019. 
Abertura dos envelopes : Às 08:00 h (horário de Mato Grosso), do dia 02 
Maio 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,  s i te 
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, 12 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 035/2019 – REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa para locação de tendas mesas e 
cadeiras para as Secretarias Municipais. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 29 de abril de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL:
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT.
E d i t a l  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 :  
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400. Nova Mutum – MT, 12 de abril de 2019. 
Sérgio Vítor Alves Rodrigues. Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2019
Objeto: “ALIENAÇÃO DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, sendo, Lote Urbano n.º 18, Quadra n.º 31 
do loteamento Residencial Green Park, matrícula 48.531, com área de 
26.971,10 m², conforme disposto em termo de referência (Anexo I), 
matricula do imóvel (Anexo II) e mapa de Localização (Anexo III) em 
anexo ao presente edital”. Data entrega dos envelopes: Até as 08h:30min 
horas do dia 17/05/2019. Data de Abertura Dia: 17/05/2019. Hora:  
08h:30min. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, à Avenida 
Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – MT. Edital Completo: Pode ser 
obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem como, no Departamento de 
Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, localizada no endereço 
acima mencionado. Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei 
Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações complementares. 

MIRALDO GOMES DE SOUZA
Presidente da C.P.L

ARI GENÉZIO LAFIN
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 040/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA O DISTRITO DE BOA 
ESPERANÇA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA (S) SECRETARIA (S) 
MUNICIPAIS DE SORRISO - MT.” CONFORME A SEGUIR, KASA FORT 
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, CNPJ Nº 06.184.140/0001-43, 
ITENS VENCEDORA - 828433 R$ 40,49, VALOR TOTAL R$ 32.796,90, 
SIRLEI ESTER NEUHAUS & CIA LTDA, CNPJ Nº 06.173.817/0001-48, 
ITENS VENCEDORA - 446 R$ 0,94 - 1423 R$ 13,15 - 3621 R$ 6,05 - 
12632 R$ 4,99 - 13465 R$ 8,55 - 14941 R$ 119,90 - 18735 R$ 0,84 - 19638 
R$ 11,49 - 21177 R$ 21,49 - 22138 R$ 7,49 - 63366 R$ 5,29 - 69425 R$ 
29,00 - 87468 R$ 30,90 - 826120 R$ 139,90 - 826122 R$ 2,34 - 826123 R$ 
77,90 - 826124 R$ 1,64 - 826125 R$ 2,39 - 826127 R$ 39,99 - 826130 R$ 
8,99 - 828396 R$ 14,99 - 828397 R$ 0,15 - 828398 R$ 0,22 - 828399 R$ 
0,64 - 828400 R$ 17,29 - 828401 R$ 10,55 - 828402 R$ 29,99 - 828403 R$ 
24,28 - 828404 R$ 13,19 - 828405 R$ 2,39 - 828406 R$ 2,34 - 828407 R$ 
74,99 - 828408 R$ 6,29 - 828409 R$ 42,99 - 828410 R$ 32,45 - 828411 R$ 
10,99 - 828412 R$ 4,19 - 828413 R$ 7,99  - 828414 R$ 6,49 - 828415 R$ 
18,39 - 828416 R$ 8,99 - 828417 R$ 57,95 - 828418 R$ 83,99 - 828419 R$ 
0,29 - 828421 R$ 3,39 - 828422 R$ 169,90 - 828423 R$ 3,49 - 828424 R$ 
12,99 - 828425 R$ 34,99 - 828427 R$ 44,95 - 828428 R$ 3,59 - 828429 R$ 
37,97 - 828430 R$ 19,90 - 828431 R$ 7,99 - 828432 R$ 13,99 - 828434 R$ 
15,99 - 828435 R$ 18,99 - 828436 R$ 54,95 - 828437 R$ 699,00 - 828438 
R$ 23,99 - 828440 R$ 279,90 - 828441 R$ 269,90 - 828442 R$ 59,99 - 
828443 R$ 9,49 - 828444 R$ 134,90 - 828445 R$ 2,69 - 828446 R$ 13,99 - 
828447 R$ 45,99, VALOR TOTAL R$ 28.291,75, VALOR TOTAL GERAL 
61.088,65.

MIRALDO GOMES DE SOUZA
PREGOEIRO



Renato Gaúcho e Odair Hellmann se reencontram no Beira-Rio 
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Dupla Gre-Nal chega em alta à
decisão do Campeonato Gaúcho
DA REPORTAGEM

A gangorra Gre-Nal, 
criada pelo jornalista Lauro 
Quadros para justificar uma 
suposta disparidade de mo-
mentos entre Grêmio e In-
ter, chega à final do Gauchão 
equilibrada. Ou seja, as duas 
equipes vivem em paz com 
as torcidas e se enfrentarão, 
neste domingo e na próxima 
quarta-feira, em alta.

Mas tudo passa pela 
“noite perfeita” para o lado 
azul, na última quarta. Da 
eliminação precoce na Li-
bertadores, o time de Renato 
Gaúcho “renasceu” com a vi-
tória sobre o Rosario Central 
e ainda contou com a aju-
da do Libertad, que bateu a 
Universidad Católica no Chi-
le, e segue vivo na competi-
ção continental.

“Acho que serão dois 
Gre-Nais muito bons. O 
público gaúcho que vai ser 
beneficiado. O Internacio-
nal está numa boa fase. E o 
Grêmio voltou a uma boa 
fase. São duas partidas de 90 
minutos, e essa primeira, no 
Beira-Rio, é importantíssima 
para saber exatamente o que 
precisamos fazer na decisão 
aqui na Arena para o Grêmio 

ser bicampeão gaúcho”, disse 
o vice de futebol do Grêmio, 
Duda Kroeff.

Um dia antes, os colo-
rados celebraram no Beira-
-Rio a vitória por 3 a 2 sobre 
o Palestino, aliada à classifi-
cação para as oitavas de final 
da Libertadores com duas 
rodadas de antecedência. 
Embalado pelos primeiros 
jogos de Guerrero pelo clu-
be, o Inter deixou para trás a 
desconfiança e passou batido 
pelo grupo que tem o Ri-
ver Plate, atual campeão da 
América.

“Queríamos chegar à 
final. Valorizamos, quere-
mos o estadual. O torcedor 
pode saber que daremos a 
vida. Dá tranquilidade para o 
restante da temporada. Bus-
caremos fazer dois grandes 
jogos. O adversário está há 
muito tempo com o mesmo 
treinador, grupo, mas esta-
mos preparados”, assegurou 
o vice de futebol do Inter, 
Roberto Melo.

Mandante neste do-
mingo (14), o Inter ficou so-
mente atrás do rival na fase 
eliminatória do Gauchão. Na 
sequência, eliminou Novo 
Hamburgo e Caxias, com 
direito a duas vitórias na se-

GANGORRA EQUILIBRADA | Inter e Grêmio vivem bons momentos após resultados positivos na Libertadoresa um ano

Foto: Marcos ribolli

Foto: Wesley santos

CORINTHIANS

Camarote com piscina na Arena custa
R$ 15 mil para final do Paulistão

COPA DO BRASIL

Sorteio define os jogos da quarta fase; confira

FUTEBOL AMERICANO

Americano chega para
comandar os Hornets

Piscina localizada em camarote atrás de gol na Arena Corinthians 

Foto: Hugo alves

Sorteio da Copa do Brasil

DA REPORTAGEM

O torcedor do Corin-
thians que desejar assistir à 
finalíssima do Paulistão, con-
tra o São Paulo, no camarote 
da Arena com piscina terá de 
investir alto. 

O aluguel desta área do 
deck do “Fiel Zone” para o 
jogo do próximo domingo 
(21), custa R$ 15 mil.

O pacote dá direito a 
dez ingressos no camarote, 
que abre quatro horas antes 
da partida e oferece comida 
e bebida à vontade, além de 
opções de entretenimento. 
Haverá shows ao vivo e a 
presença de ex-jogadores do 
Corinthians.

Há, porém, opções mais 
baratas. Os ingressos avul-
sos para o deck, sem acesso 
à piscina, custavam R$ 400, 
mas estão esgotados. As be-
bidas alcoólicas são servidas 
até duas horas antes do iní-
cio da partida e uma hora e 

ASSESSORIA

Em sorteio realizado 
na CBF na manhã desta 
sexta-feira, foram defini-
dos os confrontos da quarta 
fase da Copa do Brasil. Os 
jogos serão disputados nas 
duas próximas semanas. O 
duelo entre Santos e Vasco 
é o destaque. A quarta fase 
é a última antes da entrada 
dos times que disputam a 
Libertadores.

O Vila Nova enfrenta-
rá o Bragantino-PA ainda 
pela terceira fase da com-
petição. O confronto ficou 
atrasado por conta da con-
fusão envolvendo Apareci-
dense e Ponte Preta, ainda 
pela primeira fase do tor-
neio.

Apesar disso, também 
já foi sorteado o adversário 
de uma das duas equipes. O 
vencedor pega o Juventude. 
Confira os confrontos: Ju-
ventude x Bragantino-PA/
Vila Nova-GO; Fluminen-
se x Santa Cruz-PE; Co-
rinthians x Chapecoense; 
Santos x Vasco; Londrina x 
Bahia.

A Quarta Fase terá jo-
gos de ida e volta nos dias 17 
e 24 de abril, exceto quem 
for sorteado para enfren-
tar o ganhador de Bragan-
tino (PA) x Vila Nova (GO). 
Vasco, Fluminense, Co-
rinthians, Bahia, Santos e 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Arquibancadas lotadas 
Em busca do tricampeona-
to estadual e do título inédi-
to a BFA (a elite nacional do 
futebol americano), o Sor-
riso Hornets vem reforçan-
do a equipe dentro e fora de 
campo. Uma das novidades 
desta temporada é a chegada 
do americano Scott Spencer 
para assumir o cargo de Ge-
neral Manager, e será o en-
carregado de buscar talentos 
tanto no Brasil quanto nos 
Estados Unidos. Esta é a se-
gunda passagem de Spencer 
nos Hornets. A primeira foi 
como Head Coach (técnico 
principal da equipe) em 2017, 
quando levou a equipe de 
Sorriso ao título do Campe-
onato Mato-grossense e foi 
peça fundamental na monta-
gem da equipe que, mais tar-
de, seria campeã da Liga Na-
cional de Futebol Americano 
(equivalente à segunda divi-
são do futebol americano), tí-
tulo inédito para uma equipe 
do interior de Mato Grosso.

Scott Spencer agora se 
junta à comissão técnica, que 
conta com o experiente Head 
Coach Barcelos, eleito o Co-
ach do Ano em 2017 pela vo-
tação popular no Salão Oval, 
e que renovou seu contrato 
com os Hornets para 2019; 
o coordenador ofensivo Ra-
fael Teodoro; o auxiliar téc-
nico defensivo Wesley Silva; 
o coordenador defensivo 
William Teza. O america-
no, além de recrutador, irá 
ajudar a comissão técnica 
nos treinamentos ofensivos 
e defensivos, somando ex-
periências para aperfeiçoar 
as jogadas dos Hornets para 
esta temporada.“Scott é um 

meia depois do apito final.
O camarote também 

estará aberto neste domin-
go, quando São Paulo e Co-

dos grandes responsáveis 
pelo crescimento do Hornets 
e agora com a chegada dele 
novamente o time ganha tec-
nicamente, Scott chega para 
ajudar nosso Head Coach 
Paulo Barcelos a melhorar 
ainda mais nosso esquema 
tático”. Ainda em buscar de 
mais reforços para fechar a 
equipe de 2019, os Hornets já 
iniciaram os treinos focando 
na estreia no Campeonato 
Mato-grossense. Atual bi-
campeão, o time buscar fazer 
a segunda defesa de título em 
uma temporada que promete 
ser uma das mais disputadas. 
Diferente dos quatro anos 
anteriores, o Estadual terá a 
quinta edição num novo for-
mato. O Mato-grossense foi 
anexado à fase de grupos do 
Campeonato Brasileiro, ou 
seja, cada partida valerá para 
os dois certames. Dessa for-
ma, haverá um grupo dentro 
da Conferência Centro-Oeste 
composto apenas pelos ti-
mes de Mato Grosso: Sorriso 
Hornets, Cuiabá Arsenal, Si-
nop Coyotes e Rondonópolis 
Hawks. Nessa chave, todos 
jogam contra todos, em par-
tidas de ida e de volta. Assim, 
as duas melhores campanhas 
do grupo mato-grossense se-
rão campeão e vice-campeão 
estadual, respectivamente, e 
os dois clubes ainda avançam 
aos playoffs da Conferência 
Centro-Oeste do nacional. 
Essa foi a forma encontrada 
pelos times do estado de re-
duzirem custos com trans-
porte e outras despesas e sem 
desistir do tradicional cam-
peonato mato-grossense.

O primeiro jogo dos 
Hornets será em casa, contra 
a equipe do Cuiabá Arsenal 
no dia 29 de junho, no Está-
dio Egídio José Preima.

rinthians se enfrentam no 
Morumbi. Para ter acesso ao 
local e poder assistir ao Ma-
jestoso em um telão, o torce-

dor tem de desembolsar R$ 
100 - o valor não inclui bebi-
das e comidas, que são pagas 
à parte.

Chapecoense já garantiram 
R$ 5,65 milhões em cotas 
da CBF pelas quatro fases, 
como integrantes do Grupo 
1 de participantes que estão 
entre os 15 mais bem classi-
ficados no ranking da CBF.

Santa Cruz, Londrina 
e Juventude têm assegura-
dos, até agora, R$ 4,5 mi-
lhões pelas participações 

mifinal. Nos últimos 15 jogos, 
acumula 12 triunfos.

O Grêmio ainda não 
perdeu em 15 partidas no 
estadual. Marcou 38 gols e 
sofreu apenas um. Depois 
de se classificar com a me-
lhor campanha, deixou para 
trás Juventude e São Luiz. Na 
temporada, perdeu somente 
dois jogos dos 19 disputados 
até o momento.

O último Gre-Nal, ven-
cido pelo Grêmio na pri-
meira fase do estadual, foi 
disputado por reservas em 
meio a compromissos dos 
dois times pela competição 
continental. No Brasileirão 
do ano passado, contudo, o 
Inter superou o rival no se-
gundo turno e assumiu a li-
derança do campeonato. En-
quanto o Tricolor seguiu na 
quinta colocação.

Com o equilíbrio atual, 
Renato Gaúcho e Odair Hell-
mann treinam suas equipes 
nesta sexta e no sábado em 
busca da melhor estratégia 
para decidir o Gauchão. No 
domingo, às 15h, o clássico 
de número 419 será disputa-
do no Beira-Rio. Os 90 mi-
nutos restantes da final ocor-
rem na quarta-feira (17), às 
20h30, na Arena.

nas quatro fases, como in-
tegrantes do Grupo 3 (de-
mais clubes, excluídos os 
dos grupos 1 e 2).

Os cinco clubes que 
avançarem para a Quinta 
Fase (oitavas de final) ga-
rantirão, cada um, mais R$ 
2,5 milhões, assim como 
Atlético-MG, Athletico-
-PR, Cruzeiro, Flamengo, 

Grêmio, Inter, Palmeiras e 
São Paulo (os oito que dis-
putam a Libertadores e só 
entrarão na Copa do Brasil 
a partir das oitavas de final), 
mais Fortaleza (campeão 
da Série B-2018), Paysan-
du (campeão da Copa Ver-
de-2018) e Sampaio Corrêa 
(campeão da Copa do Nor-
deste-2018).

LEILÃO DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

FERNANDO JOSE CERELLO G. PEREIRA, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP n° 844, com escritório à Al. Santos, 787, 13º
andar, Cj. 132. Jardim Paulista, São Paulo/SP, devidamente autorizado pelo Credor Fiduciário ECO SECURITIZADORA DE
DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 10.753.164/0001-43, com sede na Avenida
Pedroso de Morais, nº 1.553, 3º andar, Pinheiros, São Paulo/SP, CEP: 05419-001, nos termos do Instrumento Particular de
Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de bens imóveis, datado de 18/11/2013, aditado em 18/12/2013, no qual figuram
como Fiduciantes GUIDO ADELIO TIMM, RG 1.696.610-0 SSP/PR, CPF/ME 234.022.029-72, sua esposa INGE GOTZ TIMM,
RG 3.485.445-9 SSP/PR, CPF 513.140.539-49, CARLOS DOMINGOS BAÚ, RG 2.091.659 SSP/PR, CPF 413.156.269-34 e sua
esposa ZELANIR RAMME BAÚ, RG 5.874.692-4 SSP/PR, CPF 836.984.699-87, levará a PÚBLICO LEILÃO de modo
Presencial e On-line, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, no dia 15 de abril de 2019, às 15:00 horas,
“presencial” à Alameda Santos, nº 787, 13º andar, Cj. 132 - Jardim Paulista em São Paulo/SP e “on-line”, através do site:
www.megaleiloes.com.br, em PRIMEIRO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$22.098.025,46 (vinte e dois
milhões, noventa e oito mil, vinte e cinco reais e quarenta e seis centavos), o imóvel abaixo descrito, com a propriedade
consolidada em nome do credor Fiduciário: IMÓVEL DA MATRÍCULA Nº 225 DO CARTÓRIO DO PRIMEIRO OFÍCIO DE
REGISTRO DE IMÓVEIS DE ITAÚBA/MT: UM IMÓVEL RURAL, situado no Município e Comarca de Itaúba/MT, correspondente
a uma área GEOREFERENCIADA de 2.960,1665ha, denominada “FAZENDA NOVA VERONA”, dentro dos seguintes limites e
confrontações descritos na matrícula. Imóvel cadastrado no INCRA sob o nº: 950.025.558.729-9 – Área total 2.900,000ha, mód.
Fiscal 100,0 ha; nº de mód. Fiscais 29,00; f.m.p: 4,0ha – NIRF nº: 6.470.475-0. Consta no Av.01 da Matrícula acima, a existência
de celebração de “Termo de Responsabilidade e de Preservação de Floresta”, comprometendo-se a desmatar 50% do imóvel,
ficando gravada como de UTILIZAÇÃO LIMITADA, não podendo ser feito qualquer tipo de exploração a não ser mediante
autorização expressa do IBDF (atual IBAMA). Imóvel ocupado. Desocupação por conta do adquirente, nos termos do
art. 30 da lei 9.514/97.  Caso não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o dia 18 de abril de 2019, no mesmo
horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a R$ 24.916.903,96 (vinte e quatro
milhões, novecentos e dezesseis mil, novecentos e três reais e noventa e seis centavos).  Os interessados em participar
do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar no site www.megaleiloes.com.br e se habilitar acessando a página deste leilão,
clicando na opção HABILITE-SE, com antecedência de até 01 (uma) hora, antes do início do leilão presencial, não sendo aceitas
habilitações após esse prazo.  O envio de lances on-line se dará exclusivamente através do www.megaleiloes.com.br, respeitado
o lance inicial e o incremento mínimo estabelecido, em igualdade de condições com os participantes presentes no auditório do leilão
de modo presencial, na disputa pelo lote do leilão.  A venda será efetuada em caráter “ad corpus” e no estado de conservação
em que o imóvel se encontra, e eventual irregularidade ou necessidade de averbação de construção, ampliação ou reforma, será
objeto de regularização e os encargos junto aos órgãos competentes por conta do adquirente.  O(s) devedor(es) fiduciante(s)
será(ão) comunicado(s) na forma do parágrafo 2º-A do art. 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017, das datas,
horários e locais da realização dos leilões fiduciários, mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato,
inclusive ao endereço eletrônico, podendo o(s) fiduciante(s) adquirir sem concorrência de terceiros, o imóvel outrora entregue em
garantia, exercendo o seu direito de preferência em 1º ou 2º leilão, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas,
conforme estabelecido no parágrafo 2º-B do mesmo artigo, ainda que, outros interessados já tenham efetuado lances, para o
respectivo lote do leilão.  O arrematante pagará no ato, à vista, o valor total da arrematação e a comissão do leiloeiro, correspondente
a 5% sobre o valor de arremate.  O edital completo encontra-se disponível no site do leiloeiro www.megaleiloes.com.br, o qual o
participante declara ter lido e concordado com os seus termos e condições ali estabelecidos.  O horário mencionado neste edital,
no site do leiloeiro, catálogos ou em qualquer outro veículo de comunicação, consideram o horário oficial de Brasília/DF.  As demais
condições obedecerão ao que regula o Decreto n° 21.981 de 19 de outubro de 1.932, com as alterações introduzidas pelo Decreto
n° 22.427 de 1° de fevereiro de 1.933, que regula a profissão de Leiloeiro Oficial.
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Foram 2 mil acidentes em 2018, sendo 70% deles com motociclistas 

Mais de 70% dos acidentes
de trânsito são com motos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Os motociclistas estão en-
volvidos em mais de 70% 
dos acidentes que são regis-
trados em Sinop. Motoristas 
de carros compreendem 10% 
das ocorrências, outros 10% 
ciclistas e o restante envolve 
pedestres e outros tipos de 
colisões. O curioso é que, se-
gundo a Secretaria de Trân-
sito e Transporte Urbano, o 
número de motocicletas no 
município é 16% menor do 
que o número de carros.

A estimativa mais recente 
indica que em Sinop exis-
tem, em circulação, pouco 
mais de 48 mil motocicle-
tas e cerca de 56 mil carros. 
A população sinopense, de 
acordo com o Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatís-
tica (IBGE), gira em torno de 
135 mil moradores. Isso sig-
nifica que, em média, exis-
te uma moto para cada três 
pessoas e um carro para cada 
dois cidadãos na cidade.

Em 2018, a Secretaria de 
Trânsito registrou aproxi-
madamente dois mil aciden-
tes, deste total, cerca de 1,4 
mil envolvem motociclistas. 
De acordo com o guarda ci-

vil municipal Alessandro Sil-
va Oliveira, na maioria das 
vezes o que leva uma moto 
a se envolver em acidente é 
a imprudência do condutor, 
que faz manobras de risco, 
querendo sempre ganhar 
tempo e espaço.

“A moto é um veículo de 
deslocamento rápido no 
trânsito comparado ao car-
ro. O motociclista consegue 
passar por pequenos espa-
ços, e isso agrava muito a 
situação. É comum ver uma 
moto ultrapassar pela direi-
ta, nos corredores entre os 
veículos e até mesmo pelos 
canteiros centrais”, relata 
Alessandro.

O mais preocupante é que, 
conforme dados da Secre-
taria de Saúde, nos anos de 
2016, 2017 e 2018 os aciden-
tes de trânsito ocuparam o 1° 
lugar com relação a óbitos de 
causas externas (acidentes, 
suicídios, homicídios entre 
outros). 

As unidades de saúde do 
município também regis-
tram elevado número de 
leitos hospitalares que são 
ocupados por pacientes que 
necessitam de atendimentos 
de urgência e emergência 
devido a colisões no trânsito.

SINOP | Secretaria registrou uma média de 1,4 mil acidentes no último ano envolvendo motos
Foto: AssessoriA

Foto: ilustrAção

SINOP

Morre jovem que foi 
baleado; motivação 
é desconhecida

L.R.VERDE

IPTU 2019 já está disponível

COBRANÇA AUTORIZADA

Justiça confirma legalidade
da taxa de incêndio em MT

SINOP

Representantes da 
comunidade participam 
de encontro do 
Programa Afluentes

O comunicado do óbito de João foi repassado pela mãe dele à 
delegacia 

Foto: AssessoriA

Evento foi realizado nesta semana, em Sinop 

DA REPORTAGEM

João Marcos Davila, 22 
anos, vítima de um homicí-
dio tentado na última quarta 
(10), no bairro Menino Je-
sus I, em Sinop, não resistiu 
aos ferimentos e morreu na 
madrugada de sexta (12). De 
acordo com informações, 
a vítima teria sido atingida 
por dois disparos de arma de 
fogo que acertaram o pesco-
ço e abdômen. Ele chegou a 
ser socorrido pelo Corpo de 
Bombeiros e encaminhado 
ao Hospital Regional. O co-

DA REPORTAGEM

As campanhas do Im-
posto Predial Territorial Ur-
bano (IPTU 2019) e do Pro-
grama de Recuperação Fiscal 
(Refis) foram lançadas em 
Lucas do Rio Verde nesta se-
mana pelo secretário de Fi-
nanças, Giovanni Rodrigues.

De acordo com o secre-
tário, a previsão é arrecadar 
cerca de R$ 18 milhões com 
o IPTU. “Os valores foram 

DA REPORTAGEM

A Justiça de Mato Gros-
so confirmou a regularida-
de na cobrança da Taxa de 
Segurança contra Incêndio 
(Tacin). A decisão é do juiz 
Edson Dias Reis, que negou 
ação da Federação de Câma-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Lideranças comunitá-
rias de Sinop participaram 
na quinta-feira (11) da reu-
nião do Afluentes, programa 
desenvolvido pela Águas de 
Sinop, com o intuito de es-
treitar a relação com a comu-
nidade, agilizando o enca-
minhamento de solicitações 
relacionadas aos serviços de 
água e esgoto. O encontro 
foi realizado na sede da con-
cessionária e possibilitou a 
interação direta com os mo-
radores e esclarecimento de 
dúvidas.

Os participantes rece-
beram, durante a reunião, 
informações sobre o funcio-
namento e serviços que são 
realizados pela concessioná-
ria no município, bem como, 
os canais de atendimento re-
formulados para uma maior 
agilidade e comodidade aos 
usuários.

Durante a reunião, a 
equipe da concessionária 
ressaltou que intensificou os 

trabalhos de recomposição 
de asfalto, calçada e reparos 
de vazamento no municí-
pio. “O período de chuvas 
foi muito extenso esse ano, 
aumentamos nossas equipes 
para continuar responden-
do e atuando com a mesma 
agilidade e compromisso 
com nossos consumidores. 
Garantindo sempre a pres-
tação de serviços com qua-
lidade no município”, desta-
cou o coordenador regional 
da Águas de Sinop, Cristian 
Martarello.

A analista de projetos 
sociais, Hélida Parente, res-
salta que o programa Afluen-
tes é um importante canal de 
comunicação para propor-
cionar um relacionamento 
mais próximo da comuni-
dade com a concessionária. 
“Reunir, ouvir e esclarecer as 
principais dúvidas da comu-
nidade é de grande valia para 
que possamos melhorar cada 
vez mais os nossos trabalhos 
e direcionar ações de melho-
rias para as comunidades do 
município”, pontuou.

atualizados seguindo a nova 
base da planta genérica apro-
vada no ano passado. A últi-
ma atualização foi em 2009. 
Revisamos principalmente 
os apartamentos e as resi-
dências acima de 300 m² e 
também verificamos os imó-
veis com grama e calçada. 
Para construir o cálculo do 
IPTU inserimos um redutor 
de 20% no valor territorial e 
de 40% nas edificações, redu-
zindo os valores”, explica.

ras de Dirigentes Lojistas de 
Mato Grosso (FCDL-MT).

Essa é terceira deci-
são favorável ao Estado pela 
manutenção da cobrança da 
taxa, confirmando a sua le-
galidade. Houve posiciona-
mento similar do Tribunal 
de Justiça de Mato Grosso 

DESVIO DE 
FUNÇÃO

O Ministério Público Es-
tadual (MPE-MT) apura uma 
denúncia dando conta de que 
uma funcionária de serviços 
gerais teria coordenado, de 
forma ilegal, um Centro de Re-
ferência de Assistência Social 
(CRAS), do município Acorizal 
(62 km de Cuiabá). a servido-
ra B.A.C. estaria em “desvio 
de função” e exercendo cargo 
incompatível com sua escola-
ridade.

AGRICULTURA 
FAMILIAR 

A prefeitura de Sinop, por meio da 
Secretaria de Desenvolvimento Econômi-
co (Sedec), é parceira da Norte Show, que 
será realizada de 15 a 17 de abril, no Par-
que de Exposições da Acrinorte. Durante 
a feira será apresentado uma vitrine de 
fruticultura, demonstrando maneiras de 
se trabalhar em áreas menores com vá-
rias culturas. “É o fomento à agricultura 
familiar por meio da conscientização de 
produtos das comunidades rurais de Si-
nop”. Explica o secretário de Desenvolvi-
mento Econômico, Billy Dal Bosco.

DROGA 
APREENDIDA

Policiais do 2º Pelotão de Nova Canaã apre-
enderam 56 tabletes de maconha que estavam no 
interior de uma residência. Os militares foram 
informados por L.S.M., (20), que disse ter aluga-
do a casa para um homem e que sabia apenas o 
primeiro nome dele. A proprietária vem tentando 
contado com o locatário há um mês sem sucesso. 
Mas, na quinta-feira (11), com a chave do imóvel, 
ela entrou e percebeu que havia algo estranho na 
porta do banheiro. Em seguida localizou pacotes 
ao lado da caixa d’água e de imediato acionou a 
Polícia Militar. A droga foi encaminhada à delega-
cia da cidade.

DiVulGAção

municado do óbito de João 
foi repassado pela mãe dele à 
delegacia de Polícia Civil. O 
homem estaria na rua quan-
do o atirador parou e efetuou 
pelo menos cinco disparos, e 
depois saiu correndo com a 
arma na mão sentido. O so-
corro foi acionado e encami-
nhou a vítima para cuidados 
médicos. Davila passou por 
cirurgias e ficou entubado no 
hospital e na madrugada de 
ontem morreu.

A Polícia Militar foi 
acionada, chegou a fazer 
rondas, mas ninguém foi de-

tido até o fechamento desta 
reportagem. No local a ví-
tima conseguiu ainda falar 
o seu apelido, ‘Peixoto”. A 
motivação é desconhecida 

e passará a ser investigada 
pela Divisão de Homicídios 
e Proteção à Pessoa (DHPP). 
Foram encontradas algumas 
cápsulas.

Giovanni também res-
salta que os valores arreca-
dados com o IPTU retornam 
para a população em servi-
ços prestados pela Gestão, 
como saúde e educação, é 
uma receita própria muito 
importante para a cidade.

Sobre o Refis, o secretá-
rio destaca que o programa é 
válido para pessoa jurídica e 
física, e para aderir, os inte-
ressados devem comparecer 
ao Departamento de Tribu-

(TJMT), que negou ação da 
Associação Hotéis de Sinop 
Convention & Visitor Bure-
au; e do Supremo Tribunal 
Federal (STF), que também 
rejeitou demanda feita pela 
Federação da Indústrias no 
Estado de Mato Grosso (Fie-
mt).Para evitar problemas, 

tação da Prefeitura de Lucas 
do Rio Verde. “O Refis é uma 
oportunidade para os luver-
denses quitarem as dívidas 
com a prefeitura. Também 
estamos buscando parceria 
com o Poder Judiciário para 
ampliar os mutirões de con-
ciliação”. Mais informações 
na prefeitura ou pelo telefo-
ne (65) 3548 2322. O horário 
de atendimento da prefeitu-
ra é de segunda a sexta-feira, 
das 7h às 11h e das 13h às 15h.

a Secretaria de Estado de 
Fazenda (Sefaz) orienta os 
contribuintes sobre o paga-
mento.  

A portaria 48/19 pror-
roga até o dia 31 de maio o 
vencimento da Tacin, cuja 
data era inicialmente 29 de 
março.
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