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As salas de aulas dentro de 49 unidades prisionais do Sistema Penitenciário representam para muitos reeducandos a porta de entrada para uma 
nova oportunidade. Neste ano, as 102 salas de aulas recebem diariamente 2.556 reeducandos que estão matriculados na educação básica.     Página -7

UNIDADES PRISIONAIS

Mato Grosso teM 2,5 Mil
reeducandos estudando

FELIZ NATAL

sinopense
se destaca
no estadual
Marvin Spiering superou Robson 
Nunes por dois sets a zero na 
final do torneio Instituto Darwin 
Odontologia Open de Tennis, na 
principal categoria, a 1ª Classe 
Pro, válido pela segunda etapa 
do Circuito Estadual de Tênis de 
Mato Grosso, e se distanciou na 
liderança do ranking.        
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No último sábado, a Escola Estadual André Antônio Maggi, em Feliz Natal, recebeu um mutirão 
formado pela comunidade escolar, alunos e pelo grupo de motociclistas Abutres para pintar o 
prédio que foi alvo de vandalismo no último dia 29 de março, quando as paredes amanheceram 
com várias inscrições, principalmente palavrões.                                                                          Página -7

SÉRIE C

SEM BARULHO

luverdense
estreia
contra o
Juventude

lei proíbe 
queima de
fogos em
sorriso 

A Série C do Brasileirão 
vai começar e a CBF divulgou 
a tabela detalhada do primeiro 
turno, com nove jogos para 
cada equipe. O Luverdense está 
no Grupo B, iniciará a disputa 
dentro de casa, no Estádio Passo 
das Emas e fará mais quatro 
partidas como mandante no 
primeiro turno.             Página - 6

O prefeito de Sorriso, Ari 
Lafin, sancionou lei que proíbe 
a queima de fogos de artifício. 
Aprovada anteriormente pela 
Câmara, a lei abrange não só os 
locais públicos, como também 
os privados. A proibição se 
estende a utilização, queima e 
soltura de fogos de estampidos 
e de artifícios, assim como de 
quaisquer artefatos pirotécnicos 
de efeito sonoro ruidoso.

       Página  - 3

Tchélo Figueiredo

Júnior MarTins

divulgação

Vandalismo: escola 
recebe mutirão



Um olho na tela, outro na rua?
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utilizado smartphones, dividindo, com 
eles, a atenção que deveria estar voltada 
para o trabalho.

Os pedestres, evidentemente, não es-
tão de fora dessa nova (e perigosa) “onda”. 
Pessoas “trombando” na rua, tropeçando, 

caindo, atravessando a rua 
sem a devida atenção e ou-
tros é corriqueiro atualmen-
te. Recentemente um vídeo 
de um pedestre, distraído 
com o celular, caindo em 
um bueiro, em edição com 
som que remetia ao Super 
Mário, fez “sucesso” na in-
ternet.

Então essa história de “um olho na 
tela outro na rua” simplesmente não fun-
ciona. Dedique sua atenção ao que você 
realmente precisa fazer e, só então, com 
tudo concluído e sem mais nada para 
cuidar, volte suas atenções para o celu-
lar. É a única forma que seu uso vai ser 
realmente seguro.

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!

Você conhece aquele ditado “com um 
olho no peixe e o outro no gato”? Ele se 
“modernizou”, e hoje vivemos com “um 
olho na tela, outro na rua”. A tentativa de 
inserir a comunicação eletrônica em to-
dos os momentos de nossas vidas tem se 
tornado algo 
exagerado e, em 
alguns momen-
tos, perigoso.

Está cada 
vez mais co-
mum o regis-
tro de aciden-
tes causados 
pelo excesso 
de atenção dedicada ao celular, enquanto 
o “foco” seria a rotina, o trajeto, a movi-
mentação, a vida. Sei que quando falamos 
nesse assunto a primeira imagem que nos 
vem à mente é a de motoristas, com carros, 
se acidentando por olhar para o celular. 
Isso, claro, é extremamente comum, mas 
não são apenas os veículos leves de quatro 
rodas que estão nessa “estatística”: moto-
queiros digitando enquanto pilotam são 
extremamente comuns hoje em dia, e os 
acidentes nos quais se envolvem, também. 
Ciclistas, claro, adotaram os mesmos há-
bitos. Nem o pessoal do “pesado” ficou de 
fora: motoristas profissionais, de ônibus, 
caminhões, carretas, operadores de má-
quinas e outros são vistos com frequência 
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“Diferente”, “inusitado”, “inovador”, “polêmico” e 
“excepcional” são algumas das expressões utilizadas por 
professores de Direito para descrever o inquérito aberto 
há um mês por ofício pelo presidente do Supremo Tri-
bunal Federal (STF), Antonio Dias Toffoli, para apurar 
fake news e atos de difamação contra o tribunal.

Já “péssimo”, “perigoso”, “esdrúxulo” e “insusten-
tável” servem para descrever a crise gerada pelos mais 
recentes resultados do inquérito aberto — a censura de 
uma reportagem da revista Crusoé que citava o presi-
dente do tribunal, os oito mandados de busca e apreen-
são realizados pela Polícia Federal em vários Estados, a 
queda de braço do ministro Alexandre de Moraes, rela-
tor do caso designado a dedo por Toffoli, e a procurado-
ra-geral Raquel Dodge –, além do desgaste e da pressão 
que isso gera para o STF.

A origem da mais recente crise envolvendo o Su-
premo está no julgamento que determinou que crimes 
relacionados a caixa 2 de campanha devem ser encami-
nhados para a Justiça Eleitoral. A decisão foi conside-
rada uma derrota dos procuradores da Operação Lava 
Jato, mas abriu as portas para protestos, nas ruas e nas 
redes, contra o tribunal. Naquele mesmo dia, 14 de mar-
ço, Dias Toffoli decide abrir o inquérito valendo-se de 
uma norma interna que permite o tribunal começar 
uma investigação de crimes que acontecem dentro de 
suas dependências. Outro problema do inquérito é que 
ele é “absolutamente indeterminado”, isto é, não está 
direcionado a pessoas específicas. A crise aberta com a 
abertura desse inquérito, que resultou na censura à re-
vista Crusoé e os mandados de busca e apreensão desta 
terça, é mais um elemento na construção da imagem de 
um poder que extrapola, algo que é péssimo do pon-
to de vista da imagem institucional. Não há consenso 
mínimo nem nas instituições brasileiras, uma vez que 
a própria procuradora-geral da República, Raquel Dod-
ge, pediu pelo arquivamento do inquérito, algo negado 
pelo ministro Alexandre de Moraes. Existe uma dispu-
ta aberta entre procuradores e juízes da Operação Lava 
Jato e ministros do Supremo, o que vem levando a re-
ações e manifestações em ambos os lados. Em artigo, 
um procurador chegou a mencionar um possível golpe 
do STF contra a operação. Além disso, a prisão do ex-
-presidente Michel Temer foi vista como uma resposta 
do juiz Bretas à decisão do tribunal de enviar crimes de 
caixa 2 para a Justiça Eleitoral.

A situação vai ficando ainda mais “esdrúxula” e “di-
fícil de explicar” a partir do momento em que a PGR 
manda arquivar um inquérito que não está no âmbito 
da PGR. Para ela, foi a apresentação de uma posição pú-
blica. Dodge manifestou de maneira adequada sua vi-
são, dentro da ortodoxia de suas funções.

Editorial

STF cruza linha perigosa

Ranking dos Políticos - Facebook

encontrar outro vilão para a história.
O mal já foi representado pela impren-

sa, pela Globo, Folha, pelos jornalistas, pe-
los esquerdistas... Agora o inimigo é o Su-
premo.

A atitude do Ministro Alexandre de 
Moraes, de impedir a imprensa de cum-
prir sua missão, é no mínimo, lastimável. 
O Judiciário tem o poder-dever de dizer o 
direito e caso a reportagem trouxesse in-
verdades, os responsáveis deveriam ser 
punidos. Ponto.

Entretanto, o corporativismo exacerba-
do contra a liberdade de expressão se po-
sicionou como uma afronta à nossa frágil 
e incipiente democracia. Censura não pode 
ser admitida de nenhum lado, seja dos uni-
formes ou das togas.

O problema é que esse nefasto episódio 
contribuiu para que o STF saísse, na visão 
popular, do espectro do bem para o lado do 
mal, dos tempos de Joaquim Barbosa para 
o de Dias Toffoli. Esse é o grande perigo.

Enfraquecer o Judiciário deveria causar 
arrepios em qualquer cidadão brasileiro. O 
desequilíbrio de poderes gera oportunismo 
ao fascismo.

O poder é uno e indivisível, vem do povo 
e é colocado em prática pelo Executivo, Le-
gislativo e Judiciário. O sistema de freios e 
contrapesos tem o papel de impedir o go-
verno déspota.

O STF deve ser melhorado, aperfeiçoado 
e os ministros serem escolhidos pela qua-
lidade técnica. Para o bem da nossa nação, 
o Supremo não pode ser extinto como que-
rem alguns radicais mal-intencionados, 
pois com ele iria embora boa parte do po-
der do próprio povo.

ANDRÉ LUIZ BARRIENTO 
É JORNALISTA

O fim do STF e a democracia

MEC EM DEBATE
A Comissão de Educação da Câmara Fe-

deral aprovou requerimento da deputada 
federal Professora Rosa Neide, que convo-
ca o novo ministro da Educação, Abraham 
Weintraub, para prestar esclarecimentos so-
bre as ações do MEC, bem como sobre falas 
consideradas preconceituosas em relação à 
Educação no país. De acordo com a deputa-
da, a saída do ex-ministro Vélez Rodríguez e 
entrada de Weintraub não atenuou as preo-
cupações que educadores e estudantes têm 
com a condução do MEC no governo Bolso-
naro.

FERIADÃO
Em razão do feriado da Semana Santa, as 

unidades do Ministério Público Federal em 
Mato Grosso (MPF/MT) não tiveram expe-
diente desde esta quarta (17). De acordo com 
a instituição, o “feriadão” não trará prejuízo 
na prestação de serviços considerados essen-
ciais, assegurados por escala de plantão. As 
atividades serão retomadas normalmente se-
gunda-feira. Em caso de urgência, o cidadão 
deverá expor na alegação essa necessidade, 
pois somente estas representações serão sub-
metidas à análise do procurador plantonista 
durante o feriado.

EXONERAÇÃO
O Diário Oficial da União trouxe a exone-

ração do ambientalista Adalberto Eberhard 
do cargo de presidente do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade 
(ICMBio), ligado ao Ministério do Meio Am-
biente. Eberhard, que estava há três meses 
no cargo, é fundador da ong mato-grossense 
Ecotrópica, que tem sede em Cuiabá e é res-
ponsável por 54 mil hectares de três reservas 
particulares no Pantanal Mato-Grossense. A 
exoneração de Eberhard se deu a pedido.

Quase 430 medidores de energia furtados de uma concessionária fo-
ram apreendidos e três pessoas presas pela Polícia Civil, em Cuiabá. De 
acordo com a Derf, o prejuízo causado a empresa de energia foi avaliado 
em torno de R$ 200 mil. Os suspeitos responderão pelo crime de furto qua-
lificado.

Por mais que você ache que é “só uma olhadinha”, o 
celular prende sua atenção mais do que você gostaria ou 
poderia imaginar. Usar esse dispositivo enquanto faz algo 
que exija atenção é o caminho mais curto para acidentes 
e outros problemas graves. Respeite sua segurança e a 
segurança dos demais, não faça uso de seu smartphone a 
menos que esteja em local realmente seguro para tanto.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Polícia Civil

ANDRE LUIZ BARRIENTO

O poder é uno e indivisível, vem do 
povo e é colocado em prática pelo 
Executivo, Legislativo e Judiciário

O Supremo Tribunal Federal, nossa Cor-
te maior no Judiciário brasileiro está na 
mira das discussões acaloradas sobre sua 
importância e isonomia.

Figura ainda como um dos principais 
assuntos nas redes sociais, pois além de 
liderar as discussões no Twitter, tem pro-
vocado ódio no ‘homem médio’ que chega 
a pedir a extinção da Suprema Corte por 
meio de intervenção militar.

Para quem está acostumado a analisar 
cenários políticos e sociais isso já era es-
perado. Depois que o brasileiro, no lugar do 
futebol, tomou a política como paixão, os 
membros dos Poderes têm sido tratados da 
mesma forma do que nossos antigos cra-
ques da bola.

O Fla-Flu sociológico surreal está pre-
sente, desde gabinetes a grupos da famí-
lia no Whatsapp, corroendo a sensatez e 
tornando-se um perigoso instrumento nas 
mãos de pessoas dissimuladas.

O reflexo dessa realidade irreversível e 
turbinada pelos smartphones é a categori-
zação compulsória das pessoas em decor-
rência de (aparentes) preferências ideológi-
cas.

Por exemplo, se você demonstra gos-
tar da forma de governar ou das ideias do 
Presidente Jair Bolsonaro é considerado de 
direita, caso contrário é classificado como 
socialista. Acreditem, a Globo virou comu-
nista para alguns.

O absurdo não para por aí. O manique-
ísmo infanto-imbecil obriga a todos que 
elejam um inimigo e esse nunca pode ser 
um integrante do time ou, horror dos hor-
rores, o próprio comportamento. Isso fica 
bem claro quando, depois da queda do PT 
(merecida na minha opinião), ficou difícil 

IMAGEM DO DIA

“A crise aberta com a abertura desse 
inquérito é mais um elemento na 
construção da imagem de um poder 
que extrapola

“
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Silval não poupou seu sucessor e juíza que o condenou

Silval Barbosa diz que errou, pede 
perdão e ataca Selma e Taques
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O ex-governador de 
Mato Grosso, Silval Barbosa, 
depois de sair do regime fe-
chado e ir para o domiciliar, 
vem rodando sua metralha-
dora giratória. Sem muito 
mais o que perder, Silval fala 
clara e abertamente sobre os 
meandros mais escusos da 
política estadual.

Em entrevista à A Ga-
zeta, ele falou abertamente 
sobre os crimes cometidos, 
confessando estar errado. 
“Peço desculpas para a popu-
lação, já pedi, porque quando 
você erra e assume que erra 
e quer contribuir, você tem 
que servir como pedagógico, 
pelo menos tudo aquilo que 
fez de errado, as pessoas não 
venham a cometer os mes-
mos erros”, declarou.

O “mea culpa” do ex-
-governador serviu como 
pano de fundo para tecer 
críticas a dois nomes da polí-
tica mato-grossense que vêm 
passando por grande turbu-
lência. 

Trata-se do ex-gover-
nador Pedro Taques (PSDB) 
e da ainda senadora Selma 
Arruda (PSL), os quais Silval 
classificou como paladinos 

da moralidade e que agora se 
veem envolto de escândalos 
políticos, assim como ele.

“São paladinos da mo-
ralidade. Pessoas que estão 
travestidas, como ele [Pedro 
Taques] estava, e dizendo 
que era o pai da moralidade”, 
disse o ex-governador.

Taques foi sucessor de 
Silval no Palácio Paiaguás, 
e durante muito tempo de 
seu mandato, tentou justifi-
car sua dificuldade de gerir o 
estado classificando ter rece-
bido uma “herança maldita”.

Mas que agora, de acor-
do com Silval, a verdade está 
vindo à tona sobre os supos-
tos crimes cometidos pelo 
tucano. Em delação premia-
da, o empresário Alan Ma-
laouf confirmou a utilização 
de caixa 2 na campanha de 
2014 que o levou ao governo 
do estado.

E não parou por aí, Sil-
val também lembrou que re-
velou em delação que levan-
tou junto ao frigorífico JBS, 
o montante de R$ 100 mil 
para a campanha de Taques 
ao Senado em 2010. 

“Eu falei na minha dela-
ção: Eu fiz acordo com Pedro 
Taques. Eu arrumei via JBS, 
dinheiro para a campanha 
dele. Está no meu acordo. 

“PERDOA EU” | Em delação Silval confessa ter arrumado dinheiro de caixa 2 para campanha de Taques ao Senado
Foto: Secom

PARA AGRICULTOR FAMILIAR 

Projeto prevê desconto de 50% 
no pagamento de pedágio

PASSOU DE ANO

TCE aprova contas da Seduc referentes ao ano de 2017

DA REDAÇÃO

COM ASSESSORIA

O agricultor familiar e 
empreendedor familiar de-
vem ser beneficiados com 
a isenção do pagamento de 
50% da taxa de pedágio em 
rodovias estaduais, em Mato 
Grosso. A iniciativa é do de-
putado estadual Silvio Fáve-
ro (PSL), autor do Projeto de 
Lei nº 200/2019, que con-
templa pequenos produtores 
rurais. Fávero alega entender 
que as tarifas cobradas são 
importantes para a obtenção 
de recursos necessários para 
a manutenção e conservação 
de rodovias, mas que não se 
pode admitir que essa co-
brança onere, de forma de-
masiada, o orçamento das 
famílias rurais.

“A renda do pequeno 
produtor já é limitada, ima-
gina toda hora ter que pagar 
pedágio. É tão sério, que 1 
real faz diferença no dia a 

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT) aprovou as con-
tas da Secretaria de Estado 
e Educação, Esporte e Lazer 
(Seduc), relativas ao ano 
de 2017. Neste período a 
pasta era comandada pelo 
secretário Marco Marrafon. 
A aprovação das contas se 
deu em sessão ordinária 
realizada nesta semana, no 
Pleno do Tribunal.

O colegiado, em deci-

dia desses agricultores. Nada 
mais justo que liberá-los de 
mais essa taxa, que se soma-
da no final do mês acumula 
um valor considerável e que 
poderia ter sido investido 
em sua produção”, defendeu 

são unânime, acabou por 
acompanhar o voto do 
conselheiro interino João 
Batista de Camargo, regu-
larizando as contas, mas 
mantendo alguns aponta-
mentos feito pela equipe 
técnica do TCE.

Dentro dessas deter-
minações está que a atual 
gestão da Seduc não trans-
fira mais os recursos refe-
rentes ao salário-educação 
para a Conta Única do Esta-
do de Mato Grosso.

De acordo com a equi-
pe responsável pela audi-

Silvio Fávero.
A proposta, que deve 

passar pela comissão de 
mérito e pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Re-
dação (CCJR) da Assembleia, 
foi criada com base na Lei nº 

11.326/2006, que estabelece 
as diretrizes para a formu-
lação da Política Nacional da 
Agricultura Familiar e Em-
preendimentos Familiares 
Rurais do pagamento de 50% 
da tarifa de pedágio.

PROBLEMA DE 
SAÚDE CRÔNICO
Rosana Martinelli (PR), prefeita 

de Sinop, se reuniu nesta terça-feira 
(16), com o governador do estado Mauro 
Mendes (DEM). Durante encontro Rosa-
na discutiu a superlotação da Unidade 
de Pronto atendimento (UPA), que é de 
responsabilidade do município e sofre 
com a recusa de pacientes por parte do 
Hospital Regional que é de responsabi-
lidade do Estado. Mendes disse que vai 
conversar com secretários para que to-
mem as medidas necessárias e ajustem 
essa situação, mas que precisa de tem-
po para resolver questões financeiras.

MULHER 
NA ALMT

A deputada estadual Janaina Riva 
(MDB) assumiu nesta quarta-feira (17), a 
presidência da Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso (AL). Substituindo o deputa-
do Eduardo Botelho (DEM), que saiu de li-
cença médica, Janaina se torna a primei-
ra mulher a presidir a Casa de Leis. Em 
entrevista ao site VGNOTICIAS, Janaina 
disse uma das primeiras medidas será 
a retomada da negociação com a direção 
da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, 
para liberação de R$ 3,5 milhões ao hos-
pital, que atualmente se encontra com as 
portas fechadas.

AGRICULTURA 
FAMILIAR

O vereador de Sorriso, Dirceu 
Zanatta (MDB), requereu ao governo 
estadual, através da Secretaria Es-
tadual de Agricultura, investimento 
na agricultura familiar, com aquisi-
ção de maquinário, insumos e con-
vênio de assistência técnica com a 
Secretaria Municipal de Agricultura 
no Programa Frutifica Sorriso. Hoje, 
mais de 560 famílias trabalham na 
cadeia produtiva de hortifrutigran-
jeiros. O requerimento foi aprovado 
e encaminhado à secretaria compe-
tente.

DIVULGAÇÃo

Dispositivo de honra na abertura da Norte Show 

Foto – ASSeSorIA

Fogos estão proibidos em Sorriso sob pena de aplicação de multa 

Foto: Decom/ArqUIVo

SEM BARULHO

Lafin sanciona lei 
que proíbe  queima 
de fogos em Sorriso
DA REPORTAGEM

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin (PSDB), sancionou 
lei que proíbe a queima de 
fogos de artifício na cida-
de. Aprovada anteriormente 
pela Câmara, a lei abrange 
não só os locais públicos, 
como também os privados. 

A proibição se estende a 
utilização, a queima e a sol-
tura de fogos de estampidos 
e de artifícios, assim como 
de quaisquer artefatos pi-
rotécnicos de efeito sonoro 
ruidoso em todo o território 
do município de Sorriso.

Em caso de descumpri-
mento da lei, os infratores 
estarão sujeitos a multa em 
dinheiro que pode chegar 
até R$ 2 mil. Para fiscalizar 
o cumprimento dessa deter-
minação que fica ao cargo do 
poder Executivo, a adminis-
tração municipal vai contar 
com o apoio das forças poli-
ciais, como também, preten-
de ter a ajuda dos cidadãos.

A origem da lei partiu 
do vereador pessebista Fá-
bio Gavasso que teve como 

principais objetivos evitar 
acidentes e acabar com a 
perturbação sonora. 

“O som dos chamados 
foguetes prejudica crianças 
com necessidades especiais, 
principalmente as portado-
ras dos Transtornos do Es-
pectro Autista que não con-
seguem similar os estouros 
de fogos de artifícios e en-
tram em crises que podem 
desencadear graves proble-
mas, podendo se machucar 
ou machucar pessoas pró-
ximas devido às alterações 
sensoriais, causada pelo cé-
rebro hiperestimulado”, jus-
tificou.

Segundo ele, o som 
mais intenso provoca dor 
nos autistas, além de cau-
sar traumas irreversíveis 
aos animais, especialmente 
àqueles dotados de sensibi-
lidade auditiva. “Em alguns 
casos, os cães se debatem 
presos às coleiras até a morte 
por asfixia. Os gatos sofrem 
severas alterações cardíacas 
com as explosões e os pássa-
ros têm a saúde muito afeta-
da”, completou.

toria, ficou constatado que 
no ano de 2017, a secreta-
ria fez essa articulação, mas 
que para cumprir a legisla-
ção, esses recursos devem 
ser mantidos em uma conta 
específica até que a sua uti-
lização regular, destinados 
ao financiamento de pro-
gramas, projetos e ações 
voltados à educação básica 
pública.

Além desse apontan-
do, foi recomendado à Se-
duc, um esforço por parte 
da pasta a realização de 
visitas in loco para moni-

torar as rotas de transpor-
te escolar realizadas pelos 
municípios, para que seja 
supervisionado com maior 
atenção a contabilidade 
de quilômetros utilizados 
para a base de repasses aos 
municípios; e ao atual go-
vernador do Estado que en-
caminhe projeto de lei ao 
Poder Legislativo no senti-
do de que haja a aprovação 
de lei que possibilite a cria-
ção de conta especial para 
receber e movimentar os 
valores oriundos do salário-
-educação.

Agora está se comprovando 
tudo de errado que ele fez, e 
que vai aparecer ainda mais. 
Mas isso é bom para Mato 
Grosso, vai passando a lim-
po”, afirmou.

RECADO PARA SELMA
O ex-governador tam-

bém não poupou críticas a 
senadora Selma Arruda que 
teve o pedido de cassação 
de seu mandato confirma-
do pelo TRE-MT na semana 
passada.

Silval sugeriu que Sel-
ma fizesse como ele, quando 
de início, mesmo sabendo 

que era culpado, tentou ne-
gar o fato e que o melhor 
para a senadora fazer e con-
fessar seus erros.

“Eu não meço ela com 
minha régua. Ela se julga tão 
conhecedora da lei e pratica 
os crimes que - pelos menos 
é o que mostra na imprensa 

- são muito graves. Agora eu, 
cometi alguns crimes e estou 
colaborando com a justiça. 
Ela deveria fazer o mesmo: 
confessar que errou, que fez 
caixa dois, que fez uma cam-
panha extemporânea com 
recursos que só ela sabe ex-
plicar”. 
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CHARGE DO DIA Marina Ruy Barbosa so-
bre ter sido ignorada na 
Globo: “Nenhuma mágoa”

A atriz Marina Ruy Barbosa decidiu fa-
zer um desabafo e comentou sobre toda a 
polêmica que envolveu o seu nome no iní-
cio do ano, quando foi apontada como pivô 
da separação de José Loreto e Débora Nas-
cimento. Em entrevista ao jornalista Leo 
Dias, do programa ‘Fofocalizando’, do SBT, 
Marina falou sobre as atrizes da Globo que 
se voltaram contra ela na época em que os 
boatos explodiram nas redes sociais e im-
prensa. Giovanna Ewbank, Mariana Rios, 
Bruna Marquezine, Fiorella Mattheis, Dé-
bora Nascimento e Thaila Ayala, todas de 
uma vez, deixaram de seguir a artista no 
Instagram. A interprete da personagem 
Luz na novela ‘O Sétimo Guardião’, disse 
que ficou triste com a atitude de Giovan-
na na época, já que a, então, amiga foi ma-
drinha de seu casamento com Xandinho 
Negrão: “Essas coisas mexem com a gente, 
mexem com o psicológico. Eu só posso fa-
lar sobre o que eu faço, a minha consciên-
cia está tranquila. É uma atitude em um 
rompante, não tenho nenhuma mágoa. Tá 
tudo bem. Fiquei mexida? Fiquei! Impossí-
vel não ficar“, desabafou.

Após fim de ‘BBB19’, 
Alan dispensa namoro 
com Hana: “Amigos”

Após o fim da última edição do ‘Big 
Brother Brasil 19’, o participante Alan, que 
esteve na final do reality, decidiu encon-
trar Hana, com quem teve um affair, e os 
dois resolveram não levar um possível re-
lacionamento entre eles adiante.

“Já conversamos muito sobre como fo-
ram esses dois meses, de tudo. De como 
foi para mim lá dentro, ela contou que se 
aproximou da minha família, sobre as 
coisas que estão acontecendo para ela. E, 
sobre nós, preferimos neste momento, que 
eu tenho coisas para resolver em Santa 
Catarina e ela no Rio de Janeiro, ser ami-
gos. Vamos continuar conversando como 
sempre fizemos na casa, mantendo a nos-
sa parceria aqui fora também”, afirmou 
Alan ao site ‘UOL’.

O ex-BBB ainda comentou sobre os 
aprendizados com o Grupo Gaiola, dentro 
do programa da Globo: “Eles me trouxe-
ram muito aprendizado e vivência. Eu, por 
ser branco, acabo tendo privilégios e fico 
tocado com as situações que eles enfren-
tam”, declarou.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Fernanda Lima revela o sexo do bebê 
que espera com Rodrigo Hilbert
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Grávida do seu terceiro filho com o ator Rodrigo Hilbert, Fernanda 
Lima revelou o sexo do bebê. Durante um ensaio fotográfico, a ma-
mãe revelou o sexo do bebê e disse que está esperando uma menina! 
Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert já são pais dos gêmeos Francisco 
e João, de 10 anos. “3 de abril de 2019. Grávidos e felizes”, foi assim 
que a atriz anunciou a novidade pelo Instagram e deixou os fãs sur-
presos e felizes. Após revelar a gravidez no início de abril, Fernanda 
disse que sofre de hiperêmese gravídica, mesma condição que Tata 
Werneck que tem enfrentado. Tatá Werneck, que está grávida da 
sua primeira filha, deixou um comentário carinhoso no Instagram 
de Fernanda quando a apresentadora revelou a gravidez: “Parabéns! 
Que alegria!!!!! Deus abençoe cada passo, cada momento! Amém! Se 
sobrar roupa me passa”.

Fernanda Lima respondeu o comentário de Tatá e surpreendeu 
os fãs ao revelar que, assim como a noiva de Rafa Vitti, também está 
sofrendo de hiperêmese gravídica. “Antes preciso te mostrar uma al-
ternativa ao balde que tenho usado muito. Tu não vai acreditar!! Te-
nho intimidade com hiperêmeses. Dessa vez me aperfeiçoei!”, disse. 
Como já explicamos aqui no JETSS, a hiperêmese gravídica causa 
vômitos intensos e frequentes e enjoos muito fortes nas grávidas.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no 
bairro Alto da Glória;
2-Auxiliar de Mecânica Industrial, com 
experiência;
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 municí-
pio de Poconé – MT;
8-Chapeador, com experiência;
9-Dedetizador, com CNH e disponibilidade 
para viagens; 
10-Garçom, com experiência;
11-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
12-Operadora de Caixa, com experiência;
13-Pessoa com Defi ciência.
14-Representante Comercial, com experi-
ência;
15-Técnico em Enfermagem;
16-Vendas, com experiência; 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

BOLETIM SINE 

Confi ra 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 fi nanceiro, 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 fi scal, 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 classifi cador 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 fi nais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência)
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 insulfi lm, 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 frigorífi co, 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 certifi cação 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 Defi ciência). 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 fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim Bo-
tânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende pelos 
telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
FUNCIONAMENTO DAS 8h às 18h.

BOLETIM 070/2019

 

CONTRATO                         CPF/CNPJ
279002700548000  026.718.251
279002701245600  032.593.011
279002701472900  054.440.571
279002800579700  031.284.031
279002701492400  783.388.241
279002701415500  024.402.259
279002701318500  030.791.971
279002800873500  045.568.301
279002700577400  865.897.761
279002701267000  056.583.621
279002800782600  015.647.421
279002700231100  545.897.389
279002701274100  819.060.801
279002701382200  058.550.191
279002700756000  015.706.561
279002700734100  011.819.841
279002800417300  039.058.141
279002700970600  886.396.731

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

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO – MT  
 

AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE 
CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 

CREDENCIAMENTO DE PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE MÉDICO PLANTONISTAS 6 
H- DAS 07H00MIN AS 13H00MIN E DAS 

13H00MIN AS 19H00MIN 
 

- OBJETO: Credenciamento de pessoas 
jurídicas, prestadoras de serviços no 
segmento de SERVICO DE MÉDICO 
PLANTONISTAS 6 h - DAS 07H00MIN AS 
13H00MIN E DAS 13H00MIN AS 
19H00MIN para credenciarem-se 
objetivando futura e eventual prestação de 
serviços como procedimentos e atividades 
correlatas, conforme descrição detalhada 
constante da Lista de Serviços do respectivo 
Edital de Chamada Pública. 

- PERÍODO E LOCAL: De 01 de maio de 
2019 a 01 de maio de 2020, na Sede 
Administrativa do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
situada na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 
269, Bairro Alvorada em Peixoto de 
Azevedo-MT. 

- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados 
poderão obter o presente Edital de 
Chamada Pública, sem quaisquer ônus ou 
recolhimento de taxa, diretamente na sala 
da Comissão Permanente de Licitação, na 
Sede Administrativa, de segunda à sexta-
feira, no horário das 8h às 11h, pelo 
telefone (066) 3575 - 2489 e-mails: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou pelo site: 
www.cisvaledopeixoto.com.br. 

 

Peixoto de Azevedo-MT, 17 de abril de 
2019. 

 
Vivian Lucas Cassiano 

Presidente - CPL 
 

 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE 
SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO – MT  
TERMO DE RATIFICAÇÃO 
PROCESSO DE DISPENSA   
DE LICITAÇÃO N.º 003/2019 

 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, pelo seu 
Presidente, ratifica a contratação direta da 
empresa JD DE ANDRADE DROGARIA ME 
(CNPJ 018.175.769/0001-06) no valor de R$ 
6.446,52 (SEIS MIL QUATROCENTOS E 
QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA 
E DOIS CENTAVOS). Tudo com fundamento 
no artigo 24, inciso IV da Lei Federal n.º 
8.666/93, tendo como objeto o fornecimento 
emergencial de medicamentos e insumos 
hospitalares para atender o Hospital 
Regional de Peixoto de Azevedo. 
 

Peixoto de Azevedo/MT, 16 de Abril de 
2019. 

 
Mauricio Ferreira de Souza 

Presidente CISRVP 

PREFEITURA  
MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 

 
TOMADA DE PREÇOS Nº 002/2019 

 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO 
LICITATÓRIO. PROCESSO LICITATÓRIO 
Nº 008/2019.Tendo em vista o que consta 
dos autos do Processo de Licitação 
realizado na modalidade de TOMADA DE 
PREÇOS nº 002/2019, e resultados 
apresentados pela Comissão Permanente 
de Licitação, homologo o presente certame 
para todos os efeitos previstos em lei. O 
objeto do Processo Licitatório é: 
Pavimentação Asfáltica com Sinalização 
Viária e Calçamento das Ruas: Turmalina e 
Avenida Governador José Fragelli do 
Município de Novo Mundo MT. 
Novo Mundo – MT, em 17 de abril de 2019. 

ANTONIO MAFINI 
 Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
COTRIGUAÇU – MT 

 
A Prefeitura Municipal de Cotriguaçu, 
CNPJ nº 37.465.309/0001-67, torna público 
que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente, a renovação de 
Licença de Operação (LO) para Hospital 
Municipal, localizado na Rua Geneci 
Castanha, n° 107, Centro localizada no 
município de Cotriguaçú/MT. 

JAIR KLASNER 
PREFEITO MUNICIPAL DE COTRIGUAÇU 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT  
PORTARIA Nº. 011/2019 

        
DATA: 17 de abril de  2019 

SUMULA: “Retifica o artigo 1º da Portaria 59 
de 24 de agosto de 2018, que dispõe sobre 
a concessão do benefício de Aposentadoria 
por Invalidez em favor da Sra. JAINE 
APARECIDA RODRIGUES. 
 
  
A Diretora Executiva do VERA-PREVI- 
Fundo Municipal de Previdência Social dos 
Servidores de VERA, Estado de Mato 
Grosso no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do nos termos da Emenda 
Constitucional n.º 70 de 29 de março de 
2012, que acrescentou o Artigo 6-A a 
Emenda Constitucional n.º 41/2003, Anexo II 
da LEI Nº 953 de 18 de maio de 2.011, que 
dispõe sobre o Estatuto e Plano de Cargos, 
Carreiras e Salários dos Profissionais da 
Educação Básica do Município de Vera, 
alterado pelo Decreto nº 005/2018 que  
concede o reajuste anual do piso nacional 
dos profissionais da Educação Básica, 
combinado com o Art. 12, inciso I, alínea “a”, 
da Lei  Municipal n.º 1.102/2014 de 10 de 
junho de 2014, que rege o Regime Próprio 
de Previdência Social do Município de 
VERA- MT. 
 
Resolve, 

 
Art. 1º - Retificar o art. 1º da 

Portaria nº 59 de 24 de agosto de 2.018, 
que passa a vigorar com a seguinte 
redação: 

  Conceder o benefício de 
Aposentadoria por Invalidez, em favor da 
Sra. JAINE APARECIDA RODRIGUES, 
portadora do RG. nº. 1126761-5 SEJUS/MT 
e CPF nº. 567.774.501-49, cadastrada sob a 
matrícula RE nº 853, efetivo no cargo de 
Professora 20 Hs, Classe C, Nível 06, lotado 
na Secretaria Municipal de  Educação 
Cultura e Desporto, a referida Servidora 
conta com 5.867 dias trabalhados, ou seja, 
16 anos, 00 meses e 27 dias, com 
Proventos Proporcionais da Média de 
Contribuição, conforme o processo do 
VERA-PREVI n.º 2018.06.00000001. 

 
Art. 2º - Esta Portaria entra em 

vigor com efeitos financeiros a partir de 01 
de agosto de 2018, revogadas as 
disposições em contrário. 

 
Registre-se, publique-se e cumpra-se. 

VERA/MT, 17 de  abril de 2019. 
                                        
___________________________________
_________ 

MARIA ONEIDE MORO 
Diretora Executiva  
Portaria 017/2017 

 HOMOLOGO:                 
___________________________________

__ 
MOACIR LUIZ GIACOMELLI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 
NÁDIA REGINA DOERNER LOPES, 
portadora do CPF 858.096.751-15, torna 
público que requer junto a Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, a 
Licença Prévia – LP, de Instalação – LI e de 
Operação – LO da CGH – ALVORADA, 300 
kVa, na zona rural, do município de Sinop – 
MT. Não foi determinado estudo de impacto 
ambiental. Engenheiro Florestal Jonatãn 
Iago Dorneles – 66 99632 6668.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada em fornecimento de 

seguro coletivo para frota de veículos da Prefeitura Municipal de Lucas do 

Rio Verde – MT. Empresa Vencedora: PORTO SEGURO COMPANHIA 

DE SEGUROS GERAIS, no valor global de R$ 105.946,00 (Cento e cinco 

mil, novecentos e quarenta e seis reais).

Lucas do Rio Verde – MT, 17 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg

Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
TIPO DE ALTERAÇÃO

1° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 163/2018
PROCESSO LICITATÓRIO: PREGÃO PRESENCIAL N° 142/2018

CONTRATADO: SYSTRA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA. 
MOTIVO DO ADITIVO: PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA E 
E X E C U Ç Ã O .  O B J E TO :  C O N T R ATA Ç Ã O  PA R A F U T U R A 
ELABORAÇÃO DO ESTUDO DE CIRCULAÇÃO DE TRÁFEGO E 
ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVO PARA IMPLANTAÇÃO DE 
SISTEMA BINÁRIO E TERMINAL DE INTEGRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE 
LUCAS DO RIO VERDE – MT. Lucas do Rio Verde, 17 de Abril de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE CANCELAMENTO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019
O Município de Nova Mutum, torna público o CANCELAMENTO do 
Pregão Presencial nº 018/2019, por conveniência administrativa, tendo 
em vista o surgimento de fatos constatados durante o julgamento da 
referida licitação. Nova Mutum/MT, 17 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 027/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Abril 2019, com 
início às 14:00, tendo como objeto contratação de empresa para 
prestação de serviços de arbitragem e de cronometragem para 
competições esportivas, das quais foram vencedoras as empresas: 
Itens 819000, TALITA DE ALMEIDA CHAVES - ME inscrita no CNPJ 
sob o número 15.062.930/0001-47 no valor de R$ 27.000,00; Itens 
203723, 203724, 211610, R MAFRA - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 17.979.397/0001-08 no valor de R$ 161.910,00. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 17 de Abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO/MT, com CNPJ n° 
03.239.076/0001-62, torna público que requereu junto a SEMA-MT, AS 
LICENÇAS PREVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO DA DRENAGENS 
E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA AVENIDA IDEMAR RIEDI S/N 
BAIRRO INDUSTRIAL ENTRE A RODOVIÁRIA ATE O CÓRREGO 
GONÇALVES, localizado no  Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA.

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 021/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
VENDA DE DIVISÓRIAS, CORTINAS, FORROS, PERSIANAS PARA 
AQUISIÇÃO DE CORTINAS EM PVC PARA ATENDER AS 
DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EM 
ESPECIAL À UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA. 
FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de empresa 
especializada para aquisição de cortinas em PVC para box de 
emergência da Unidade de Pronto Atendimento – UPA, para 
cumprimento de exigências da Vigilância Estadual de Saúde - VISA. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II, da Lei Federal nº. 
8 . 6 6 6 / 9 3 .  C O N T R ATA D O :  FA M A C  A C A B A M E N TO S  E 
DECORAÇÕES LTDA, CNPJ 05.161.520/0001-08. VALOR GLOBAL: 
R$ 4.800,00 (quatro mil e oitocentos reais). VIGÊNCIA: 30 (trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

ADESÃO N° 049/2019
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. 007/2018, na modalidade de 
Pregão Eletrônico nº 019/2017 Processo Administrativo n.º 
23034.015341/2018-25, realizado pelo FUNDO NACIONAL DE 
DESENOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE cujo objeto é o 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DIÁRIO DE 
ESTUNDANTES DENOMINADO DE ÔNIBUS RURAL ESCOLAR 
(ORE), EM ATENDIMENTO AS ESTIDADES EDUCACIONAIS DAS 
REDES PUBLICAS DE ENSINO NOS ESTADOS, DISTRITO 
FEDERAL E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DE 
SORRISO/MT”, mediante as condições estabelecidas no Edital, 
conforme Termo de Referência, que teve como vencedora a empresa: 
MAN LATIN AMERICANA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEÍCULOS 
LTDA., CNPJ N.º 06.020.318/0001-10, sendo aderido ao ITEM: 5 – 
ONIBUS RURAL ESCOLAR  - ORE 3 - no quantitativo de 1 unidade - 
valor unitário de R$ 228.912,00, valor global da adesão R$ 228.912,00.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT



Equipe treina focando na Série C após eliminação na semifinal do Estadual 
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Luverdense estreia no Passo
das Emas contra o Juventude
DA REPORTAGEM

A Série C do Campeo-
nato Brasileiro vai começar 
e a Confederação Brasileira 
de Futebol (CBF) divulgou a 
tabela detalhada do primeiro 
turno, com nove jogos para 
cada equipe.

O Luverdense, repre-
sentante de Mato Grosso na 
competição, está no Grupo 
B, iniciará a disputa dentro 
de casa, no Estádio Passo 
das Emas, e fará mais qua-
tro partidas como mandante 
no primeiro turno. A estreia 
será diante do Juventude, no 
dia 28 de abril, às 16h, em 
Lucas do Rio Verde. Na se-
gunda rodada, o Verdão vi-
sitará o São José, em Porto 
Alegre. O segundo jogo em 
casa será contra o Remo, no 
dia 11 de maio, às 16h15.

DIVISÃO 
DAS CHAVES
Em virtude do ‘domí-

nio’ nordestino na compe-
tição, o Grupo A ficou ex-
clusivamente para equipes 
daquela região brasileira, 
sendo composta por ABC/
RN, Botafogo/PB, Con-
fiança/SE, Ferroviário/CE, 
Globo/RN, Imperatriz/MA, 
Náutico/PE, Sampaio Cor-
rêa/MA, Santa Cruz/PE e 

Treze/PB.
Já a chave B será com-

posta pelas equipes das 
demais regiões, incluindo 
Norte, Centro-Oeste, Su-
deste e Sul. Desta forma, o 
Luverdense precisará fazer 
longas viagens, enfrentando, 
por exemplo, o Ypiranga, de 
Erechim/RS, na 7ª rodada, 
e logo em seguida viajando 
para Belém/PA, onde encara 
o Paysandu. As demais equi-
pes que compõem o grupo 
são Tombense/MG, Volta 
Redonda/RJ, São José/RS, 
Paysandu, Remo/PA, Juven-
tude/RS, Boa Esporte/MG e 
Atlético/AC.

TEMPORADA
2019
No Campeonato Mato-

-grossense, o Luverdense se 
classificou em quarto lugar, 
eliminou o Sinop nas quar-
tas de final, mas acabou su-
perado pelo Cuiabá, com 
duas derrotas, nas semifinais.

Em compensação, foi o 
melhor representante do es-
tado na Copa do Brasil, sain-
do na terceira fase após ser 
superado pelo Fluminense 
(empate em 0 a 0 e derrota 
por 2 a 0. A equipe de Lu-
cas do Rio Verde conquistou 
mais de R$ 2,3 milhões em 
premiação.

SÉRIE C| No Grupo B, Verdão do Norte terá cinco jogos do primeiro turno em seu estádio

Foto: Júnior Martins

Foto: LEC

TÊNIS

Marvin vence 2° 
torneio consecutivo 
do estadual

SOB PRESSÃO

Gesto de Coutinho gera polêmica

PANTURRILHA E COLUNA

Pablo está fora do 
São Paulo em final 
contra o Corinthians

Jovem sinopense tem dominado categoria de maior 
nível técnico

Foto: rEprodução/sport

Foto: assEssoria

“Sport” fala em “falta de respeito” à torcida do Barça

Pablo desfalcou o time contra Palmeiras e Corinthians

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Marvin Spiering supera 
Robson Nunes por dois sets a 
zero na final do torneio Ins-
tituto Darwin Odontologia 
Open de Tennis, na princi-
pal categoria, a 1ª Classe Pro, 
encerrado no último fim de 
semana, válido pela segunda 
etapa do Circuito Estadual 
de Tênis de Mato Grosso, na 
Benegas/Cia do Tênis, em 
Cuiabá, e se distancia na li-
derança do ranking. A próxi-
ma etapa do estadual será de 
25 a 28 de abril em Sinop.

“Previ que o preparo fí-
sico prevaleceria pelo horá-
rio da final, numa manhã de 
um domingo de sol. Come-
cei a final um pouco ansioso, 
mas depois a bola encaixou, 
o jogo fluiu e o físico fez a 
diferença. Me motiva vencer 
novamente, me mostra que 
tenho mantido um nível le-
gal de tênis, pois não é fácil 
vencer com boa diferença de 
placar, ainda mais contra os 

ASSESSORIA

O noticiário sobre Phi-
lippe Coutinho no Barcelo-
na começou com uma pos-
sível reunião para discutir 
sua permanência no clube. 
Depois, passou pela decla-
ração do presidente Josep 
Bartomeu de que o brasi-
leiro ficará no time. Poderia 
seguir para sua boa atuação 
com um golaço na vitória 
por 3 a 0 sobre o Manches-
ter United, mas há um outro 
capítulo. Ao comemorar seu 
gol, o meia-atacante tampou 
os ouvidos e falou palavrões 
bem perceptíveis para quem 
entende a língua portuguesa.

O gesto causou polê-
mica na Espanha. Os jor-
nais especulam para quem 
Coutinho direcionava suas 
palavras. O jogador não deu 
entrevistas, e a análise unâ-
nime da atitude é de que o 
brasileiro tenha dado uma 
resposta a alguns torcedores 
que o vaiavam nos últimos 
jogos no Camp Nou e parte 
da imprensa, que o critica-
va. No entanto, o “Sport”, de 
Barcelona, não aliviou para 
o camisa 7. Chamou o ato de 

DA REPORTAGEM

Pablo está fora do São 
Paulo para a segunda final 
do Paulistão contra o Corin-
thians, neste domingo, às 15h 
(de Brasília), na Arena Corin-
thians. Nos últimos dias, ele 
passou a sentir fortes dores 
na coluna lombar e foi a um 
hospital da capital paulista 
na última terça-feira, quan-
do teve diagnosticado um 
problema no local.

As dores na coluna 
lombar de Pablo começaram 
após uma pancada sofrida 
contra o Ituano, no segundo 
jogo das quartas de final, no 
dia 27 de março.

Apesar disso, o atacan-
te foi para o duelo diante do 
Palmeiras, pela primeira se-
mifinal, no Morumbi, no dia 
30 de março. Na ocasião, ele 
sofreu uma nova pancada, 
desta vez nas panturrilhas, 
em um choque com Marcos 
Rocha, do Palmeiras.

Após essa pancada, pas-
sou a ter dores e falta de força 
na perna. O atacante foi sub-

bons tenistas de Mato Gros-
so”, disse Spiering, 21 anos, 
1,90m de altura e cerca de 
76kg.

Na 1ª Classe Profissio-
nal, Marvin Spiering (Sinop) 
venceu Júlio Manoel Bene-
gas (Sorriso) nas oitavas por 
6/0 e 6/1, em seguida ganhou 
de Emerson Gonçalves (de 
Cuiabá) nas quartas de final 
por 6/4 e 6/1, passou por 
Kennedy Gregório (Cuiabá) 
nas semifinais por 6/1 e 6/1 e 
foi campeão ao superar Ro-
bson Nunes (de Cuiabá) na 
final por 6/2 e 6/0. Ele foi 
campeão nos dois torneios 
deste ano e está invicto com 
o total de sete vitórias em 
sete partidas.

“Não posso me dar to-
talmente o crédito dessas vi-
tórias, mas aos meus pais por 
terem me dado a oportuni-
dade de treinar fora do país. 
Eles sempre bancaram meus 
treinamentos. Não posso ser 
metido de achar que foi tudo 
graças a mim que consegui 
ter um bom nível de tênis. 

metido a diversos exames e 
não teve uma lesão muscular 
diagnosticada. 

O tempo de recupera-
ção para esse tipo de proble-
ma é imprevisível. No dia a 
dia, a comissão técnica do 
São Paulo já trabalhava com 
a informação de que Pablo 
não voltaria para a final. Por 
isso, pensa em opções para 
substituí-lo.

Everton ganhou o lugar 
do atacante no segundo jogo 
contra o Palmeiras, parti-
da na qual o Tricolor atuou 
sem um centroavante en-
tre os titulares. Na primeira 
final contra o Corinthians, 
no Morumbi, Everton jogou 
como volante no lugar de Li-
ziero, machucado, e Gonzalo 
Carneiro fez a função de ata-
cante centralizado.

Pablo chegou a tentar 
voltar a treinar com bola no 
campo, mas não conseguiu 
por conta das dores. Por isso, 
ele desfalcou o time nos dois 
últimos jogos. O centroa-
vante no total tem 15 jogos e 
quatro gols nesta temporada.

Não me gabando, eu entendo 
que outros não tiveram essa 
oportunidade que eu tive e 
só por isso estou num nível 

de tênis que estou hoje”, fi-
naliza o campeão, Marvin 
Spiering, tenista desde os 
seis anos.

“falta de respeito” aos torce-
dores.

Questionado sobre o 
episódio, o técnico do Bar-
celona, Ernesto Valverde, 
tentou se esquivar. Mas 
ressaltou que é preciso sa-
ber conviver com a pressão 
no clube. “Eu não sei o que 
aconteceu. Eu fico com o go-
laço que ele marcou. Se foi 
injusto? Tem que ver, temos 

que saber que estamos em 
um clube onde o nível de 
exigência é muito alto, onde 
tem que ganhar tudo, onde 
existe uma grande carga mi-
diática ao redor e todos es-
tamos sujeitos a essa crítica. 
Sabemos o mundo em que 
estamos, mas tampouco po-
demos exigir que Coutinho 
esteja marcando gols perma-
nentemente, declarou.

Philippe Coutinho che-
gou a 11 gols em 47 jogos na 
temporada, dos quais 32 fo-
ram como titular. Ele per-
maneceu na equipe principal 
mesmo com a recuperação 
de Dembélé, que ocupava a 
vaga no ataque pelo lado es-
querdo antes de se lesionar. 
O brasileiro fez o seu tercei-
ro gol em nove partidas na 
Liga dos Campeões.
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Reeducanda em sala de aula da penitenciária Ana Maria 
do Couto, em Cuiabá 

MT está entre principais estados
em número de presos estudando
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As salas de aulas dentro 
de 49 unidades prisionais 
do Sistema Penitenciário de 
Mato Grosso representam 
para muitos reeducandos a 
porta de entrada para uma 
nova oportunidade e a chan-
ce de seguir um rumo dife-
rente na vida.

Neste ano, as 102 salas de 
aulas recebem diariamente 
2.556 reeducandos que estão 
matriculados na educação 
básica. A Penitenciária Cen-
tral do Estado, em Cuiabá, e 
a Penitenciária Regional Ma-
jor Eldo Sá Corrêa, em Ron-
donópolis, abrigam o maior 
percentual de estudantes.

Coordenadora pedagógica 
da penitenciária de Rondo-
nópolis, Creuza Ribeiro, ex-
plica que a unidade possui 
nove salas de aula para aten-
der 253 reeducandos ma-
triculados nos ensinos fun-
damental e médio. O corpo 
pedagógico compreende 12 
professoras. Neste mês tam-
bém terá início o cursinho 

preparatório de vestibular 
Zumbi dos Palmares para 
aqueles que estão no último 
ano do ensino médio.

“Nossa equipe busca ofe-
recer aulas dinâmicas e que 
atraiam o interesse dos re-
cuperandos, pois sabemos 
da dificuldade de cada um. 
Daqui já saíram muitos deles 
para a universidade, portanto 
a educação é uma chance de 
recuperação e de novas pers-
pectivas para quem se dedi-
ca”, menciona a pedagoga.

RONDONÓPOLIS
De acordo com dados do 

Levantamento Nacional de 
Informações Penitenciárias 
(Infopen), do Ministério da 
Justiça, Mato Grosso está 
entre os dez estados da fe-
deração em número de pes-
soas privadas de liberdade 
que participam de atividades 
educativas e laborais.

A coordenadora do Núcleo 
de Educação nas Prisões da 
Secretaria de Segurança Pú-
blica, Fabiana Magalhães, 
destaca que os professores 
nas unidades têm se empe-
nhado a cada ano para am-

ANO LETIVO | Atualmente são 2.556 reeducandos matriculados e 146 professores envolvidos nas unidades prisionais
Foto por: SiSpen

Foto: Divulgação

ABUTRES SOLIDÁRIOS

Após vandalismo, escola em
Feliz Natal recebe mutirão

SORRISO

Muro de ginásio é pichado em
alusão a facções criminosas

SINOP

CRAS entrega ovos de 
Páscoa para crianças 
e adolescentes

Em ação: mutirão vai na contramão do vandalismo 

Foto: aSSeSSoria

Foto: portal SorriSo

Público-alvo participa de oficinas nos centros durante todo o ano 

Prefeitura iniciou trabalho de revitalização 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

No último sábado (13), 
a Escola Estadual André An-
tônio Maggi, em Feliz Natal, 
recebeu um mutirão forma-
do pela comunidade escolar, 
alunos e pelo grupo de mo-
tociclistas Abutres para pin-
tar o prédio que foi alvo de 
vandalismo no último dia 29 
de março, quando as paredes 
amanheceram com várias 
inscrições, principalmente 
palavrões.

Para a diretora da es-
cola, Rejane Rigo de Paula, 
a participação dos alunos é 
importante para conscien-
tização. “Foi uma ação pre-
ventiva e de sensibilização, 
pois os alunos ajudaram na 
pintura e, com isso, tiveram 
a consciência de que a escola 
é um bem público, ou seja, 
é deles também. Esse mo-
mento de conscientização é 
importante porque os alunos 
ajudarão na conservação do 
prédio de nossa escola”, des-
taca.

Para o assessor pedagó-
gico, Zeferino Passos Júnior, 
que atende Feliz Natal, a 
participação da comunidade 
escolar e do grupo de moto-

DA REPORTAGEM

O muro do ginásio po-
liesportivo do bairro São 
José, em Sorriso, foi alvo de 
pichações em alusão a fac-
ções criminosas. Ainda não 
se sabe quem foram os res-
ponsáveis. 

Nesta tarde, a Prefeitu-
ra já iniciou o trabalho de re-
vitalização do ginásio. O tra-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Assis-
tência Social de Sinop realiza 
durante esta semana ação em 
comemoração à Páscoa junto 
a crianças e adolescentes que 
são assistidas pelas unidades 
dos Centros de Referência de 
Assistência Social (CRAS).

No início da semana, 35 
crianças e adolescentes, com 
idades entre 7 e 15 anos, que 
participam das oficinas de 
violão e artes do CRAS Boa 
Esperança, tiveram uma tar-
de de socialização e diversão. 
Ao final da atividade, foram 
entregues ovos de Páscoa, 
doados pela iniciativa priva-

da e também produzidos du-
rante as oficinas de ovos de 
Páscoa realizadas no início 
do mês na unidade.

A ação é realizada no 
decorrer da semana e encer-
ra hoje (18) nas unidades do 
CRAS Palmeiras e Menino 
Jesus. “A ação tem por obje-
tivo a interação e diversão. 
São crianças e adolescentes 
que frequentam nossas ofici-
nas no decorrer do ano e esta 
é também mais uma forma 
de fortalecer o vínculo en-
tre eles e a equipe do CRAS, 
que os acompanha em todas 
as atividades”, afirma a coor-
denadora da Proteção Social 
Básica, Lilian Pedroski.

balho de pintura está sendo 
acompanhado pela Polícia 
Militar, que faz a segurança 
dos funcionários.

A PM, com o apoio do 
Centro Integrado de Opera-
ções Aéreas (Ciopaer), defla-
grou, no bairro e proximi-
dades, a “Operação Cidade 
Segura” que visa reduzir ho-
micídios e demais crimes no 
município.

SUPORTE NECESSÁRIO 

Em Rondonópolis, a Escola Muni-
cipal Bonifácio Sachetti, recebeu 11 no-
vos computadores e mobiliário neces-
sário, por meio de doação da Secretaria 
de Estado de Ciência e Tecnologia (Se-
citec). Segundo a secretária municipal 
de Educação, Carmem Garcia Monteiro, 
os computadores ajudam na dinâmica 
de ensino pedagógico. “É muito impor-
tante contar com um suporte pedagó-
gico como este, que busca contribuir 
para que os estudantes compreendam a 
melhor forma de utilizar a internet e as 
redes sociais”, ressalta Carmem.

SEBRAE APRESENTA

A Secretaria Municipal de Desen-
volvimento Econômico e Agricultura de 
Colíder, está fortalecendo parcerias com o 
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pe-
quenas Empresas (Sebrae), para implantar 
programas voltados à produção de leite e 
de peixe no município, e garantir também 
a comercialização da produção. Os custos 
da parceria serão divididos, Sebrae entra 
com 70%, o produtor contribui com 15% e o 
restante será bancado pela Prefeitura que 
também cederá maquinário com o valor 
da hora bem abaixo daquele praticado no 
mercado local.

PRÊMIO PROFESSORES DO 
BRASIL

Cuiabá sediará pela primeira vez, no dia 
28 de novembro o 12o Prêmio Professores do 
Brasil. As inscrições começaram terça-feira 
(16), e vão até 31 de maio. Podem participar 
professores da rede pública de todo país. Se-
rão critérios de avaliação: criatividade, rele-
vância, colaboração para a sociedade e re-
cepção dos alunos. Podem concorrer em duas 
categorias, gerais e temáticas. Concorrerão 
também em categorias de prêmios, nacional, 
estadual e regional. as inscrições devem ser 
feitas somente pelo portal www.premiopro-
fessoresdobrasil.mec.gov.br.

Divulgação

ciclistas é altamente positiva. 
A Polícia Militar parti-

cipa com o Projeto Luz do 
Amanhã e já agendou uma 

palestra para os estudantes 
sobre comportamento na 
escola. A prefeitura do mu-
nicípio doou as tintas para a 

recuperação das paredes pi-
chadas. Cinco suspeitos fo-
ram levados para Delegacia 
local que investiga o caso.

pliar a oferta de atividades 
educacionais e alcançar o 
maior número de alunos.

“Temos 146 professores 
que atuam nas 49 unidades 
e junto com gestores se uni-
ram num esforço conjun-
to para ampliar o alcance 
das atividades educacionais 
com as pessoas privadas de 
liberdade”, reforça Fabiana, 
acrescentando que a Esco-
la Estadual Nova Chance é a 
responsável pela parte peda-
gógica e professores.

Na Penitenciária feminina 
Ana Maria do Couto May, 60 
mulheres estão matriculadas 
para a aulas deste ano. Qua-
tro professoras se revezam 
nas atividades, com apoio 
da coordenadora pedagógica 
Margaret Anderson. Ela pon-
tua que as atividades extra 
complementam e reforçam o 
aprendizado em sala de aula.

“Para este semestre foram 
programadas atividades do 
mês da mulher, em que fala-
mos sobre empoderamento 
feminino; em abril realiza-
mos sarau cuiabano em ho-
menagem aos 300 anos de 
Cuiabá e em maio teremos 

atividades em relação ao dia 
das mães. Em junho tere-
mos festa cultural com foco 
nas festas juninas”, comenta 
Margaret.

CHANCE DE INCLUSÃO
A unidade feminina, a 

maior no Estado, também 
tem dois projetos em anda-
mento envolvendo arte – a 
oficina de teatro – e o Reflo-
reSer, que terá um viveiro 
de mudas e cultivo de flores 
tropicais em uma área da pe-
nitenciária.

Maior unidade prisional de 
Mato Grosso, a Penitenciária 
Central do Estado tem 14 sa-
las de aula para os 390 ree-
ducandos matriculados. De 
acordo com a pedagoga Ro-
zelvira Salles, o corpo forma-
do por 28 professores desen-
volve atividades que incluem 
alfabetização, ensino funda-
mental e ensino médio. 

Dados do Infopen apontam 
que dos presos em unidades 
de Mato Grosso, 37% têm en-
sino fundamental incomple-
to. “Podem te tirar a roupa, 
a dignidade e a liberdade, 
mas o conhecimento jamais”, 

acredita Fabiana, reforçando 
que o estudo para quem está 
privado de liberdade é uma 
nova chance de ser inserido 
na sociedade, a qual é ex-
cludente por si só. “Oferecer 

essa chance é dar mão para 
aquele que precisa de uma 
oportunidade de transfor-
mação e talvez os professo-
res, representados em sala de 
aula, sejam essa mão amiga”.



www.danielcoutinho.com.br

Agora o Pátio Piemonte, conta com mais 
uma incrível marca para melhor atender os 
visitantes. Inaugurou no espaço, a mais 
nova unidade da Carolina Veículos. A 
respeitada concessionária autorizada 
Volkswagen, está mais pertinho de você e 
com uma novidade maravilhosa. Durante 
o coquetel de inauguração, foi lançado o T-
Cross,  um carro com mui to mais 
dinamismo e inteligência tecnológica. 
Além do motor TSI que proporciona mais 
economia e potência garantida. Confira 
alguns click's desse delicioso dia! 
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