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GAUCHÃO

Procon-MT:
dicas para
comprar seu
pescado

Goleiros:
eles podem
decidir nos
pênaltis

Mato Grosso é um grande consu-
midor de pescado de água doce. 
Com a Semana Santa, a demanda 
pelo produto é impulsionada e 
movimenta o segmento. Como 
geralmente o produto é vendido in 
natura e fresco, o Procon-MT aler-
ta sobre os cuidados que devem 
ser tomados na compra de pesca-
dos, principalmente nesta época 
do ano.                                  Página  - 7

Se o Gre-Nal 420 terminar em-
patado no tempo normal, nes-
ta quarta, às 20h30, na Arena, 
o título do Gauchão 2019 pode 
ser decidido pelas mãos de 
um goleiro de 32 anos formado 
pelo Flamengo. A afirmação 
serve para ambos os arqueiros 
de Grêmio e Inter. Tanto Paulo 
Victor como Marcelo Lomba 
cresceram na base do Rubro-
-Negro carioca e assumiram 
a titularidade na Dupla nesta 
temporada.                    Página  - 6

Eduardo Butakka

artE/MontagEM

NORTE SHOW

SANTA CARMEM

Prefeita
destaca a
importância
para o Nortão

Exporcarmem
terá Naiara
Azevedo e
Israel Novaes

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli, participou 
da abertura da Norte Show. 
Durante a cerimônia, a gestora 
destacou o crescimento da feira, 
em comparação ao ano anterior, 
e lembrou que esse tipo de 
evento consolida ainda mais o 
potencial da região Norte do 
estado.                            Página - 3

No último sábado, a Asso-
ciação de Criadores e Produto-
res Carmenses (Acripc) divulgou 
a grade de shows da 14ª Edição 
da ExpoCarmem. Ícaro & Gilmar, 
Israel Novaes e Naiara Azevedo 
estão confirmados para os dias 
8, 9 e 10 de agosto.     

                  Página - 7

assEssoria

divulgação

divulgação

Durante o “Cidades de Mato Grosso – Fórum de Governo e Prefeituras”, o governador 
Mauro Mendes anunciou 114 ordens de serviço para a retomada ou início de obras 
em 90 municípios do estado. Uma delas é a continuidade da pavimentação asfáltica 
da MT-322, que liga Peixoto de Azevedo ao distrito de União do Norte.         Página 3

MT-322

Pavimentação entre Peixoto e
União do Norte será retomada



Se o notebook é perigoso, e o celular?
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a cada dia, o produto da abordagem não 
demora para achar “destino”.

Se você não quer entrar na desani-
madora estatística de pessoas que tive-
ram seus aparelhos perdidos para o cri-
me é importante tomar alguns cuidados, 

mesmo sabendo que, infelizmen-
te, eles não conseguem “garantir” 
que você vai voltar com o apare-
lho para casa.

Tente não andar em locais de-
sertos, e procure ter a companhia 
do maior número possível de pes-

soas. Não fique “exibindo” seu aparelho, 
usando em locais que não sejam “segu-
ros”. Não deixe em cima de mesas, ban-
cadas ou locais que permitam fácil visu-
alização ou que facilite para quem quer 
pegar e correr. E, evidentemente, não 
ande pela rua com seu celular em mãos, 
olhando para ele e “esquecendo da vida”. 
Isso é pedir para ser roubado (ou atrope-
lado, mas esse é assunto para o próximo 
artigo).

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to 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/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até 
a próxima, se Deus quiser!

Na edição anterior falei sobre o risco 
de se utilizar notebooks em locais públi-
cos “abertos”, como ruas e praças, e falei, 
de forma geral, sobre os riscos de se “cha-
mar a atenção” ao utilizar equipamentos 
tecnológicos em tais ambientes. Mas, se 
usar um notebook em lo-
cal público pode ser peri-
goso, e o celular, que todo 
mundo tem praticamen-
te certeza que você vai 
estar com um e que exis-
tem grandes chances de 
ser um aparelho “caro”?

Esse é um dos riscos mais “reais” do 
mundo moderno: ter seu celular levado por 
bandidos. E não precisa ser nenhum “ban-
didão” armado, qualquer pivete que corra 
mais que você ou que te ameace com a 
coisa mais estúpida do planeta, como uma 
seringa ou um pedaço de vidro, será capaz 
de cometer esse delito.

Para piorar a situação existe o pano-
rama que eu falei há pouco: é quase certo 
que qualquer pessoa, de qualquer idade, 
vai estar com um aparelho desses. E mais: 
como muita gente sacrifica coisas muito 
mais importantes para comprar aparelhos 
top de linha, existe a chance da aborda-
gem render algo bem interessante para o 
criminoso.

Com um mercado extremamente vasto 
e busca por aparelhos e peças crescendo 

Diário do Estado de Mato Grosso 

CE DE OLIVEIRA GRAFICA E EDITORA-ME 
CNPJ: 22.770.157/0001-39 

Rua dos Angelins, 10 Sala 02 – Jardim das Oliveiras – Sinop-MT 
CEP 78552-442 Caixa Postal 180

Diretor-Geral 
Carlos Oliveira 

Diretor de Redação 
José Roberto Gonçalves

Editor de Política 
Clemerson Mendes 

 
Diagramação e Artes 

Thiago Slovinski OS ARTIGOS DE OPINIÃO ASSINADOS POR COLABORADORES 

SÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DE SEUS AUTORES

E-mails

atendimento@diariodoestadomt.com.br 
comercial@diariodoestadomt.com.br 
redacao@diariodoestadomt.com.br
Fone: 66 3535-1000

Com a gradual entrada em vigor da lei que am-
pliou o alcance do cadastro positivo, é grande a expec-
tativa de que o custo do crédito, ainda escorchante no 
Brasil, venha a cair de forma mais consistente. O ins-
trumento funcionará como uma espécie de atestado de 
saúde financeira, facilmente acessível para a consulta 
dos potenciais ofertantes de crédito. Ficará disponível 
uma nota, obtida a partir de modelos que consideram 
todo o histórico de pagamentos.

Foram mantidas salvaguardas para a preservação 
da privacidade. Os dados mais amplos só poderão ser 
acessados com a permissão do consumidor; as entida-
des que elaboram as notas (os birôs de crédito, como 
Serasa e SPC) e as pessoas jurídicas que as consultam 
terão responsabilidade solidária no caso de dano para 
o avaliado.

A inclusão automática dos consumidores no cadas-
tro ocorrerá em quatro meses, e as notas de crédito co-
meçarão a ser colocadas à disposição em 180 dias. Os bi-
rôs farão campanhas de esclarecimento. O impacto do 
cadastro poderá ser grande. Até agora, na prática, ape-
nas informações sobre maus pagadores era pública. Os 
que tinham bom histórico não conseguiam facilmente 
se valer disso.

Apenas essa nova regra, contudo, não bastará para 
a redução substantiva do juro bancário. Há que buscar 
uma série de melhorias regulatórias —e mais concor-
rência. O sistema brasileiro ainda prima pela concentra-
ção. Apenas cinco bancos —Bradesco, Itaú, Santander, 
Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal— detêm 
mais de 90% dos depósitos e quase monopolizam ser-
viços como cartões de crédito, previdência e seguros.

O spread bancário, como se chama a diferença en-
tre as taxas de captação e de empréstimo, ainda é altíssi-
mo no Brasil, chegando a 25% ao ano, na média de todos 
os financiamentos ao consumidor. Trata-se de cinco ve-
zes o que se observa em outros países. 

Além do provável efeito da concentração, estudos 
do Banco Central sugerem que as causas principais da 
anomalia são a inadimplência e, sobretudo, o pouco que 
se recupera depois dela. Facilitar legalmente a retomada 
de garantias é uma agenda essencial, portanto.

De forma mais ampla, também cumpre reforçar a 
concorrência e simplificar o funcionamento do sistema. 
O cadastro positivo é oportuno, mais deve-se também 
reduzir o poder dos bancos em áreas como meios de 
pagamento, além de fomentar a entrada de novos parti-
cipantes nos mercados.

Nos últimos dois anos, ao menos, o Banco Central 
tem demonstrado que entre suas prioridades está a de-
mocratização do crédito. A velocidade das mudanças, 
entretanto, ainda deixa a desejar.

Editorial

O desafio dos juros

Ranking dos Políticos - Facebook

que passa a dizer algo sobre a cultura dos 
povos a que pertence, sobre a organização 
social e o período em que foi produzido e 
utilizado.

Como fonte de pesquisa e informação, a 
cultura material como um documento, um 
objeto de estudo, passa a ter uma importân-
cia fundamental na compreensão do pro-
cesso histórico das diferentes sociedades, 
etnias e regiões, que produzem peças deco-
rativas ou utilitárias.

O objeto da cultura material passa a ser 
também uma porta de entrada para o en-
tendimento da diversidade social, cultural 
e histórica dos diversos povos e comunida-
des existentes em nosso país.

O avanço da internet e das mídias so-
ciais abriu um cenário importante para co-
nhecer virtualmente exposições e museus 
que existem pelo mundo todo, aprimorando 
o conhecimento das pessoas e instigando a 
visita a esses espaços pessoalmente duran-
te viagens e passeios.

O tombamento pela Unesco, da cultura 
material e imaterial como patrimônio da 
humanidade, tem sido considerado uma 
ação que tem contribuído como forma de 
preservar e valorizar as tradições seculares, 
bem como reconhecer o valor desse imenso 
acervo etnográfico existente nas comunida-
des tradicionais e nas cidades brasileiras.

O incentivo à criação e fomento dos mu-
seus que possuem coleções de cultura ma-
terial, também é uma forma de valorização 
e transmissão do conhecimento existente 
nos objetos etnográficos, de maneira que 
os pesquisadores e a sociedade possam ter 
acesso a novas e instigantes informações, 
como está acontecendo com os objetos de 
arte sacra existentes na cidade de Chapada 
dos Guimarães, no Santuário de SantAna.

ELIAS JANUÁRIO É ANTROPÓLOGO, 
HISTORIADOR E EDUCADOR

Valorização da cultura material

NOVOS VOOS
A Latam anunciou dois voos diários em 

nova rota entre Guarulhos e Cuiabá, a partir 
dos próximos meses (data ainda a ser defi-
nida). A informação foi dias após ao acordo 
de redução do ICMS sobre o combustível de 
aviação, firmado com o Governo do Estado. 
Com isto, a empresa passará operar 11 voos 
diários de Guarulhos para dez destinos. 
Além da capital mato-grossense, também 
serão beneficiadas: Rio de Janeiro/SDU; Ma-
naus; Belo Horizonte; Foz do Iguaçu; Salva-
dor; Navegantes; Recife e São Luís.

VLT EM RISCO
O tão aguardado VLT pode ser descartado 

de vez e nunca ser colocado em operação em 
Cuiabá e Várzea Grande. A obra que já custou 
mais de R$ 1 bilhão pode ser trocada pela im-
plementação do BRT, considerada mais barata 
e que não precisaria de subsídios do governo 
para ser mantida com a atual tarifa cobrada 
na capital. A informação foi confirmada pelo 
governador Mauro Mendes (DEM), em entre-
vista concedida à TV Vila Real, na segunda-
-feira. A saída, no entanto, ainda é estudada.

CIDADE VERDE
O projeto Verde Novo, do Poder Judiciá-

rio de Mato Grosso, plantou 100 árvores na 
Arena Pantanal e distribuiu 400 mudas para 
o público que passou pelo estádio no domin-
go. Pés de pau-brasil, ipê rosa, ipê amarelo, 
angico, aroeira, jacarandá e pau-d’alho fo-
ram plantados em parceria com Instituto 
Centro de Vida (ICV) na área verde localiza-
da na entrada principal da Arena. O instituto 
comemorou 28 anos de fundação reunindo 
funcionários, parceiros e voluntários do ICV 
que levaram suas famílias para colaborar 
com a rearborização da Cidade Verde.

O procurador de Paris, Remy Heitz, afirmou que acredita que o incêndio 
na Catedral de Notre-Dame possa ter sido ocasionado por um acidente. O 
incêndio levou nove horas para ser extinto e causou grandes danos à ca-
tedral: todo o telhado e toda a armação foram destruídos, parte da abóbada 
e a “flecha” (torre mais alta) caíram.

Se você tomar todos os cuidados necessários com o uso 
do seu celular tem mais chances de continuar com ele 
por mais tempo. “Facilitar”, hoje em dia, é “pedir” para 
ficar sem. Cuide e, em caso de dúvidas, é mais coerente 
pedir ajuda (um amigo, um taxi, um Uber) que tentar uma 
“aventura” e acabar sendo vítima de bandidos. Seu cuida-
do é fundamental para sua segurança.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Zakaria Abdelkafi/AFP

ELIAS JANUÁRIO

O avanço da internet e das mídias 
sociais abriu um cenário importante 
para conhecer virtualmente expo-
sições e museus que existem pelo 
mundo todo

Na cidade de Chapada dos Guimarães, 
como já mencionei em artigos anteriores, 
temos uma igreja dedicada a SantAna, que 
foi a mãe de Maria e consequentemente a 
avó de Jesus Cristo. Trata-se um prédio de 
beleza singular, tombado como patrimônio 
pelo Instituto do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, sendo considerado por 
especialistas como uma igreja de caracte-
rísticas barroca.

Em seu interior, existem inúmeros obje-
tos que foram sendo adquiridos e utilizados 
nos ritos religiosos desde meados do sécu-
lo XVIII, e que ao longo do tempo formaram 
um acervo de significativa beleza e impor-
tância.

Esses objetos começam agora a serem 
catalogados e higienizados de forma mais 
aprimorada, para que após feito o inventá-
rio, sejam tombados e colocados em expo-
sição para a população da cidade e seus 
visitantes, no museu que existe nas depen-
dências da igreja, a exemplo do que acon-
tece em outras cidades do estado e do país.

É importante destacar que a cultura ma-
terial produzida pelo ser humano, ou seja, 
os objetos de um determinado povo ou so-
ciedade, podem ser o testemunho da vivên-
cia social e cultural, em um contexto espe-
cífico, de um grupo de pessoas.

Esses objetos guardam, em sua essên-
cia, dados e informações importantes para 
o entendimento da forma como estas comu-
nidades viviam ou vivem.

É relativamente recente a valorização 
da cultura material como fonte de informa-
ção, e tem sido difundida nos museus por 
meio de exposições de cunho didático e 
científico, onde o objeto etnográfico passa 
a compor coleções etnográficas temáticas, 
constituindo-se em objeto documento por-

IMAGEM DO DIA

“O cadastro positivo é oportuno, mais 
deve-se também reduzir o poder dos 
bancos em áreas como meios de 
pagamento

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338
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Ferreira e Mendes: ordem de serviço para sequência de pavimentação da MT-322 

Governador confirma continuidade
das obras da MT-322 até distrito
DA REPORTAGEM

Na última semana, du-
rante o evento “Cidades de 
Mato Grosso – Fórum de 
Governo e Prefeituras”, o 
governador Mauro Mendes 
anunciou 114 ordens de ser-
viço, via Secretaria de Estado 
de Infraestrutura e Logística 
(Sinfra), para a retomada ou 
início de obras em 90 muni-
cípios do estado. Uma delas é 
a continuidade da pavimen-
tação asfáltica da rodovia 
MT-322 que liga Peixoto de 
Azevedo ao distrito de União 
do Norte. De acordo com o 
prefeito Maurício Ferreira, 
o governador garantiu que a 
empreiteira responsável pela 
obra retomará os serviços já 
nos próximos dias, come-
çando pela abertura e rebai-
xamento de serra que hoje 
provoca um desvio na rodo-
via e causa muitos acidentes 
e, assim, elimina este ponto 
perigoso.

“A autorização para 
os serviços já foi oficializa-
da pelo governador junto à 
Sinfra e agora se espera que 
acabe de uma vez este trans-
torno para os moradores de 
União do Norte, que sonham 
há anos com a chegada da 
pavimentação até sua sede”, 
destacou Ferreira.

ORDEM DE SERVIÇO
As 114 ordens de servi-

ços integram obras inscritas 
nos programas de financia-
mento da Sinfra, chegando 
a cifra de R$ 585 milhões em 
investimentos e 540 km de 
malha rodoviária construída, 
restaurada ou com manu-
tenção prevista. Do montan-
te total, R$ 419 milhões são 
aportes voltados exclusiva-
mente a obras rodoviárias e 
outros R$ 166 milhões para 
execução de obras de arte 
como pontes. Mendes expli-
cou que os recursos para in-
vestimento nessas obras são 
oriundos do Fundo Estadual 
de Transporte e Habitação 
(Fethab) e também de finan-
ciamentos já contratualiza-
dos pelo Estado. Ou seja, di-
nheiro específico para obras 
em infraestrutura e que não 
pode ser remanejado para 
outro setor. Com o novo Fe-
thab proposto pelo Gover-
no e aprovado este ano pela 
Assembleia Legislativa, 30% 
da arrecadação desse Fundo 
entra diretamente para uma 
conta especial ligada a Sin-
fra, garantindo a aplicação 
desse dinheiro em obras de 
infraestrutura. A previsão é 
de arrecadar cerca de R$ 450 
milhões este ano. Até o mo-
mento, o Estado arrecadou 

PEIXOTO DE AZEVEDO| Rodovia estadual terá pavimentação asfáltica até União do Norte
Foto: AssessoriA

NORTE SHOW

Rosana destaca importância 
da feira para Sinop e região

RECURSOS PARA SAÚDE

Governo Estadual libera R$ 9,2
milhões para 13 municípios

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli (PR), es-
teve presente na abertura da 
Norte Show, que ocorreu na 
segunda-feira (15), no recin-
to de exposições da Acrinor-
te em Sinop. Ela destacou 
o crescimento da feira, em 
relação aos anos anteriores e 
que isso vem para consolidar 
ainda mais o potencial da re-
gião Norte de Mato Grosso.

“São mais de 800 mar-
cas envolvidas nesse grande 
evento, que nos dá conheci-
mento, nos propicia a vinda 
de muitas pessoas, fortale-
cendo a economia, e princi-
palmente, colocando Sinop 
como um polo de mais de 32 
municípios do norte do Es-
tado e sul do Pará”, destacou 
Martinelli.

A Norte Show é uma 
feira voltada para a tecnolo-
gia, o conhecimento, a ino-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Estado 
de Saúde realizou o paga-
mento de R$ 9,2 milhões 
a 13 municípios de Mato 
Grosso na segunda-feira 
(15), via Fundos Municipais 
de Saúde. O repasse é refe-
rente aos serviços de média 
e alta complexidade presta-
dos no mês de janeiro deste 
ano.

“Neste momento, o 
Governo do Estado faz um 

vação e bons negócios. O 
presidente da Associação dos 
Criadores do Norte de Mato 
Grosso (Acrinorte), Olvide 
Galina, salientou a progra-
mação repleta de palestras 
técnicas para diversas áre-
as da agricultura e pecuária 
com especialistas renoma-
dos.

“Também recebere-
mos nesta terça a ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, 
e o governador Mauro Men-
des e o vice, Otaviano Pivet-
ta, o que demonstra a impor-
tância da feira no calendário 
estadual e do município para 
o agronegócio nacional”, 
afirmou.

O diretor da Inpasa 
Agroindustrial, Flávio Peru-
zo, representou todos os pa-
trocinadores da feira e res-
saltou o tamanho do evento. 
“Temos certeza que a Norte 
Show irá se consolidar como 
um dos principais eventos 
do agronegócio do País”, dis-

grande esforço para honrar 
os compromissos que as-
sumiu – inclusive aqueles 
herdados da gestão ante-
rior. Por isso, nos mantemos 
em dia com os pagamentos 
referentes ao exercício de 
2019 e estamos priorizando 
a regularidade dos repas-
ses. A equipe da Secretaria 
de Estado de Saúde está 
empenhada em amenizar a 
dificuldade financeira que 
existe por meio da melhor 
gestão do dinheiro públi-

se.
O secretário Munici-

pal de Desenvolvimento 
Econômico, Billy Dal Bos-
co, lembrou ainda que, este 
ano, a Prefeitura de Sinop, 
por meio da Sedec, é parcei-
ra da Norte Show com ações 
de fomento à apicultura e 
piscicultura por meio de pa-

lestras, manejo em tanque 
suspenso, produtividade e 
comercialização. “Agricul-
tura familiar é o foco da Se-
dec e vamos ter também três 
grandes palestras para agri-
cultura familiar, fomentan-
do isso e levando ao conhe-
cimento de toda população 
de Sinop”.

ATERRO 
NOVA CANAÃ
O prefeito de Terra Nova do Nor-

te, Valter Kuhn (PR), e o coordenador do 
programa municipal de resíduos sóli-
dos, Rafael Souza Barros, estiveram em 
Nova Canaã do Norte para uma reunião 
com os prefeitos da região. Durante o 
encontro foi discutido a possibilida-
de da criação de aterro sanitário com 
capacidade de vida útil de 30 anos. A 
proposta é a criação de um consórcio 
entre os municípios vizinhos dividin-
do os custos de manutenção do aterro 
entre as cidades que destinarem o lixo 
doméstico para o local.

HEMODIÁLISE 
EM MUTUM

Durante Sessão da Câmara em Nova 
Mutum desta segunda-feira (15), o verea-
dor Osmar Isoton, apresentou pedido ofi-
cial ao Senhor Paulo Rogério Pitaluga San-
tos, diretor do Hospital Santa Rosa, sobre 
a implantação de uma unidade de diálise 
no Hospital Regional do município. Na in-
dicação, Isoton destaca que será possível 
oferecer conforto e qualidade de vida, aos 
pacientes que buscam na Capital ou em Si-
nop, este tratamento. E que, a instalação da 
unidade no HR vai permitir condições de 
atender pacientes da linha particular e de 
planos de saúde.

COMPENSA 
SONEGAR

A chefe do Gaeco (Grupo de Atuação 
Contra o Crime Organizado), procuradora 
Ana Cristina Bardusco, foi ouvida nesta 
terça-feira (16),  pela Comissão Parlamen-
tar de Inquérito (CPI)  da Renúncia e Sone-
gação Fiscal, que investiga procedimentos 
de renúncia e sonegação fiscal praticados 
em Mato Grosso, durante declaração Bar-
dusco afirmou que: “A sonegação vale a 
pena. São crimes de risco calculado. Se os 
sonegares vierem a ser descobertos, e pa-
gar, o crime deixa de existir [...]com a legis-
lação atual, a sonegação vale a pena”, disse 
a procuradora.

DiVULGAÇÃo

Dispositivo de honra na abertura da Norte Show 

Foto – AssesoriA

Riva poderá recorrer em liberdade 

Foto: MArio FrieDLAnDer/ALMt

OUTRA VEZ?

Riva é condenado 
por peculato e também 
lavagem de dinheiro 
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

O juiz Jorge Tadeu Ro-
drigues, da Sétima Vara Cri-
minal, condenou o ex-depu-
tado estadual José Geraldo 
Riva a 18 anos e sete meses 
de reclusão em regime fe-
chado, pelos crimes de pecu-
lato (“apropriar-se o funcio-
nário público de dinheiro, 
valor ou qualquer outro bem 
móvel, público ou particu-
lar, de quem tem a posse em 
razão do cargo, ou desviá-
-lo, em proveito próprio ou 
alheio”: Pena – reclusão, de 
dois a 12 anos, e multa”- Art. 
312/Código Penal) e lavagem 
de dinheiro. A condenação é 
referente a crimes praticados 
entre 1999 e 2002, quando 
Riva presidia a Mesa Direto-
ra da Assembleia Legislativa, 
e faz parte da maior opera-
ção de investigação dentro 
da AL, chamada de “Arca de 
Noé”. Os crimes foram de-
nunciados pelo Ministério 
Público Estadual (MPE)e cul-
minou com dezenas de pre-
sos, entre eles o ex-bicheiro 
João Arcanjo Ribeiro. 

Além da privação da li-
berdade, Riva deve pagar 163 

dias-multa (valor unitário a 
ser pago pelo réu a cada dia 
de multa determinado pe-
los magistrados), e devolver 
R$ 8,8 milhões ao tesouro 
público, a sentença foi pu-
blicada do Diário Oficial 
de Justiça. O ex-deputado 
pode recorrer em liberdade, 
devendo iniciar o cumpri-
mento da pena em regime 
fechado após julgamento 
em segunda instância se esta 
confirmar a condenação.

FICHA SUJA
Em 2014 Riva foi preso 

pela Polícia Federal durante 
Operação Ararath, que in-
vestigava esquema de lava-
gem de dinheiro e crimes 
financeiros em Mato Grosso, 
foi solto após três dias. Em 
2015 foi preso novamente 
em operação Ventríloquo, 
que investigava desvio de 
R$ 9,3 milhões de recursos 
da AL de Mato Grosso entre 
os anos de 2012 e 2014. Mais 
uma vez foi solto por decisão 
do Supremo Tribunal Fede-
ral (STF).2017 a juíza Selma 
Arruda condenou Riva a 22 
anos e quatro meses pelos 
crimes praticados na opera-
ção Arca de Noé.

co”, pontuou o secretário 
Gilberto Figueiredo.

Os municípios recebe-
ram os respectivos valores: 
Cuiabá (R$ 3,3 milhões), 
Várzea Grande (R$ 1,3 mi-
lhão), Confresa (R$ 500 mil), 
Diamantino (R$ 250 mil), 
Nortelândia (R$ 100 mil), 
Barra do Garças (R$ 800 
mil), Juína (R$ 301 mil), São 
Félix do Araguaia (R$ 250 
mil), Pontes e Lacerda (R$ 
450 mil), Jaciara (R$ 100 
mil), Primavera do Leste (R$ 

300 mil), Rondonópolis (R$ 
1,3 milhão) e Juara (R$ 250 
mil). 

Esse cofinanciamento 
estadual não é obrigatório, 
mas foi estabelecido pela 
Portaria 048/2018, que pre-
vê o apoio mensal às ações 
e serviços de Saúde de 
atenção hospitalar às pre-
feituras. Nesta perspectiva, 
o incentivo objetiva melho-
rar o acesso dos usuários no 
âmbito do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Estado.

cerca de R$ 100 milhões.
“Esse dinheiro nos per-

mitiu fazer um planejamen-
to de quais obras retomar ou 
iniciar, para que pudéssemos 
chegar aqui hoje e dar ordem 
de serviço tendo a absoluta 
certeza que essas obras vão 
começar e vão terminar, por-
que tem o dinheiro garanti-
do pelo Fethab, inclusive em 
Peixoto de Azevedo na MT-
322”, explicou o governador.

AS OBRAS
Na lista de obras reto-

madas, 50 delas são relacio-
nadas a rodovias, incluindo 
serviços de construção, res-
tauração e manutenção pre-
vistos nos programas MT 
Integrado, Prodestur, Pro-
-Restaura e Pro-Concreto, 
além dos contratos de manu-
tenção de estradas estaduais 
pavimentadas que abrangem 
nove regiões: Cuiabá, Cáce-
res, Tangará da Serra, Juína, 
Alta Floresta, Sinop, Confre-
sa, Água Boa e Rondonópolis.

Também integram a 
lista os trechos da MT-222, 
na região de Sinop, e a revi-
talização do Anel Viário de 
Rondonópolis. As outras 64 
ordens de serviços referem-
-se à construção de pontes de 
concreto, previstas nos pro-
gramas Pro-Concreto.
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CHARGE DO DIA

Thammy viaja com 
esposa aos EUA e avisa: 
“Só volto pai”

Thammy Miranda e Andressa Ferrei-
ra embarcaram direto para Miami, nos 
Estados Unidos, na última segunda-feira 
(15). Os dois darão início a uma nova fase 
do processo de inseminação artificial. “A 
única coisa que eu sei é que só volto pai. 
Me segura!”, anunciou o famoso nas redes 
sociais. Segundo o jornal “Extra”, a expec-
tativa é de que a companheira do herdeiro 
de Gretchen engravide ainda este mês. O 
procedimento será feito na mesma clíni-
ca em que Karina Bacchi gerou Enrico. A 
modelo, que é casada com o artista desde 
março do ano passado, começou o trata-
mento de fertilização em janeiro. Os pom-
binhos, aliás, já compraram até mesmo 
alguns dos objetos de enxoval do futuro 
bebê.

Whindersson Nunes 
passa por cirurgia 
em região íntima

Whindersson Nunes precisou se subme-
ter a uma operação médica, nesta terça-feira 
(16). O famoso contou aos fãs nas redes so-
ciais que realizará uma cirurgia na região 
anal. Depois de revelar uma depressão, o hu-
morista comentou o caso: “Quem diria que, 
em meio a tanta tristeza, o que ia me fazer rir 
seria uma cirurgia, para vocês verem como a 
vida é…” Após vir a público desabafar sobre 
sua situação psicológica, o artista revelou 
que passará por um tratamento com profis-
sionais. Por causa disso, ele dará uma pausa 
na carreira.

Divorciada desde 2016, 
Angelina Jolie retira 
sobrenome de Brad Pitt

Angelina Jolie e Brad Pitt anunciaram a 
separação em 2016. O casal, que se conhe-
ceu nos bastidores do filme “Sr & Sra Smith”, 
em 2004, ficou junto por 12 anos e tem seis 
filhos. Só agora, três anos depois do divórcio, 
Angelina Jolie resolveu retirar o sobrenome 
de Brad Pitt. Isso é o que diz o site The Blast 
através de publicação nesta segunda-feira 
(15). Segundo o site, a atriz oficializou a reti-
rada do sobrenome “Pitt” e voltou a usar seu 
nome de solteira. A decisão veio uma sema-
na após a justiça dissolver o status do rela-
cionamento e declarar que os astros estão 
solteiros novamente. Além disso, uma fonte 
disse ao The Blast que a decisão de Jolie veio 
para que ela conseguisse se “separar emo-
cionalmente e seguir sua vida de solteira”. 
Desde a separação, os dois atores tiveram 
algumas polêmicas envolvendo o divórcio e 
a custódia dos seis filhos, Maddox, 17 anos, 
Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 12 e Vivienne e 
Knox, de 10. Atualmente, Angelina Jolie e 
Brad Pitt entraram em um acordo quanto aos 
filhos. Nos tribunais, o ex-casal segue com 
o processo de divisão dos bens milionários.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Justin Bieber enfrenta processo 
por ter atropelado fotógrafo
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Justin Bieber está sendo processo pelo fotógrafo 
William Wilson, após acidentalmente causar o atropela-
mento do profissional, em 2017. Na ocasião, o paparazzo 
tentava fazer um clique do cantor, que acelerou o carro e 
sem querer acabou colidindo contra o rapaz.

De acordo com o “TMZ”, na acusação, a vítima alegou 
que sofreu “incapacidade permanente, danos emocio-
nais e danos gerais”, e ainda teria declarado que o artista 
teria sido negligente na forma como conduziu o veículo.

Embora não especifique quais foram os seus ferimen-
tos, o profissional publicou um vídeo, na época do aci-
dente, quando ainda estava hospitalizado. “Ele é um bom 
garoto. Acho que o carro é um pouco grande demais para 
ele, porque não havia maneira dele conseguir enxergar a 
parte da frente“, disse.

Vale lembrar que quando viu o que havia acontecido, 
Justin imediatamente parou para oferecer ajuda. O can-
tor permaneceu no local até a polícia chegar para fazer o 
boletim de ocorrência.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop / 
MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 3511 
2030. 66 98112 0282.

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

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

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

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

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 Deficiência.
15-Representante Comercial, com experiência;
16-Técnico em Enfermagem;
17-Vendas, com experiência; 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil 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 

Confira as vagas de emprego disponíveis no Sine-Sinop 
para esta terça-feira, 16 de abril:

04 vagas para agente de segurança, com experiência 
comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experiência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino médio com-
pleto e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino médio 
completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com superior com-
pleto;
01 vaga para analista financeiro, com superior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e CNH 
B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino supe-
rior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com experiência 
na função;
04 vagas para atendente de balcão, com noção de atendi-
mento ao público;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
CNH AB;
07 vagas para auxiliar administrativo, PcD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo (menor aprendiz), 
cursando o ensino médio;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino médio 
completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
03 vagas para auxiliar de laboratório, com ensino médio 
completo e conhecimento em informática;
01 vaga para auxiliar de limpeza, com referências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PcD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com expe-
riência;
01 vaga para auxiliar de mecânico, CNH AB;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino médio com-
pleto;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, com CNH 
AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para borracheiro, com experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para cozinheiro geral, com experiência em cozi-
nha industrial;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso disponibi-
lidade de horários e finais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
02 vagas para empregada doméstica, com referências;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para estoquista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com superior 
completo em publicidade/marketing ou administração;
01 vaga para frentista, com experiência comprovada;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para gerente administrativo de obras, com expe-
riência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com experiência e 
CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experiência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experiência na 
função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de caminhão a 
diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH AB;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétricos, 
com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista entregador, com ensino médio 
completo e CNH AB;
10 vagas para operador de caixa, com ensino médio com-
pleto;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva para PcD;
09 vagas para operador de COI, com ensino médio com-
pleto e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com ensi-
no médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiência;
01 vaga para operador de secador, com experiência;
02 vagas para operador de telemarketing, com experiên-
cia;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com ensi-
no médio de cursos NR 13, 33 e 35;
01 vaga para operador de caixa, com experiência e ensino 
médio completo;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com experiência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas pesadas, 
com experiência;
02 vagas para prensista de compensados (montador de 
compensados) com habilidade na função;
01 vaga para promotor de vendas, com ensino médio com-
pleto, veículo, CNH C e disponibilidade para viagens;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino médio 
completo e CNH;
01 vaga para recepcionista atendente, com experiência e 
CNH AB;
01 vaga recepcionista secretaria, com experiência;
10 vagas para repositor de mercadorias, com disponibili-
dade de horários;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Deficiência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
01 vaga para soldador mecânico, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso técnico 
completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiência;
12 vagas para vendedor externo, com experiência;
02 vagas para vendedor interno, com experiência.
 
As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas para 
o dia, podendo não estar mais disponível para o dia se-
guinte.
O Sine fica 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 070/2019

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a 
redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, 
FAZ SABER o notificado AYGIDES MARQUES, ora apontado como antigo 
CONFRONTANTE, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento 
administrativo, protocolado sob o nº 12699, em que se requer a retificação de 
matrícula mediante a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel 
rural situado no Município de Nova Ubiratã, com área total de 4.302,6236 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 190, Livro 02, deste 
C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Atanázio José Schneider, o 
qual CONFRONTA com o imóvel rural de propriedade do já referido notificado. 
Fica Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 
(quinze) dias, contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE 
NOTIFICAÇÃO, poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, 
situado na Avenida Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos 
dias úteis, no horário das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites 
traçados entre as suas propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do 
artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 04 de janeiro de 2019.
Bruno Becker

Registrador de Imóveis 16,17/04/2019.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 

 
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 

014/2019 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através de seu pregoeiro nomeado pela 
Portaria Municipal nº 505/2019, faz saber 
que estará realizando Licitação na 
Modalidade de Pregão Eletrônico nº 
014/2019, regido pela Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2008, subsidiada 
pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores 
alterações, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Global objetivando: 
“AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO 
(RETROESCAVADEIRA) CONFORME 
CONVÊNIO Nº 867646/2018 
SUPERINTENDÊNCIA DO 
DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – 
SUDAM/PREFEITURA MUNICIPAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO E TERMO DE 
REFERÊNCIA” Início da Sessão 
02/05/2019 - Horário: 14h30m (horário de 
Brasília). Acolhimento das propostas 
eletrônicas: das 08h do dia 17/04/2019 às 
18h do dia 01/05/2019, através do site 
www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser 
adquirido no endereço abaixo ou baixado 
gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site 
www.bll.org.br, informações pelo telefone: 
(66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no 
Paço Municipal Milton José Santana, 
situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, 
Centro, Peixoto de Azevedo/MT, CEP: 
78.530-000 e também pelo suporte da BLL 
(41) 3042-9909.  
                     
Peixoto de Azevedo/MT, 16 de Abril de 
2019. 
 

Emerson Nunes Freitas 
Pregoeiro 
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PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  

 
PREGÃO PRESENCIAL  

SRP Nº 09/2019 – RESULTADO 
 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT 
torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAIS DE CONSUMO, 
PRODUTOS QUÍMICOS E MATERIAIS 
PERMANENTES PARA 
MANUTENÇÃO E PEQUENOS 
REPAROS EM ESPAÇOS E PRÉDIOS 
PÚBLICOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedoras 
as empresas CARPAU PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA–ME, com o 
valor total de R$ 541.374,50 
(quinhentos e quarenta e um mil 
trezentos e setenta e quatro reais e 
cinquenta centavos), EDSON 
FURQUIM ME, com o valor total de R$ 
4.500,00 (quatro mil e quinhentos 
reais) e a empresa INDÚSTRIA 
QUÍMICA CMT LTDA, com o valor total 
de R$ 21.300,00 (vinte e um mil e 
trezentos reais). Na fase de habilitação 
as concorrentes atenderam ao Edital 
em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão.  
 
Peixoto de Azevedo-MT, 11 de Abril de 

2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 007/2019
Objeto: Pregão Eletrônico para contratação de pessoa jurídica para 
fornecimento de materiais de construção e materiais Betuminosos para 
uso na rede de esgoto doméstico na execução da primeira fase do 
Sistema de Esgotamento Sanitário do Município de Lucas do Rio Verde, 
incluindo Bairro Menino Deus e marginal da BR 163. Conforme convênio 
Nº 25180.016.804/2001-44 – TC/PACII 0165/2012 – Sistema de 
Esgotamento Sanitário de Lucas do Rio verde / MT. Data: 08 de Abril de 
2019. Empresas Vencedoras: EMAM- EMULSÕES E TRANSPORTE 
LTDA com os itens 02,03 e 04 no valor total de R$ 200,976,22 (duzentos 
mil novecentos e setenta e seis reais e vinte e dois centavos). PEDRISA 
PAVIMENTAÇÕES LTDA. com o item 04 no valor total de R$ 246.497,62 
(duzentos e quarenta e seis mil quatrocentos e noventa e sete reais e 
s e s s e n t a  e  d o i s  c e n t a v o s ) .  R e s t a n d o  o s  i t e n s 
01,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 e 16 “FRACASSADOS”.
Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação 
de serviços de limpeza de reservatório e caixas de água, serviço de 
dedetização, desinsetização, desratização e descupinização para 
extermínio de baratas, formigas, cupins, pernilongos, ratos e demais 
insetos e serviço de limpeza por sucção a vácuo de fossa (Limpa Fossa), 
dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 06 de 
Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30hs 
até as 08:00hs, do dia 06 de Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 
08:00hs, do dia 06 de 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 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, 16 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETIFICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que houve 

alterações na especificação técnica do item 02 do termo de referência 

que integra o edital. Onde se Lê: Potência líquida mínima do motor 

260CV, deve se ler: Potência líquida mínima do motor 250 CV. Edital e 

a n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  j u n t o  a o  s i t e :  < 

http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> e pelo 

departamento de licitação pelo email licitacao@novamutum.mt.gov.br, 

e no site oficial do município ou telefone **65-3308.5400.

Nova Mutum – MT, 16 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 009/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 27 de Março 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa para 
execução de drenagem de águas pluviais, pavimentação asfáltica em 
CBUQ e sinalização viária no prolongamento da Avenida dos 
Uirapurus, conforme planilha orçamentária, cronograma físico-
financeiro e memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual 
foi vencedora a empresa: Item 819248, L B O CONSTRUTORA DE 
OBRAS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 05.164.192/0001-95 no 
valor de R$ 2.711.739,55. O representante assinou a ata renunciando a 
intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 16 de Abril de 2019. 

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019
A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, torna 
público através da Comissão Permanente de Licitação, que fará 
realizar às 8:00 horas do dia 21/05/2019, nos termos da Lei 8.666/93, 
concorrência do tipo maior oferta por item, destinada à alienação 
(venda) de lotes,  localizados no Loteamento Aeroporto e imediações 
da área central do perímetro urbano do Município de Nova Mutum – 
MT. O edital completo poderá ser acessado no site do município pelo e-
mail <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou 
pelo e – mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores informações 
poderão ser obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de 
segunda a sexta das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, 
na sede da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, ou pelo telefone (065) 
3308-5400. Nova Mutum – MT, 16 de abril de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PUBLICAÇÃO DE RESUMO

DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 012/2019
VALOR DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 001/2019

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO. 
CONTRATADO: SANORTE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. 
DATA: 15/03/2019. ADITIVO DO VALOR R$ 227.020,50. OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO 
DE SERVIÇO DE DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 
DOMICILIARES E COMERCIAIS NA QUANTIDADE DE 6.300T (SEIS 
MIL E TREZENTAS TONELADAS), PELO PERÍODO DE 90 
(NOVENTA) DIAS, SORRISO - MT, 15 DE ABRIL DE 2.019. - 
PUBLIQUE-SE E/OU AFIXE-SE.

Estevam Hungaro Calvo Filho
Sec. Municipal de Administração

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 039/2019, TENDO COMO OBJETO 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE EPI - EQUIPAMENTOSDE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, EPR – 
EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO RESPIRATÓRIA E CILINDRO DE 
NITROGÊNIO PARA A MANUTENÇÃO DO SESCINC - SERVIÇO DE 
PREVENÇÃO, SALVAMENTO E COMBATE A INCÊNDIO EM 
AERÓDROMOS DOAEROPORTOREGIONAL DE SORRISO 
"ADOLINO BEDIN" – SBSO", CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S).” CONFORME A SEGUIR: PRP BORGES 
COMERCIO EIRELI EPP, CNPJ Nº 05.457.629/0001-89, ITENS 
VENCEDORA – 826572 - R$ 5.220,00 – 826573 - R$ 530,40, 826574 - 
R$ 1.804,00, 826575 - R$ 100,30, 826576 - R$ 32.799,50, 826582 - R$ 
1.902,00, 828370 - R$ 426,00, VALOR TOTAL R$ 109.000,00, VALOR 
TOTAL GERAL 109.000,00.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 041/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO, REFORMAS E REPAROS DE 
PRÉDIOS PÚBLICOS, FERRAGENS, FERRAMENTAS, MATERIAIS 
PARA FABRICAÇÃO DE CALÇADAS, LUMINÁRIAS PÚBLICAS, 
RELÉ FOTOELÉTRICO E  OUTROS MATERIA IS  PARA 
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELA(S) SECRETARIA(S).” CONFORME A SEGUIR, KASA FORT 
MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA, CNPJ Nº 06.184.140/0001-43, 
ITENS VENCEDORA - 1300 R$ 18,49 - 2407 R$ 3,70 - 3111 R$ 7,83 - 
3133 R$ 0,99 - 3134 R$ 2,45 - 3267 R$ 13,43 - 3500 R$ 6,88 - 3589 R$ 
1,94 - 4298 R$ 0,75 - 5394 R$ 0,87 - 5450 R$ 18,95 - 6700 R$ 21,80 - 
7207 R$ 1,50 - 8159 R$ 3,99 - 9807 R$ 22,29 - 10625 R$ 9,89 - 11724 
R$ 1,00 - 12743 R$ 36,58 - 13492 R$ 3,99 - 13931 R$ 18,49 - 14650 R$ 
14,47 - 15597 R$ 144,90 - 15654 R$ 0,22 - 18124 R$ 14,99 - 18771 R$ 
7,01 - 19952 R$ 0,59 - 20511 R$ 8,33 - 23389 R$ 2,65 - 67949 R$ 24,89 
- 67978 R$ 7,60 - 71510 R$ 45,00 - 73617 R$ 1,14 - 73663 R$ 39,50 - 
79014 R$ 14,19 - 79064 R$ 45,00 - 79075 R$ 27,24 - 79083 R$ 34,94 - 
88221 R$ 90,67 - 89488 R$ 60,45 - 93259 R$ 5,69 - 96193 R$ 143,90 - 
96230 R$ 286,70 - 107374 R$ 0,45 - 107401 R$ 7,00 - 107409 R$ 
18,45 - 107422 R$ 14,19 - 107434 R$ 136,90 - 107437 R$ 218,20 - 
107438 R$ 219,20 - 107456 R$ 34,82 - 107463 R$ 69,00 - 107464 R$ 
31,79 - 107472 R$ 26,49 - 107476 R$ 19,69 - 107483 R$ 269,25 - 
107484 R$ 24,91 - 107487 R$ 31,68 - 107488 R$ 37,65 - 107491 R$ 
48,10 - 107501 R$ 30,60 - 107512 R$ 24,99 - 107529 R$ 37,29 - 
107531 R$ 45,49 - 107543 R$ 1,63 - 107547 R$ 23,90 - 107549 R$ 
14,89 - 107551 R$ 11,16 - 107558 R$ 929,90 - 107559 R$ 14,99 - 
816242 R$ 55,65 - 816255 R$ 22,50 - 816364 R$ 6,14 - 819805 R$ 
27,29 - 820241 R$ 0,29 - 820281 R$ 29,80 - 820294 R$ 0,95 - 820337 
R$ 241,29 - 820346 R$ 648,80 - 821540 R$ 49,85 - 821783 R$ 0,11 - 
821784 R$ 0,14 - 821787 R$ 0,29 - 825679 R$ 11.974,00 - 825682 R$ 
176,40 - 825684 R$ 1.096,90 - 825685 R$ 883,50 - 828452 R$ 28,50 - 
828464 R$ 191,39 - 828471 R$ 34,09 - 828508 R$ 629,99 - 828662 R$ 
0,49 - 828680 R$ 2.450,00, VALOR TOTAL R$ 853.953,68, PIRAPO 
COM. DE MAT. PAR CONS. LTDA , CNPJ Nº 01.872.282/0001-80, 
ITENS VENCEDORA - 3067 R$ 16,19 - 3160 R$ 14,30 - 3164 R$ 10,50 
- 4401 R$ 0,04 - 5409 R$ 26,90 - 6640 R$ 8,30 - 10640 R$ 1,99 - 11794 
R$ 46,60 - 12756 R$ 80,00 - 14480 R$ 0,11 - 15610 R$ 22,59 - 16228 
R$ 0,02 - 16555 R$ 32,50 - 18727 R$ 25,37 - 18959 R$ 108,90 - 20446 
R$ 13,44 - 21163 R$ 36,30 - 21538 R$ 19,69 - 21680 R$ 63,70 - 22516 
R$ 4,05 - 23659 R$ 4,66 - 64341 R$ 0,06 - 69439 R$ 43,10 - 71802 R$ 
23,30 - 71809 R$ 4,84 - 77129 R$ 179,80 - 79055 R$ 39,66 - 89256 R$ 
0,13 - 89407 R$ 33,39 - 105926 R$ 14,20 - 107340 R$ 1,92 - 107363 R$ 
19,79 - 107364 R$ 9,79 - 107398 R$ 17,79 - 107419 R$ 42,91 - 107421 
R$ 17,49 - 107439 R$ 214,90 - 107440 R$ 197,00 - 107441 R$ 206,90 - 
107444 R$ 448,89 - 107458 R$ 35,19 - 107469 R$ 68,90 - 107482 R$ 
202,49 - 107502 R$ 21,26 - 107513 R$ 22,84 - 107515 R$ 25,99 - 
107516 R$ 25,80 - 107519 R$ 38,49 - 107525 R$ 44,69 - 107526 R$ 
0,10 - 107527 R$ 24,27 - 107535 R$ 4,69 - 107537 R$ 16,44 - 107538 
R$ 49,35 - 107539 R$ 36,05 - 107540 R$ 23,60 - 107541 R$ 10,00 - 
107553 R$ 16,39 - 167935 R$ 24,98 - 816243 R$ 317,25 - 816252 R$ 
34,00 - 816256 R$ 28,89 - 816260 R$ 2,40 - 816268 R$ 29,49 - 816270 
R$ 8,55 - 816272 R$ 10,36 - 816356 R$ 9,79 - 816359 R$ 9,34 - 816361 
R$ 2.991,54 - 820331 R$ 29,88 - 828456 R$ 393,90 - 828459 R$ 17,89 
- 828461 R$ 155,20 - 828462 R$ 155,20 - 828463 R$ 155,20 - 828469 
R$ 38,49 - 828489 R$ 1,99 - 828505 R$ 389,50 - 828678 R$ 1.460,90, 
VALOR TOTAL R$ 842.689,06, CAGK COMERCIO DE MATERIAIS 
ELETRICOS LTDA ME, CNPJ Nº 23.232.816/0001-46, ITENS 
VENCEDORA - 3117 R$ 3,94 - 5392 R$ 1,08 - 5768 R$ 216,70 - 7183 
R$ 3,40 - 7525 R$ 1,26 - 7590 R$ 1,80 - 8100 R$ 9,65 - 8101 R$ 3,15 - 
8264 R$ 52,20 - 8902 R$ 4,00 - 8903 R$ 8,64 - 8904 R$ 6,10 - 9875 R$ 
4,65 - 13813 R$ 2,15 - 14218 R$ 36,20 - 14528 R$ 12,10 - 14910 R$ 
3,74 - 15870 R$ 6,73 - 18063 R$ 1,34 - 18760 R$ 3,68 - 18764 R$ 2,68 - 
18765 R$ 3,64 - 20026 R$ 2,24 - 20234 R$ 14,99 - 20555 R$ 5,80 - 
21002 R$ 1,50 - 64404 R$ 9,69 - 64493 R$ 7,27 - 71813 R$ 7,30 - 
78995 R$ 5,95 - 79074 R$ 6,65 - 79076 R$ 1,10 - 89354 R$ 2,14 - 
89432 R$ 44,80 - 96244 R$ 20,90 - 107343 R$ 10,20 - 107345 R$ 9,50 - 
107350 R$ 38,90 - 107351 R$ 5,35 - 107358 R$ 0,79 - 107359 R$ 0,59 - 
107362 R$ 3,79 - 107389 R$ 1,04 - 107399 R$ 5,99 - 107400 R$ 17,94 - 
107402 R$ 8,29 - 107411 R$ 8,10 - 107426 R$ 6,90 - 107446 R$ 36,20 - 
107457 R$ 44,15 - 107465 R$ 12,80 - 107466 R$ 12,00 - 107467 R$ 
20,90 - 107470 R$ 19,80 - 107475 R$ 11,43 - 107480 R$ 83,40 - 
107498 R$ 13,50 - 107500 R$ 26,47 - 107507 R$ 18,97 - 107508 R$ 
22,99 - 107509 R$ 2,94 - 107510 R$ 11,37 - 107518 R$ 36,20 - 107552 
R$ 11,99 - 802342 R$ 17,83 - 806764 R$ 13,85 - 816239 R$ 228,70 - 
816240 R$ 114,40 - 816241 R$ 314,90 - 816249 R$ 111,85 - 816254 R$ 
0,79 - 816257 R$ 13,90 - 816262 R$ 48,20 - 816264 R$ 6,20 - 816357 
R$ 8,99 - 820235 R$ 4,80 - 820296 R$ 522,00 - 820859 R$ 684,90 - 
821781 R$ 0,09 - 821782 R$ 0,09 - 821788 R$ 93,90 - 821789 R$ 1,76 - 
821796 R$ 1,04 - 821800 R$ 19,70 - 825179 R$ 1.007,00 - 827644 R$ 
35,85 - 828375 R$ 9,85 - 828450 R$ 31,20 - 828484 R$ 0,09, VALOR 
TOTAL R$ 492.522,54, COXIPO MATERIAL ELETRICOS LTDA, CNPJ 
Nº 26.579.029/0001-63, ITENS VENCEDORA - 12777 R$ 33,35 - 
816835 R$ 27,90, VALOR TOTAL R$ 303.907,00, BELLA CASA 
MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-ME,  CNPJ Nº 
97.537.422/0001-32, ITENS VENCEDORA - 481 R$ 0,41 - 717 R$ 1,68 
- 2395 R$ 0,91 - 5451 R$ 67,50 - 5623 R$ 129,45 - 6006 R$ 6,58 - 
10634 R$ 1,65 - 11793 R$ 34,34 - 13612 R$ 13,64 - 15251 R$ 74,75 - 
15372 R$ 2,28 - 15601 R$ 13,12 - 15604 R$ 2,88 - 15606 R$ 27,45 - 
15668 R$ 0,69 - 17371 R$ 0,66 - 17777 R$ 5,80 - 18191 R$ 3,76 - 
18718 R$ 16,97 - 18719 R$ 2,99 - 19418 R$ 4,49 - 19816 R$ 0,88 - 
20032 R$ 0,40 - 20357 R$ 5,90 - 20512 R$ 13,99 - 21015 R$ 0,29 - 
22659 R$ 13,49 - 78998 R$ 13,74 - 79000 R$ 114,85 - 89302 R$ 0,96 - 
89366 R$ 0,52 - 89416 R$ 10,96 - 89490 R$ 13,96 - 102444 R$ 19,75 - 
107339 R$ 1,85 - 107342 R$ 9,00 - 107366 R$ 0,69 - 107367 R$ 19,00 - 
107370 R$ 4,85 - 107377 R$ 8,39 - 107378 R$ 3,84 - 107379 R$ 5,48 - 
107380 R$ 6,65 - 107381 R$ 3,82 - 107382 R$ 3,49 - 107383 R$ 5,27 - 
107385 R$ 0,54 - 107386 R$ 0,98 - 107387 R$ 4,86 - 107388 R$ 6,58 - 
107390 R$ 10,93 - 107391 R$ 13,38 - 107392 R$ 15,11 - 107393 R$ 
0,77 - 107394 R$ 1,76 - 107396 R$ 4,00 - 107404 R$ 1,72 - 107405 R$ 
1,69 - 107406 R$ 3,69 - 107408 R$ 2,38 - 107414 R$ 19,87 - 107415 R$ 
1,67 - 107432 R$ 18,39 - 107433 R$ 74,00 - 107435 R$ 224,79 - 
107445 R$ 11,90 - 107447 R$ 30,75 - 107449 R$ 349,95 - 107452 R$ 
13,38 - 107453 R$ 12,40 - 107459 R$ 69,49 - 107477 R$ 19,40 - 
107481 R$ 29,99 - 107489 R$ 24,15 - 107490 R$ 38,98 - 107493 R$ 
26,50 - 107499 R$ 14,99 - 107514 R$ 25,78 - 107520 R$ 11,42 - 
107530 R$ 38,60 - 107536 R$ 2,89 - 107542 R$ 8,78 - 107546 R$ 
29,79 - 107548 R$ 15,46 - 107550 R$ 15,50 - 107560 R$ 24,50 - 
167969 R$ 3,90 - 816237 R$ 0,66 - 816238 R$ 224,79 - 816244 R$ 
41,30 - 816245 R$ 65,90 - 816246 R$ 97,90 - 816247 R$ 239,99 - 
816248 R$ 735,00 - 816250 R$ 213,99 - 816253 R$ 1,29 - 816265 R$ 
9,25 - 816358 R$ 20,50 - 816360 R$ 2,28 - 816366 R$ 30,48 - 821533 
R$ 58,59 - 821535 R$ 69,35 - 825692 R$ 59,57 - 828454 R$ 19,80 - 
828455 R$ 49,85 - 828507 R$ 517,40, VALOR TOTAL R$ 602.511,74, 
D E LVA L L E  M AT E R I A I S  E L E T R I C O S  LT D A ,  C N P J  N º 
37.227.550/0001-58, ITENS VENCEDORA - 3129 R$ 0,46 - 3276 R$ 
9,13 - 16199 R$ 8,46 - 19819 R$ 2,80 - 19951 R$ 1,86 - 79034 R$ 0,95 - 
107347 R$ 0,93 - 107348 R$ 1,16 - 107354 R$ 0,39 - 107355 R$ 0,24 - 
107356 R$ 1,66 - 107369 R$ 1,30 - 107375 R$ 2,09 - 107395 R$ 0,27 - 
107397 R$ 0,35 - 107403 R$ 1,42 - 107407 R$ 1,70 - 107416 R$ 1,77 - 
107417 R$ 2,05 - 107418 R$ 2,70 - 107496 R$ 1,90 - 107511 R$ 8,45 - 
107517 R$ 2,36 - 816365 R$ 0,66 - 827643 R$ 403,60 - 828571 R$ 
121,37, VALOR TOTAL R$ 109.095,79, 3E TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES EIRELI, CNPJ Nº 29.516.527/0001-55, ITENS 
VENCEDORA - 910 R$ 8,00 - 913 R$ 28,80 - 4294 R$ 35,00 - 5831 R$ 
29,00 - 8265 R$ 27,86 - 11725 R$ 0,70 - 14670 R$ 1,00 - 75776 R$ 
34,80 - 104684 R$ 2,30 - 104686 R$ 1,89 - 107376 R$ 2,73 - 107410 R$ 
8,90 - 107450 R$ 315,00 - 107497 R$ 2,48 - 814413 R$ 3,70 - 820236 
R$ 7,00 - 828458 R$ 53,49 - 828572 R$ 229,009, VALOR TOTAL R$ 
29.732,36, GATIVA CONSTRUCOES EIRELI EPP, CNPJ Nº 
24.528.636/0001-79, ITENS VENCEDORA - 516 R$ 390,00 - 3592 R$ 
35,00 - 5967 R$ 3,80 - 7430 R$ 5,00 - 14653 R$ 6,86 - 105807 R$ 26,50 
- 107349 R$ 1,60 - 107353 R$ 4,85 - 107357 R$ 299,90 - 107368 R$ 
14,98 - 107413 R$ 16,99 - 107420 R$ 21,10 - 107494 R$ 40,00 - 
107563 R$ 10,30 - 820269 R$ 34,90 - 821792 R$ 23,18 - 821793 R$ 
25,49 - 825681 R$ 35,80 - 825683 R$ 183,50 - 825686 R$ 23,97 - 
825687 R$ 24,97 - 828468 R$ 15,50, VALOR TOTAL R$ 102.512,91, 
VALOR TOTAL GERAL 3.336.925,08.

Miraldo Gomes De Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL

CONTRATO N° 041/2018
ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS N° 002/2018

OBJETO DO CONTRATO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECILIZADA NA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE 
LAVANDERIA CENTRAL NO MUNICÍPIO DE SORRISO, COFORME 
PROJETOS, MEMORIAL E PLANILHAS ANEXO AO EDITAL. 
NOTIFICANTE: MUNICÍPIO DE SORRISO, inscrito no CNPJ sob o n.º 
03.239.076/0001-62, estabelecida no Paço Municipal localizado na 
Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro, na cidade de Sorriso (MT), 
neste ato representado pelo Prefeito Municipal, o Sr. ARI GENÉZIO 
LAFIN, brasileiro, casado, agente político, residente e domiciliado 
nesta cidade de Sorriso – MT, inscrito no CPF/MF sob o n.º 
411.319.161-15. NOTIFICADA: LD CONSTRUTORA LTDA, inscrita no 
CNPJ sob o n.º 18.168.776/0001-80, estabelecida a Avenida Carmindo 
de Campos, n° 146, Sala 66, bairro Petropolis, na cidade de Cuiabá – 
MT, neste ato representada por LEANDRO DA ROSA GUIMARÃES, 
portador da cédula de identidade RG n.º 1.788.113-7 SSP/MT e 
CPF/MF n.º 016.049.551-20. OBJETO DA NOTIFICAÇÃO: Dar ciência 
à NOTIFICADA que se sagrou vencedora da Tomada de Preços n.º 
002/2018, cujo objeto é a execução da obra de construção da 
lavanderia central no município de Sorriso-MT, que culminou na 
formalização do Contrato nº 041/2018, no valor global de R$ 
408.060,75 (Quatrocentos e oito mil e sessenta reais e setenta e cinco 
centavos), de que, embasado nas determinações contidas no referido 
instrumento contratual, Edital convocatório e nos moldes previstos no 
artigo 78 e 79 da Lei 8.666/93, o município de Sorriso-MT, DECIDIU 
pela RESCISÃO CONTRATUAL, conforme Termos anexos. 
Aproveitamos para informar a Notificada de que será promovido o 
competente processo administrativo, a fim de que, seja apurado 
eventuais danos e prejuízos causados ao erário, para a correta 
aplicação das penas cabíveis ao caso. Sendo o que me cumpria, 
aguardamos providências urgentes.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 042/2019. TENDO COMO OBJETO 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS, 
DEMAIS EQUIPAMENTOS E CONFIGURACAO PARA O SISTEMA 
DE GRAVACAO DE IMAGENS PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
DE SORRISO/MT.” CONFORME A SEGUIR: KREIN ENERGIA 
SOLAR E EQUIPAMENTOS ELETRONICOS EIRELI., CNPJ N.º 
32.826.219/0001-30, ITEM VENCEDORA - 828606 R$ 138,50, VALOR 
TOTAL GERAL R$ 186.144,00.

Marsiete M. Barbieri
Pregoeira

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, por meio de seu Pregoeiro, 
torna público para o conhecimento dos interessados, que 
considerando a impugnação apresentada pela empresa LUZ VIANA 
TRANSPORTES LTDA, CONHECE-SE da impugnação interposta, por 
ser tempestiva no MÉRITO com base nas repostas da (s) secretaria (s) 
solicitante (s), julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE, a 
impugnação apresentada. Retifica-se o Termo de Referência do Edital 
e Prorroga a data de julgamento do certame. Publique-se, Registre-se 
e Intime-se. Maiores informações poderão ser obtidas junto à 
Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700 e ainda através do site www.sorriso.mt.gov.br

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 043/2019, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 03 DE MAIO DE 2019, na Sala 
de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto: “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, 
TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
(S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá 
ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

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

AVISO DE RETIFICAÇÃO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados a RETIFICAÇÃO DO EDITAL de PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 043/2019, tendo como objeto o “REGISTRO DE 
PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO DE VÉICULOS AUTOMOTORES DE PEQUENO PORTE, 
TIPO PASSEIO E UTILITÁRIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA 
(S) SECRETARIA (S) SOLICITATE (S)”. Maiores informações poderão 
ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura 
Municipal em horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas 
ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 02 DE MAIO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 048/2019, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO A 
QUENTE) ADITIVADO, PMF (PRE MISTURADO A FRIO) E CBUQ 
CONVENCIONAL PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S). O 
julgamento da referida licitação será através do MENOR PREÇO POR 
ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

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

Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

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

JARDIM PARAISO III- Detalhes do 
imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Despensa , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 426 m² 
Descrição  Terreno medindo 426m² ( 
10,65 x 40) Casa de Laje, acabamento 
de primeira porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, portas de 



Lomba x Paulo Victor: e se a decisão for para os pênaltis? 
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Lomba e Paulo Victor podem
decidir Gauchão nos pênaltis
DA REPORTAGEM

Se o Gre-Nal 420 ter-
minar empatado no tempo 
normal, nesta quarta-feira 
(17), às 20h30, na Arena, o tí-
tulo do Gauchão 2019 pode 
ser decidido pelas mãos de 
um goleiro de 32 anos for-
mado pelo Flamengo. 

A afirmação serve para 
ambos os arqueiros de Grê-
mio e Inter. Tanto Paulo Vic-
tor como Marcelo Lomba 
cresceram na base do Rubro-
-Negro carioca e assumiram 
a titularidade na Dupla nesta 
temporada.

O retrospecto aponta 
para uma ligeira superiori-
dade do gremista sobre o co-
lorado em cobranças de pê-
nalti. Paulo Victor enfrentou 
um adversário na marca da 
cal em 25 vezes e salvou seu 
time em cinco ocasiões. Por 
isso, seu aproveitamento é 
de 20%, ou uma defesa a cada 
cinco cobranças.

Lomba esteve nesta si-
tuação muito mais vezes, 
mas defendeu apenas uma 
cobrança a mais: pegou seis 
em 40 cobranças, o que faz 
o aproveitamento cair para 
15%. Ou seja, defende uma a 
cada seis ou sete cobranças. 
Em decisões por pênaltis, 
Paulo Victor ajudou o Fla-
mengo a superar o Coritiba, 
na Copa do Brasil de 2014, e 
Marcelo Lomba, em 2017, fe-
chou o gol colorado contra o 
Corinthians. Confira a seguir 
o desempenho de cada um 
em cobranças de pênalti.

PAULO VICTOR
Paulo Victor chegou ao 

Grêmio em julho de 2017, 
depois de meia temporada 
no Gaziantepspor, da Tur-
quia. Até o momento, são 51 
jogos com a camisa tricolor. 
A estreia não poderia ter sido 

melhor. O Grêmio venceu 
o Atlético-MG por 2 a 0, na 
Arena, pelo Brasileirão de 
2017, e o goleiro defendeu 
pênalti cobrado por Robinho 
já nos acréscimos.

Paulo Victor também 
salvou um gol de Pablo Ba-
talla, do Bursaspor, em 2017, 
quando estava no Gazian-
tepspor, e pegou outras três 
cobranças quando vestia 
a camisa rubro-negra: de 
Emerson Sheik, do Corin-
thians, em 2012; de Juan, do 
Vitória, em 2014; e de Rogé-
rio Ceni, do São Paulo, no 
mesmo ano.

Pelo Flamengo, Paulo 
Victor também teve sua úni-
ca decisão por pênaltis. Na 
Copa do Brasil de 2014, ele 
ajudou a classificar o time 
para as quartas de final con-
tra o Coritiba. Após vencer 
por 3 a 0 no tempo normal, o 
Fla derrotou o Coxa nas pe-
nalidades por 3 a 2. O goleiro 
fez duas defesas nas cobran-
ças de Hélder e Dudu. Ainda 
contou com um chute de Zé 
Love no travessão e outro de 
Carlinhos no poste.

MARCELO LOMBA
O goleiro chegou em 

2016 ao Beira-Rio e, des-
de então, veste a camisa 12. 
Mesmo que tenha deixado 
de ser o substituto de Dani-
lo Fernandes no ano passa-
do, segue com o número às 
costas. Pelo Inter, Lomba já 
esteve cara a cara com três 
cobradores. Nenhum foi pie-
doso, e ele sofreu o gol nas 
três tentativas.

Quando se trata de 
decisão por pênaltis, o re-
trospecto é desequilibrado. 
Lomba colocou o Inter nas 
oitavas de final da Copa do 
Brasil em 2017, ao segurar 
as cobranças de Maycon e 
Marquinhos Gabriel, do Co-

NAS MÃOS DELES| Goleiro gremista leva vantagem em relação ao arqueiro colorado, tanto no tempo normal como nas penalidades
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COPA DO BRASIL

Santos leva vantagem sobre o
Vasco em jogos de mata-mata

MATO-GROSSENSE

Cuiabá baixa preços dos ingressos

CORINTHIANS

Thiaguinho comemora 
renovação de contrato: 
“Vontade de estar aqui”

Santos x Vasco pelo Brasileirão de 2018 
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Entradas custarão de R$ 5 a R$ 10 Volante é uma das opções em Chapecó da Copa do Brasil 

DA REPORTAGEM

Às vésperas de dois 
confrontos decisivos contra 
o Vasco, pela quarta fase da 
Copa do Brasil, o Santos tem 
motivos para acreditar na 
classificação. No histórico do 
duelo, o Peixe leva vantagem 
sobre o rival carioca em con-
frontos eliminatórios.

O primeiro jogo será 
nesta quarta-feira (17), às 
18h15, na Vila Belmiro. A par-
tida de volta será no dia 24, 
no mesmo horário, em São 
Januário, no Rio de Janeiro. 
Apesar de perder no histó-
rico geral – 43 vitórias do 
Vasco contra 41 do Santos –, 
o time da Vila Belmiro tem 
retrospecto melhor quando 
os times se enfrentaram em 
jogos de mata-mata.

Segundo o Acervo His-
tórico do Santos, Peixe e 
Vasco já se enfrentaram em 
jogos eliminatórios em qua-
tro oportunidades. Em três 
delas, o time da Vila Belmi-
ro conseguiu se classificar, 
contra apenas uma do Cruz-
-Maltino.

O primeiro confronto 
eliminatório entre Santos e 

ASSESSORIA

O Cuiabá quer ver a 
Arena Pantanal cheia na fi-
nal do Campeonato Mato-
-grossense 2019. Acostuma-
do a cobrar R$ 20 e R$ 10 
(meia) durante a competi-
ção, a diretoria do Dourado 
baixou ainda mais os preços 
dos ingressos para a decisão 
do próximo domingo (21), a 
partir das 15h.

O ingresso para ho-
mens – acima de 12 anos – 
custará R$ 10 (inteira) e R$ 
5 (meia). Buscando atrair fa-
mílias ao estádio, foi manti-

DA REPORTAGEM

Thiaguinho não escon-
de o sorriso pela sua realiza-
ção pessoal quando é ques-
tionado sobre a renovação de 
contrato com o Corinthians, 
efetuada no início do mês. 
Antes emprestado pelo Na-
cional-SP até maio, o volante 
deixou uma boa impressão 
nos últimos meses de 2018 
e foi comprado pelo Timão, 
assinando um contrato até 
2022. O jogador custou cerca 
de R$ 2 milhões.

“Desde que cheguei, 
minha primeira luta era essa 
renovação, era ficar perma-
nentemente no Corinthians. 
Para mim é muito satisfató-
rio estar com um contrato 
longo no clube que eu amo, 
com mais tempo para traba-
lhar tranquilamente. Em to-
dos os dias de clube, mostrei 
vontade de estar aqui”, disse 

Vasco aconteceu em 1965, na 
final da Taça Brasil, como era 
chamado o antigo Campeo-
nato Brasileiro. Comandado 
por Pelé, o Peixe massacrou 
o time de São Januário e 
venceu as duas partidas da 
decisão.

No jogo de ida, no Pa-
caembu, o Santos venceu 
por 5 a 1, com gols de Cou-
tinho, Dorval (2) e Toninho 
Guerreiro (2). Na volta, no 
Maracanã, Pelé marcou o 
único gol da vitória do Peixe, 
por 1 a 0.

Depois disso, Santos 
e Vasco só se encontraram 
em jogos eliminatórios no-
vamente após 32 anos, nas 
quartas de final do Torneio 
Rio-São Paulo de 1997. Com 
um jogo no Morumbi e ou-
tro em São Januário, os times 
empataram duas vezes – por 
2 a 2, em São Paulo, e 3 a 3, 
no Rio. A decisão foi para os 
pênaltis, e o Santos levou a 
melhor. Vale lembrar que o 
Peixe se sagrou campeão da 
competição naquele ano.

Dois anos depois, em 
1999, os clubes se reencon-
traram na final do mesmo 
Torneio Rio-São Paulo. Des-

o jogador.
Com 22 anos, o jovem é 

uma das opções levadas por 
Fábio Carille para Chape-
có, onde o Timão enfrenta a 
Chapecoense na quarta-fei-
ra, às 20h30, pela quarta fase 
da Copa do Brasil. Como 
Ralf vem jogando há 10 par-
tidas, tendo a maior sequên-
cia atual entre os titulares, é 
possível que Thiaguinho te-
nha chance como primeiro 
volante. Richard, que costu-
ma entrar na função, deve 
atuar como segundo volante, 
já que ele pode ter que subs-
tituir Júnior Urso na grande 
final.

Um provável Corin-
thians pode ter: Walter;, Mi-
chel Macedo, Marllon, Pedro 
Henrique e Carlos Augusto; 
Ralf (Thiaguinho ou Rami-
ro), Richard e Sornoza; Pe-
drinho, Vagner Love e Bo-
selli.

sa vez, o Vasco superou o 
Santos nas duas partidas e le-
vantou a taça da competição. 
No Maracanã, o Cruz-Malti-
no venceu o Peixe por 3 a 1 e, 
na volta, no Morumbi, nova 
vitória carioca, por 2 a 1.

O último encontro de 
Santos e Vasco em um mata-
-mata foi há três anos, em 
2016. Pelas oitavas de final da 
Copa do Brasil, o Peixe ven-
ceu na ida, por 3 a 1, na Vila 
Belmiro, com gols de Ricar-
do Oliveira, Renato e Lucas 

Lima. Na volta, em São Ja-
nuário, os times empataram 
por 2 a 2 e o time paulista ga-
rantiu a classificação. Agora, 
em 2019, o Santos está fora 
da final do Paulistão e foi eli-
minado de forma precoce da 
Copa Sul-Americana. Com 
isso, teve o fim de semana 
livre para treinar, enquanto 
o Vasco disputou o primeiro 
jogo da final do Campeonato 
Carioca, contra o Flamengo, 
e terá a partida de volta no 
próximo domingo.

da a promoção feita durante 
o campeonato, com entra-
da gratuita para mulheres e 
crianças até 12 anos.

O Cuiabá venceu o 
Operário VG por 2 a 0 no 
último domingo (14), com 
gols do volante Alê, que sa-
íram no segundo tempo. O 
Dourado pode até perder 
por um gol de diferença, que 
conquistará o tricampeona-
to consecutivo. Já o Tricolor 
precisa vencer por dois gols 
de diferença para levar a dis-
puta para os pênaltis ou por 
três gols para conquistar o 
título.

rinthians, e ainda ver Gui-
lherme Arana chutar sobre o 
travessão.

Contudo, na edição 
de 2018, não segurou a co-
brança de Neilton, então no 
Vitória, no tempo normal. 
A decisão da vaga foi para as 

penalidades, e Lomba agar-
rou apenas o chute de Nick-
son, insuficiente para clas-
sificar o Inter às oitavas de 
final da competição.

Em 2015, quando esta-
va na Ponte Preta, foi elimi-
nado, também na Copa do 

Brasil, pelo Coritiba por 3 a 
1 na disputa por pênaltis. E 
na Sul-Americana de 2013, 
quando estava no Bahia, foi 
eliminado pelo Atlético Na-
cional, da Colômbia.

No total, em sua carrei-
ra, Marcelo Lomba defendeu 

seis e sofreu 34 gols em 40 
cobranças. Quatro das seis 
defesas são de quando atua-
va pelo Bahia: contra Oeste e 
Criciúma, em 2016, e diante 
da Ponte Preta, em 2013, em 
duas cobranças de William 
no mesmo jogo.
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Eduardo Butakka disputou reality show nacional com prato de peixe de água doce 

Procon Estadual dá dicas
sobre compra de pescado
DA REPORATEGEM

Mato Grosso é, cultural-
mente, um grande consumi-
dor de pescado de água doce. 
Com a Semana Santa, a de-
manda pelo produto é im-
pulsionada e movimenta o 
segmento. Como geralmen-
te o produto é vendido in 
natura e fresco, a Secretaria 
Adjunta de Proteção e De-
fesa dos Direitos do Consu-
midor (Procon-MT) alerta os 
consumidores sobre os cui-
dados que devem ser toma-
dos na compra de pescados, 
principalmente nesta época 
do ano.

Somente em Cuiabá, no 
ano passado, os comercian-
tes inscritos no programa 
Peixe Santo – realizado anu-
almente na capital – vende-
ram 115 mil kg de peixe na 
semana da Páscoa. Isso sem 
contar o comércio de pesca-
do em supermercados e pei-
xarias, que não participam 
no projeto.

Para economizar dinheiro, 
tempo e não ter desperdício 
de alimento, é importante 

começar pelo planejamento. 
O Procon estadual aconse-
lha realizar uma pesquisa de 
preços em feiras livres, pon-
tos de vendas temporários, 
peixarias e supermercados 
e ir às compras com antece-
dência, pois de última hora 
os produtos tendem a ficar 
mais caros. Além disso, é 
preciso calcular a quantida-
de de alimento necessária e 
estipular um valor máximo a 
ser gasto, avaliando as prio-
ridades.

Quem não abre mão de ter 
peixe no cardápio está sem-
pre atento no momento das 
compras. É o caso do ator 
cuiabano e publicitário Edu-
ardo Butakka, que este ano 
representou Mato Grosso 
em um reality show de gas-
tronomia com um menu à 
base de peixes de água doce, 
encontrados em Mato Gros-
so. A primeira dica do ator é 
procurar fornecedores que 
dispõem de mercadorias de 
qualidade. 

“O consumidor deve pro-
curar, primeiramente, um 
bom fornecedor; peixarias 

SEMANA SANTA | Para economizar dinheiro, tempo e não ter desperdício, é importante começar pelo planejamento
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14ª EXPOCARMEM

Acripc anuncia shows de Naiara
Azevedo e de Israel Novaes

PRAZO

Artistas: até hoje para envio
de propostas de patrocínio

COTRIGUAÇU

Casal é preso com 
peles de onça após ser 
flagrado com droga

TANGARÁ DA SERRA
Apaixonados por carros 
antigos fazem rifa de 
Fusca/1978 para ajudar Apae

Feira agropecuária está marcada para ocorrer de 8 a 11 de agosto 

FOTO: PM/MT

Casal foi preso com peles de onça após ser flagrado pela 
polícia 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No último sábado, du-
rante o lançamento oficial, 
a Associação de Criadores 
e Produtores Carmenses 
(Acripc) divulgou a grade de 
shows da 14ª Edição da Ex-
poCarmem. Ícaro & Gilmar, 
Israel Novaes e Naiara Aze-
vedo estão confirmados para 
os dias 8, 9 e 10 de agosto, 
respectivamente.

“A exposição tem du-
ração de quatro dias. Essa é 
apenas a grade principal de 
shows, ainda vamos com-
pleta-la e incrementar com 
algumas surpresas. Podemos 
prometer para o público 
que será uma estrutura iné-
dita”, adianta o presidente 
da Acripc, Mateus Nicoli da 
Cruz.

O lançamento ocorreu 
durante o tradicional Show 
de Prêmios da Associação 
e foi marcado ainda pela 
apresentação das candidatas 
a Rainha da Exposição, que 
será eleita no dia 15 de ju-
nho. “O baile de escolha da 
rainha é um dos principais e 
mais tradicionais eventos da 
Expocarmem. As três que se 
saírem melhor vão represen-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Encerra nesta próxima 
quarta-feira (17) o prazo para 
inscrições de artistas que 
buscam incentivos para pro-
jetos culturais em Sinop. O 
edital, aberto pela Prefeitura, 
por meio do Departamento 
de Cultura, tem como base a 

DA REPORTAGEM

Um casal foi preso no 
último domingo (14) com 
droga e duas peles de onça 
na região de Cotriguaçu. De 
acordo com a Polícia Militar, 
o flagrante ocorreu na MT-
170. A polícia prendeu o casal 
após receber denúncias de 
que os dois teriam ido a Ju-
ruena para comprar droga e 
revender em Cotriguaçu. Ao 
se deparar com os policiais, 
os suspeitos não obedece-
ram a ordem de parada e 
tentaram se desfazer de uma 

DA REPORTAGEM

Diante da crise finan-
ceira que a Associação dos 
Pais e Amigos do Excepcio-
nais (Apae), de Tangará da 
Serra, está enfrentando, o 
clube de carros antigos, que 
leva o nome da cidade, resol-
veu rifar um Fusca ano 1978 
e reverter parte do dinheiro 
arrecadado para a institui-
ção. De acordo com a coor-
denação do clube, cinco mil 
números estão à venda no 
valor de R$ 20, cada um. O 
sorteio deve ser feito pela 

porção de crack enrolada em 
um saco plástico. Ao abordar 
o casal, os policiais localiza-
ram a droga que foi apreen-
dida. A PM também realizou 
buscas na casa do suspeito, já 
que a denúncia apontava que 
o homem portava uma arma 
de fogo, que não foi encon-
trada, mas foram apreendi-
das na residência duas peles 
de onça, sendo de um animal 
adulto e de um filhote. O ca-
sal foi encaminhado à dele-
gacia e pode responder por 
tráfico de drogas, desobedi-
ência e crime ambiental.

loteria federal durante uma 
exposição de carros, que 
deve ser realizada no dia 12 
de outubro.

A rifa está sendo ven-
dida em vários pontos da 
cidade e também na sede da 
Apae. Parte do dinheiro ar-
recadado será utilizado para 
custear os atendimentos ofe-
recidos pela instituição e a 
outra parte será para a ma-
nutenção do clube. A Apae 
de Tangará da Serra tem 
aproximadamente 270 alu-
nos matriculados e nenhum 
paga mensalidade.

Lei Municipal de Incentivo à 
Cultura (1742/2012) e preten-
de dispor aos artistas valores 
entre R$ 1 mil e R$ 10 mil.

Os projetos deverão 
ser elaborados conforme o 
edital e entregues na Ge-
rência de Cultura, localizada 
na Avenida dos Jacarandás, 
3960, na região central da 
cidade. 

ENCONTRO DE 
PRODUTORES

5o Encontro Regional de Sistemas Produ-
tivos será no próximo dia 24 de abril em Sor-
riso, no Clube Amigos da Terra (CAT), em par-
ceria com Senar, Embrapa, IMAmt (Instituto 
Matogrossense de Algodão de Sorriso), Sindi-
cato Rural e Prefeitura de Sorriso. O evento será 
voltado para os produtores rurais, agrônomos, 
pesquisadores, técnicos agrícolas, estudantes 
de graduação, e pós-graduação, e demais pro-
fissionais. As inscrições para participar são 
gratuitas e limitadas. Para mais informações 
acesse o site do CAT – www.catsorriso.com.br 
ou ligue: (66) 3544-3379.

CONCURSO EM 
CLÁUDIA

A Prefeitura de Cláudia, por meio do 
Conselho Municipal do Direito da Crian-
ça e do Adolescente (CMDCA), anunciou 
na última semana a abertura do edital do 
concurso público para Conselheiros Tu-
telares. A etapa das inscrições permane-
ce aberta até dia 17 de maio. O candidato 
deve ter o mínimo 21 anos e ensino mé-
dio completo. As inscrições são gratuitas 
e podem ser feitas na Sala dos Conselhos 
Municipais, situada a Rua Castelo Bran-
co, nº 1201, Centro, das 07 às 11 e das 13 
às 17 horas.

TARTARUGA: 
PONTE INTERDITADA 

A ponte sobre o Rio Tartaruga, a 
cerca de 20km do município de Cláudia, 
na MT-423, está interditada por tempo 
indeterminado. O acesso a União do Nor-
te impossibilita a circulação de veículos 
acima de 4 mil kg. que devem realizar o 
desvio por Carmem. “Solicitamos o auxí-
lio do Governo do Estado, agora estamos 
aguardando o aterro da ponte nova.  Esse 
período dificulta o transporte entres os 
municípios prejudicando ainda mais os 
nossos produtores”, pontuo o prefeito Al-
tamir Kurten.

DIVULGAÇÃO

tar a Acripc nessa 14° edição. 
Lembrando que o desfile 
não é só questão de beleza, 
elas precisam se destacar em 
simpatia e provas sociais”, 
concluiu.

O vice-prefeito, Pablo 
Liberal Bortolas, destacou a 

importância econômica que 
esse evento acarreta para a 
comunidade. “A Expocar-
mem se tornou bem popular 
e é acessível para a toda po-
pulação, uma festa organiza-
da, bem elaborada e que vem 
representar o nosso municí-

pio. Muitas pessoas das cida-
des vizinhas participam do 
evento, o que mostra a força 
da indústria e do comércio 
e o movimento agropecuá-
rio da nossa região, trazendo 
um destaque econômico im-
portante”, ressaltou Bortolas.

O Conselho Munici-
pal de Cultura fará a análise 
e aprovação das propostas 
que, na sequência, recebe-
rão a carta de anuência para 
a busca de investidor. Para 
isso, o produtor cultural pre-
cisa preencher um formulá-
rio de submissão de projetos.

O patrocinador (em-
presário) é recompensado 

com o abatimento em im-
postos como o ISSQN ou 
IPTU. Os critérios para ela-
boração do projeto, de con-
dições de participação e os 
prazos estão descritos no 
edital disposto por meio do 
link abaixo, bem como o for-
mulário. Link formulário: 
https://www.sinop.mt.gov.
br/fotos_noticias/6730.pdf.

com grande rotatividade do 
produto e que tenham tradi-
ção no mercado”, recomen-
dou.

Também é importante es-
tar atento às condições de ar-
mazenamento e higiene do 
local de venda do pescado. 
Analisar o ambiente e identi-
ficar eventuais irregularida-
des são essenciais na escolha 
um local seguro para realizar 
a compra.

A Coordenadoria de Edu-
cação para o Consumo do 
Procon-MT faz um alerta so-
bre a conservação do pesca-
do. No caso do peixe fresco, 
deve estar em local refrige-
rado ou sob espessa camada 
de gelo. O ambiente deve 
estar limpo, livre de insetos, 
poeira, pedaços de plásti-
cos, e o pescado não pode 
estar armazenado próximo 
a produtos químicos, como 
sabões e detergentes.

Outra dica é verificar o glo-
bo ocular, pois quando o pei-
xe está fresco a aparência dos 
olhos é mais viva e brilhante 
do que quando ele está con-
gelado há algum tempo. “O 

congelamento altera as cores 
do peixe, deixando-o mais 
opaco”, finalizou Butakka.

Mas se o consumidor optar 
pelo peixe congelado, a dica 
do Procon é verificar se free-

zer do estabelecimento per-
manece ligado ininterrupta-
mente. Ao observar sinais de 
descongelamento, a orien-
tação é não comprar. Além 
disso, sempre verificar a data 

de validade e as orientações 
para a boa conservação do 
produto. Em casa, uma vez 
descongelado, o peixe não 
pode ser congelado nova-
mente.
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Valor será disponibilizado pelo BNDES; limite de financiamento por motorista é de R$ 30 mil

Governo lança linha de crédito para 
caminhoneiros e R$ 2 bi em obras 
DA REPORATEGEM

O Governo Federal anun-
ciou nesta terça-feira (16) 
um pacote de medidas em 
resposta às reivindicações do 
setor dos transportes rodo-
viários, agravadas na ultima 
semana após a suspensão, 
por parte da Petrobrás e a 
pedido do presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), no reajus-
te do preço do óleo diesel. 
O plano inclui a liberação 
de R$ 2 bilhões para a ma-
nutenção de estradas e cré-
dito para os caminhoneiros, 
que deverão ser utilizados 
na manutenção dos veículos. 
Ao anunciar o pacote, minis-
tros negaram que o Governo 
tenha cedido à pressões. “O 
credito irá para caminhonei-
ros autônomos e está restri-
to àqueles que têm até dois 
caminhões por CPF, que é 
para caracterizar que é autô-
nomo. Exatamente para dar 
condição de mais segurança 
para o trabalho e melhores 
condições para que a gente 
tenha a frota brasileira com 
boa manutenção”, explicou o 
ministro-chefe da Casa Civil, 
Onyx Lorenzoni (DEM), em 
coletiva de imprensa.

De acordo com o pacote 
de medidas, o BNDES (Ban-
co Nacional de Desenvolvi-
mento Econômico e Social) 
disponibilizará R$ 500 mi-
lhões e abrirá uma linha de 
crédito especial, de até R$ 30 
mil, para caminhoneiros au-
tônomos. Os recursos deve-
rão ser usados para aquisição 
de pneus e manutenção dos 
veículos.

De acordo com Lorenzo-
ni, dos R$ 2 bilhões que se-
rão investidos em rodovias, 
cerca de R$ 900 milhões 

serão usados para manuten-
ção. Entre as obras previs-
tas, estão a pavimentação da 
BR-163, até o porto de Mi-
ritituba, e o licenciamento 
ambiental e construção de 8 
pontes de concreto que subs-
tituirão pontes de madeira 
na BR-242, em Mato Grosso.

A adoção das novas medi-
das ocorre poucos dias após 
a suspensão do reajuste de 
5,7% no preço do óleo diesel 
nas refinarias, a pedido do 
presidente Jair Bolsonaro. 
Em maio do ano passado a 
alta no preço do diesel levou 
à uma das maiores paralisa-
ções já registradas pela cate-
goria.

A ação do presidente foi 
vista pelo mercado como in-
terferência na política da Pe-
trobrás e provocou reações. 
Os ministros, no entanto, 
negaram que o pacote de 
vantagens dado ao setor nes-
ta terça-feira atenda algum 
tipo de pressão.

“Não é uma supervaloriza-
ção do caminhoneiro nem se 
entregar a uma chantagem 
dessa categoria. Não. Nós te-
mos que ter consciência da 
importância deles no con-
texto atual do país. E é por 
isso que recebe esse trata-
mento, que é um tratamen-
to justo”, defendeu o general 
Augusto Heleno, ministro-
-chefe do Gabinete de Segu-
rança Institucional.

PREÇO DO DIESEL
Onyx foi questionado so-

bre a política do governo 
para o preço do diesel. Ele 
afirmou que o tema é uma 
das reivindicações dos ca-
minhoneiros e será tratado 
em reunião na tarde desta 
terça entre o presidente Jair 

CRÉDITO | Anúncio foi feito pelo ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni
DIVULGAÇÃO

Bolsonaro, a equipe econô-
mica e representantes da 
Petrobras.

Na semana passada, Bol-
sonaro determinou que a 
estatal suspendesse um 

reajuste previsto para o 
diesel. A ação do presiden-
te foi vista pelo mercado 
como interferência políti-
ca na Petrobras.“Vai haver 
uma reunião agora à tarde, 

que já está anunciada, en-
tre o presidente, o Minis-
tério da Economia, outros 
ministérios e a Petrobras, 
que vão discutir esse tema. 
Agora, o governo sempre 

disse que a Petrobras tem 
a autonomia e a liberdade 
para exercitar aquilo que é 
necessário do ponto de vis-
ta de política de combustí-
vel”, disse Onyx.


