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BANDIDOS FUGIRAM

Autoescolas
deverão
cumprir
índice de
aprovação

Mulher é
morta em
assalto
em Sinop

Em portaria publicada 
neste mês pelo Detran-MT, os 
Centros de Formação de Condu-
tores, a partir de agora deverão 
cumprir um índice de 60% de 
aprovação de seus candidatos 
na obtenção da CNH, para que 
possam renovar seu credencia-
mento.                             Página - 3

Elza Maria da Conceição 
morreu durante uma tentativa 
de assalto no sábado em Sinop. 
Segundo boletim de ocorrência, 
ela estava em uma moto acom-
panhada de um homem no bair-
ro Maria Vindilina. Dois homens 
em outra moto se aproximaram 
e anunciaram o assalto.    

 Página - 7

Cuiabá é
novamente
campeão
invicto
O Cuiabá conquistou seu 9º título 
mato-grossense após empatar com 
o Operário VG por 2 a 2. Porém, 
como no jogo de ida o Dourado 
venceu por 2 a 0, garantiu mais 
uma conquista para sua sala de 
troféus. Este foi o terceiro conse-
cutivo da equipe, o segundo segui-
do de forma invicta.           Página  - 6

ASSESSORIA

DIVULGAÇÃO

JORRANDO ÁGUA

Se barragem romper, 15
famílias serão atingidas
Laudo técnico produzido pela Prefeitura de Bom Jesus do Araguaia apontou 
que a represa está provocando risco iminente para pelo menos 15 famílias que 
moram à jusante da barragem. No local, foi detectado inclusive um buraco, por 
onde jorra uma grande quantidade de água.

KAREN MALAGOLI/ALMT
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PEIXOTO DE AZEVEDO

Prefeito assina 
convênios com APAE
O prefeito de Peixoto de Azevedo, Maurício Fer-
reira, participou da comemoração de páscoa na 
APAE. Ele assinou dois convênios para a APAE, no 
valor total de R$ 145,7 mil. Página  - 3



Parcelado no cartão...
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seus produtos através de lojas virtuais, 
o que acaba por atrair clientes com a 
identidade com a marca e com o pró-
prio marketing, visto que tais empresas 
fazem grandes investimentos nessa 
área.

Os riscos existem 
e posso dizer que 
cada vez maiores e 
mais bem elaborados. 
E, infelizmente, um 
número extremamen-
te grande de pesso-
as têm prejuízos por 
conta disso todos os 
dias.

Uma coisa que 
devemos estar atentos é que está mais 
“claro”, mais “fácil” perceber quando 
algo não está certo. Mas, evidentemen-
te, os riscos existem, e, principalmente 
para o usuário “leigo”, todo o cuidado é 
pouco.

E a gente vai fi cando 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 visi-
tar nosso perfi l em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Parcelamentos são, sem dúvidas, 
grandes chamarizes para atrair clien-
tes para compras online. A facilidade de 
comprar sem sair do lugar e receber o pro-
duto em casa só fi ca mais “atraente” com 
a possibilidade de pagar em “suaves par-
celas”. E para 
pagamento 
parcelado na 
grande rede o 
cartão de cré-
dito se tornou 
opção “padrão”.

Por mui-
to tempo esse 
tipo de compra 
pareceu extre-
mamente “perigosa” aos olhos da maio-
ria dos internautas, e apenas um grupo 
pequeno se aventurava a comprar dessa 
forma. O tempo foi passando, a internet 
foi se tornando mais popular e mais “pró-
xima” das pessoas, assim como os car-
tões de crédito foram se tornando mais 
“comuns”. Essa combinação culminou 
com uma grande quantidade de usuários 
fazendo suas compras com parcelamen-
to no cartão, através de lojas online.

Você pode me perguntar se os riscos 
fi caram menores com o tempo. A respos-
ta é “não”. Isso mesmo: não. O que tem 
acontecido é que um número cada vez 
maior de lojas de renome está oferecendo 
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Nos últimos dias, o quadro institucional sofreu 
uma surpreendente deterioração com origem de 
onde menos se esperava: a Corte Suprema brasileira. 
Ao se arvorar no direito de abrir inquérito, investigar 
e julgar ao mesmo tempo, o Supremo Tribunal Fede-
ral (STF) concentrou uma escala inédita de poderes 
que, previsivelmente, levou ao atropelo do bom sen-
so quando não dos próprios valores da democracia 
e da Constituição pela qual deveria ser o primeiro a 
zelar.

O embate aberto entre a Procuradoria Geral da 
República (PGR) e o ministro Alexandre de Moraes é 
um fator de desestabilização. A questão torna-se ain-
da mais preocupante quando se leva em consideração 
as características dos outros poderes: um Congresso 
com largas bancadas dotadas da irresponsabilidade 
ou do exotismo e um Executivo povoado por bolsões 
que seguem um guru tresloucado, com infl uência a 
partir dos Estados Unidos.

No atual quadro de instabilidade, o pior que po-
deria acontecer é a Corte Suprema se desmoralizar 
em espasmos de autoritarismo. E, sem dúvida, é isso 
que ocorre com a absurda censura a um site e revista 
que entrará para a história como um dos mais desas-
trosos gestos contra a reputação do STF. A reporta-
gem, que não indicava nenhum delito do presidente 
do STF, Dias Toff oli, e era virtualmente ignorada até 
o fi m de semana, espalhou-se como fogo em palha 
após a censura e lançou uma nuvem sobre o Supre-
mo. Não bastasse tal equívoco, seguiu o ministro de-
terminando a caça a detratores da instância máxima 
de justiça, entre os quais um general da reserva que 
concorreu ao governo do Distrito Federal no ano 
passado.

É certo que as redes sociais se prestam para 
grosserias, ofensas e desinformação. Ainda assim, o 
caminho para neutralizá-las não é a violência ou a 
censura, mas a valorização da informação correta. E, 
se for o caso, a busca da reparação judicial baseada na 
ampla legislação vigente.

Ao dar eco às críticas de que age em causa pró-
pria, uma parte da Corte Suprema comete um aten-
tado moral contra a instituição. Com isso, mancha 
injustamente a história de defesa das liberdades e das 
garantias constitucionais da ampla maioria de seus 
atuais e passados membros, além de constranger des-
necessariamente o Poder Judiciário como um todo 
e abrir um abismo de desavenças com o Ministério 
Público. Ninguém ganha com o confronto entre STF 
e PGR, a não ser os delinquentes ou aqueles que tor-
cem pela derrocada do Estado de direito e da demo-
cracia.

Editorial

Quadro de instabilidade

Ranking dos Políticos - Facebook

bo se capitalizar ou, em palavras mais dire-
tas, tenha dinheiro sufi ciente para bancar 
sua produção para não precisarem de em-

préstimo bancário.
Imagino que as tradings nem pensam em 

emprestar dinheiro para eles. Medo da grita-
ria nacional e mundial.

Nos Estados Unidos, Nova Zelândia, Aus-
trália, lugares de muitos índios, eles podem 
ganhar dinheiro com suas terras. Plantam, 
exploram jogos e cassinos ou o turismo in-
dígena. Não fi cam dependentes de ajudas 
governamentais. Aqui a lei impede qualquer 
movimentação nessa direção.

Mas, vem cá, se os Parecis têm 1,3 mi-
lhões de hectares, não poderiam usar 5% des-
sa área para soja e milho e deixariam 95% de 
reserva? Não se está falando em mexer em 
terras de tribo indígena no meio da Amazô-
nia, em estágio cultural diferente.

Mas no caso dos Parecis, mais acultura-
dos, por que não? Ganhariam algum dinheiro 
e não precisariam fi car dependentes de ajuda 
pública.

Já se teve movimentação no Congresso 
para modifi car a lei sobre terras indígenas 
para plantar, arrendar e até mesmo mexe no 
vespeiro do mineral existente ali.  Não seria 
interessante este assunto voltar à pauta do 
Congresso?

Será que, se fi zer uma pesquisa entre os 
mais de 800 mil índios do Brasil, a maioria 
não toparia essa alteração? São relativamen-
te incapazes e não pode ter tal pesquisa com 
índios? E se fi zer a mesma pesquisa entre 
os demais brasileiros? Você não acha que a 
maioria daria apoio à revolucionária ação 
dos Parecis de MT? Esses índios estão fazen-
do história.

SANDRO BRANDÃO CAMPOS É ANALIS-
TA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DA 
MTI, ESPECIALISTA EM NEGÓCIOS ELE-
TRÔNICOS

A revolução dos Parecis

AFAGO PELA PREVIDÊNCIA
Para o Governo Federal, o engajamento 

das lideranças políticas nos estados é fun-
damental para a aprovação da reforma na 
Previdência Social neste ano. O ministro da 
Economia, Paulo Guedes, cogita fazer um 
“afago” aos governadores em troca de mais 
engajamento. A estratégia é passar para os 
estados os valores que os servidores públi-
cos pagaram ao INSS antes de ingressarem 
no serviço público. A estimativa é que o re-
curso a ser repassado chegue a R$ 5 bilhões.

CHURRASCO E 
HAPPY HOUR
Registrado como partido político somente 

em 2015, o Novo, idealizado pelo bancário João 
Amoêdo, inovou com propostas como não uti-
lizar dinheiro público e cobrar mensalidades 
de seus fi liados para se manter. Para atrair 
novos fi liados e possíveis candidatos para as 
eleições municipais 2020, o núcleo da sigla 
em MT, comandado pelo analista de sistema 
Anderson Iglesias, tem promovido encontros 
bastante informais, como churrascos e happy 
hour. Alinhado as ideias do liberalismo eco-
nômico, o Novo ainda não teve nenhum repre-
sentante eleito no Estado.

MEU TIME, MINHA PAIXÃO
A Prefeitura de Cuiabá lançou o projeto 

Bom de Bola, Bom de Escola, com um novo 
projeto embutido que é o “Meu Time, minha 
paixão”, que vai apresentar para as crianças 
da rede pública municipal os dois principais 
times da história de Cuiabá que são Mixto 
e Dom Bosco. O programa foi ampliado este 
ano por determinação do prefeito Emanuel 
Pinheiro e acontecerá em quatro polos, no 
CPA, Pedra 90, Coophamil e Dom Aquino. No 
total 800 crianças e adolescentes de 6 a 14 
anos estão inscritas no projeto, o dobro do 
ano passado.

Uma série de explosões em hotéis de luxo e igrejas católicas durante a ce-
lebração da Páscoa no Sri Lanka deixou 207 mortos e mais de 450 feridos no 
domingo (21). Nenhum grupo reivindicou a autoria das ações. Sete pessoas 
foram presas durante operação de captura dos suspeitos na capital Colombo. 
Dois policiais morreram na ação.

As opções de parcelamento oferecidas na internet são, 
na maioria das vezes, extremamente atraentes, espe-
cialmente se levarmos em consideração as facilidades 
envolvidas. Se você, porém, não tiver o devido cuidado 
e fornecer suas informações em sites que tenham como 
objetivo causar prejuízos para o usuário, as “dores de 
cabeça” podem ser imensas.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Chamila Karunarathne/AP

ALFREDO DA MOTA 
MENEZES

Funai, Ibama e MPF são contra essa 
atividade dos Parecis. Baseiam em 
texto de lei que proíbe o índio explorar 
suas terras dessa maneira

Índios Parecis de Mato Grosso podem es-
tar começando uma revolução no meio indí-
gena no país. Estão enfrentando uma bata-
lha porque plantam soja e milho em 10 mil 
hectares de suas terras.

São três mil índios dessa etnia, distribu-
ídos em 63 aldeias. Possuem 1,3 milhão de 
hectares de terras. Eles tiram três sacas por 
hectare do que colhem para, na venda, distri-
buir dinheiro para todos os índios da tribo. 
Mais de 180 índios Parecis que trabalhavam 
como empregados em fazendas voltaram 
para suas comunidades para plantarem.

Funai, Ibama e MPF são contra essa ati-
vidade dos Parecis. Baseiam em texto de lei 
que proíbe o índio explorar suas terras dessa 
maneira.

Que se deve manter a tradição cultural 
indígena e querem o cumprimento disso. 
Teve até momento de confronto quando os 
índios prenderam agentes da Funai para 
forçarem que esse instituto permitisse que 
plantassem.

Esses órgãos mostram que os índios es-
tariam cometendo ainda dois outros atos ile-
gais: arrendar terras e plantar soja transgê-
nica. Não pode.

Tem lideranças indígenas dali que defen-
dem que o melhor caminho para o índio se-
ria plantar e não arrendar. Aprendem mais, 
escapariam da dependência secular que car-
regam.

Grupos de índios Parecis criaram Coope-
rativas para que eles mesmos comprem in-
sumos para sua produção e possam vender, 
sem intermediários, suas safras. Mesmo em 
Cooperativas não podem ter acesso ao cré-
dito bancário. A lei não permite. Daí que al-
guns usam o estratagema de intermediação 
de produtores rurais e até mesmo do arren-
damento.

Isso tudo acabaria no momento que a tri-

IMAGEM DO DIA

“Ninguém ganha com o confronto 
entre STF e PGR, a não ser os que 
torcem pela derrocada do Estado de 
direito

“

 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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Em coletiva de imprensa Emanuel sinaliza não disputar eleição 

Emanuel Pinheiro descarta 
concorrer à reeleição em 2020
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A vida do prefeito de 
Cuiabá, Emanuel Pinheiro 
(MDB), não vai nada bem 
no que se refere ao seu car-
go como gestor da capital do 
estado.

Na manhã de ontem 
(22), o emedebista em con-
versa com os jornalistas si-
nalizou que não deve correr 
à reeleição municipal em 
2020. Tanto é que liberou sua 
base política para iniciar as 
tratativas de um nome para 
substituí-lo.

“Eu já liberei minha 
base. Sou candidato a cum-
prir os meus compromissos 
com a população cuiabana. 
Eleição ou calendário eleito-
ral é em 2020. Eu não discuto 
eleição agora e a tendência é 
eu não ser candidato, tanto é 
que eu já liberei toda a minha 
base, meus companheiros, 
que quem quiser construir a 
candidatura, pode construir”, 
afirmou.

Durante a coletiva de 
lançamento da campanha 
de vacinação do município, 
o prefeito foi questionado 
sobre o nome do presidente 
afastado da Assembleia, Edu-
ardo Botelho (DEM), sobre 

ser um nome para substituí-
-la na prefeitura. 

“O Botelho é um grande 
nome para qualquer cargo, 
prefeitura de Várzea Grande, 
prefeito de Cuiabá, senador 
da República, conselheiro do 
Tribunal de Contas – quase 
foi ele também –, então ele 
é um “coringão”, um político 
articulado, tem, no exercício 
de presidente da Assembleia, 
se fortalecido e ajudado mui-
to Cuiabá”, avaliou.

DESGASTADO
A primeira-dama, Már-

cia Pinheiro, é hoje o princi-
pal nome de influência para 
que o prefeito não entre no-
vamente na disputa. Nos úl-
timos tempos Emanuel vem 
sendo algo de fortes críticas 
não só da oposição, como 
também de membros de seu 
próprio partido, em relação 
a condução da crise na Santa 
Casa de Cuiabá.

Além disso, no início do 
mês ele foi denunciado pelo 
Ministério Público Estadu-
al que ingressou com uma 
ação por improbidade admi-
nistrativa contra o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB), e 
outros envolvidos na Opera-
ção Sangria, que investigou 
esquema de monopólio dos 

NA CAPITAL | Rodeado por crises, ataques da oposição e até fogo amigo Emanuel não deve concorrer ano que vem
FOTO: MaTO GrOssO Mais

PARA MANTER CREDENCIAMENTO

Autoescolas deverão cumprir 
índice de aprovação de 60% 

PEIXOTO DE AZEVEDO

Prefeito assina convênios com a APAE

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Em portaria publicada 
este mês pelo Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT), 
os Centros de Formação 
de Condutores, a partir de 
agora deverão cumprir um 
índice de 60% de aprovação 
de seus candidatos na obten-
ção da Carteira Nacional de 
Habilitação (CNH), para que 
possam renovar seu creden-
ciamento.

Ainda de acordo com 
a nova determinação colo-
cada em vigor, o controle 
e a avaliação das ativida-
des e resultados serão feitos 
mensalmente pelo próprio 
Detran-MT. E quando o ín-
dice mínimo exigido não 
for atingido pelos Centros 
de Formação, eles terão que 
apresentar um Plano Peda-
gógico para a melhoria do 
processo de ensino e apren-
dizagem.

Segundo o diretor de 
Habilitação do Detran-MT, 

DA REPORTAGEM

O prefeito de Peixoto de 
Azevedo, Maurício Ferreira 
participou da comemoração 
de páscoa na Associação de 
Pais e Amigos dos Excepcio-
nais (APAE). O coelhinho da 
Secretária de Assistência So-
cial foi recebido pelos alunos 
no refeitório da instituição e 
entregou ovos de chocolate a 
todos os presentes.

Alessandro Alencar, o órgão 
já registra cerca de 200 noti-
ficações, de um total de 300 
CFCs credenciados no Esta-
do. Ao todo, 90% dos CFCs 
apresentaram índices de 
aprovação abaixo do míni-
mo. Em um dos casos, após 
avaliações feitas nos primei-
ros meses deste ano, um dos 
credenciados apresentou ín-
dice de 7% de aprovação dos 
candidatos.

“Já começaremos a exi-
gir a apresentação dos planos 
pedagógicos aos CFCs nessa 
situação e, permanecendo 
os baixos índices em setem-
bro deste ano o Detran-MT 
começará a utilizar o índice 
abaixo dos 60% para fins de 
descredenciamento”, conta 
ele, lembrado que a exigên-
cia segue Resolução 358 do 
Conselho Nacional de Trân-
sito (Contran).

Os Centros de Forma-
ção de Condutores têm até 
três meses para se adequa-
rem às mudanças e caso os 
índices persistam em ficar 
abaixo dos 60% os diretores 

Ferreira e o diretor da 
instituição, Evandro Kom-
mers assinaram dois convê-
nios para a APAE, no valor 
total de R$ 145,7 mil. Hoje, a 
entidade atende 72 Alunos, 
de um a 69 anos, com fun-
cionamento das 12h às 17h. 
São 19 servidores em seu 
quadro funcional. O prefeito 
ainda se comprometeu em 
realizar mais um repasse no 
valor de R$ 25 mil.

INTRIGA DA 
OPOSIÇÃO?
Emanuel Pinheiro (MDB), 

prefeito de Cuiabá, disse que 
opositores tentam ligá-lo a 
Operação Sangria que investi-
gou um esquema de monopoli-
zação do sistema de saúde na 
prefeitura da capital e no Go-
verno do Estado. A declaração 
é referente as informações que 
circulam de que o ex-secretário 
Municipal de Saúde Huark Dou-
glas Correia, atualmente preso, 
o apontaria em uma suposta de-
lação premiada. 

RECUSADA CALAMIDADE 
FINANCEIRA 

Governo Federal não reconhece ca-
lamidade financeira decretada pelo gover-
nador de Mato Grosso, Mauro Mendes. De 
acordo com o Tesouro Nacional, o decreto 
só se aplica em casos de desastres naturais 
e não em casos financeiros, sendo assim 
não tem validade jurídica. Rogério Gallo, 
secretário Estadual de Fazenda declarou ao 
G1, que estão previstas para este ano, despe-
sas acima da arrecadação, gerando déficit 
de R$ 1,7 bilhão. Declarou ainda que estão 
tentando receber R$ 400 milhões do Auxílio 
Financeiro para Fomento das Exportações 
(FEX).

RIVA JULGADO 
A REVELIA

O juiz da Vara de Ação Civil Públi-
ca e Ação Popular, Bruno D’Oliveira Mar-
ques, vai julgar à revelia os réus da ação 
que apura rombo de mais de R$ 2,2 mi-
lhões na Assembleia Legislativa AL/MT. 
José Riva, Humberto Bosaipo, Guilherme 
da Costa Garcia, Geraldo Lauro, Varney 
Figueiredo, não apresentaram defesa. De 
acordo com despacho, o grupo é respon-
sável pelo pagamento de serviços que 
não foram prestados, conforme denúncia 
do Ministério Público do Estado (MP/MT) 
a empresa beneficiada foi Gran Prix Tu-
rismo. 

DiVULGaÇÃO

Os índices se referem à exames teóricos e práticos de direção 
veicular em qualquer processo

FOTO: ChrisTianO anTOnUCCi

Matéria obriga operadoras a informarem clientes sobre descadas-
tramento Ferreira ainda e participou da comemoração de Páscoa 

FOTO: a TribUna
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PLANOS DE SAÚDE 
Projeto obriga informarem 
clientes sobre exclusão de 
hospitais e médicos em MT
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Um projeto de lei apre-
sentado pelo deputado esta-
dual Dr. Gimenez (PV), em 
sessão ordinária na Assem-
bleia Legislativa, obriga as 
operados de planos de saú-
de, a informarem via e-mail 
e telefone, seus clientes, com 
no mínimo 24 horas o des-
credenciamento de hospitais 
e médicos em Mato Grosso.

Atualmente as opera-
doras não têm a obrigação 
de prestar essas informações 
aos seus associados, o que 
segundo o parlamentar acar-
reta situações desagradáveis 
aos clientes.

“Sou médico e já vi 
casos de pessoas que preci-
saram de um atendimento 
específico, ora coberto pelo 
seu plano, descobrir na re-
cepção que aquele hospital 
ou profissional já não fazia 
mais parte do rol de atendi-

mentos e profissionais da sua 
operadora, algo muito cons-
trangedor e inadmissível, 
principalmente na situação 
de um paciente de urgência/
emergência”, enfatizou.

Ainda de acordo com o 
deputado, a indicação feita 
em plenário da ALMT, nada 
mais é para garantir os di-
reitos ao assegurado por lei 
federal e o cumprimento do 
Código de Defesa de Consu-
midor. “Isso é regra básica. 
O cliente tem que ser cons-
tantemente atualizado sobre 
mudanças no plano, no qua-
dro de especialidades médi-
cas e as unidades hospitala-
res cadastradas. Não estou 
criticando a forma como os 
serviços são prestados pelos 
planos de saúde, mas sim a 
falta de informações e fee-
dback ao assegurado sobre 
eventuais mudanças e os 
transtornos que isso causa 
ao cidadão”, concluiu o par-
lamentar.

serviços de saúde.

SEM TRÉGUA
Nem mesmo a aceno 

de que não vai pleitear um 
segundo mandato, Emanuel 
Pinheiro terá vida muito di-
fícil até o término de sua 
atual gestão. Tudo isso por-
que a oposição na Câmara de 
Vereadores diz que vai fazer 
marcação cerrada para cima 
do emedebista. 

Em entrevista ao jorna-
lista Onofre Júnior na TBO, o 
vereador Abilio Júnior (PSC), 
um dos líderes da oposição 
garantiu que o grupo não 
vai recuar das fiscalizações 
ao prefeito que eles classifi-
cam de corrupto, e que desse 
grupo sairá um candidato à 
prefeitura. “Vou falar claro, 
eu ou vereador Diego vamos 
disputar a eleição para pre-
feito”, disse Abilio Junior.

Além da declaração de 
que o bloco oposicionista já 
prepara candidatura, o vere-
ador afirmou na TBO que a 
cada 40 dias apresentará um 
pedido de impeachment do 
“prefeito corrupto Emanuel 
Pinheiro”. O grupo de opo-
sição é responsável pela CPI 
do paletó (que está judiciali-
zada), CPI da Saúde, que re-
sultou na operação Sangria.

e instrutores das autoescolas 
deverão passar por cursos 
de capacitação promovidos 
pelo Detran-MT. E terão a 
renovação do cadastro nega-
da caso, ao fim de 12 meses, 
persista o índice de aprova-
ção dos candidatos inferior 
ao determinado.

Os índices se referem 

à exames teóricos e práticos 
de direção veicular em qual-
quer processo para obtenção 
da permissão para dirigir; 
obtenção, atualização e re-
novação, adição e mudança 
de categoria; reciclagem de 
condutores infratores e rea-
bilitação da CNH aplicados 
para as categorias A, B e AB.
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CHARGE DO DIA Ana Hickmann rebate 
seguidor após comentário 
sobre o fi lho, Alexandre Jr

No domingo de Páscoa (21), Ana Hick-
mann compartilhou com os mais de 8,6 
milhões de seguidores um vídeo do fi lho 
de 5 anos, Alexandre Júnior. No clipe de 
pouco mais de 1 minuto de duração, a 
criança aprece fantasiada com um pija-
ma temático, com orelhinhas de coelho, e 
deseja uma Feliz Páscoa aos fãs da apre-
sentadora da Record TV. A publicação, no 
entanto, rendeu alguns comentários que 
desagradaram a famosa. “Por que fi lho 
de rico é tão mimado? Se eu colocar um 
pijama desse no meu fi lho de 4 anos ele 
bate em mim”, questionou um rapaz. O 
comentário rendeu mais de 590 curtidas 
no Instagram. Ana Hickmann, no entan-
to, não fi cou nada feliz com a mensagem. 
“Espero que esta Páscoa seja de renovação 
para você. Mais amor para você. Rico ou 
não, Jesus está com todos nós. Fica com 
Deus. Feliz Páscoa”

Yasmin Gabrielle, do 
Programa Raul Gil, 
morre aos 17 anos

Yasmin Gabrielle foi assistente de pal-
co do Programa Raul Gil e fi cou conhecida 
pelo seu rosto dócil e pelo seu jeito fofo 
de chamar o apresentador de “Vovô Raul”. 
Entretanto, a menina cresceu e teve que 
enfrentar uma doença que acomete diver-
sos adolescentes e adultos, a depressão. 
Com apenas 17 anos, a garota morreu nes-
te domingo (21), deixando muitas pessoas 
apavoradas. A confi rmação da fatalidade 
ocorreu por meio do Facebook pelos seus 
familiares. Assim que foi postado, diver-
sos fãs lamentaram a perda de uma meni-
na tão querida e tão jovem. Yasmin sem-
pre foi uma menina muito alegre quando 
se apresentava nos palcos. Porém, aos 12 
anos, ela teve que enfrentar a morte de sua 
mãe, vítima de câncer. A situação se tor-
nou mais complicada quando seu irmão 
também veio a falecer pela mesma doen-
ça. Tendo que encarar tantas perdas ainda 
criança.

O fi lho de Raul Gil, o Raul Gil Jr, co-
mentou em seu Instagram sobre a perda 
de Yasmin Gabrielle. “Infelizmente nesta 
manhã perdemos nossa Yasmin Gabriel-
le. Depressão é uma doença que está aca-
bando com nossas crianças. Que Jesus a 
receba com amor e que ela encontre paz. 
Muito triste“.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Gabigol e irmã de Neymar 
são fl agrados em clima de 
romance no Maracanã
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O atacante Gabriel Barbosa, mais co-
nhecido como Gabigol, contou com uma 
torcedora especial na decisão do Campe-
onato Carioca, entre Flamengo e Vasco. 
Rafaella Santos, irmã de Neymar, acom-
panhou de pertinho o duelo no Maracanã.

O perfi l no Instagram @subcelebrities 
publicou fotos em que a garota aparece de 
boné ao lado do atacante, além de uma ou-
tra em que eles aparecem se beijando.

Em maio de 2017, os dois chegaram a 
assumir romance, mas que durou pouco. 
Desde então, eles enfrentam uma série de 
idas e vindas. O jornalista Leo Dias che-
gou a afi rmar que certa vez o pai de Rafa-
ella e de Neymar teria partido para cima 
do jogador.
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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. 

Vagas de Emprego
1-Técnico em Segurança do Trabalho, com 
experiência;
2-Recepcionista, com experiência, conhecimento 
pacote Offi ce, fl uência em língua inglesa;
3-Auxiliar de Eventos, conhecimento pacote 
Offi ce, fl uência em língua inglesa;
4-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no bairro 
Alto da Glória;
5-Auxiliar de Mecânica Industrial, com experi-
ência;
6-Soldador, com experiência;
7-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
8-Aux. Escritório, com experiência, para escritó-
rio de contabilidade;
9-Auxiliar de manutenção, com experiência;
10-Caseiro, com experiência, para o município de 
Poconé – MT;
11-Chapeador, com experiência;
12-Dedetizador, com CNH e disponibilidade para 
viagens; 
13-Operador de Máquinas Router, com experi-
ência;
14-Operadora de Caixa, com experiência;
15-Pessoa com Defi ciência.
16-Representante Comercial, com experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-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 

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

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta quinta-feira, 18 
de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio incompleto;
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;
01 vaga para atendente de polo, com superior completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando superior 
e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com disponibilidade 
para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, com ensino 
médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino médio 
completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino médio com-
pleto e conhecimento em peças de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
02 vagas 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;
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 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 design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e en-
sino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibilidade de 
horários;
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;
03 vagas para empregadas domésticas, com referências;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com superior 
completo em publicidade/marketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
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 móveis, com experiência e en-
sino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétricos, 
com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, com ex-
periência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com experi-
ência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino médio 
completo e CNH AB;
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;
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 promotoras de vendas, com ensino médio 
completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensino médio 
completo;
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;
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.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

13 DE MAIO HOSPITAL 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA 

GERAL ORDINÁRIA
Nos termos do Estatuto, convoco os senhores 
associados do Hospital e Maternidade 13 de Maio 
Vila Romana S/A, CNPJ: 11.198.350/0001-20 para 
participar da Assembleia Geral Ordinária, que 
será realizada no dia 30/04/2019, na Associação 
Comercial e Empresarial de Sorriso (Aces), 
localizada na Rua Tenente Lira, n° 230, na cidade 
de Sorriso, MT, em primeira convocação, havendo 
quórum, às 18:30, em segunda convocação, com 
qualquer número de pessoas presentes as 19:00, 
para deliberarem sobre a seguinte pauta:
1) Apresentação do relatório de Gestão.
2) Exame, discussão e votação das demonstrações 
fi nanceiras relativas ao exercício social encerrado 
em 31 de dezembro de 2018, incluindo o parecer do 
Conselho Fiscal e da Auditoria independente.
3) Deliberar sobre a destinação do resultado líquido 
do exercício.
4)  Eleição dos membros efetivos e dos suplentes do 
Conselho Fiscal para o corrente exercício.
5) Fixar remuneração global dos administradores.
O Conselho de Administração, nos termos do §1°, do 
artigo 17 do Estatuto Social da Companhia, através 
do seu Presidente, INFORMA que, encontra-se à 
disposição dos Senhores Acionistas, na sede da 
Companhia, os documentos a que se refere o artigo 
133 da Lei 6.404/76, relativos ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2018.

Sorriso – MT, 29 de março de 2019.

CONSTRUTORA TRIUNFO S.A CNPJ: 
77955532/0001-07, Localizada BR 163 km 894 
Norte - Estrada Municipal Guaxupé km 15, 
Fazenda Josephina – UHE SINOP - Município de 
Claudia-MT, solicita o comparecimento do 
funcionário, VALDECIR LOPES DOS SANTOS, 
CTPS 1084535, SÉRIE 00010 SC, no prazo de 72 
horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da CLT, o 
qual configura Abandono de Emprego. Sinop-MT, 
22/04/2019. 
 

22,23,24/04 

COMANDO DIESEL TRANSPORTE E 
LOGÍSTICA-EIRELI CNPJ: 
08.588.911/0029-94, Localizada ROD. BR 
163, KM 829, N° 13, SETOR INDUSTRIAL 
NORTE, SINOP –MT, CEP: 78550-970 
solicita o comparecimento do funcionário 
MYCHAEL RELLYSON RODRIGUES 
BISPO, CTPS 52257 SÉRIE 00022/MT, no 
prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 
482 da CLT, o qual configura Abandono de 
Emprego. Sinop/MT 22 de Abril de 2019. 
 

22,23,24/04/2019. 

CERÂMICA MURALHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, 
CNPJ: 21.903.911/0001-07, torna público que requereu 
junto a Secretária de Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/
SORRISO, a Alteração de Razão Social para CERÂMICA 
NOVA BELA VISTA LTDA, CNPJ 03.669.171/0001-04, este, 
requer ainda, a Ampliação da Licença Prévia – LP e Licen-
ça de Instalação –LI e Renovação da Licença de Operação 
– LO, para desenvolver atividade de Fabricação de Artefa-
tos de Cerâmica e Barro Cozido para Uso na Construção, 
exceto azulejos e pisos. A empresa localiza-se no Distrito 
de Primaverinha, município de Sorriso/MT. Não foi determi-
nado estudo de impacto ambiental.

L.J.C. OLIVEIRA ME, portadora do CNPJ nº 
01.016.414/0003-33 e Inscrição estadual No. 13.351.578-8 
torna público que requereu junto a SEMA – MT, a Alteração 
de Razão Social para FABRIS E KARLING LTDA, porta-
dora do CNPJ nº 32.312.995/0001-12 e Inscrição estadual 
No. 13.748.403-8, para continuar desenvolvendo as ativi-
dades serraria com desdobramento de madeiras, benefi -
ciamento e fabricação de Cavaco no Município de NOVA 
UBIRATÃ/ MT. 

VALDOMIRO ANTONIO WALKER CNPJ 17.164.356/0001-
63, torna público que requereu a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente o Licenciamento Ambiental, licença prévia 
– LP, licença de instalação -  LI e licença de operação -  LO, 
para a atividade de Serviços de manutenção e reparação 
elétrica de veículos automotores, localizada Rua Tuiuti S/N 
Lote S-3-A-19 Setor industrial município de Santa Carmem/
MT. Não houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil 
sustentável- Negócios Ambientais – (66) 999850609. 

NEIVALDO VALGOI & CIA LTDA, CNPJ04.994.030/0001-
11, torna público que requereu a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop/MT a renovação da Licença de Operação (LO), 
para funcionamento do empreendimento que tem como 
atividade principal de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO 
DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Avenida dos Jatobás n. 
1359 Bairro Jardim Celeste no Município de Sinop/MT. Não 
houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentá-
vel- Negócios Ambientais – (66) 999850609.

O. R. DA CRUZ E CIA LTDA, CNPJ 08.316.126/0001-81, 
torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambien-
te e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/
MT a renovação da Licença de Instalação (LI), Licença de 
Operação (LO), para funcionamento do empreendimento 
que tem como atividade principal de MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Rua Colo-
nizador Ênio Pepino n. 5253 Bairro Bairro Distrito Industrial 
Norte no Município de Sinop/MT. Não houve a exigência do 
EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambien-
tais – (66) 999850609.

JADE - ENGENHARIA INDUSTRIA E COMERCIO, CNPJ 
05.460.026/0002-17, torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT a renovação 
da Licença de Operação (LO) e a Renovação do Cadastro 
de Captação Insignifi cante das Águas Subterrâneas, para 
funcionamento do empreendimento que tem como ativida-
de principal de Fabricação de estruturas metálicas, locali-
zado na Rodovia Br 163 Km 720 Setor Industrial município 
de Guarantã do Norte/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
fone (65) 993102092.

BALLEN CENTRO AUTOMOTIVO LTDA-EPP, CNPJ 
07.193.929/0001-23, torna público que requereu a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável 
do município de Sinop/MT a renovação da Licença de 
Operação (LO), para funcionamento do empreendimento 
que tem como atividade principal de MANUTENÇÃO E 
REPARAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, Avenida 
Colonizador Ênio Pepino n. 3679 Bairro Setor Industrial 
no Município de Sinop/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
(66) 999850609.

UPAVET UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VETE-
RINÁRIO LTDA, CNPJ n° 22.987.787/0001-60 torna pú-
blico que requereu a Comissão Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de Colí-
der - MT, a Licença de Operação da empresa denominada, 
UPAVET UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VETE-
RINÁRIO, localizada na Avenida Tancredo Neves, 1130 – 
Setor Sul – Centro – Colíder.

J. L. STRACK & CIA LTDA, CNPJ 10.638.181/0001-30, tor-
na público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT a 
renovação da Licença de Operação (LO), para funciona-
mento do empreendimento que tem como atividade prin-
cipal de MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE VEÍCULOS 
AUTOMOTORES, Avenida Joao Pedro Moreira de Carva-
lho n. 1570 Bairro Setor Industrial no Município de Sinop/
MT. Não houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil 
sustentável- Negócios Ambientais – (66) 999850609

CLINICA DE TRATAMENTO RENAL DO NORTE DE MATO 
GROSSO LTDA, CNPJ 05.642.702/0001-92, torna público 
que requereu a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do município de Sinop/MT a renova-
ção da Licença de Operação (LO), para funcionamento 
do empreendimento que tem como atividade principal de 
Serviços de Diálise e Nefrologia, localizado na Avenida 
Flamboyants, n. 2128, Bairro Jardim Paraíso no Município 
de Sinop/MT. Não houve a exigência do EIA/RIMA. BSNA 
– Brasil sustentável- Negócios Ambientais – fone (65) 
993102092.

CLAUDINEI GRANDINI 84819294172 CNPJ 
19.955.128/0001-37, torna público que requereu a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
município de Sinop/MT o Licenciamento Ambiental, licença 
prévia – LP, licença de instalação -  LI e licença de opera-
ção -  LO, para a atividade de Serviços de lanternagem 
ou funilaria e pintura de veículos automotores, localizada 
Avenida Jequitibás nº 125 Sala 02 Setor Industrial Norte 
município de Sinop/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
(66) 999850609. 

DAIRES TERESINHA ZUCCHI CNPJ 26.530.451/0001-24, 
torna público que requereu a Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável do município de Sinop/MT 
o Licenciamento Ambiental, licença prévia – LP, licença de 
instalação -  LI e licença de operação -  LO, para a atividade 
de Confecção de roupas profi ssionais, exceto sob medida, 
localizada Rua da Araribas nº 822 Bairro Jardim das Pal-
meiras município de Sinop/MT. Não houve a exigência do 
EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambien-
tais – (66) 999850609. 

CONSTRUTORA BERGAMO LTDA CNPJ 
28.730.831/0001-38, torna público que requereu a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
município de Sinop/MT o Licenciamento Ambiental, licença 
prévia – LP, licença de instalação -  LI e licença de opera-
ção -  LO, para a atividade de Fabricação de estruturas 
pré-moldadas de concreto armado, em série e sob enco-
menda, localizada Rua Principal nº 51, Bairro Loteamento 
Maria Carolina II município de Sinop/MT. Não houve a exi-
gência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios 
Ambientais – (66) 999850609. 

VALERIA PAIVA DE MORAES 97617083149 CNPJ 
32.780.328/0001-64, torna público que requereu a Secre-
taria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
município de Sinop/MT o Licenciamento Ambiental, licença 
prévia – LP, licença de instalação -  LI e licença de ope-
ração -  LO, para a atividade de Serviços de manutenção 
e reparação mecânica de veículos automotores, localizada 
Avenida Joaquim Socreppa nº 1117 Bairro Jardim Ibirapue-
ra município de Sinop/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
(66) 999850609. 

AGROINSUMOS COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA, CNPJ: 
02.072.608/0001-57, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT - 
SAMA, a RENOVAÇÃO da Licença de Operação (LO), das 
atividades de: 46.83-4-00 - Comércio atacadista de defen-
sivos agrícolas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; 
46.23-1-06 - Comércio atacadista de sementes, fl ores, 
plantas e gramas; 52.11-7-99 - Depósitos de mercadorias 
para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 
Implantado no Município de Sorriso - MT, endereço: Av. 
Perimetral Sudeste, nº 8741 , Bairro Portal Kaiabi. Não foi 
determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-
999766751).

GICELI MADEIRAS EIRELI, CNPJ: 00.551.749/0001-81 
torna público que requereu junto a SECRETARIA DO MEIO 
AMBIENTE, a Licença Prévia e de Instalação para exercer 
atividade de benefi ciamento de madeiras no município de 
Sinop / MT. Não foi determinado EIA /RIMA.
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Justiça Federal da 1ª Região 

PJe - Processo Judicial Eletrônico 
Número: 1000781-02.2017.4.01.3603 Classe: IMISSÃO NA POSSE 

Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

Última distribuição: 04/12/2017 Valor da causa: R$ 299.788,00 Assuntos: Imissão 

Segredo de justiça? NÃO Justiça gratuita? NÃO Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes Procurador/Terceiro vinculado 

COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) 

MIRALDA FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO) KARLA PORTO DA SILVA IGNACIO (ADVOGADO) 
EDILO TENORIO BRAGA (ADVOGADO) 
ELISANGELA MARCARI (ADVOGADO) 
ALEX ALVES DE SA (ADVOGADO) 
PAULO FIDELIS MIRANDA GOMES (ADVOGADO) 

CEZAR AUGUSTO PASQUALOTTO (REQUERIDO) ALLAN MARCEL PAISANI (ADVOGADO) 
FELIPE HAUAGGE (ADVOGADO) 

UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)  

 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 07/2018 
 
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000781-02.2017.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
REQUERIDO: MIRALDA FRANCISCA DOS SANTOS e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de expropriação de uma área de 
terras com 95,3185 ha, parte de um todo maior com 245,6759 ha, denominada Fazenda Tenesse, localizada no 
Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculado sob o nº 53.351, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos 
termos do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 1.230, Setor Comercial, 
Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 – E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP, 24 de janeiro de 2018. 

(assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

 
JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 

 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 25/01/2018 12:26:11 Num. 46781508 - Pág. 1 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=18012512261117900000004213634 

Número do documento: 18012512261117900000004213634 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 

GUARITA – MT 
AVISO DE PRORROGAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que a partir desta 
data ALTERA-SE o ANEXO V - Termo de 
Referência do edital do Pregão Presencial 
11/2019, Processo N° 143/2019 cujo objeto 
é: Seleção de melhor proposta, 
objetivando o Registro de Preço para 
aquisição futura e fracionada de Pneus 
para uso na manutenção dos veículos e 
maquinários da frota do município de 
Nova Guarita – MT. Portanto o prazo para a 
abertura da licitação, que estava previsto 
para o dia 25 de Abril de 2019 fica 
prorrogado para 06 de Maio de 2019, às 
08:30 horas (Horário de Mato Grosso). 
Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na 
Av. dos Migrantes, Travessa 01, N° 30, em 
Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs 
as 11:00 ou através do site 
www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o 
formulário/ recibo de retirada do edital 
devidamente preenchido para o 
departamento de Licitações através do e-
mail licitacaonovaguarita@hotmail.com. 
 

Nova Guarita – MT, 22 de Abril de 2019. 
Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 

N° 034/2019-SRP 
 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, 
através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria 
Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, 
que sagrou-se vencedora as empresas: 
GUIOMAR VALERIA GOMES ME; 
MARCOS S.BIUDES-ME; FERRARI CEL 
LTDA-EPP; AMAURI ROBERTO DE 
ARAUJO ME;OLMI INFORMATICA LTDA-
EPP; ALEXANDRE VENSO BONFIM-ME; 
J.P SIMAO ASSISTENCIA TECNICA EM 
INFORMATICA-ME e LF COMERCIO DE 
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E 
REPRESENTAÇÕES LTDA-ME.  
 

Juina-MT, 18 de abril de 2019. 
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
TIPO DE ALTERAÇÃO

2° TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 209/2017
PROCESSO LICITATÓRIO: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2017. 
CONTRATADO: GILBERTO ROSSETTO. MOTIVO DO ADITIVO: 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL. OBJETO: 
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PARANÁ, Nº 766 – S 
LOTE 01, QUADRA 67, SALA 06, BAIRRO CENTRO, EM LUCAS DO RIO 
V E R D E  –  M T,  C O M  5 1 7 , 7 8  M ² ,  PA R A I N S TA L A Ç Ã O  E 
FUNCIONAMENTO DO PROCON, REDE SIM, SINE E AGÊNCIA DO 
TRABALHO. Lucas do Rio Verde-MT, 18 de Abril de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 002/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a 
Construção da EMEF Cora Coralina, visando ampliar o atendimento 
escolar para os educandos da comunidade do bairro Jaime Seiti Fujii e 
Vida Nova, propiciando uma estrutura física adequada que atenda as 
prioridades educacionais da referida instituição de ensino. Data: 18 de 
Março de 2019. Empresa Vencedora: Construtora São Valentin com o 
valor total de R$ 9.010.000,00 (Nove Milhões e dez Mil Reais).
Lucas do Rio Verde MT, 22 de Abril de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente CPL

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 006/2019

Objeto: Pregão Presencial para a Contratação de empresa especializada 
para fornecimento de material e mão de obra para uso na adequação do 
prédio existente do CRAS do município de Lucas do Rio Verde – 
Conforme Anexo I Termo de Referência. Data: 01 de Março de 2019. 
Empresa Vencedora: KDF ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA ME, 
com o valor de R$ 410.000,00 (Quatrocentos e dez mil reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 18 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 021/2019
Objeto: Registro de Preços para aquisição de material de expediente para 
uso das secretarias do Município de Lucas do Rio Verde-MT. Data: 18 de 
Abril de 2019. Empresas Vencedoras:  BIAZI MATERIAIS PARA 
CONSTRUÇÃO LTDA EPP com o item 183, no valor total de R$  841,05  
(oitocentos e quarenta e um reais e cinco centavos), LUASI PAPÉIS E 
LIVROS EIRELI, com os itens, 088, 091, 129, 146, 163, 184, 185, 186, 
187, no valor total de R$  118.014,42  (cento e dezoito mil, quatorze reais  
e quarenta e dois centavos),ELIANE CLEMENTINO CARNAUBA EIRELI 
com os itens, 018,  021, 024, 037, 048, 061, 062, 066, 079, 082, 083, 084, 
089, 090, 092, 101, 102,1 03, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 
132, 133, 138, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 
159, 160, 161, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 
175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 190, 195, 199, 205, 206, 211, 214, 215, 
228, 246, no valor total de R$ 46.978,44 (quarenta e seis mil, novecentos 
e setenta e oito  eais e quarenta e quatro centavos), COMERCIAL PRIME 
MOVEIS – EIRELI com os itens  19, 023, 025, 027, 028, 029, 031, 032, 
042, 044, 045, 046, 047, 049, 050, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 
060, 068, 070, 078, 081, 093, 095, 097, 142, 144, 182, 189, 193, 198, 210, 
216, 218, 244, no valor total de  $ 47.011,49 (quarenta e sete mil, onze 
reais e quarenta e nove centavos),BRIVIA COMERCIO  E MAQUINAS 
INDUSTRIAIS EIRELI com os itens,015, 016, 085, 086, 130, 134, 135, no 
valor  otal de R$  4.796,48 (quatro mil, setecentos e noventa e seis reais e 
quarenta e oito centavos).SVX   COMÉRCIO DE MATERIAIS 
PEDAGÓGICOS E INFORMÁTICA EIRELI com os itens 003, 004, 005, 
006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 013, 014, 098, 143, 201, 202, 203, 204, 
219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, no valor total de R$ 
17.783,45 (dezessete mil, setecentos e oitenta e três reais e quarenta e 
cinco centavos),WALERIA DOS S CORDEIRO EIRELI, com os itens 002, 
026, 034, 035, 036, 038, 039,  040, 041, 043, 063, 064, 065, 069, 071, 074, 
075, 094, 096, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 
,125, 126, 127, 128, 139, 140, 191, 192, 213, no valor total de R$ 
32.011,68 (trinta e dois mil, onze re is e sessenta e oito centavos), C.J. 
MONTEIRO JÚNIOR com os itens,020,022,087, no valor de total de R$ 
41.670,00 (quarenta e um mil e seiscentos e setenta reais),MOSAICO 
DITRIBUIDORA ATACADO E ELETRÔNICO EIRELI, com os itens 017, 
030, 033, 051, 067,  072, 073, 076, 080, 099, 131, 136, 137, 141, 188, 194, 
196, 197, 200, 212, 217, no valor total de R$ 36.189,35 (trinta e seis mil, 
cento e oitenta e nove reais e trinta e cinco centavos). Restando 
FRACASSADOS, os itens 77, 100, 145, 207, 208, 209 e 245.
Lucas do Rio Verde-MT, 22 de Abril de 2019.

Jessica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 032/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa para prestação 
de serviços de hospedagem no perímetro urbano do município de Lucas 
do Rio Verde – MT, para atender a diversas secretarias deste município. 
Dia: 16 de maio de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 
07:30hs até as 08:00hs, do dia 16 de maio de 2019. Abertura dos 
envelopes: Às 08:00hs, do dia 16 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, 22 de abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para Aquisição de 
Uniformes: camisetas, calças, jogo de uniformes desportivos, coletes, 
para atender a Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde – 
MT, no período de 12 meses. Dia:10 de Maio de 2019. Entrega dos 
Envelopes e Credenciamento: Das 07:30hs até as 08:00hs, do 10 de Maio 
de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00hs, do 10 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,22 de Abril 2019

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para 
aquisição de pneus, lubrificantes, câmara de ar, protetores, produtos para 
borracharia e produtos de limpeza para manutenção dos veículos da 
Administração Pública de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 09 de Maio 2019. 
Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07h:30 até as 08h:00, do 
dia 09 de Maio 2019. Abertura dos envelopes: Às 08h:00, do dia 09 de 
Maio 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América do 
Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-
0 0 0  –  F o n e :  6 5  3 5 4 9  8 3 0 0  a c i m a  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde – MT, 22 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019
REGISTRO DE PREÇOS

Objeto: contratação de empresa especializada para prestação de 
serviços com fornecimento de peças de parte elétrica para veículos 
volare, Iveco e Mercedes, de fornecimento de peças 1ª linha das 
montadoras Mercedes Bens, VW, Ford Cargo, Volvo, Randon e FNV 
FRUEHAUF para veículos escolares, caminhões e carretas, peças e 
serviços de tacógrafo para veículos escolares e prestação de serviços 
de mecânica no Pontal do Marape- Data de abertura: 06 de maio de 
2019. Horário 14h00min - local: Av. Mutum, n. 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum/MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no 
s i t e  d o  m u n i c í p i o  < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou pelo e-
mail licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone n. ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 22 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 026/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 11 de Abril 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de serviços para 
manutenção das estradas vicinais, manutenção e limpeza do lixão 
municipal e aspersão de água em pátio e gramado de escolas 
municipais, em ruas desprovidas de pavimentação na cidade e 
comunidades do interior do município das quais foram vencedoras as 
empresas: Itens 822630, ENGEMAC CONSTRUTORA EIRELI - EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 15.551.680/0001-09 no valor de R$ 
64.200,00; Itens 828150, MANGABEIRA CONSTRUÇÃO E 
LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E CAMINHÕES EIRELI inscrita no CNPJ 
sob o número 28.029.393/0001-85 no valor de R$ 161.400,00; Itens 
828272, BORSATTI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - EPP inscrita 
no CNPJ sob o número 08.079.150/0001-44 no valor de R$ 67.800,00; 
Itens 825008, WELLOX LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 30.515.116/0001-24 no valor de R$ 
83.400,00; Itens 820715, S A LIMA CONSTRUCOES EIRELI inscrita 
no CNPJ sob o número 13.908.247/0001-52 no valor de R$ 
208.800,00; Itens 832200, CALEGARO TRANSPORTES EIRELI 
inscrita no CNPJ sob o número 27.794.626/0001-73 no valor de R$ 
118.500,00; Itens 832199, JOAO BATISTA PIRES MARTINS inscrita 
no CNPJ sob o número 11.554.619/0001-64 no valor de R$ 
125.100,00. Nova Mutum - MT, 18 de Abril de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que fica 
prorrogada a data de julgamento do referido certame para o dia 
02.05.2019 as 08h00min. Edital e anexos: Deverá ser retirado junto ao 
site: < 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, 22 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 004/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DO AMADO 
BATISTA, CONSAGRADO PELA CRÍTICA E OPINIÃO PÚBLICA, 
ATRAVÉS DE EMPRESÁRIO COM CARTA DE EXCLUSIVIDADE, 
PARA REALIZAÇÃO DE SHOW PARA A FESTA DO 33º 
ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA ADMINISTRATIVA DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação de show artístico do cantor Amado Batista para 
apresentação em festa de comemoração do aniversário de 
emancipação política administrativa do município de Sorriso – MT, que 
será realizada na data de 13 de maio de 2019, para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico, no intuito de proporcionar aos cidadãos sorrisenses, por 
meio das atividades culturais, qualidade de vida, lazer e 
entretenimentos, empregar a festa de aniversário como marketing, 
promovendo a potencialidade do município, tendo como intuito, 
incentivar empresários a investir na cidade, aumentando a oferta de 
emprego e renda para população do município. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 25, inciso III da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: NILMO APARECIDO GARCIA EIRELE – ME, CNPJ 
Nº 18.003.773/0001-97. VALOR GLOBAL: R$ 150.000,00 (Cento e 
cinquenta mil reais). VIGÊNCIA: 45 (quarenta e cinco) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 012/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL POR LOTE e 
consequente contratação, pelo regime de empreitada, objetivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
MICRO REVESTIMENTO ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS, 
C O N F O R M E  M E M O R I A L ,  P R O J E TO S ,  P L A N I L H A S  E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 09H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 14 DE MAIO DE 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

JULGAMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019

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 SERGIO 
RAMOS PRESTADORA DE SERVIÇOS. Ante ao exposto, CONHECE-
SE da impugnação interposta, por ser tempestiva, no MÉRITO, 
considerando a resposta encaminhada pela Secretaria de Governo, 
julga-se IMPROCEDENTE, a fim de, manter as regras de habilitação 
para o certame Pregão Presencial 044/2019. 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 LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019

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 09 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. 050/2019, 
objetivando o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE PNEUS, REMENDOS, MATERIAIS PARA 
BORRACHARIA E  CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
RECAPAGEM, VULCANIZAÇÃO E DUPLAGEM DE PNEUS PARA AS 
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



Cuiabá garante mais um estadual para a galeria 
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Cuiabá é novamente campeão invicto
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Cuiabá conquistou 
no domingo (21) seu 9º tí-
tulo mato-grossense após 
empatar com o Operário VG 
por 2 a 2. Porém, como no 
jogo de ida o Dourado ven-
ceu por 2 a 0, garantiu mais 
uma conquista para sua sala 
de troféus. Este foi o terceiro 
consecutivo da equipe, o se-
gundo seguido de forma in-
victa. A equipe também teve 
o artilheiro do campeonato: 
Caio Dantas não disputou 
nenhuma das duas partidas 
finais, mas terminou na fren-
te de todos os demais com 8 
gols.

Os números da cam-
panha do Cuiabá impressio-
nam. Se em 2018 a equipe 
venceu 12 jogos e empatou 3, 
acabou por repetir a dose em 
2019 e, agora, acumula 30 
jogos de invencibilidade no 
Estadual. Neste campeonato, 
a equipe fez impressionan-
tes 35 gols e sofreu apenas 
5, sendo 2 deles na grande 
decisão – mas em um mo-
mento da partida em que o 
agregado estava 4x0 – e 3, 
no total, para o Operário VG, 
equipe que mais balançou as 
redes do Dourado (as outras 
equipes que conseguiram tal 
proeza foram Juara, na 2ª ro-
dada, e o Sinop, na 3ª rodada.

O Cuiabá se prepara 
agora para a disputa inédita 
da Série B do Campeonato 
Brasileiro. No próximo sá-
bado (27), a equipe estreia 
diante do Criciúma, no Es-
tádio Heriberto Hulse. Já o 
Operário VG não terá mais 
calendário oficial este ano 
– a não ser que decida pela 
participação na Copa FMF, 
no segundo semestre. Entre-
tanto, com o vice no Estadu-
al, já garantiu vaga na Copa 
do Brasil e Brasileiro Série D 
em 2020.

A DECISÃO
Invicto, com uma de-

fesa sólida e um ataque ro-
tativo, o Cuiabá entrou em 
campo com a vantagem de 
poder perder por até dois 
gols de diferença, algo que 
não acontece no Estadual 
desde o dia 1º de maio de 
2016, quando a equipe foi 
derrotada por 2 a 0 para o 
Luverdense e acabou elimi-
nada na semifinal.

Sabendo da dificuldade 
e do retrospecto desfavorá-
vel, o Operário VG tentou 
manter-se posicionado no 
meio-campo, sem forçar no 
ataque, mas buscando prote-
ger a defesa. Não teve jeito. 
Aos 16 minutos, cruzamento 
na área, o goleiro defendeu 
a cabeçada de Douglas Men-
des, mas Marino aproveitou 
o rebote e fez de perna di-
reita.  

O gol desanimou o 
Ope, que já não conseguia 
organizar jogadas com a 
mesma firmeza. Felipe He-
bert até teve a chance. Após 
cruzamento, o goleiro Victor 
Souza espalmou para o meio 
da área e o atacante chegou 
batendo. A bola passou pelo 
arqueiro, mas Danilo, em 
cima da linha, impediu o gol 
tricolor. Já no finzinho do 
primeiro, aos 47, o meia Alê 
marcou um golaço. Apesar 
da perna ligeiramente alta, 
ele cortou o adversário e, 
depois de deixar a bola qui-
car, emendou um belo chu-
te, que estufou as redes de 
Naldo. Com o agregado em 
4x0, o Cuiabá relaxou total 
no segundo tempo, apenas 
esperando o fim da partida. 
Mas o Operário reagiu nos 
minutos finais. Aos 35, Gil 
Mineiro cobrou escanteio na 
cabeça do zagueiro Alef fa-
zer seu terceiro gol na com-
petição. Já com dois minutos 
de acréscimos, o árbitro viu 
pênalti de Douglas Mendes, 
que cortou cruzamento com 
a mão. Como o zagueiro já 
tinha amarelo, acabou ex-
pulso. Felipe Hebert bateu 
no canto esquerdo de Victor 
Souza e decretou o empate.

TRI CONSECUTIVO | Apesar de ceder o empate no fim, Dourado levanta mais um caneco sem perder uma partida sequer

Foto: Gabriel Duarte

Foto: Julio tabile

LIBERTADORES

Festa curta e poucas horas de sono: 
Cruzeiro viaja para a Venezuela

ATLÉTICO-MG

“Absorver” e “juntar os cacos”:
jogadores tentam virar a página

CHEGANDO AO FIM
Veja quem são 
os 19 campeões
estaduais até 
agora pelo país

Além de produtos para alimentação, Cruzeiro levou muitos materiais à Venezuela 

Foto: DouGlas MaGno

Elias foi o autor do gol do Atlético-MG no empate com o Cruzeiro 

DA REPORTAGEM

Durou pouco a festa dos 
jogadores do Cruzeiro pela 
conquista do bicampeonato 
mineiro. Pouco mais de 12 
horas depois de se sagrarem 
campeões e festejar o título 
em um churrascaria, atletas 
e comissão técnica embar-
caram no Aeroporto Inter-
nacional de Belo Horizonte, 
em Confins, rumo à Vene-
zuela, local do jogo contra o 
Deportivo Lara, nesta terça-
-feira (23), às 16h, pela quinta 
rodada do Grupo B da Liber-
tadores. A delegação foi sem 
o meia Robinho, poupado.

A delegação chegou de 
manhã ao aeroporto e foi 
recepcionada por torcedo-

ASSESSORIA

O empate no fim, que 
fez o título mineiro escapar 
pelos dedos, começa a ficar 
no passado do Atlético-MG. 
Começa porque os jogado-
res ainda digerem a perda 
da taça de campeão estadual, 
mas o pensamento já está no 
Nacional-URU, adversário 
desta terça (23), às 20h30, no 
Mineirão, pela quinta rodada 
do Grupo E da Libertadores.

Apesar de duas boas 
atuações nas finais do Minei-
ro, o título não veio. A evolu-
ção no futebol apresentado 
pelo time serve de inspira-
ção para superar o resultado 

DA REPORTAGEM

No domingo (21), 11 
clubes se sagraram campe-
ões nos seus estados. Eles se 
juntam a outros oito times 
que já tinham levantado os 
canecos – enquanto em oito 
estados as decisões ainda não 
ocorreram. Confira abaixo a 
relação completa:

Gaúcho: Grêmio
Mineiro: Cruzeiro
Maranhense: Imperatriz
Piauiense: River
Paraibano: Botafogo
Brasiliense: Gama
Sergipano: Frei Paulistano
Paulista: Corinthians
Carioca: Flamengo
Alagoano: CSA
Baiano: Bahia
Cearense: Fortaleza
Goianiense: Atlético
Mato-Grossense: Cuiabá
Sul-Mato-Grossense: Águia 
Negra
Paranaense: Athletico
Pernambucano: Sport
Catarinense: Avaí
Paraense: Remo

Ainda não decididos
Acreano: Final no dia 22/04*
Capixaba: Final no dia 27/04
Rondoniense: Final no dia 
27/04
Potiguar: Final no dia 24/04
Amapaense: Ainda não come-
çou
Tocantinense: Será encerrado 
em junho
Amazonense: Paralisado por 
questões jurídicas
Roraimense: Será encerrado 
em maio
* A partida final foi encerrada 
após o fechamento desta edi-
ção

res, que aproveitaram para 
conseguir fotos e vídeos com 
jogadores e o técnico Mano 
Menezes. O treinador não 
deu folga de viagem a quase 
ninguém apto para a parti-
da no exterior. Só Robinho, 
que vem com uma sequência 
longa de jogos, foi poupado. 
Romero não viajou por estar 
suspenso.

A delegação cruzeirense 
iniciou a viagem às 10h, faz 
uma parada para abasteci-
mento em Manaus, por volta 
das 13h e depois parte rumo 
a Barquisimeto, local onde 
vai ficar hospedada. O está-
dio Metropolitano de Lara 
fica em Cabudare, cidade vi-
zinha ao hotel cruzeirense.

Além de Robinho e Lu-
cas Romero, também não 

viajou o atacante Pedro Ro-
cha, que conseguiu o pênalti 
que originou o gol do título 
do Cruzeiro, também não 
viajou por não estar inscri-
to na fase de grupos. Quem 
também não veio com a de-
legação foi o atacante Raniel, 
que se recupera de uma pan-
cada na coxa esquerda.

O Cruzeiro foi de voo 
fretado até a Venezuela e le-
vou bastante material para a 
partida, inclusive alimenta-
ção. 

Os jogadores come-
moram o título mineiro no 
Independência, após o api-
to final, e também em uma 
churrascaria da zona sul de 
Belo Horizonte. Por isso, ti-
veram poucas horas de sono 
antes do embarque.

ruim e focar no Nacional. 
Com chances remotas de 
classificação, o Galo precisa 
vencer o adversário para se-
guir sonhando em avançar às 
oitavas de final da competi-
ção.

O meia Elias, autor do 
gol no segundo jogo contra 
o Cruzeiro, reconhece que 
a perda do título vai doer, 
mas o fato de ainda ter uma 
pequena chance de classifi-
cação na Libertadores tem 
que fazer o Atlético-MG se 
recompor rapidamente.

“É juntar os cacos. Tem 
que sofrer. Não foi uma der-
rota, mas perdemos o título. 
Vai doer bastante. A gente 

tem que juntar forças para 
dar respostas o mais rápido 
possível, na terça-feira já tem 
jogo. É difícil? É, mas ainda 
temos chances de classifica-
ção e vamos tentar apegar 
nisso para conseguir forças 
para conseguir jogar”.

O Atlético ocupa a 3ª 
posição no Grupo E, com 
apenas três pontos ganhos. 
Faltando dois jogos, o Galo 
precisa tirar uma diferença 
de seis pontos para o Nacio-
nal-URU, vice-líder da cha-
ve, por isso precisa derrotar 
o time uruguaio nesta terça-
-feira e depois vencer o Za-
mora, na última rodada, para 
sonhar com a classificação.
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Justiça determinou que medidas emergenciais sejam tomadas 

Barragem com risco de romper
tem buraco jorrando água
DA REPORTAGEM

O laudo técnico produzido 
pela prefeitura de Bom Jesus 
do Araguaia apontou que a 
represa está provocando um 
risco iminente para pelo me-
nos 15 famílias que moram 
à jusante da barragem. No 
local, foi detectado inclusive 
um buraco, por onde jorra 
uma grande quantidade de 
água. Por conta dos fatos, a 
Justiça determinou que me-
didas emergenciais sejam to-
madas e aplicou uma multa 
diária de R$ 20 mil.

O Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma 
Agrária (Incra) e a Prefeitu-
ra de Bom Jesus do Araguaia 
foram oficiados a prestar in-
formações sobre os fatos e, 
em 21 de março de 2019, foi 
juntado aos autos do inqué-
rito o laudo técnico produzi-
do pelo engenheiro da pre-
feitura, evidenciando que o 
empreendimento, anterior-
mente destinado à produção 
de energia elétrica, encon-
trava-se abandonado e sem 
manutenção há mais de uma 
década.

Além disto, o laudo destaca 
também a existência de um 
buraco na parede de concre-
to do qual jorrava grande e 
contínuo volume de água.

O relatório acrescentou 
que a barragem armazena 
grande quantidade de água, 
cuja superfície é de aproxi-
madamente 330 hectares. No 
local, há mais de 15 famílias 
residindo a jusante do barra-
mento, as quais fatalmente 
poderão ser atingidas na hi-
pótese de rompimento.

Diante disso, os requeri-
dos, além de apresentarem o 
plano de emergência e rela-
tório de vistoria, devem arcar 
com multa diária no valor de 
R$ 20.000,00 (vinte mil re-
ais), a contar do primeiro dia 
após o prazo previsto para 
cumprimento das determi-
nações, sem prejuízo de san-
ções de outra natureza.

 
PDS BORDOLÂNDIA
O Projeto de Desenvol-

vimento Sustentável Bor-
dolândia é um assentamento 
criado pelo Incra com a ex-
tensão de 56.062,25 ha (hec-
tares) e está situado no Médio 

PERIGO | Situação é grave porque 15 famílias ainda podem ser atingidas
Foto: Divulgação
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PEIXOTO DE AZEVEDO

Saúde promove evento no Mês
Mundial da Atividade Física

DESEQUILIBRADO

Jovem é baleado ao tomar arma de
policial e tentar agredir os pais

SINOP

Mulher é morta em 
assalto e ladrões fogem 
sem levar nada

ITAÚBA

Homem é executado 
com mais de cinco tiros

Atividades serão realizadas nesta quarta-feira 

Foto: RepRoDução

Elza Maria da Conceição morreu em uma tentativa de assalto 

O rapaz fraturou o fêmur por causa do disparo e precisou ser internado 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
de Peixoto de Azevedo, por 
meio da Academia da Saúde, 
realiza uma programação 
Especial para marcar o Mês 
Mundial de Incentivo a Ati-
vidade Física. As atividades 
serão realizadas nesta quar-
ta-feira (24), a partir das 18h, 
no espaço do campo da Vila 
Olímpica, em parceria com 
os acadêmicos de Educação 
Física da Faculdade Unias-
selvi.

A prática regular de ati-
vidade física é indicada para 
indivíduos de todas as ida-
des. No entanto, as crianças 
com menos de 12 anos de-
vem preferir praticar espor-
tes como dança, futebol ou 
karatê, por exemplo, porque 

DA REPORTAGEM

Um jovem desequili-
brado, 22 anos foi baleado na 
perna em Ipiranga do Norte 
depois de tomar a arma de 
um policial e tentar agredir o 
pai e a mãe, na última sexta-
-feira (19). O rapaz, segundo 
a Polícia Militar, fraturou o 
fêmur por causa do disparo e 
precisou ser internado.

De acordo com a PM, a 
equipe policial foi acionada 
para atender uma ocorrência 
de violência doméstica. O 
rapaz estaria tentando agre-
dir os pais com um pedaço 
de madeira. 

No local, os policiais o 
encontraram e, na ocasião, 
ele tentou agredir os mili-
tares e conseguiu tomar a 

DA REPORTAGEM

Uma mulher morreu 
durante uma tentativa de as-
salto por volta de 20h de sá-
bado (20) em Sinop. Segundo 
o boletim de ocorrência da 
Polícia Militar, Elza Maria da 
Conceição, 32 anos, estava 
em uma motocicleta acompa-
nhada de um homem na Rua 
Teles Pires, no bairro Maria 
Vindilina. Dois homens em 
outra moto se aproximaram 
e anunciaram o assalto. Eles 
queriam roubar a moto do 
casal. À polícia, o condutor 
disse que, quando foi entre-
gar o veículo, um dos suspei-
tos, que estava armado, atirou 

DA REPORTAGEM

Um homem foi execu-
tado com pelo menos cinco 
tiros na cabeça e na região 
do tórax por volta das 20h de 
domingo em Itaúba. O crime 
aconteceu no quarto de uma 
residência localizada em uma 
chácara, a cerca de três km 
do município. A identidade 
dele não foi divulgada até o 
fechamento desta edição.

Segundo informações, o 
corpo dele foi encontrado na 
cama em um dos quartos do 
imóvel. Uma testemunha que 
morava com a vítima contou 

contra a mulher. Elza chegou 
a ser socorrida pelo Corpo de 
Bombeiros e foi levada para o 
Hospital Regional de Sinop. 
Ela não resistiu e morreu na 
unidade. A polícia foi chama-
da, fez rondas para tentar en-
contrar os suspeitos, mas até 
o fechamento desta edição 
ninguém foi preso e o caso 
passa a ser investigado. Ape-
sar de anunciar o roubo, logo 
depois do tiro, os criminosos 
fugiram sem levar nada. O 
corpo foi levado para Gua-
rantã do Norte, onde seriam 
realizados os procedimentos 
fúnebres. A mulher era mãe 
de quatros filhos, de 7, 12, 14 
e 16 anos.

que apenas ouviu os disparos 
e, com medo de também ser 
morto, saiu correndo do lo-
cal. Ao retornar encontrou o 
companheiro de residência 
sem vida e comunicou aos 
policiais. A versão apresenta-
da ainda será investigada pela 
Polícia Civil.

O local do crime foi 
isolado e a Politec analisou 
as possíveis circunstâncias 
de como pode ter ocorrido a 
execução. O corpo foi enca-
minhado ao Instituto Médico 
Legal (IML) para exames de 
necropsia e reconhecimento 
oficial.

arma de um deles.
Para evitar que o jo-

vem disparasse, outro poli-

CARRETA DA 
ODONTOLOGIA

O Sesc, Serviço Social do Comércio, 
em convênio com a prefeitura de Rondo-
nópolis, promove o atendimento odontoló-
gico de 400 pessoas no bairro Alfredo de 
Castro, por meio da carreta da odontologia. 
Os serviços ficarão disponíveis por 90 dias 
e os pacientes terão serviços básicos em 
odontologia, como limpeza, restauração e 
extração. Pacientes que necessitarem de 
atendimentos secundários, como cirur-
gias, extração de ciso, próteses dentárias, 
serão encaminhados para as consultas 
nos centros odontológicos do município

PROCESSO LICITATÓRIO 
DE SORRISO

A prefeitura de Sorriso divulgou 
no Portal da Transparência, processos 
licitatórios de Pregões Presenciais, 
dentre eles locação de equipamentos 
para festas, serviços de caminhões 
pesados como guindaste e munck, 
serviços hoteleiros. Contratação de 
empresa para execução de obra de 
pavimentação asfáltica e a concessão 
de uso de bens públicos. Estas e ou-
tras informações estão disponíveis no 
site   www.sorriso.mt.gov.br no item 
“Transparência”.

12 MIL ATLETAS

De 14 a 19 de junho, a cidade de Co-
líder sediará uma das etapas dos Jogos 
Escolares da Juventude de Mato Grosso, 
que acontecem em duas etapas, estadu-
al e regional, e antecede as fases nacio-
nais organizadas pelo Comitê Olímpico 
Brasileiro (COB). A previsão é de cerca 
de 12 mil participantes diretos na com-
petição em todo o Estado, e um público 
de 120 mil pessoas. Podem participar 
estudantes de 12 a 17 anos e as inscri-
ções podem ser feitas até dia 5 de junho. 
Para maiores informações no link www.
esportes.mt.gov.br/eventos

Divulgação

são exercícios que podem ser 
realizados uma ou duas vezes 
por semana e são mais indi-
cados para esta faixa etária. 
Os adultos e a idosos, devem 
estar atentos ao peso, por-
que quando estão abaixo do 
peso ideal não devem prati-
car exercícios regularmente 
para evitar o gasto calórico 
excessivo.

É importante que antes 
de começar a praticar exercí-
cios sejam realizados exames 
para que seja verificado o es-
tado geral de saúde da pessoa 
e, assim, seja possível indicar 
o melhor tipo de exercício e 
a intensidade indicada, por 
exemplo. Além disso, é im-
portante a pessoa seja acom-
panhada por um profissional 
capacitado para diminuir o 
risco de lesões.

Para que possua todos 

Araguaia, Nordeste de Mato 
Grosso, entre os municípios 
de Serra Nova Dourada, Bom 
Jesus do Araguaia e Alto da 
Boa Vista.

A referida área foi objeto 
de ação de desapropriação 
por interesse social para fins 
de reforma agrária, propos-
ta pelo Incra contra a ex-
propriada Açucareira Santa 
Rosa LTDA, com fundamen-
to no Decreto de 30 de se-
tembro de 2004, publicado 
nesta mesma data pelo en-
tão Presidente da República, 
que declarou o imóvel rural 
denominado “Fazenda Bor-
dolândia” de interesse para 
fins de reforma agrária.

De acordo com dados da 
Agência Nacional de Mine-
ração, Mato Grosso tem pelo 
menos seis barragens com 
alto risco de dano, em caso 
de rompimento, sendo que 
a BR Ismael apresenta risco 
iminente. 

A proposta visa evitar ca-
tástrofes ambientais, como 
o rompimento da barragem 
do Córrego do Feijão, em 
Brumadinho-MG, no dia 25 
de janeiro. A Sema atuará 

com as licenças ambientais e 
a Agência de Mineração com 
a fiscalização e mapeamento 
das barragens.

JUSTIÇA - A Justiça Federal 
acatou pedido do Ministério 

Público Federal (MPF/MT) 
em Barra do Garças e deter-
minou que o Incra e a União 
adotem medidas emergen-
ciais de segurança para evitar 
o rompimento da barragem 
localizada no Projeto de De-

senvolvimento Sustentável 
(PDS) Bordolândia. Os re-
queridos também devem 
apresentar plano de emer-
gência e relatório de vistoria 
que demonstre a segurança 
da represa.

os benefícios, é importante 
que a prática de atividade 
física seja acompanhada de 
uma alimentação saudável e 
equilibrada. Serão realizadas 

atividades de dança/zumba, 
alongamento, aferição de 
pressão arterial e avaliação 
do Índice de Massa Corporal 
(IMC).

cial disparou na perna dele. 
Além do suspeito, ninguém 
mais ficou ferido. Não há 

informações sobre a motiva-
ção de tamanha rebeldia do 
indivíduo.
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Acidentes foram registrados até domingo 

23 acidentes deixam dois mortos
nas rodovias durante o feriado
DA REPORATEGEM

A Polícia Rodoviária Fede-
ral (PRF) encerrou, às 23h59 
de domingo (21), a Opera-
ção Semana Santa 2019 que 
contou com reforço nas ati-
vidades de fiscalização e pre-
venção nas cinco rodovias 
que cortam o Mato Grosso. 
Nos quatro dias de operação, 
se comparado ao feriado do 
ano passado, os agentes fla-
graram um maior número 
de condutores cometendo 
infrações, porém registrou-
-se uma queda no número de 
acidentes e redução de 50% 
no número de mortes.

Este ano, os policiais rodo-
viários foram acionados para 
o atendimento de 23 aciden-
tes, que resultaram em 32 
feridos e dois óbitos. O aci-
dente do tipo colisão fron-
tal que vitimou uma mulher 
de 32 anos ocorreu na noite 
de quinta (18), no km 156 da 
BR-174, em Glória D’Oeste. 
Ela era passageira do veículo 
Classic que seguia no senti-
do Rondônia – Mato Grosso 
quando foi atingido por um 
Corolla que teria invadido 
a pista contrária. Também 
na noite de quinta-feira, um 
homem não identificado foi 
atropelado no km 93 da BR-
070, em General Carneiro. 
O veículo envolvido se eva-
diu do local. Na Operação do 
ano passado, de 29 de março 
a 1º de abril, a PRF em Mato 
Grosso registrou 35 aciden-
tes, que resultaram em qua-
tro mortos e 34 feridos.

A presença da PRF em vá-
rios pontos das rodovias 
orientando e alertando so-
bre os perigos das condu-
tas imprudentes no trân-
sito sensibilizaram muitos 
condutores, porém houve 

um aumento no número de 
infrações. 1.022 motoristas 
foram autuados por condu-
tadas contrárias ao CTB. Fo-
ram recolhidos por irregula-
ridades diversas 42 CNHs e 
131 CRLVs.

Mais uma vez o excesso de 
velocidade e as ultrapassa-
gens indevidas lideraram o 
ranking das condutas perigo-
sas observadas pelos agentes. 
Os radares portáteis registra-
ram imagens de 1.629 veícu-
los circulando acima da velo-
cidade permitida na via. Na 
BR-364, em Rondonópolis, 
os radares flagraram veículos 
a 175 km/h, 162 km/h, onde a 
máxima é de 110 km/h para 
automóveis. Já outros 105 
motoristas serão autuados 
por ultrapassarem em locais 
proibidos.

Os policiais flagraram 36 
motoristas e 41 passageiros 
que seguiam viagem sem o 
uso do cinto de segurança. 
A fiscalização quanto ao uso 
dos dispositivos de segurança 
necessários no transporte das 
crianças foi intensificada e 20 
condutores foram autuados 
por estarem transportando 
crianças sem a “cadeirinha”. 
Para coibir a alcoolemia ao 
volante, 1.237 testes do eti-
lômetro foram realizados e 
resultaram em 41 autuações.

Dos flagrantes de alcoole-
mia, 13 motoristas tiveram 
que ser encaminhados para 
a Polícia Civil por apresenta-
rem concentração de álcool 
superior a 0,34 mg/l, o que é 
considerado crime pelo CTB. 
No total, as ações de combate 
à criminalidade resultaram 
em 34 pessoas detidas pelo 
cometimento de crimes di-
versos, entre eles veículo e 
documento adulterados e 
crimes ambientais.

LEVANTAMENTO | PRF encerra Operação Semana Santa com redução de colisões e mortes
Foto: Divulgação


