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A Secretaria do Tesouro Nacional não reconhecer o pedido de calamidade fi nanceira decretado por seis 
estados brasileiros, inclusive o de Mato Grosso.Para o órgão vinculado à União, em sua justifi cativa 
para a negativa do pedido, foi declarado que apenas casos que envolvam desastres naturais podem ser 
classifi cados como “calamidade”, excluindo então o fator fi nanceiro.       Página -3

CALAMIDADE FINANCEIRA

Pedido de Mendes é negado 
pelo Tesouro Nacional

PELO MANDATO

Tapa-Buracos
onera cofres
públicos 
A má qualidade dos revesti-
mentos asfálticos não per-
mite que a recuperação ne-
cessária seja mais espaçada 
ocasionando uma economia 
de materiais e mão de obra 
dispensada para esse tipo de 
manutenção, um retrabalho 
oneroso aos cofres públicos.  
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A senadora Selma Arruda (PSL), usou seu momento de fala no plenário do Senado Fede-
ral para se defender das acusações de caixa dois e abuso de poder econômico que leva-
ram o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso a cassar seu mandato.                           Página -3

SELMA CHORA NO SENADO

LIBERTADORES
Verdão chega
ao Peru em
busca da
reabilitação

Hoje às 22 horas (de 
Cuiabá) em Arequipa, o Pal-
meiras enfrenta o Melgar, pela 
quinta rodada da Copa Liber-
tadores. Superado pelo San 
Lorenzo na Argentina, o time 
comandado pelo técnico Luiz 
Felipe Scolari tentará retomar 
o sucesso como visitante no 
Peru.
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Mas, afi nal, celular pega vírus?
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que, além de “possível”, seja extremamen-
te atraente para algumas pessoas a pos-
sibilidade de “invadir”, de alguma forma, 
esses aparelhos, buscando informações 
de seus usuários.

Quando existe possibilidade, usuá-
rios mal-intencionados ten-
dem a dedicar seu tempo 
para desenvolver aplicati-
vos, códigos e ferramentas 
para roubar informações dos 
usuários ou mesmo “abrir” o 
dispositivo para acesso pos-
terior.

A forma mais comum de 
se fazer isso é com vírus, que, 
claro, existem aos montes 
para qualquer sistema ope-
racional que você use atual-

mente, inclusive em smartphones.
Com isso os cuidados são, sim, ex-

tremamente necessários, e você pode, a 
qualquer momento, por qualquer descui-
do, contaminar seu dispositivo móvel.

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 visitar 
nosso perfi l em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Existe, de tempos reativamente remo-
tos da tecnologia, a teoria de que celulares, 
por utilizarem sistemas operacionais di-
ferentes dos computadores, não estariam 
suscetíveis à contaminação por vírus. Mas 
até onde isso é verdade?

Antes de 
qualquer coisa é 
importante ter 
em mente que 
quando isso foi 
falado, exata-
mente naquela 
época, fazia sim, 
sentido. Era um 
período em que 
celulares conta-
vam com siste-
mas operacio-
nais próprios e extremamente “fechados”, 
além de limitadíssimas conexões com 
outros meios e dispositivos. Com tudo isso 
as chances de algum código malicioso se 
infi ltrar no celular e fazer alguma altera-
ção expressiva eram praticamente zero. E 
o que levaria alguém a fazer isso, se nada 
de útil seria obtido em uma “invasão” dessa 
natureza? O tempo passou, os smartphones 
passaram a utilizar poucos sistemas ope-
racionais (basicamente dois) e os usuários, 
através de tais dispositivos, passaram a fa-
zer praticamente tudo, além de existirem 
incontáveis formas de conexão entre os 
celulares e o resto do mundo, o que faz com 
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O suicídio do ex-presidente do Peru Alan Gar-
cía inscreve um capítulo trágico nas investigações 
de denúncias de corrupção que correm naquele 
país. Na quarta passada (17), logo após ser informa-
do de que a Justiça havia decretado sua prisão pre-
liminar por 10 dias, o político se trancou em um 
quarto e atirou contra a própria cabeça.

García, que comandou o Peru em duas opor-
tunidades (1985-1990 e 2006-2011), era acusado 
de envolvimento em escândalo envolvendo a em-
preiteira Odebrecht. Esta declarou ter despejado 
US$ 29 milhões em propinas e caixa dois no país 
—uma das 12 nações (10 na América Latina) que 
integraram a assombrosa rede de corrupção teci-
da pela empresa e sua subsidiária, a petroquímica 
Braskem. As revelações da construtora, com efeito, 
tiveram impacto no mundo político peruano tão 
devastador quanto no caso brasileiro.

Lá também são investigados os ex-presidentes 
Alejandro Toledo (2001-2006), que fugiu para os 
EUA e enfrenta pedido de extradição, Ollanta Hu-
mala (2011-2016), preso por nove meses e hoje res-
pondendo a processo em liberdade, e Pedro Pablo 
Kuczynski (2016-2018), que renunciou em março 
do ano passado após denúncias de corrupção.

No caso de Alan García, duas acusações o 
implicavam. Na primeira, a Odebrecht teria feito 
aportes ilegais no valor de US$ 200 mil à campa-
nha que lhe deu a vitória em 2006. A outra envolve 
a licitação de obras do metrô de Lima, episódio no 
qual teria sido benefi ciado um consórcio do qual a 
empreiteira fazia parte.

O chocante ato fi nal do ex-presidente, como 
seria de esperar, despertou o debate sobre exces-
sos das autoridades peruanas. Partidários de Gar-
cía acusam o Ministério Público de utilizar a prisão 
preventiva como meio de intimidação. Discussão 
semelhante ocorre no Brasil desde o advento da 
Lava Jato. Por aqui, integrantes da operação não 
raro mostram propensões a abusos, ações espeta-
culosas e discursos messiânicos.

Não resta dúvida dos méritos da iniciativa, 
que proporcionou desejável mudança na manei-
ra como se tratam crimes de colarinho branco. O 
questionamento de métodos, pois, não deve ser 
confundido com tolerância à corrupção.

Editorial

Conexão peruana

Ranking dos Políticos - Facebook

der o outro. Signifi ca também o direito 
de mentir, o direito de opiniões erradas, 

falsas, equivocadas e mesmo injustas, pois 
ainda que seja errado, ninguém é obriga-
do a só fazer o certo, e todos tem o direito 
de errar em suas escolhas, no que diz e no 
que faz. Só quando uma posição ameaça a 
integridade física ou moral de forma con-
creta – não como bravata cantada em pú-
blico, mas como evidente violência – deve 
o Estado agir. A vida em liberdade tem um 
preço de tolerância alto para todos nós. Te-
mos que nos suportar mutuamente. E au-
toridades públicas devem ser ainda mais 
tolerantes, pois que desfrutam de regalias 
do poder que a maior parte da população 
nunca desfrutará, e devem ser magnâni-
mas e relegar a maior parte das ofensas 
sofridas; é um direito do cidadão discordar 
das autoridades!

Resta aguardar que o plenário do STF 
revogue as decisões monocráticas de um 
juiz a serviço do presidente do órgão. Que 
é inconstitucional, injusta, imoral e crimi-
nosa essa censura e essa investigação le-
vada a cabo pelo STF é consenso entre os 
juristas, cabe então ao conjunto dos juízes 
reestabelecerem a ordem constitucional 
abalada pela decisão equivocada e autori-
tária de alguns de seus juízes. No melhor 
dos mundos, ambos os juízes mereceriam 
algum tipo de punição, por fazer gastos de 
recursos públicos para benefício próprio, e 
por prejudicarem os órgãos de comunica-
ção, assim como vários cidadãos que tive-
ram sua privacidade escancarada de forma 
arbitrária.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PRO-
FESSOR DO DEPARTAMENTO DE FILOSO-
FIA DA UFMT

Autoritarismo e o STF

PAUSA PARLAMENTAR 
Os deputados estaduais decidiram enfor-

car uma semana inteira de sessões legisla-
tivas devido ao feriado do Dia do Trabalha-
dor, na próxima quarta-feira (1º). Segundo a 
presidente interina da Casa, Janaina Riva 
(MDB), a decisão foi tomada porque alguns 
parlamentares devem aproveitar a parada 
para visitar suas bases eleitorais e não te-
riam tempo de retornar ao trabalho na quin-
ta-feira (2).

SE NÃO VAI TU, VAI EU
Depois de esperar por uma defi nição da 

prefeitura de Cuiabá e não obter êxito, o Go-
verno do Estado decidiu tomar as rédeas da 
situação para ajudar a reabrir a Santa Casa de 
Misericórdia de Cuiabá, fechada há mais de 1 
mês por conta de dívidas de R$ 118 milhões, 
incluindo seis meses de salários atrasados 
dos funcionários. O governador Mauro Men-
des (DEM) determinou a Secretaria de Saúde 
que faça um estudo de viabilidade e uma pro-
posta de solução para resolver o caos fi nan-
ceiro na unidade.

CUVERLÂNDIA SEM VICE
O presidente da Câmara Municipal de 

Curvelândia ( 311 km de Cuiabá), vereador 
Roberto Serenini (DEM) decretou a extinção 
do mandato de vice-prefeito de Benedito de 
Souza Magalhães, condenado pelo crime de 
tentativa de homicídio. Benedito foi conde-
nado em 04 de novembro de 2016 a três anos 
de prisão em ação penal, proposta pelo Mi-
nistério Público Estadual. No dia 12 de abril 
de 2009, Benedito teria atirado três vezes 
contra um homem com quem brigou após 
bebedeira.

O de 67 anos com suspeita de tumor no esôfago está há quatro dias sem se 
alimentar, sendo mantido apenas com soro e medicação. Ele está internado na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), em Rondonópolis. Ele usava sonda ha-
via um mês, mas o Hospital Regional, única unidade pública que oferece esse 
tipo de serviço no município, está com o equipamento quebrado. A família de 
Anédio Norato de Araújo disse que os funcionários da UPA retiraram a sonda 
e não têm condições de colocá-la novamente.

Mantenha um software antivírus ativo e atualizado 
em seu celular e de vez em quando faça uma verifi ca-
ção completa, como forma de ter certeza que está tudo 
bem. Além disso, não conecte cartões de memória e 
outras mídias em seu aparelho sem a certeza de que 
a mesma passou por todos os cuidados necessários. É 
melhor ser “chato” do que ter “do de cabeça”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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ROBERTO DE BARROS 
FREIRE

A vida em liberdade tem um preço de 
tolerância alto para todos nós. Temos 
que nos suportar mutuamente

O STF censurou a reportagem da revis-
ta Crusoé e do site Antagonista. De forma 
truculenta, antiga e descabida proibiu a 
revista de divulgar informações obtidas 
de autoridades estatais. Com isso, ao ten-
tar impedir a divulgação, propagou-a muito 
mais do que se tivesse sido publicado livre-
mente, afi nal de contas, quantas pessoas 
leem esses veículos?

Enquanto pela televisão a coisa se pro-
paga e propagou muito mais. E ainda vai 
render mais, contrariamente a essas auto-
ridades que queriam silenciar as mídias. 
Há tempos nossos juízes têm se mostrado 
pequenos, arbitrários, tirânicos, eis porque 
há pessoas se manifestando contra o STF, 
e fazendo com que esses juízes pequenos 
fi quem ofendidos com as baixarias dos ci-
dadãos. E sem grandeza queiram punir as 
pessoas pelas suas opiniões, ao invés de 
tentar ser melhor.Verdade que muitos ofen-
dem o STF ou alguns dos seus membros, 
que muitos ameaçam os juízes ou membros 
de sua família, entretanto, ao se ocupar 
cargos públicos numa democracia, fi ca-se 
vulnerável a opinião pública, nem sempre 
justa, sábia, ou mesmo honesta, quando 
não agressiva ou ofensiva. Há pessoas que 
se deixam levar por sua raiva, outras carre-
gam ressentimentos contra as autoridades, 
outros o ódio de se sentir vítima das coisas 
erradas. Mas, é preciso investigar e medir 
corretamente, pois o fato de juízes se sen-
tirem ofendidos não signifi ca que tenham 
sido de fato ofendidos. Por vezes, falar a 
verdade já parece ofender, pois que se quer 
esconder o lado feio do que se faz.

O direito de se manifestar, o direito ple-
no à liberdade de opinião, signifi ca expres-
sar sentimentos próprios que podem ofen-

IMAGEM DO DIA

“O chocante ato fi nal do ex-presidente, 
como seria de esperar, despertou o 
debate sobre excessos das autorida-
des peruanas

“
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Mauro Mendes lamentou recusa de pedido por parte do Tesouro Nacional 

Tesouro Nacional não reconhece decreto 
de calamidade financeira de Mato Grosso
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A Secretaria do Tesouro 
Nacional não reconhecer o 
pedido de calamidade finan-
ceira decretado por seis esta-
dos brasileiros, inclusive o de 
Mato Grosso.

Para o órgão vinculado 
à União, em sua justificativa 
para a negativa do pedido, 
foi declarado que apenas ca-
sos que envolvam desastres 
naturais podem ser classi-
ficados como “calamidade”, 
excluindo então o fator fi-
nanceiro.

Mesmo com a negati-
va do Tesouro Nacional, o 
governador Mauro Mendes 
(DEM), declarou que isso não 
altera em nada o colapso fi-
nanceiro vivido por Mato 
Grosso.

“São seis estados que 
declararam calamidade fi-
nanceira, e o Governo Fede-
ral não reconheceu. Mas isso 
não muda nada da realidade 
lamentável que nós temos 
em Mato Grosso. Como não 
reconheceram, eu gostaria 
que tudo que existe em Mato 
Grosso não fosse verdade, 

mas lamentavelmente é”, 
afirmou o governador.

A esperança do acei-
te do pedido de calamidade 
financeira era que a partir 
disso, o estado pudesse obter 
um fôlego financeiro e ad-
ministrativo para o início da 
gestão.

Na previsão do governo, 
o decreto serviria para ace-
lerar o processo de recebi-
mento da verba referente ao 
Auxílio do Financeiro para 
Fomento às Exportações 
(FEX), valor referente ao ano 
de 2018. 

Pois mesmo com a 
pressão do governo e da ban-
cada de deputados federais 
de Mato Grosso, o envio des-
se recurso no valor de R$ 450 
milhões ainda é incerto.

“Nós temos feito insis-
tentes rodadas em Brasília. 
Agora, nós não temos nada 
de prático. O que temos feito 
é ‘nos virarmos’ com os re-
cursos que temos. Nós come-
çamos a perceber que o Esta-
do está dando sinais de que 
vai se recuperar. E eu tenho 
certeza de que vai se recupe-
rar”, afirmou.

Mesmo sem poder con-

PEDIDO NEGADO | Além de MT, outros cinco estados também tiveram negativa do órgão vinculado ao governo federal
FOTO: EdnilsOn AguiAr/ O livrE 

PAUTA ÚNICA

Governadores têm prioridades 
para apresentar ao Congresso

PARCELAMENTO DO IPVA 
Comissão aprova projeto que vai para votação na ALMT

DA REPORTAGEM

Reunidos em Brasília 
para o IV Fórum de Gover-
nadores, os 26 gestores esta-
duais, mais o gestor distrital, 
formalizaram a criação de 
uma pauta única a ser apre-
sentada aos parlamentares 
no Congresso Nacional.

Ao todo são seis itens 
que fazem parte do consenso 
dos governadores, um deles 
é o Fundo de Desenvolvi-
mento da Educação Básica e 
Valorização do Profissional 
de Educação (Fundeb), neste 
item os governadores que-
rem a renovação do fundo 
que está com prazo de vali-
dade para 2020. Os gover-
nantes classificam o Fundeb 
como uma importante fonte 
de financiamento educacio-
nal para os estados e muni-
cípios, e a sua não renovação 
poderá acarretar sérios pre-
juízos nesta área.

Tramita na Câmara 
Federal um projeto de lei, 
já aprovado pelo Senado, 
que autoriza que os Estados, 
União e municípios possam 
ceder, com ônus, os direitos 
originados de créditos tri-
butários e não tributários, 
inclusive inscritos em dívi-
da ativa. Com isso, os entes 

ASSESSORIA

E IMPRENSA

Com a aprovação pela 
Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação (CCJR), o 
projeto de lei de autoria do 
deputado estadual Silvio Fá-
vero (PSL), que prevê o par-
celamento do Imposto sobre 
a Propriedade de Veículos 
Automotores (IPVA), licen-
ciamento e multas vai ao 
plenário para apreciação dos 

ficam autorizados a vende-
rem os créditos que têm a 
receber, aumentando assim 
as receitas.

Cessão onerosa dos re-
cursos do pré-sal – Os esta-
dos querem a repartição do 
bônus pela cessão. O Gover-
no Federal já sinalizou que 

24 deputados. A medida, que 
já é realidade em outros es-
tados brasileiros, como São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de 
Janeiro e Paraná passa a valer 
se sancionado pelo governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
que em recente entrevista à 
imprensa disse que um es-
tudo sobre o assunto já está 
sendo feito. O projeto, se-
gundo Silvio, é uma solução 
para zerar a inadimplência 
de contribuintes com o es-

TÍTULO ELEITORAL 
CANCELADO

Mais de 44 mil eleitores de Mato 
Grosso que não votaram nas últimas 
três eleições podem ter o título can-
celado, caso não procurem a Justiça 
Eleitoral para justificar a ausência. O 
prazo para regularizar a situação se 
encerra no dia 6 de maio. Quem não 
votou e nem justificou dentro do pra-
zo previsto em lei, terá que pagar uma 
multa para cada ausência, cujo valor 
varia em cada município a critério do 
juiz eleitoral. O eleitor pode consultar 
a própria situação através da internet, 
no site do TRE.

PARCELAMENTO 
DO IPVA

Comissão aprova proposta de par-
celamento do Imposto sobre Proprie-
dade de Veículos Automotores (IPVA). 
Com a aprovação pela Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação (CCJR), 
o projeto de lei de autoria do deputado 
estadual Sílvio Fávero (PSL), vai ao ple-
nário para apreciação dos deputados. 
Em Mato Grosso, mais de 70 mil contri-
buintes estão em atraso com pagamen-
to de documentação, licenciamento e 
multa, podendo ter seu nome inscritos 
na Dívida Ativa do Estado.

BUEIROS 
INTELIGENTES

A vereadora Maria José da Saúde 
(MDB), indicou ao Executivo Municipal 
durante Sessão, a instalação de bueiros 
inteligentes (tela de proteção instalado no 
interior dos bueiros para contenção de li-
xos, galhos etc.) e o fechamentos de vala da 
Avenidas das Sibipirunas, entre a Avenida 
dos Pinheiros com Sálvia, no Bairro Jardim 
Primaveras. Segundo ela, isso evitaria en-
chentes e alagamentos causados pelo en-
tupimento das galerias de águas pluviais 
e amenizaria problemas de doenças advin-
das pela falta de higienização da área.

divulgAÇÃO

IV Fórum dos Governadores define pauta em comum 

FOTO: sEcOm mT

Selma fez desabafo e chorou na tribuna do Senado

FOTO: JEFFErsOn rudy/AgênciA sEnAdO

DESABAFO

Selma chora em 
pronunciamento  no 
Senado sobre sua cassação
CLEMERSON MENDES

Clemersonsm@msn.com

A senadora Selma Arru-
da (PSL), usou seu momento 
de fala no plenário do Sena-
do Federal para se defender 
das acusações de caixa dois 
e abuso de poder econômi-
co que levaram o Tribunal 
Regional Eleitoral de Mato 
Grosso a cassar seu mandato.

Em pronunciamento 
a senadora voltou a reiterar 
que as despesas de campanha 
foram pagas via autofinan-
ciamento de seu primeiro 
suplente Gilberto Possamai 
(PSL). Sobre o pagamento 
das contas de pré-campanha 
ela declarou que foram pa-
gas com cheque nominal e 
que isso automaticamente 
elimina a possibilidade de 
caixa dois.

Emocionada a sena-
dora caiu em lágrimas na 
tribuna do Senado, disse 
se sentir perseguida e em 
forma de desabafo acredi-
ta que no Tribunal Superior 
Eleitoral ela terá um “julga-
mento isento”.   “Eu estou 
aqui para dar essa satisfação 
aos colegas [senadores]. Eu 
também estou aqui para fa-
zer um desabafo, para dizer 
para vocês que eu confio que 
aqui [TSE] nós vamos ter um 
julgamento isento, que aqui 
nós vamos ter um julgamen-
to menos perseguidor e que 
aqui eu vou conseguir limpar 

o meu nome e a minha dig-
nidade, porque isso é a única 
coisa que eu tenho. E eu não 
vou permitir que uns e ou-
tros digam que eu tenho que 
usar tornozeleira”, disse.

Após o comovente dis-
curso de Selma Arruda, ou-
tros senadores tomaram a 
palavra para sair em sua de-
fesa. 

“Isso não é processo, 
isso é perseguição política”, 
declarou a colega de PSL, se-
nadora Soraya Thronicke do 
Mato Grosso do Sul.

O senador Roberto Ro-
cha (PSDB-MA), disse que o 
TSE vai corrigir essa “injus-
tiça” cometida contra Selma 
Arruda. 

Ainda em seu argu-
mento a senadora disse que 
entre o período da pré-cam-
panha e a campanha em si o 
teto de gastos determinado 
pela Justiça Eleitoral não foi 
alcançado.

Outro a defender Sel-
ma foi o também compa-
nheiro de PSL, senador Ma-
jor Olímpio (PSL-SP). “Em 
pouco tempo de convívio [na 
Casa], se tornou para nós [se-
nadores] a própria expressão 
da justiça”, declarou.

Além deles, o sena-
dor Jorge Kajuru (PSB-GO), 
Eduardo Girão (PODE-CE) 
e Eduardo Braga (MDB-AM), 
também demonstraram 
apoio à senadora confiando 
em sua honestidade.

tar com o aporte financeiro 
do Tesouro Nacional, o go-
vernador Mauro Mendes, 
conseguiu junto à Assembleia 

pretende destinar 70% dos 
recursos da venda do petró-
leo do pré-sal para estados e 
municípios.

Outro ponto defendido 
pelos gestores se refere à Lei 
Kandir, o embate é pela sua 
regulamentação, com a fixa-
ção de novos critérios para 

compensar financeiramente 
os Estados exportadores pe-
las perdas com a isenção de 
ICMS.

A apresentação e apro-
vação do novo Plano de Re-
cuperação Fiscal dos Estados 
também está na lista de prio-
ridades dos governadores.

Legislativa a autorização 
para contrair um emprésti-
mo junto ao Banco Mundial 
no valor de R$ 1,2 bilhão.

“Mas está ajudando em 
outras coisas. Já renegocia-
mos com o Bank Of Ameri-
ca, existem várias ações que 

foram decorrentes – não do 
decreto em si – mas da la-
mentável situação que o Es-
tado se encontra”.  

tado e ao mesmo tempo ali-
viar para o cidadão que terá a 
possibilidade de negociar sua 
dívida no cartão de crédito, 
em até 12 vezes. Em Mato 
Grosso, mais de 70 mil con-
tribuintes estão em atraso 
com o pagamento do IPVA, 
licenciamento e multas, sob 
ameaça de terem seus nomes 
inscritos na Dívida Ativa do 
Estado, caso o pagamento 
não seja efetuado. “A crise 
afetou o estado e evidente-

mente o cidadão. Devido à 
crise, o mato-grossense teve 
que se readaptar financeira-
mente. E, quando falamos 
em IPVA ou qualquer outro 
imposto, principalmente 
veicular, sabemos que não 
são baratos e essa foi uma 
maneira que encontrei de 
ajudar o contribuinte e tam-
bém o estado, já que através 
do parcelamento é possível 
evitar a inadimplência”, res-
saltou o deputado.
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CHARGE DO DIA
Youtuber vai processar 
Marquezine por 
difamação: “Cadê a 
empatia?”

Francis Simas afi rmou que entrará 
com um processo judicial contra Bruna 
Marquezine. Após ter um vídeo repercu-
tido pela famosa, a youtuber ressaltou ter 
se sentido difamada. Em entrevista ao 
programa “A Tarde é Sua”, da RedeTV!, a 
loira contou que já está em conversa com 
Silvio Guerra – conhecido também como 
o “advogado das estrelas”. Na tal gravação, 
a digital infl uencer aparece contando as 
“vantagens de ser corna”. A atriz da Globo 
compartilhou a fi lmagem em sua página 
e escreveu: “Ah, pronto! A cara nem arde, 
né?!”. Isso foi sufi ciente para que Francis 
se sentisse ofendida. “Eu acho que vi você 
nos Stories pedindo compreensão e em-
patia pelos outros. Onde você enfi ou a sua 
empatia? Não vale com gente desconhe-
cida? Onde está sua coerência? Esqueceu 
em Noronha?”, ironizou a moça. “Eu não 
posso aceitar você vir na internet dizer 
que a minha cara tem que arder. Você só 
teve um namorado, pelo menos que todos 
nós conhecemos”, completou.

Evaristo Costa choca 
fãs ao surgir diferente: 
“Está magro e jovem”

Evaristo Costa usou as redes sociais, 
na última segunda-feira (22), para com-
partilhar um registro em que aparece den-
tro de um elevador. Os seguidores logo no-
taram que o jornalista está bem diferente.

“Está magrinho, hein!”, opinou uma fã. 
“Rico! Cada dia mais magro e mais boni-
to”, elogiou outra. Uma terceira brincou ao 
citar o longa “O Curioso Caso de Benjamin 
Button” (2008): “Engraçado como você re-
juvenesceu de um tempo para cá! Vai virar 
fi lme! “O Curioso Caso de Evaristo Costa!”.

Vale lembrar que em 2017, Eva mudou 
radicalmente seu estilo de vida. Na época, 
o ex-âncora surpreendeu a todos ao pedir 
demissão da TV Globo para se mudar para 
a Inglaterra com a família. “Parei para 
descansar do estresse, da rotina, das no-
tícias ruins”, disse, ao revelar que não se 
arrependeu da decisão.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Giselle Itié perde dois 
ex-namorados em menos 
de 3 meses

CRUZADAS
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BANCO 16

DBE
REGRESSAR

PESOLETRA
AAAGUIAR
PLACALI
REAFOOD

NENERUSGA
ASTEROIDED

EOEXNOE
NITAMAR

ATOMOSTAM
APCPALA

TRAVARÇN
CIDADÃOS

POLOBOTA

Desâni-
mo; abati-

mento

(?) Jorge,
cantor de 
"Burgue-
sinha"

Retornar;
voltar 

É levan-
tado pelo 
halterofi-

lista

Mayra (?),
judoca

brasileira

(?)-mãe,
peça do 

computa-
dor

Fast-(?),
tipo de
lancho-

nete

Editores
(abrev.)

O teste
típico dos
cursos de
idiomas

Corpo
celeste
muito

pequeno

Herói do
Dilúvio
(Bíblia)

Hiato 
de "teor"

Dócil;
pacífica

Empresa
de trans-
porte aé-
reo (sigla)

Menor par-
tícula da
molécula

(pl.)

Parte de
bonés e
quepes

O som
emitido

em
risadas

Orlando
Teruz,
pintor

Cada ex-
tremidade 
da pilha

(?)-fora,
festa de

despedida

Livre, costas, peito e
borboleta

Cultiva
(a terra) 

Objeto
precioso

Nascido na
Bélgica 

Sílaba de
"pingo"

A habilitação para
dirigir ônibus

É treinada 
na caligrafia
Aqui, em
espanhol

A vogal
do meio

Litro
(símbolo)

Rumei
Da cor da
ametista

(pl.)
Pequena

briga
Corrigido
(o retrato)

(?) Franco,
político

Sem
brilho

Que deixou
de ser

Iran Malfi-
tano, ator 

Impedir
os movi-
mentos

Indivíduos
com direi-
tos civis

Sucede ao "O"

Peça do
ventilador
Despre-

zível

Reprisar (uma novela
ou um filme)

Marcha de
manobras
Criança
de colo

3/acá. 4/food. 5/placa. 8/cidadãos. 9/desalento.

Após três meses da morte do ator Caio Junquei-
ra, Giselle Itié perde outro ex-namorado e lamenta 
fatalidade nas redes sociais. Em uma postagem 
comovente, a atriz se despediu de Rodrigo Gime-
nes, com quem manteve um relacionamento em 
2011. “Hoje. Um mês que ela partiu. Hoje. Ele par-
tiu. Só minha alma sabe o quanto preciso de Luz. 
Hoje. Dia 12. Dia dos amores perdidos”, escreveu. 
Em janeiro deste ano, Giselle teve que lidar com 
o falecimento trágico do ator e ex-namorado, Caio 
Junqueira.  Aos 42 anos, o intérprete  do aspirante 
Neto, do fi lme Tropa de Elite (2007), sofreu um aci-
dente de carro no Rio de Janeiro e não resistiu.

Na época, a atriz também se comoveu com a 
perda: ” aqui chove a la “sunday smile” e dói, como 
dói. Só queria te abraçar forte e dizer o quanto você 
é e sempre foi amado por todos nós! Até quem não 
te conhecia já te amava…”, publicou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MARCELO GHIRALDI MADEIRAS, CNPJ nº 
03.406.738/0001-41, localizada Estrada Rosalia (MT 140), 
s/nº, Km 01, São Cristóvão, no município de Sinop / MT, 
torna público que requer junto a SEMA/MT, a RENOVA-
ÇÃO da LO, para a atividade de serraria com desdobro de 
madeira. Não EIA/RIMA.

HELIO OLIVEIRA DA COSTA EIRELI - ME, CNPJ 
17.577.531/0001-44, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem ma-
nipulação de fórmulas, localizada na AV. Tancredo Neves, 
N 2991, JD. Bela Vista, Município de Sorriso/MT, não foi 
determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

O SR. VALDIR MENEGATTI, CPF 593.646.299-49, Pro-
prietário da Fazenda Serrinha, situada no Projeto Tropical 
BR 242 Km 37 + 10 km a esquerda, município de Sorriso 
- MT. Torna público que requereu perante a SAMA (secre-
taria de agricultura e meio ambiente de sorriso) a Licença 
Prévia (LP) e Licença de Instalação (LI) para 64,54 hecta-
res da atividade de irrigação por equipamento do tipo Pivo 
Central, não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA.

O SR. LUIZ MIGUEL PRESSI, CPF 333.997.199-79, Pro-
prietário da Fazenda Santa Felicidade, situada na Gleba 
Manitsaua - Missu, município de Santa Carmem - MT. Tor-
na público que requereu perante a SEMA Licença Prévia 
(LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação 
(LO) para atividade de irrigação por equipamento do tipo 
Pivo Central, não sendo necessário a elaboração de EIA/
RIMA.

FEROSWALZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, CNPJ 
nº 15.343.106/0001-65, localizada Estrada Jacinta, nº 503, 
Lote 13, Km 01, São Cristóvão, no município de Sinop / 
MT, torna público que requer junto a SEMA/MT, a RENO-
VAÇÃO da LO, para a atividade de serraria com desdobro 
de madeira. Não EIA/RIMA. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

 
RESULTADO  

 PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019-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 a empresa: B2S 
COMERCIO DE PRODUTOS 
AGROPECUARIOS LTDA-ME e  
MAQSERRAS OLIVEIRA MAQUINAS E 
PEÇAS LTDA-EPP. Juina-MT, 23 de abril 
de 2019. 
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo. 

 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA-MT 

 
AVISO DE ABERTURA  

TOMADA DE PREÇO N° 002/2019 
 

TIPO MENOR PREÇO – EMPREITADA 
GLOBAL 

 
A Prefeitura Municipal de Juína, Estado de Mato 
Grosso, torna público para conhecimento dos 
interessados, que fará realizar-se no dia 
17/05/2019 às 08:00 horas (HORARIO LOCAL), 
licitação tipo TOMADA DE PREÇOS, Objeto: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA 
DE IMPLANTAÇÃO DE BARRACÃO PARA 
PRODUÇÃO, DEPÓSITO E INSTALAÇÃO DE 
SECADOR DE CAFÉ NO DISTRITO DE TERRA 
ROXA, ATENDENDO OBJETO DO CONTRATO 
DE REPASSE Nº 853524/2017/MAPA/CAIXA – 
PROCESSO Nº 2628.9000762-00/2017, 
MUNICIPIO DE JUÍNA – ESTADO DE MATO 
GROSSO, a qual será regida pelas Leis 8.666/93 
e 8.883/94. Maiores informações e cópia completa 
do Edital, poderão ser adquiridas das 07:00 às 
13:00 horas, de segunda a sexta-feira, na 
Prefeitura Municipal de Juína, junto a Comissão de 
Licitação em sua sede Travessa Emmanuel, nº. 
33N, Centro, em Juína-MT, Fone (66)-3566-8302, 
solicitado por e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br  ou 
baixado do site www.juina.mt.gov.br agenda de 
licitações.  Juína-MT, 24 de Maio de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente Comissão Permanente de Licitação 

Poder Executivo 
 JUÍNA-MT 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019-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: FIBRATEX 
COMERCIAL EIRELLI-ME; S. M. GIUSTTI DE 
ARRUDA E CIA LTDA-EPP e IMPACTO INDUSTRIA 
E COMERCIO DE CONFECCÇÕES LTDA-ME. Juina-
MT, 24 de abril de 2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
MUNDO – MT 

 
ATO DE HOMOLOGAÇÃO PROCESSO 

LICITATÓRIO Nº 012/2019 
 

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 009/2019 

 
Tendo em vista o que consta dos autos do 
Processo de Licitação realizado na 
modalidade de Pregão Presencial nº 
009/2019, 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: Registro de Preços para Futuras 
e Eventuais Aquisições de Combustíveis em 
Atendimento as Secretarias do Município de 
Novo Mundo MT 
 
Novo Mundo – MT, em 24 de Abril de 2019. 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 1 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO – MT  

 
CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2019 – 

RESULTADO 
  

O Município de Peixoto de Azevedo-MT através 
da Comissão Permanente de Licitações torna 
publico que o resultado do julgamento referente 
à Chamada Pública em epigrafe, cujo objeto é 
“AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS 
PROVENIENTES DA AGRICULTURA FAMILIAR 
E/OU EMPREENDEDORES FAMILIARES 
RURAIS OU SUAS ORGANIZAÇÕES PARA 
ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NA 
REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, EM 
CONFORMIDADE COM O PROGRAMA 
NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - 
PNAEP, PNAEF, PNAEC, PNAEJA, PNAEI E 
PNAEE DE ACORDO COM A LEI FEDERAL Nº 
11.947/2009 E RESOLUÇÃO Nº 26/2013 
CD/FNDE”, em conformidade com o as 
disposições do Edital e seus anexos  que o 
integram e complementam, para todos os efeitos 
jurídicos legais, atendendo a Lei nº 
11.947/2009, Resolução/FNDE/CD nº 026/2013, 
sagrou-se vencedores o Grupo Informal 
representado pela ASSOCIAÇÃO DE MINE E 
PEQUENOS AGRICULTORES DO PROJETO 
DE ASSENTAMENTO CACHIMBO - AGRIPAC, 
CNPJ n° 02.136.343/0001-03, com o valor total 
de R$ 113.902,00 (cento e treze mil novecentos 
e dois reais), o Grupo Formal representado pela 
COOPERNOVA COOPERATIVA 
AGROPECUARIA MISTA TERRANOVA LTDA, 
CNPJ nº 24.702.037/0004-72, com o valor de R$ 
43.283,70 (quarenta e três mil, duzentos e 
oitenta e três reais e setenta centavos), o Grupo 
Formal representado pela COOPERNOVA 
COOPERATIVA AGROPECUARIA MISTA 
TERRANOVA LTDA, com o CNPJ nº 
24.702.037/0007-15, com o valor de R$ 
24.776,40 (vinte e quatro mil, setecentos e 
setenta e seis reais e quarenta centavos) e o 
Grupo Formal E. ESCHANETTO LATICINIOS – 
ME, CNPJ n° 27.723.392/0001-73, com o valor 
total de R$ 46.620,00 (quarenta e seis mil 
seiscentos e vinte reais) Não houve reações 
contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-
MT, 23 de Abril de 2019. 
 

NATALIA FERNANDES DA SILVA  
Presidente – CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
Objeto:  Contratação de empresa especializada para execução de mão 
de obra com fornecimento de material para realizar a Construção da nova 
sede do Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, conforme Termo 
de Convênio nº 05-2018, Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. 
Data: 27 de Março de 2019. Empresa Vencedora: CONSTRUART LTDA, 
com o valor de R$ 14.988.051,98 (quatorze milhoes novecentos e oitenta 
e oito mil, cinquenta e um reais e noventa e oito centavos).
Lucas do Rio Verde-MT, 24 de Abril de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

1° RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2019

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público que o Edital de Pregão Eletrônico nº 
009/2019 que trata da “Pregão Eletrônico para contratação de empresa 
especializada em Serviços de fornecimento de reagentes e insumos com 
comodato de equipamentos para o Laboratório Municipal de Lucas do Rio 
Verde – MT, sofreu alterações quanto ao Anexo I Termo de Referência. 
Diante das alterações necessário se faz a reabertura integral do certame, 
conforme se segue: Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: as 08:00 horas do dia 
04/04/2019 até as 12:00 horas do dia 14/05/2019 (horário de Brasília). 
Data e horário de início da sessão: Dia 14/05/2019 às 14:00 horas (horário 
de Brasília). Data e horário de início da disputa: Dia 14/05/2019 às 14:30 
horas (horário de Brasília). Edital Completo: Afixado no endereço Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde MT. 
CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300, e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br e site http://www.bllcompras.org.br/. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 e Decreto Federal 5.450/05.
Lucas do Rio Verde-MT, 23 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N° 012/2019
Objeto: Pregão Eletrônico exclusivo para EPP, ME e MEI para futura 
contratação de empresa para fornecimento de Patrulha Agrícola para 
estruturar e apoiar a agricultura familiar do Município Lucas do Rio Verde, 
através da ampliação de meta do contrato de repasse nº 830843/2016, 
processo Caixa nº 1031658-82/2016/MDA. Realização: Por meio do site 
www.bllcompras.org.br. Data de Início para o recebimento das propostas: 
das 08:00 horas do dia 25/04/2019 até as 17:00 horas do dia 13/05/2019 
(horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 14/05/2019 
às 09:00 horas (horário de Brasília). Data e horário de início da disputa: 
Dia 14/05/2019 às 09:30 horas (horário de Brasília). Edital Completo: 
Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos 
Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300, e 
na  I n t e rne t ,  s i t e  www. l ucasdo r i ove rde .m t .gov.b r  e  s i t e 
http://www.bllcompras.org.br/. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 e Decreto Federal 5.450/05.
Lucas do Rio Verde MT, 24 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRADIL NAS PISCINAS DAS 
UNIDADES ESCOLARES OLAVO BILAC, CAMINHO PARA O FUTURO 
E VINÍCIUS DE MOARES DE LUCAS DO RIO VERDE-MT. Dia: 16 de 
Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30 às 
14:00 horas, do dia 16 de Maio 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00 
horas, do dia 16 de Maio de 2019, no endereço abaixo. Edital Completo: 
Afixado no endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos 
Buritis, Lucas do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 549 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, 24 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 038/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços, para futura e eventual 
Contratação de empresa para prestação de serviços de Vigia Desarmada 
diurna e noturna, e apoio em eventos realizados no Município de Lucas do 
Rio Verde- MT. Dia: 14 de Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 13:30hs até as 14:00hs, do dia 14 de Maio de 2019. 
Abertura dos envelopes: Às 14:00hs, do dia 14 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 acima e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. 
Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e 
subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 
8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde – MT, 24 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual aquisição de veículo utilitário (zero-quilômetro) 
com baú refrigerado e embaladora a vácuo. Da qual foi vencedora a 
empresa: Itens 830708, 830709, MARSTEIN IMPORTADORA E 
COMERCIO EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 26.823.366/0001-
54 no valor de R$ 137.700,00. Foram fracassados os itens: 831227. O 
representante assinou a ata renunciando a intenção de interposição de 
recursos. Nova Mutum - MT, 24 de Abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual contratação de empresa especializada em 
serviços de instalação e reposição de vidros temperados, espelhos, 
cortinas, películas de proteção solar, gesso e acessórios para portas. 
Das quais foram vencedoras as empresas: Itens 827444, 827602, 
827603, 827608, 832090, 832091, 832148, M FERNANDES DA SILVA 
&CIA LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 21.878.860/0001-00 
no valor de R$ 343.215,00; Itens 827604, 827607, 827613, 827614, 
832093, 832094, 832095, 832096, 832097, 832098, CAPPELLARO E 
CAPPELLARO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
18.168.659/0001-17 no valor de R$ 355.425,00. Os representantes 
assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.
Nova Mutum - MT, 24 de Abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE RETIFICAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que houve 
alterações no edital  do Pregão Presencial n. 033/2019, 
especificamente no texto do item 8.1.2 que trata da qualificação 
técnica, que compõe o edital. Edital e anexos: Deverá ser retirado junto 
a o  d e p a r t a m e n t o  d e  l i c i t a ç ã o  p e l o  e m a i l 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município ou 
telefone **65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 24 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 044/2019. TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS 
(TENDAS, SOM, PALCO, ARQUIBANCADAS, BANHEIROS E 
OUTROS ITENS) PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTOS, VISANDO 
ATENDER AS AÇÕES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S)  SECRETARIA(S)” 
CONFORME A SEGUIR: PEDRO ANTONIO CAMPOS ME, CNPJ Nº 
24.951.188/0001-11, ITENS VENCEDORA: LOTE 5 – 816861 – R$ 
350,00, 822250 – R$ 175,00; LOTE 6 - 828325 – R$ 1.397,00; LOTE 10 
– 62824 – R$ 104,4984, 822254 -  R$ 52,2518; LOTE 11 – 64103 – R$ 
159,50, 822255 – R$ 79,75; LOTE 12 – 816869 – R$ 399,50, 822256 – 
R$ 199,50; LOTE 13 – 816870 – R$ 499,50, 822257 – R$ 249,75; 
LOTE 14 – 81671 – R$ 979,4907, 822258 – R$ 469,525; LOTE 15 – 
822259 - R$ 15,90, 822260 – R$ 7,95; - VALOR TOTAL VENCEDORA 
R$ 270.112,98; RAFAEL PONTO SOM LTDA ME, CNPJ Nº 
14.860.887/0001-00, ITEM VENCEDORA: LOTE 9 – R$ 8.500,00 - 
VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 68.000,00; ROBERTO GUIMARÃES 
EVENTOS LTDA ME, CNPJ N.º 13.671.734/0001-44, ITENS 
VENCEDORA: LOTE 1 816855 – R$ 39,50; LOTE 2 - 816856 – R$ 
59,50; LOTE 3 - 816859 – R$ 39,50; LOTE 4 - 816860 – R$ 19,99 – 
LOTE 7 – 816862 – R$ 4.299,00; LOTE 8 – 816863 – R$ 6.499,00; 
LOTE 16 – 816875 – R$ 462,00, 816876 – R$ 320,00; LOTE 17 – 
816877 – R$ 229,00; LOTE 19 – 816880 – R$ 434,00; LOTE 20 – 
816882 – R$ 2.799,00; LOTE 21 – 816881- R$ 499,00, 816885 – R$ 
44,00, 816886 – R$ 49,00, 816887 – R$ 49,00, 816888 – R$ 59,00; 
LOTE 22 – 816889 – R$ 3.899,00; LOTE 23 – 816891 – R$ 1.099,00; 
LOTE 24 – 816892 – R$ 1.199,00; LOTE 25 – 816893 – R$ 3.299,00; 
LOTE 26 – 816894 – R$ 6.999,00 - VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 
417 .511 ,70 ;  STUMPF &  STUMPF LTDA ME,  CPNJ Nº 
12.826.010/0001-60, ITEM VENCEDORA: LOTE 18 – 105409 – R$ 
3.499,00 - VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 24.493,00; VALOR TOTAL 
GERAL R$ 780.117,68.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 045/2019. TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
DE BOLO PARA ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO, LANCHES 
(COFFEE BREAK) PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E LANCHES (CAFÉ DA MANHÃ) 
DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SORRISO – MT”, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S)” CONFORME A SEGUIR: 
SORRISO SUPERMERCADOS LTDA, CNPJ Nº 14.953.277.0001.43, 
ITENS VENCEDORA – 103517 – R$ 41,90; 816086 – R$ 0,49; 816088 
– R$ 0,82; 816092 – R$ 8,49 - VALOR TOTAL VENCEDORA R$ 
30.792,75; e PIM PÃO ALIMENTOS LTDA ME., CNPJ N.º 
06.158.041/0001-97, ITENS VENCEDORA – 169636 – R$ 3,50; 
169637 – R$ 3,63; 816087 – R$ 0,60; 816089 – R$ 6,15; 816090 – R$ 
4,66; 816091 – R$ 14,99; 822261 – R$ 12,10 – VALOR TOTAL 
VENCEDORA R$ 45.570,50.VALOR TOTAL GERAL R$ 76.363,25.

Miraldo Gomes de Souza
Pregoeiro

ADESÃO N° 051/2019
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 resultante do Pregão Eletrônico nº 
0008/2018 - Processo Administrativo n.º 15952018, realizado pelo 
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO – 
SALVADOR/BA cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO COM ENTREGA PARCELADA 
DE COLETES BASLÍSTICOS COM CAPA PARA USO POLICIAL E 
COLDRES TÁTICOS EM POLÍMERO PARA OS AGENTES DE 
SEGURANÇA JUDICIÁRIA DO TRIBUNAL REGIONAL DO 
TRABALHO DA 5ª REGIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, 
TRÂNSITO E DEFESA CIVIL DE SORRISO/MT”, mediante as 
condições estabelecidas no Edital, conforme Termo de Referência, que 
teve como vencedora a empresa: INBRATERRESTRE INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MATERIAIS DE SEGURANÇA LTDA., CNPJ N.º 
12.887.936/0001-65, sendo aderido aos ITENS: 1 – COLETE A PROVA 
DE BALAS, NIVEL III-A, TAM G - no quantitativo de 17 unidades - valor 
unitário de R$ 867,30; 2 - COLETE A PROVA DE BALAS, NIVEL III-A, 
TAM M - no quantitativo de 6 unidades - valor unitário de R$ 774,90; 3 - 
COLETE A PROVA DE BALAS, NIVEL III-A, TAM GG - no quantitativo 
de 4 unidades - valor unitário de R$ 913,50; 6 – CAPA PARA COLETES  
DO ITEM 1, TAM G - no quantitativo de 30 unidades - valor unitário de 
R$ 56,35; 7 – CAPA PARA COLETES  DO ITEM 2, TAM M - no 
quantitativo de 8 unidades - valor unitário de R$ 85,05; 8 – CAPA PARA 
COLETES  DO ITEM 3, TAM GG - no quantitativo de 4 unidades - valor 
unitário de R$ 68,25;, valor global da adesão R$ 25.691,40.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT
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Com o término do estadual, times de MT 
se preparam para a disputa dos Brasileiros
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O campeonato estadual 
acabou no último domingo 
(21), com mais um título do 
Cuiabá. O terceiro seguido 
e o nono em 8 anos de fun-
dação. Melhor time de Mato 
Grosso, o Dourado pela pri-
meira vez em sua história vai 
disputar a Série B do Cam-
peonato Brasileiro, após se 
sagrar campeão da Série C 
em 2018.

Diretoria e Comissão 
técnica não querem fazer 
feio no torneio, e para isso 
vêm reforçando a equipe 
para a disputa da competição 
nacional. O principal reforço 
é o atacante Escudero, que já 
defendeu Atlético MG, Vasco 
da Gama e Grêmio e recen-
temente não acertou com o 
Vitória. Junta-se ao argenti-
no o lateral-esquerdo Alex 
Ruan, ex-Londrina, chega-
ram também o lateral-direi-
to Jonas, o volante Jean Patri-
ck, e os atacantes Rodolfo e 
Felipe Marques.

Ao término do estadu-
al, o Cuiabá correu risco de 
perder deus treinador, Ita-
mar Shülle, o multicampeão 
pelo Dourado foi sondado 
para assumir o Goiás, mas na 
tarde de ontem o Verdão do 
Planalto Central anunciou 
Claudinei Oliveira como seu 
novo comandante.

O Cuiabá estreia neste 
sábado (27), contra o Crici-
úma em Santa Catarina pela 
Série B do Campeonato Bra-
sileiro.

LEC - O representante 
de Mato Grosso na Série C 
de 2019, é o Luverdense que 
na bacia das almas assegurou 
ano passado sua permanên-
cia na terceira divisão. Com 
campanha decepcionante no 
estadual, mas como o mato-
-grossense que mais longe 
foi na Copa do Brasil, o Lu-
verdense chega para a Série 
C motivado e recuperar o 
acesso para a B e para isso já 
conta com pelo menos nove 
reforços. O time do treina-
dor Júnior Rocha estreia no 
sábado (27), em casa, no Pas-
so das Emas, contra o forte 
Juventude. Rocha acredi-
ta que não só contra o time 
gaúcho, mas durante todas a 
competição, o clima quente 
de Lucas deve ajudar o Ver-
dão do Norte a reconquistar 
o acesso para a Série B.

SÉRIE D - Na quarta di-
visão do Campeonato Bra-
sileiro, o estado de Mato 
Grosso contará com dois re-
presentantes. O primeiro de-
les é o Sinop Futebol Clube 
que pelo terceiro ano segui-
do disputa o torneio.

Com péssima campa-
nha no estadual, o time sofre 

MT NOS NACIONAIS | Além de MT, outros cinco estados também tiveram negativa do órgão vinculado ao governo federal
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FORA DE CASA

No Peru, Palmeiras busca 
reabilitação na Libertadores

POLÍTICA ESPORTIVA

Emanuel assume a Autoridade  Brasileira do Controle de Dopagem

SEM O MAESTRO

Fluminense não 
contará com Ganso 
em decisão no Recife

Chegada da delegação alviverde no Peru 
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FOTO: DivulGaçãO

Ganso sofreu lesão muscular e foi vetado pelo 
departamento médico  

Emanuel foi medalhista olímpico em três edições

DA REPORTAGEM

Hoje às 22 horas (de 
Cuiabá) em Arequipa, o Pal-
meiras enfrenta o Melgar, 
pela quinta rodada da Copa 
Libertadores. 

Superado pelo San Lo-
renzo na Argentina, o time 
comandado pelo técnico 
Luiz Felipe Scolari tentará 
retomar o sucesso como vi-
sitante no Peru.

Pela terceira rodada do 
torneio continental, o San 
Lorenzo contou com um gol 
marcado por Marcelo Herre-
ra para ganhar do Palmeiras 
pelo placar mínimo. O time 
argentino, vindo de fase de-
licada, conseguiu bater o ad-
versário alviverde no Estádio 
Nuevo Gasometro.

Nas últimas oito parti-
das disputadas fora de casa 
pela Copa Libertadores, o 
Palmeiras acumula seis vitó-
rias e apenas duas derrotas, 
perfazendo um aproveita-
mento de 75%. Diante do 
Melgar, em Arequipa, o time 
palestrino quer melhorar o 
retrospecto.

Na edição de 2018 do 
torneio, o Palmeiras ganhou 
fora de casa de Junior Bar-
ranquilla (3 x 0), Boca Ju-
niors (2 x 0), Alianza Lima 
(3 x 1), Cerro Porteño (2 x 0) 
e Colo-Colo (2 x 0) antes de 
cair contra o Boca Juniors (2 
x 0). 

Nesta temporada, bateu 

DA REPORTAGEM

Nome conhecido na 
história do vôlei de praia e 
do esporte brasileiro, Ema-
nuel Rego assumiu uma nova 
função. Na última terça-fei-
ra, foi publicada no Diário 
Oficial da União a nomea-
ção do ex-atleta como mais 
novo secretário da Autorida-
de Brasileira de Controle de 
Dopagem (ABCD), entidade 
vinculada à Secretaria Espe-
cial do Esporte do Ministério 
da Cidadania.

“Foi uma satisfação re-
ceber o convite para a ABCD. 
Eu tenho uma experiência 
muito grande em relação a 
isso, vivenciei esse controle 
durante muitos anos da mi-
nha carreira”, comentou. “Eu 
sei o quanto é importante 

ASSESSORIA

O Fluminense terá um 
importante desfalque para 
o confronto de hoje, contra 
o Santa Cruz, pela Copa do 
Brasil. O meia Paulo Henri-
que Ganso teve lesão mus-
cular detectada em exame 
de imagem e foi vetado pelo 
departamento médico.

No entanto, o departa-
mento médico tricolor não 
divulgou a prazo para o re-
torno de Ganso aos grama-
dos. O jogador sofreu a lesão 
no confronto de ida contra 
os pernambucanos.

Sem Ganso, o lateral 
direito Gilberto pregou foco 

o mesmo Junior Barranquilla 
(2 x 0) e sofreu revés diante 
do San Lorenzo (1 x 0).

Em 2018, o Palmeiras 
foi o primeiro time brasi-

para a história do atleta ser 
um atleta limpo, e também 
sei as dificuldades que a gen-
te tem em manter isso mais 
claro para todos eles. Acho 
que essa é uma das missões”, 
disse Emanuel. “Acho que o 
grande desafio em relação a 
antidoping é essa luta con-
forme novas tecnologias vão 
acontecendo e também a fa-
cilidade que temos de inves-
timentos de fora em labora-
tórios para criar ou aumentar 
o rendimento. Na realida-
de, nós temos que ser mais 
amigos daqueles que fazem 
bem para o esporte”, ressal-
tou.No ano passado, o cam-
peão olímpico teve a opor-
tunidade de compartilhar 
a experiência com jovens 
atletas, quando participou 
como modelo de referência 

leiro a ganhar em seis países 
diferentes na mesma edição 
da Copa Libertadores, já que 
triunfou na Colômbia, na 
Argentina, no Peru, no Para-

no Arruda. Mesmo com boa 
vantagem, o atleta destacou 
que os donos da casa terão o 
apoio da torcida.

“Ainda não estamos 
classificados. Temos um 
jogo muito difícil na próxi-
ma quinta-feira lá em Reci-
fe. Temos que estar atentos 
porque o time deles vai vir 
empolgado com o apoio da 
torcida e não podemos dar 
mole”, declarou.

O duelo de ida, no Ma-
racanã, o Fluminense venceu 
por 2 a 0 e pode perder por 
um gol de diferença que es-
tará classificado para as oita-
vas de final da Copa do Bra-
sil.

dos Jogos Olímpicos da Ju-
ventude, em Buenos Aires, 
na Argentina. Além disso, 
Emanuel integrou diversas 
comissões de atletas, inclu-
sive na Agência Mundial An-
tidoping (Wada, na sigla em 
inglês), onde teve um conta-
to ainda mais próximo com 
o controle de dopagem. “Ali 
eu aprendi bastante como a 
gente pode se comunicar e 
como o atleta pode contri-
buir no processo. Acho que 
esse também vai ser um dos 
pilares da ABCD: tentar tra-
zer os atletas para contribuir 
nesse processo todo”, aponta 
o maior vencedor de etapas 
do Circuito Mundial, com 77 
medalhas de ouro, e jogador 
com mais títulos na história 
do vôlei de praia, somando 
155 conquistas.

com a desconfiança de sua 
torcida, que sofreu nos pri-
meiros meses do ano. Mas 
a expectativa melhorou nos 
últimos dias, depois da con-
firmação da volta de Agnaldo 
Turra para a presidência do 
clube, já anunciou a volta de 
dois velhos conhecidos da 
torcida, o zagueiro Matheus 
Lima e o lateral-esquerdo 
Maycon. Pode se juntar a 
eles também o volante Dou-
rado, conhecido pela sua 
raça e determinação dentro 
de campo. A nova diretora 
do Galo do Norte tenta ain-
da acertar a negociação com 
Marcos Birigui, técnico nas 
temporadas 2016 e 2017, mas 
sua vinda será para gerência 
de futebol A proposta já foi 
feita e a diretoria aguarda 
uma resposta de Birigui. O 
Sinop estreia dia 5 de maio 
fora de casa contra o Iporá 
de Goiás.

O outro representante 
de Mato Grosso na Série D é 
o União de Rondonópolis. Ao 
término do estadual demitiu 
o técnico Odil Soares e con-
tratou Caé Cunha para co-
mandar a equipe. Léo Gon-
çalves, meia, Adinil Júnior, 
também meia são alguns re-
forços do União que estreia 
na competição nacional dia 6 
de maio contra o Anapolina 
de Goiás O jogo será realiza-
do no estádio Luthero Lopes 
em Rondonópolis.

guai, no Chile e no próprio 
Brasil. Entre os clubes nacio-
nais, o alviverde é que mais 
venceu (34) e marcou gols 
(129) fora de casa no torneio.
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Para inglês ver 

Trabalhos mal feitos deixam 
os cofres públicos onerosos
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A Secretaria Municipal de 
Infraestrutura (Sinfra), de 
Tangará da Serra, realiza 
Operação Tapa-Buracos na 
região da Vila Nazaré. É co-
mum para o cidadão convi-
ver com esse movimento que 
acontece a cada “duas chu-
vas” no máximo. 

A má qualidade dos reves-
timentos asfálticos não per-
mite que a recuperação ne-
cessária seja mais espaçada 
ocasionando uma economia 
de materiais e mão de obra 
dispensada para esse tipo de 
manutenção, um retrabalho 
oneroso aos cofres públicos. 

No entanto esse “privilé-
gio” não se restringe somente 
ao município de Tangará da 
Serra, ele não faz distinção 
de eleitor, atinge todo o terri-
tório nacional e mais, reverte 
sua qualidade em impostos 
altíssimos que também já 
está naturalizado no orça-
mento do trabalhador. Neste 
cenário dispendioso é na-
tural também que políticos 
desejem ser aplaudidos por 
operações tapa-buracos que 
é um atestado de um servi-
ço de péssima qualidade que 
fala por si só.

O site Flatout (criado por 
apaixonados por carros), lis-
tou em 2017, cinco fatores 
que tornam o asfalto das es-
tradas brasileiras de péssimo 
estado, são eles: 

Execução inadequada, em 
resumo, serviços realizados 
com orçamento reduzido, 
empresas que vencem lici-
tações por oferecem preços 
menores nem sempre ofere-
cem a melhor qualidade, que 
a princípio seria economia 
para o Governo, acaba cain-
do naquela de que o barato 
sai caro. 

Pavimentação inadequada, 
fatores como fluxo de veícu-
los, clima local e estabilidade 
do terreno não são levados 
em conta. Segundo Flatout, 
outro exemplo é o tipo de 
pavimentação adotado nos 
grandes corredores rodoviá-
rios. Segundo o IBGE, 61% do 
transporte de cargas, merca-
dorias e passageiros é feito 
por rodovias e, embora pare-
ça um número elevado, esse 
índice está muito próximo de 
países como os EUA (60%) e 
Alemanha (70%). A principal 
diferença, contudo, é como 
estes países pavimentam suas 
rodovias. 

Métodos e tecnologias ul-
trapassados, a normatização 

OPERAÇÃO TAPA-BURACOS | A política de conta gotas nada mais é que o atestado do péssimo trabalho realizado anteriormente 
Foto: AssessoriA de imprensA
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CLÁUDIA

Brinquedos são adquiridos 
para Casa Lar Pequeno Príncipe

SINOP

Campanha de vacinação contra gripe
abre para todos grupos prioritários

SINOP

CRAS passam por 
reformas para melhor 
atender à população

Atualmente a instituição atende 12 crianças e adolescentes

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeitura de Cláudia 
juntamente com o Poder Ju-
diciário adquiriu no início 
desse mês brinquedos para a 
Casa Lar Pequeno Príncipe. 
O pedido foi realizado por 
meio do Conselho Munici-
pal do Direito da Criança e 
do Adolescente (CMDCA), 
com o objetivo de propor-
cionar momentos de diver-
são e entretenimento para os 
acolhidos na instituição.

“Atualmente 12 crianças 
e adolescentes estão abriga-
dos na unidade. Muitas delas 
sofreram descuido, abando-
no e maus tratos”, ressaltou a 
presidente do CMDCA, Lu-
cimara Pagliari.

Ela também explicou 
que a aquisição era algo ne-
cessário e visa auxiliar o 
desenvolvimento criativo e 
emocional dos beneficiados.

“Nós notamos a neces-
sidade de ter um espaço de 
diversão e entretenimen-
to para as crianças da Casa. 
Com esses brinquedos elas 
terão a oportunidade de 

DA REPORTAGEM

Iniciou nesta semana a 
segunda parte da campanha 
nacional de vacinação contra 
a gripe – nesta etapa, para 
todos os grupos prioritários. 
A vacina está disponível, gra-
tuitamente, nas Unidades Bá-
sicas de Saúde de Sinop para 
crianças de seis meses a me-
nores de seis anos, gestantes, 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A Prefeitura de Sinop, 
por meio da Secretaria de 
Assistência Social, Trabalho 
e Habitação, está efetuando 
reformas em unidades dos 
Centros de Referência de As-
sistência Social (CRAS).

No CRAS Boa Esperan-
ça serão reformados em tor-
no de 40 metros de piso, que 
estão danificados, o rejunte 
na sala dos conselhos e na 
área utilizada para realização 
de eventos e atividades.

Na unidade do Palmei-
ras, será feito o recuo de qua-
tro metros de uma mureta. A 
finalidade é gerar mais es-
paço para instalação de uma 
tenda, a qual servirá como 
base para realização de even-
tos e oficinas na área externa 
do Centro. No CRAS Menino 
Jesus, a secretaria está finali-
zando o muro em uma das 
laterais. “São pequenos ajus-
tes, mas que irão fazer muita 
diferença na estrutura destas 
unidades e contribuir para 
mais qualidade no atendi-
mento às pessoas”, informou 
o secretário Ademir Bortoli.

As obras iniciaram na 
semana passada e devem ser 
concluídas num período de 
cerca de 20 dias. Devem ser 
investidos pouco mais de R$ 
12 mil entre mão de obra e 
material.  Os problemas refe-
rentes a saúde que o um mu-
nicípio enfrenta são maio-
res  que uma reforma, as 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS) de competência muni-
cipal, estão superlotadas em 
decorrência da recusa, por 
parte do Hospital Regional 
(HR)de competência do Es-
tado, em receber pacientes. 
Desde o ano passado os usu-
ários do Sistema Único de 

Saúde (SUS) enfrentam a in-
segurança do atendimento. 
Greves de funcionários por 
falta de pagamento, pedido 
de intervenção, saída de mé-
dicos, enfermeiros e técni-
cos, decreto de emergência, 
e pacientes na fila de espera, 
tem feito parte da rotina dos 
pacientes. 

No último dia 12 a se-
cretaria municipal de Saúde 
notificou a secretaria de Es-
tado Saúde e o HR para que 
adotem medidas para trans-
ferir pacientes já regulados e 
que estão internados na Uni-
dade de Pronto Atendimento 
(UPA). Gerson Danzer, secre-
tário de Saúde do município, 
apontou na notificação que 
“a UPA vem enfrentando sé-
rias dificuldades na liberação 
de pacientes considerados 
graves e que necessitam de 
procedimentos de alta com-
plexidade. É uma unidade 
de estabilização, ou seja, a 
gente recebe o paciente e 
regulamos para o hospital 
de referência que seria o re-
gional. Hoje temos crianças 
internadas de outros muni-
cípio e pacientes entubados, 
respirando mecanicamente 
e aguardando vagas. Sinop 
atende todo o polo regional 
de Saúde, que abrange mais 
de 30 municípios”. 

Rosana Martinelli, pre-
feita de Sinop, expos ao go-
vernador Mauro Mendes, 
durante evento que acon-
teceu na cidade que contou 
com a presença do Governo 
Estadual, a situação da su-
perlotação e ouviu dele que 
vai falar com os secretários 
para que tomem as medidas 
e as equipes ajustem esta si-
tuação. O que ele pediu foi 
um tempo para “colocar a 
casa em ordem”, informou 
Rosana.

idosos, puérperas (até 45 dias 
após o parto), trabalhadores 
da saúde, professores, povos 
indígenas, população pri-
vada de liberdade (incluin-
do adolescentes cumprindo 
medidas socioeducativas), 
funcionários do sistema pri-
sional, grupos portadores de 
DCNT, e outras condições 
clínicas especiais.

Conforme o Ministério 

CASA DA 
SOPA

A prefeitura de Colíder assinou 
nesta terça-feira (23), convênios que 
repassam recursos financeiros para a 
Casa da Sopa e Clube da Terceira Ida-
de. A Casa da Sopa oferece, todos os 
sábados, alimentação para cerca de 100 
crianças, 250 litros de sopa são prepa-
rados. O vereador Rica Matos comenta 
que as entidades beneficiadas pela Pre-
feitura, realizam ações sociais impor-
tantes. Serão destinados R$ 25 mil para 
a Casa da Sopa e R$ 36 mil para o Clube 
da Terceira Idade.

CRIANÇA FALECEU 
DE MENINGITE

Faleceu nesta terça-feira (23), na 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 
de Sinop, uma criança indígena recém-
-nascida com suspeita de meningite. A 
criança estava internada desde o dia 10 
de abril aguardando vaga na UTI neona-
tal. A família acionou a justiça que con-
cedeu a liminar autorizando a transfe-
rência para um hospital de referência. A 
Secretaria Municipal de Saúde ressalta 
que foram feitos contatos diários solici-
tando a vaga que não foi disponibilizada 
pelo Estado, a criança faleceu.

DELMORO 
PEGA FOGO
O supermercado Delmoro, na avenida 
Brescansin de Sorriso, sofreu um in-
cêndio de grandes proporções no início 
da tarde de quarta-feira (24). Bombei-
ros foram acionados para controlar as 
chamas. Caminhões pipa do Corpo de 
Bombeiros, da Prefeitura e de empresas 
particulares foram disponibilizados 
para atender a ocorrência. O trabalho 
dos Bombeiros é na tentativa de evitar 
que o fogo se alastre para os materiais 
inflamáveis. Vizinhos e funcionários 
ficaram assustados, ninguém se feriu.  

diVULGAÇÃo

desenvolverem habilidades 
motoras e de socialização”, 
pontuou a presidente.

Lucimara contou que 
os brinquedos escolhidos 
foram: escorregador, lig 
play(labirinto), casa de brin-
quedo, piscina de bolinha e 
cama elástica. Ela concluiu 
afirmando que todos pos-
suem características leves e 

das técnicas de pavimenta-
ção (manual do Departamen-
to Nacional de Infraestrutura 
e Transporte DNIT), pouco 
evoluiu desde 1966 quando a 
frota representava, segundo 
o Sindipeças, cerca de 2,5 mi-
lhões de veículos, hoje são 42 
mil trafegando nas mesmas 
condições.

Manutenção inadequada, 
é aquilo que todos conhe-
cem, as famosas operações 
tapa-buracos. Feito com um 
composto vendidos em sacos 
plásticos com a finalidade de 
agilizar o serviço, mas que 
oferece uma fragilidade no 
“remendo” que não suporta o 
tráfego de veículos. 

Falta de fiscalização, se-
gundo uma avaliação do Tri-
bunal de Contas da União, 
realizado em 2013, apontou 
que 11 rodovias apresenta-
ram problemas no primeiro 
ano após a entrega das obras. 
“Diante dos fatos apontados, 
constata-se que é preciso 
uma atuação mais precisa 
do Dnit no recebimento das 
obras sob sua responsabi-
lidade, de modo a evitar a 
aceitação de serviços com 
qualidade deficiente. Uma 
das medidas necessárias para 
melhorar a atuação da autar-
quia é o estabelecimento de 

de fácil manutenção e mobi-
lidade. Já o prefeito Altamir 
Kurten concluiu declarando 
que a prefeitura está sempre 
atenta para o melhor desen-
volvimento do município e 
que cada detalhe auxilia para 
a transformação necessária.

“O futuro de Cláu-
dia são as crianças, por esse 
motivo sempre apoiamos 

essas iniciativas que visam e 
auxiliam no melhor desen-
volvimento. O aprendizado 
com momentos de diversão 
e entretenimento é um pas-
so para melhorarmos nossa 
cidade. Nós estamos aqui de-
terminados para aperfeiçoar 
as nossas formas e condições 
de ensino em todas as insti-
tuições”, finalizou o prefeito.

parâmetros mínimos para a 
entrega dos serviços contra-
tados. Mostrou-se necessária, 
também, a definição de pro-
cedimentos adequados para 
o recebimento da obra, que 
deve contemplar a realização 
de ensaios técnicos em com-
plemento à vistoria no local”, 
concluiu o relatório. 

A revista Exame, divulgou 

uma matéria sobre o assunto 
em 2014 onde ouviu espe-
cialistas que apontaram os 
mesmos problemas acima e 
mais alguns que devem ser 
relevantes tanto quanto es-
tes, dentre eles um que talvez 
possa resumir todos os ou-
tros, é apontado por Dickran 
Berberian, professor da Uni-
versidade de Brasília (UnB), e 

presidente da Infrasolo, em-
presa especializada em pato-
logia de edificações, o RES-
PEITO, ”O que falta no Brasil 
é vergonha [...] Existem aqui 
dois tipos de pavimentação: a 
da técnica correta e a política. 
A política é aquela antes das 
eleições, que tem vida útil de 
duas chuvas”. Declarou Di-
ckran.

da Saúde, a contraindicação 
da vacina é para quem tem 
alergia severa a ovo, e muní-
cipes do grupo que tenham 
idade acima de nove anos, 
esses devem tomar uma úni-
ca dose anualmente. A vacina 
protege contra três tipos de 
vírus da gripe: Influenza A, 
nas variações H1N1 e H3N2 e 
influenza B.

As unidades estão reali-

zando o atendimento de se-
gunda a sexta-feira, das 7h30 
às 10h30 e no período da 
tarde, das 13h30 às 16h30. O 
Dia D será no dia 4 de maio, 
quando ocorre a mobiliza-
ção nacional. 

A meta em Sinop é de 
imunizar 90% dos grupos 
prioritários, número que 
corresponde a mais de 29 
mil pessoas.
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Evento será no dia 28 de junho em Cuiabá

Cuiabá terá primeiro casamento 
comunitário para casais LGBTs
DA REPORATEGEM

Um casamento coletivo 
para casais de homens e mu-
lheres gays e lésbicas, bisse-
xuais, travestis, transexuais e 
intersexuais será realizado no 
dia 28 de junho, em Cuiabá. 
Essa é a primeira celebração 
no civil e religioso realizada 
para a comunidade LGBT na 
capital.

O evento é organizado 
pelo Conselho Municipal de 
Atenção à Diversidade Sexual 
(CMADS), com parcerias de 
empresas privadas.

De acordo com a conse-
lheira Josi Marconi, para 
participar, os casais devem 
comprovar carência financei-
ra, caracterizando hipossufi-
ciência, que é uma condição 
estabelecida na Lei do Direito 
ao Consumidor, pois não ha-
verá custo para os noivos ou 
noivas. O evento é voltado 
aos casais que têm o desejo 
de oficializar juridicamente a 
relação estável, ou que já te-
nham realizado cerimônia ju-
rídica ou que querem fazer os 
votos perante à comunidade 
religiosa, e também aos casais 
que queiram apenas a reno-
vação dos votos.

Josi Marconi é representan-
te do estado na ONG Mães 
pela Diversidade e contou ao 
G1 que a data da realização 
do evento é uma escolha es-
pecial, pois é comemorado o 
Dia Mundial do Orgulho Gay.

‘’É uma data extremamente 
importante para a população 
LGBT, pois é o início de uma 
luta que vem sendo travada 
há 50 anos, que é uma luta de 
direitos, os mesmos que os 
heterossexuais têm’’, disse.

Segundo Josi, serão em-
prestadas roupas aos noivos 
e noivas para a celebração. O 
local do casamento não será 
divulgado, pois deverá ser 

uma surpresa. Primeiro, será 
a parte celebrativa civil e, em 
seguida, a religiosa ecumêni-
ca.

Além da celebração matri-
monial, os participantes terão 
festa com buffet e convidados.

MATRIMôNIO | Além da oficialização matrimonial, os participantes terão festa com buffet e convidados
Foto: Divulgação

Os interessados devem 
comparecer no Conselho 
Municipal de Atenção à Di-
versidade Sexual levando 
documentos específicos para 
conferência e após a certifica-
ção os casais já podem ir dire-

to ao cartório para dar entra-
da ao casamento.

Os organizadores disponi-
bilizaram os seguintes telefo-
nes para atender aos interes-
sados: (65) 3623-3089 ou (65) 
98138-9648.

BRAÇOS CRUZADOS

Professores e 
servidores da 
Educação fazem 
paralisação
DA REPORTAGEM

Os professores e ser-
vidores da rede estadual de 
Educação de Mato Grosso 
paralizaram suas atividades 
nesta quarta-feira. Eles pro-
testam contra a decisão do 
governador Mauro Mendes 
(DEM) de não pagar os res-
tos da Revisão Geral Anual 
(RGA) e de não querer dar 
aumento salarial neste ano. 
O principal ato do protes-
to acontecerá às 14 horas na 
Secretaria Estadual de Edu-
cação, Seduc. O movimen-
to tem o apoio do Sindicato 
dos Trabalhadores do Ensino 
Público de Mato Grosso, Sin-
tep.

O presidente do sin-
dicato, Valdeir Pereira ex-
plicou que os restos a pagar 
do IPVA vem desde a gestão 
do ex-governador Pedro Ta-
ques (PSDB), além do não 
cumprimento da Lei 510, 
que prevê a dobra do poder 
de compra no mês de maio, 
o pagamento dos restos da 
revisão geral anual de 2018 e 
da deste ano, o fim do par-
celamento e fracionamento 
salarial por parte do governo 
do Estado, o pagamento dos 

salários em dia, um calendá-
rio que garanta o pagamento 
até o dia 10 de cada mês, e a 
correção dos salários pagos 
em atraso, de acordo com a 
inflação do período, confor-
me a constituição.

“Fora isso, tem o paga-
mento de 1/3 de férias para 
os contratos em cumpri-
mento de ação judicial que 
prevê a suspensão do des-
conto previdenciário sobre a 
dedicação exclusiva de coor-
denadores, diretores e secre-
tários escolares. Queremos 
também melhorias físicas 
nas unidades e nos equipa-
mentos pedagógicos, com-
putadores, carteiras, quadros 
e tudo que falta hoje dentro 
das escolas”, continuou o 
presidente do Sintep.

Outra reivindicação 
apresentada pelo Sintep é 
a extensão da tabela salarial 
padrão para o nível superior 
aos profissionais de apoio 
profissional. “Precisamos 
muito que o governo enten-
da a necessidade de amplia-
ção do recurso da educação e 
siga o estabelecido na cons-
tituição, que é a aplicação de 
35% dos recursos oriundos 
sobre receitas de impostos”.


