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O fi m de semana foi de muita violência em Sinop. No total, três pessoas mor-
reram e outras sete fi caram feridas. Os corpos das três vítimas fatais – sendo 
dois menores – foram sepultados nesta segunda-feira. Os crimes fatais acon-
teceram em dois pontos diferentes da cidade.                        Página -7

VIOLÊNCIA

Fim de semana violento deixa
3 mortos e 7 feridos em Sinop

SORRISO

Mendes 
pede reforço
para a 
fronteira
O governador Mauro Mendes se 
reuniu com o ministro da Justiça 
e Segurança Pública, Sérgio Moro 
para pedir ajuda do Governo 
Federal para reforçar a fronteira 
de Mato Grosso com a Bolívia.  A 
grande preocupação é cuidar dos 
mais 900 km de fronteira entre o 
estado e o país vizinho que é um 
dos maiores produtores de cocaí-
na do continente.                  Página  - 3

Na última sexta, o prefeito de Sorriso, Ari Lafi n, esteve reunido com a Comissão 
de Acompanhamento de Limpeza Urbana para tratar do calendário de limpeza de 
resíduos sólidos. Na reunião, Lafi n destacou a importância de Poder Público e popu-
lação atuar em conjunto para manter a cidade limpa.                                                             Página 8

DISCUTINDO O CALENDÁRIO DE LIMPEZA

IMPÉRIO DO AMOR
Gabigol e
B. Henrique
revivem
“Império
do Amor”

Qual foi a melhor dupla 
de ataque do Flamengo nos 
últimos anos? Pergunte a 
qualquer rubro-negro, e a maio-
ria terá a resposta na ponta 
da língua: Adriano e Vágner 
Love. Nove anos depois, enfi m 
surgiram potenciais candidatos 
a sucessores: Gabigol e Bruno 
Henrique.
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Verificação em duas etapas
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Para tentar evitar esse tipo de pro-
blema, além de todos os cuidados que 
existem no uso dos recursos tecnológi-
cos (vou voltar a falar deles em breve), a 
maioria dos serviços conta com a “vali-

dação em duas etapas” (ou 
algum nome parecido). A 
ideia é que, além da senha, 
outra forma de confirma-
ção seja solicitada ao usu-
ário.

Eu ativei o recurso no 
meu WhatsApp (que pas-
sa a pedir uma “senha” de 

seis dígitos de forma eventual e solicita 
obrigatoriamente sempre que alguém 
tentar acessar a conta de outro apare-
lho), no meu Facebook e no meu Insta-
gram, onde optei pelo envio de um có-
digo para meu celular sempre que um 
novo dispositivo tentar acessar a conta, 
e estou verificando todos os demais ser-
viços que uso, buscando ativar o recur-
so sempre que disponível. Melhor pre-
venir do que ter “dor de cabeça” depois.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Redes sociais, comunicadores instan-
tâneos, e-mails e mais uma infinidade de 
serviços online fazem parte do dia a dia 
moderno. E é praticamente impossível se 
manter distante do que a tecnologia tem 
para oferecer: hoje em 
dia até mesmo pes-
soas de mais idade, 
que se declaravam 
“contra” as novas tec-
nologias, acabam se 
“rendendo” aos “pra-
zeres” e facilidades 
do WhatsApp e do Fa-
cebook.

Os jovens de hoje não são capazes de 
imaginar a vida sem tais recursos e nós, 
que acompanhamos e participamos de 
toda essa evolução, sabemos o quanto a 
vida é mais “simples” fazendo uso da mo-
dernidade. Mas os golpes e fraudes estão 
cada dia mais comuns. Por mais que se 
tente “fugir”, cedo ou tarde alguém pode 
tentar invadir sua privacidade, clonar sua 
conta de WhatsApp ou algo do gênero. Na 
maioria das vezes a ideia é causar algum 
tipo de prejuízo. Em cenários vistos com 
frequência nos últimos tempos, crimino-
sos clonam a conta do comunicador ins-
tantâneo do usuário e, se passando por 
ele, solicitam dinheiro de seus contatos, 
informando que o valor deve ser enviado 
para uma conta de terceiros, sempre com 
uma justificativa plausível.
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Sustentar bases parlamentares relativamente ex-
tensas e coesas, ensinou a experiência brasileira ao lon-
go dos últimos 34 anos, tornou-se condição necessária 
para a viabilidade do presidente da República e de seu 
programa de governo. Quem desafiou essa escrita —por 
ignorância, incapacidade ou vontade— terminou pessi-
mamente.

O primeiro grande teste da administração Jair 
Bolsonaro (PSL) com o Congresso não prognostica boa 
evolução nesse terreno. A passagem do projeto de refor-
ma previdenciária, a prioridade das prioridades de seu 
mandato, pela protocolar CCJ da Câmara dos Deputa-
dos tomou exagerados 62 dias.

Tanta demora está imediatamente associada à ba-
gunça e à inépcia da articulação parlamentar do Planal-
to. Já as suas causas profundas se assentam na maneira 
pela qual o presidente e parte de seus aliados enxergam 
a política representativa e no modo como são preen-
chidos os postos de alta responsabilidade na máquina 
federal.

A tediosa série de provocações de filhos de Bolso-
naro ao vice-presidente, Hamilton Mourão, e a oficiais 
militares no governo e na caserna é recebida quase com 
benevolência pelo pai chefe de Estado. A candura da 
reação equivale a um sinal verde para que continuem 
os ataques, que chegaram a ser veiculados até mesmo 
por um canal pessoal do presidente da República. Por aí 
se expressa a chamada ala ideológica do bolsonarismo, 
que pirateia e tropicaliza um movimento de filiação au-
toritária e neopopulista desenvolvido em outros países.

Esse grupo se lixa para as organizações —como o 
Judiciário independente, os corpos regulares do Esta-
do e a imprensa livre— inventadas pela tradição demo-
crática para evitar que a sociedade seja tiranizada pelo 
chefe do governo. Na gestão Bolsonaro, tal franja de 
celerados não se limita a falar pelas redes do presiden-
te e a alvejar quadros vindos das Forças Armadas. Faz 
campanha insidiosa contra ministros do Supremo Tri-
bunal Federal, interfere em políticas públicas, nomeia e 
demite assessores.

Mas, com seu desejo recôndito de ver a represen-
tação parlamentar destruída ou submetida pela força ao 
ditado do líder, sua atuação apenas agrava a falta de tino 
do presidente para coser, no Legislativo, uma coalizão 
regular de apoio.

A segunda resposta típica do presidente quando 
está em apuros, a nomeação de militares para postos-
-chave, enfraquece o vetor anti-institucional represen-
tado pelo clube dos lunáticos e melhora a qualidade da 
administração. Mas tampouco ajuda na condução de 
interesses do Planalto no Congresso.

De tão entranhada na própria implantação do go-
verno Bolsonaro, a inapetência parlamentar demandará 
muito esforço para ser superada. O risco de não mudar, 
porém, é ainda maior. Chama-se fracasso.

Editorial

O fator Congresso

Ranking dos Políticos - Facebook

tos do desenvolvimento do conhecimento e, por 
extensão, o desenvolvimento do país. Seria o caso 
de se perguntar o que o Presidente da República e 
seu ministro da educação pensam sobre o papel 
da Academia brasileira de Letras e de inúmeras 
academias de letras espalhadas pelo Brasil, o que 

pensam do papel e contribuição de poetas, músicos, 
artistas, cineastas, romancistas e filósofos tem ofe-
recido ao desenvolvimento das letras, das artes e 
da cultura brasileira? Qual o retorno que esses per-
sonagens que “militam ou militarem” nas áreas das 
ciências humana trazem ou trouxeram para o Brasil, 
já que não são médicos, nem veterinários e nem en-
genheiros ou outras profissões da área das ciências 
exatas? Parece que o presidente e seu ministro da 
Educação são os únicos sábios de plantão no país 
e os únicos que conhecem a realidade educacional 
brasileira e se metem a tomar decisões de forma au-
toritária, sem consultar sequer os setores que podem 
ser excluídos do financiamento da educação públi-
ca, ferindo de cara a autonomia das universidades e 
o próprio senso comum quanto `a importância que 
cada área de conhecimento tem ou pode ter para a 
formação acadêmica, professional e a contribuição 
que cada área tem para o desenvolvimento do país. 
Com frequência o Presidente afirma que nada conhe-
ce da economia e deixa a cargo de seu guru e minis-
tro da economia a tomada das decisões, Talvez fosse 
o caso de o mesmo também confessar que pouco ou 
quase nada entende da vida universitária e de edu-
cação e deixar a cargo de seu ministro decisões mais 
fundamentas e menos improvisadas nesta que é uma 
ou talvez a área de maior importância para o presen-
te e o futuro da educação, exigindo que o mesmo es-
tudasse com mais profundidade os temas sobre os 
quais precisa definir. Como o ministro mencionou o 
caso do Japão, talvez seja importante que o mesmo 
estude melhor a Revolução Meijii que transformou 
profundamente a educação naquele país no final do 
século 19 e possibilitou que o Japão se transformas-
se em uma potência mundial, já nos anos quarenta 
do século passado.Lamentável que a ignorância, o 
improviso, o preconceito e a estupidez estejam a 
serviço de decisões governamentais de alta respon-
sabilidade. Como sociólogo, mestre em sociologia e 
professor de universidade federal, mesmo aposenta-
do, não posso me furtar e me calar ante tamanha as-
neira vinda de pessoas com a responsabilidade para 
o presente e o futuro da educação brasileira.

JUACY DA SILVA É PROFESSOR UNIVERSITÁ-
RIO, TITULAR E APOSENTADO UFMT

Ignorância e estupidez 
como política de governo

SISTEMA PENITENCIÁRIO
Uma parceria entre a 2ª Vara Criminal 

de Cuiabá e da OAB seccional Mato Grosso 
(OAB-MT) permitiu a inauguração de um 
novo espaço de trabalho para os reeducan-
dos no Centro de Custódia da Capital. As 
atividades para produção de cadeiras, ban-
cos e mesas em fibra sintética antes eram 
realizadas em corredores improvisados. “O 
trabalho é um elemento primordial para a 
garantia de cidadania ao indivíduo. Nosso 
desafio é oferecer condições dignas é funda-
mental para isso”, defendeu o presidente da 
Comissão de Direito Carcerário da OAB-MT, 
Waldir Caldas.

DESCENTRALIZAÇÃO
O senador Wellington Fagundes voltou a 

defender, durante o 10º Fórum de Desenvolvi-
mento de Porto Alegre do Norte, uma distri-
buição mais justa dos recursos concentrados 
hoje na União. Segundo ele, apesar do aumen-
to dos repasses do Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM), que passou de 14% há 10 
anos para 19% este ano, ainda é preciso mui-
tos esforços para compensar os municípios 
que receberam, nas últimas décadas, muitas 
atribuições sem a devida compensação de 
recursos. “É nos municípios que as pessoas 
vivem e é para lá que os recursos devem ir”, 
disse.

MOSTRANDO AS GARRAS
Ao contrário do que muitos imaginavam, 

a deputada estadual Janaína Riva assumiu 
pra valer a cadeira de presidente da Assem-
bleia Legislativa. Em poucos dias como in-
terina de Eduardo Botelho, ela se debruçou 
sobre muitos contratos e pediu explicações 
detalhadas de secretários do Poder. Um 
exemplo foi sobre a frota alugada de cami-
nhonetes e carros. Janaína levantou que 
pelo menos dois ex-deputados ainda usam 
carros oficiais. “Liguei para eles e exigi que 
devolvam. Se não o fizerem, vou mandar a 
polícia atrás”, disse.

Os ventos que atingiram o Rio de Janeiro na noite de domingo chegaram a 
105,5 km/h, que são considerados muito fortes. A partir de 118 km/h eles já são 
caracterizados como furacão. Copacabana registrou as rajadas mais fortes. 
Árvores caíram e atingiram carros estacionados.

Existem aplicativos que “automatizam” a verificação 
em duas etapas, gerando um código ao ser inserida a 
chave fornecida pelo serviço ou mediante a leitura de 
um QRCode. Por hora não estou usando o aplicativo, 
embora tenha indicado para alguns amigos e clientes. 
Talvez, em breve, eu “modernize” essa parte, mas, no 
momento, o recebimento de códigos via mensagem de 
texto estão bem interessantes para mim.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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JUACY SILVAPresidente e Ministro desconhecem a 
importância que os diversos ramos do 
conhecimento como sociologia, filoso-
fia, lógica, ciência politica

Depois de “aceitar” a demissão ou demitir o Mi-
nistro da Educação, um colombiano que pouco ou 
nada entendia de educação brasileira, agora o novo 
ministro da educação, secundado pelo Presidente da 
República, “brindam” a opinião pública nacional com 
uma pérola que revela estupidez e uma ignorância 
sem limites. Ambos advogam, conforme noticiário 
do final desta semana, que as universidades federais 
devam deixar de “gastar” dinheiro público com dis-
ciplinas e cursos que pouco proveito trazem para a 
formação dos alunos e cita, de cara, FILOSOFIA e SO-
CIOLOGIA. Em nota divulgada pelo Twitter, imitando o 
presidente americano, que apenas comunica suas de-
cisões imediatas por redes sociais, ao invés de dialo-
gar, debater com a sociedade as políticas públicas que 
pretende implementar, enfim, decisões de governo, de 
forma autoritária, apenas informa a opinião pública 
suas decisões, disse o Presidente “O Ministro da Edu-
cação @abrahamWeinT estuda descentralizar inves-
timento em faculdades de filosofia e sociologia (hu-
manas). Alunos já matriculados não serão afetados. O 
objetivo é focar em áreas que gerem retorno imediato 
ao contribuinte, como: veterinária, engenharia e me-
dicina.”. Ao divulgarem semelhante comunicado, pa-
rece que tanto o Presidente da República quanto o Mi-
nistro da Educação desconhecem a importância que 
os diversos ramos do conhecimento como sociologia, 
filosofia, lógica, ciência política, comunicação, econo-
mia, direito, história, antropologia, ecologia, teologia, 
artes, educação/pedagogia tem oferecido para a for-
mação das pessoas, do senso crítico, da capacidade 
de raciocinar e entender a dinâmica das sociedades, 
das diferentes culturas e suas instituições.Com certe-
za, decisão como esta, além de representar ignorância 
quanto ao papel da universidade, sua autonomia, tem 
como agenda oculta, que é a ideia de que esses cursos 
e disciplinas estão a serviço de alguma ideologia so-
cialista ou comunista, como algumas pessoas podem 
acreditar. A continuar esta “batida” não vai demorar 
tanto o Presidente quanto seu ministro da educação 
vão definir que tipos de livros podem ou não ser li-
dos e debatidos nas universidades e ensino médio, 
que tipos de visão de mundo podem ser discutidas na 
educação brasileira, impondo, de fato uma educação 
censurada e obsoleta, quando a liberdade de cátedra 
e a autonomia das universidades são os fundamen-

IMAGEM DO DIA

“De tão entranhada na própria implan-
tação do governo Bolsonaro, a inape-
tência parlamentar demandará muito 
esforço para ser superada

“
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Reunião entre Mauro Mendes e Sérgio Moro 

Em reunião com Moro, Mendes
pede reforço para fronteira
DA REPORTAGEM

Ainda aproveitando 
sua ida para Brasília quando 
participou do IV Fórum de 
Governadores, o governa-
dor Mauro Mendes (DEM) 
se reuniu com o ministro da 
Justiça e Segurança Pública, 
Sérgio Moro. O objetivo do 
encontro foi pedir ajuda do 
governo federal para refor-
çar a fronteira de Mato Gros-
so com a Bolívia. 

A grande preocupação 
é cuidar dos mais 900 km 
de fronteira entre o estado e 
o país vizinho que é um dos 
maiores produtores de coca-
ína do continente. “Estamos 
ao lado de países conhecidos 
mundialmente como produ-
tores de entorpecentes. Só 
este ano já aprendemos mais 
de mil quilos de maconha e 
cocaína. Tem que parabe-
nizar muito nossas forças 
policiais que estão atuando 
na fronteira, notadamente o 
Gefron. Com todas as difi-
culdades, com toda falta de 
pessoal e infraestrutura, ele 
tem feito um brilhante tra-
balho”, disse o governador.

Mesmo assim, Mendes 
reportou ao ministro Moro 
a necessidade de intensifi-
car a segurança de fronteira, 
caso contrário o trabalho de 
combater o narcotráfico fica-
rá comprometido. “Mas não 
damos conta de fazer isso so-
zinho. Foi esse o recado que 
levei ao ministro Sério Moro. 
Se afrouxarmos ou não der-
mos conta de fazer nosso 
trabalho aqui, toneladas de 
entorpecentes vão entrar 
por todo Brasil”, acrescentou 
Mendes. O governador ain-
da ressaltou que o trabalho 
em conjunto do Governo de 
Mato Grosso com a União 
não trará benefícios apenas 
para o estado, mas para o 
país como um todo. “Com 
apoio, poderíamos melhorar 
a apreensão e aumentar a fis-
calização em toda a faixa de 
distância”, disse.

Ainda de acordo com o 
governador, o apoio do Go-
verno Federal é fundamental 
para que seja possível am-
pliar a infraestrutura e me-
lhorar as condições de traba-
lho de todos os policiais que 
atuam na região de fronteira.

COMBATE AO NARCOTRÁFICO | Governador quer intensificar a segurança nos mais de 900 km de fronteira com a Bolívia
DA REPORTAGEM

RONDOLÂNDIA

Prefeito é preso em flagrante 
por recebimento de propina
DA REPORTAGEM

A Polícia Federal pren-
deu na noite de sábado (27), 
o prefeito de Rondolândia 
(1.600 km de Cuiabá), Agnal-
do Rodrigues de Carvalho 
(PP). De acordo com as in-
formações da PF, ele foi pre-
so em flagrante recebendo 
propina da construtora Ron-
domaq Motterle, em frente à 
prefeitura.

Responsável pela exe-
cução de obras na cidade 
no valor de R$ 4 milhões, a 
empresa devolveria 10% do 
montante como condição de 
ter ganho as licitações.

Em fevereiro deste ano, 
Agnaldo está afastado do car-
go de prefeito e teve R$ 100 
mil de seus bens bloqueados 
pela justiça. Recentemente 
ele conseguiu uma liminar 
que o recolocou no cargo.

Ele já havia também 

declarado ao Ministério Pú-
blico que teria cedido às 
pressões de membros do le-
gislativo municipal para que 
pagassem um “mensalinho” 
entre R$ 800 e R$ 1 mil, e 
assim não tivesse problemas 
na Câmara dos Vereadores.

O site MídiaNews con-
versou com um represen-
tante da Rondomaq que não 
quis se identifica, mas que 
confirmou o pagamento de 
propina.  Já para o G1MT, o 
advogado do prefeito, Lucé-
lio Lacerda Soares, disse que 
o dinheiro não é oriundo de 
propina, mas sim de uma dí-
vida que o primo dele tinha 
por receber da empresária 
dona da Rondomaq e que o 
flagrante teria sido montado 
por ela. “Ela estava contraria-
da com o resultado de uma 
licitação, na qual ela perdeu 
alguns trechos do transpor-
te escolar. Ela acionou a PF 

Prefeito foi preso na noite de sábado (27) 

Prefeito foi preso na noite de sábado (27) 
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Entrevista coletiva do prefeito Emanuel Pinheiro 
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OPOSIÇÃO 

Emanuel não se 
intimida com pedido 
de afastamento
CLEMERSON MENDES

Clemersonsm@msn.com

Continua intenso o en-
frentamento entre oposição 
e o prefeito de Cuiabá, Ema-
nuel Pinheiro (MDB). Depois 
dos vereadores oposicionis-
tas afirmarem que o prefeito 
não terá sossego até o final 
de seu mandato, Emanuel 
vem se posicionando e dei-
xando claro que não deve se 
intimidar com as ameaças da 
oposição.

Um dos casos que aju-
dou a incendiar a relação do 
chefe do executivo com os 
representantes do legislativo 
é a paralização dos serviços 
da Santa Casa, desde o dia 11 
de março.

Agora eles ameaçam 
partir para cima do prefei-
to com o caso dos alugueis 
pagos pela prefeitura para 
a Secretaria dos 300 anos, 
criada para promover as co-
memorações do aniversário 
de Cuiabá. O problema é que 
esses imóveis alugados não 
chegaram a ser usados pela 

contestada pasta.
Com esse fato a opo-

sição ameaça pedir o afas-
tamento do prefeito. “É um 
problema interno da Câmara 
e eu não tenho nada a escon-
der. Se vão entrar com qual-
quer pedido, espero que não 
seja mais um show pirotéc-
nico. Tenho compromisso 
com a população cuiabana. 
Eu queria muito que eles 
ajudassem Cuiabá, e não fi-
cassem só jogando pedras”, 
afirmou Emanuel aos jorna-
listas.

O prefeito critica a ação 
dos adversários, relata que 
eles ignoram o trabalho que 
vem sendo feito, que só atra-
palham e que ficam torcendo 
para tudo dar errado.

“Querem ficar atrapa-
lhando, torcendo para dar 
errado, fazendo de tudo para 
dar errado. Contribuindo 
para que as coisas não fun-
cionem e não andem. É um 
problema que a população 
vai avaliar e vai julgá-los no 
momento oportuno”, afir-
mou.

FINANCIANDO 
EQUIPAMENTOS 
AGRICOLAS

O Governo Federal anunciou, du-
rante a abertura da Agrishow, em Ribei-
rão Preto (SP), um aporte adicional de 
R$ 500 milhões em crédito para o pro-
grama Moderfrota, de financiamento de 
máquinas e equipamentos agrícolas. A 
informação foi dada pela ministra da 
Agricultura, Tereza Cristina, durante 
pronunciamento na cerimônia de aber-
tura do evento nesta segunda-feira (29). 
Disse ainda que o Plano Safra para a 
temporada 2019/2020 deverá ser anun-
ciado no dia 12 de junho.

REGULARIZAÇÃO 
FUNDIÁRIA 

Moradores dos bairros Cida-
de Alta, Vila Poroxo, Jardim Par-
ticipação, São Sebastião e Jardim 
Iguaçu, de Rondonópolis, compa-
receram para o lançamento da 
regularização fundiária feita pelo 
prefeito Zé Carlos do Pátio nesta 
sexta-feira (26), na Associação 
dos Moradores do Jardim Iguaçu. 
Conforme a previsão da Secre-
taria Municipal de Habitação e 
Urbanismo, os trabalhos devem 
iniciar na segunda-feira (29), nos 
bairros.

HOSPITAL REGIONAL 
ESCLARECE

A prefeita Rosana Martinelli (PR), 
Sinop, juntamente com o vice, Gilson de 
Oliveira (MDB), e do secretário Municipal 
de saúde, Gerson Danzer, se reuniu com 
a equipe técnica do Hospital Regional do 
município, na manhã de segunda-feira 
(29), para esclarecer a situação daque-
la unidade. O diretor do HR, Jean Carlos 
Alencar, reconheceu déficit de servidores, 
mas esclarece que a Secretaria de Estado e 
Saúde já está trabalhando para resolver o 
problema. Sobre a UTI pediátrica, esclare-
ce que está dentro do planejamento e deve 
ser prioridade o atendimento.

DivulGAçãO

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL

Prazo para renegociar dívidas 
do Fies começou nesta segunda
DA REPORTAGEM

Estudantes que têm dí-
vidas com o Fundo de Finan-
ciamento Estudantil (Fies) 
podem renegociar os valores 
desde ontem (29). O prazo 
estipulado pelo Governo Fe-
deral vai até 29 de julho.

Podem ser renegocia-
dos os contratos com atraso 
no pagamento de pelo me-
nos 90 dias e que ainda esti-
verem no período de amor-
tização e não tenham sido 
alvo de ação judicial pelo 
banco.

A medida vale apenas 
para os contratos de finan-

ciamentos concedidos até o 
segundo semestre de 2017.

Os estudantes terão 
duas opções: pedir o re-
parcelamento, que permite 
estender o prazo de paga-
mento da dívida para até 48 
parcelas mensais; ou o rees-
calonamento, que possibilita 
diluir os valores em atraso 
nas parcelas a vencer.

Mas o valor da parce-
la mensal de amortização 
resultante da renegociação 
não poderá ser inferior a R$ 
200, mesmo que implique a 
redução do prazo remanes-
cente contratual.

O estudante interessa-

do em renegociar a dívida 
com o Fies deve procurar 
a mesma agência bancária 
onde fez o contrato, com um 

ou mais fiadores, que com-
provem ter condições finan-
ceiras para arcar com o novo 
acordo.

e montaram um flagrante 
para ele”, alegou.  Após a pri-
são em flagrante do pepista, 
ele foi encaminhado para o 

presídio Central e Ji-Paraná 
(RO), cidade próxima a Ron-
dolândia e de lá vai aguardar 
pela audiência de custódia.
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CHARGE DO DIA

Marido de Caroline 
Bittencourt nadou por 
três horas até a costa para 
sobreviver, diz amiga 
da modelo

Caroline Bittencourt está desaparecida, 
após cair de um barco, em Ilhabela, duran-
te a tempestade que caiu no litoral de São 
Paulo, no último domingo (28). “Aconteceu 
um acidente de barco por conta da forte 
chuva e ela está desaparecida. Só estava 
ela e o marido no barco e ele teve que na-
dar três horas até a costa para sobreviver, 
mas a Carol ainda não foi encontrada. Não 
sabemos o paradeiro dela. Os bombeiros 
dobraram a busca agora pela manhã, mas 
ainda não encontramos nada”, disse Cau 
Saad, personal trainer e amiga de Carol, 
em conversa com Leo Dias. O último post 
da modelo nas redes sociais foi há 22 ho-
ras, mostrando a lancha e o mar. Caroline 
e Jorge se casaram em janeiro de 2019, em 
São Miguel dos Milagres, em Alagoas.

Zilu comenta relação com 
Zezé Di Camargo: “Não é 
natural”

Zilu comentou como anda sua relação 
com Zezé Di Camargo, sete anos após os 
dois se separarem. A socialite afirmou que 
não tem se aproximado muito do ex devido 
a seus respectivos relacionamentos. “Não 
é natural uma aproximação entre nós, até 
mesmo porque, ele tem o relacionamento 
dele com outra pessoa, e eu tenho o meu”, 
disse ao jornal “Extra” Entretanto, a famo-
sa não esqueceu tudo o que viveu ao lado 
do sertanejo. “Eu e o Zezé construímos jun-
tos a história da nossa família, e isso nun-
ca será apagado. Mas hoje ele tem a vida 
dele, e eu tenho a minha”, afirmou.E conti-
nuou: “Esse elo da família que construímos 
juntos nunca será rompido, pois o respeito 
é mútuo, necessário e indispensável para 
que todos vivam em harmonia”.Vale lem-
brar que enquanto Zezé está noivo da in-
fluenciadora digital Graciele Lacerda, Zilu 
vive um relacionamento com o fotógrafo 
Marco Ruggiero.

Maisa detona 
fãs de BTS na 
internet: “Gente doida”
Maisa Silva voltou a ser assunto no 

Twitter, no último domingo (28). Desta 
vez, a atriz e apresentadora entrou em 
uma discussão com os fãs da banda sul-
-coreana BTS. “Até agora de tudo devo ter 
escutado umas sete músicas [de k-pop]. 
Sou muito leiga, mas acho o universo mui-
to interessante”, havia dito a famosa. Uma 
seguidora, então, questionou: “Você vai no 
show do BTS? Só estou vendo gente dizen-
do que você quer biscoito e que vai acabar 
ganhando ingresso para ir”. A jovem não 
gostou do comentário e detonou os admi-
radores do grupo. “Que gente doida! Como 
se eu não pudesse comprar o ingresso, 
né?! Eu hein. Pode nem descobrir quem 
são os k-popers mais famosos do mundo 
que a creche surta”, disparou. Como era 
de se esperar, a polêmica rendeu e Maisa 
recebeu diversas respostas ofensivas. O 
BTS, para quem não sabe, virá ao Brasil 
em maio deste ano.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Modelo teria pulado 
no mar para salvar 
cachorro, diz fonte

CRUZADAS
PALAVRAS CRUZADAS DIRETAS

Solução

www.coquetel.com.br © Revistas COQUETEL

BANCO 35

SFCAA
VERAHOLTZ

PELEÃAREA
INFIMOSAIR

DIABRITA
MAEST

ROIDEM
DLICITOA

BEMAAUCI
ADIARBASIC

O

IGCHALES
PROALNE

GLANDULARES
OTONLAT

AMO
RACLAMOR

AIOLAPIA
SOBRESSALT

O

(?) Cane-
ca, reli-
gioso e
político

"(?) de
Giz",

sucesso 
da MPB

(?) de
dendê,

tempero
do vatapá
Língua da
pregação
de Cristo
(Bíblia)

Regime
social de
domínio
feminino

(?)
territorial, 
medição do
IBGE (BR)

Sílvio Luiz,
narrador
esportivo

Pedra de
áreas de

escape na
Fórmula 1
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A foto-símbolo do
mundo

moderno
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Atriz de
"Orgulho e

Paixão"
Tez

2/on. 3/air — las — oil. 4/ball. 5/uncle. 6/selfie. 9/vera holtz.

Caroline Bittencourt está desapareci-
da desde a noite do último domingo (28). 
A modelo estava em um passeio de barco 
no litoral de São Paulo e se perdeu no mar 
após um forte temporal.

Segundo uma fonte da Rainha Mattos, 
a famosa teria pulado na água para pegar 
um de seus cachorros, mas não retornou à 
lancha. Na ocasião, estava acompanhada 
de Jorge Sestini.

O marido pulou no mar para ajudar a 
esposa, porém não conseguiu levá-la de 
volta à embarcação. De acordo com a agen-
te Andreia Boneti, o empresário está em 
estado de choque.

Por ora, ainda não há informações a 
respeito do paradeiro de Caroline Bittern-
court. Os profissionais da Capitania dos 
Portos de São Sebastião seguem em busca 
da moça..
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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. 

JFCF COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS DE MO-
TOS LTDA – CNPJ: 18.415.472/0001-70, localizada na Av. 
Goiás, 2689-S, Jardim das Palmeiras, Lucas do Rio Verde 
(MT) torna público que requereu junto a Secretaria Munici-
pal de Agricultura e Meio Ambiente de Lucas do Rio Verde 
– SAMA/LRV a Licença Prévia (LP), Licença de Instalação 
(LI) e Licença de Operação (LO) para atividade de “Manu-
tenção e reparação de motocicletas e motonetas”. Respon-
sável Técnico: ENG. SANITARISTA -AMBIENTAL NILDO 
BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO – 65 9.8402-6157 
– eng.nildo@gmail.com

LEANDRO CEZAR ZANCO, CNPJ: 33.377.107/0001-02, 
torna público que requereu Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente SEMMA/Matupá, as Licenças Ambientais Pré-
via, Instalação e Operação para a atividade “Manutenção 
e reparação de veículos automotores”, situado à Rua 02, 
Quadra 3 Lote 01, Bairro ZR-001, Matupá-MT.

SÉRGIO ANTÔNIO MARCON, estabelecido na Rodo-
via BR 163, Km 870, Fazenda Santana III, Zona Rural 
do município de Sinop/MT, devidamente inscrito no CPF: 
621.038.229-00. Torna público que requereu a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel a Renovação da Licença de Operação (LO) para um 
secador no Município de Sinop – MT. Não determinado 
EIA/RIMA.

COMERCIO DE MADEIRAS TRES PONTAS EIRELI - ME 
CNPJ: 24.227.425/0001-04. Torna público que requereu a 
Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, Alteração 
da Razão Social e Renovação da Licença de Operação, de 
uma Serraria com Desdobramento de Madeira no Municí-
pio de Juara – MT. Não determinado EIA/RIMA. (ECO D´ 
MATA ENGENHARIA (66) 99639-2253).

SABRINA ALTISSIMO EIRELI - ME, CNPJ 
24.390.904/0001-39, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Comércio varejista de mercadorias em geral, com 
predominância de produtos alimentícios - supermercados, 
localizada na AV. dos Imigrantes, N 1055, Jardim Aurora, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

JBS S/A, CNPJ 02.916.265/0189-64, torna público que re-
quereu à SEMA/MT, Renovação da Licença de Operação 
–LO, para Curtimento e outras preparações de couro, em 
Colíder/MT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EXTRATO DE ADESÃO N° 006/2019

AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/CIMCERO/2018
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1-262/CIMCERO/2017

DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA-MT

O Município de Lucas do Rio Verde-MT, vem tornar pública a Adesão 
n.006/2019 ao Procedimento Administrativo Licitatório, modalidade 
Adesão ao Pregão Eletrônico N. 003/CIMCERO/2018, Processo 
Administrativo N° 1-262/CIMCERO/2017, lançado pelo Consórcio 
Intermunicipal da Região Centro Leste de Rondônia-MT, o qual objetiva a 
aquisição de mobiliários escolares, no valor total de R$ 224.250,00 
(duzentos e vinte quatro mil e duzentos e cinquenta reais) da empresa 
PLAXMETAL S/A INDUSTRIA DE CADEIRAS CORPORATIVAS. O 
pagamento será efetuado com recursos provenientes do salário 
educação. A íntegra do ato de Adesão e demais documentos encontram-
se nos autos, na Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde-MT. 
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 ainda pelo Decreto Nº 3.931 de 19/09/2001).
Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Abril de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 028/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de serviços de arbitragem em eventos esportivos, jogos 
escolares e escolinhas do município a serem realizados pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e pela secretaria Municipal de Educação, no 
Município de Lucas do Rio Verde – MT. Data: 29 de Abril de 2019. 
Empresa Vencedora: JACKSON TIMÓTEO LOPES EIRELLI com os lotes 
01,02,03,04,05,06 e 07 no valor total de R$ 447.860,00(quatrocentos e 
quarenta e sete mil oitocentos e sessenta reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Abril de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 029/2019

Objeto: Registo de preços para contratação de serviços de 
acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, 
alimentação e alojamento para atletas Luverdenses que participarão de 
eventos a nível Local, Regional, Estadual e Nacional. Data: 29 de Abril de 
2019. Empresa Vencedora: JACKSON TIMÓTEO LOPES EIRELLI com 
os itens 01,02,03,04,05,06,07,08 e 09 no valor total de R$ 
199.490,00(cento e noventa e nove mil quatrocentos e noventa reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 29 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 031/2019
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público que o Edital de Pregão Presencial nº 
003/2018 que trata do “Registro de Preços para contratação de empresa 
para prestação de serviços de limpeza de reservatório e caixas de água, 
serviço de dedetização, desinsetização, desratização e descupinização 
para extermínio de baratas, formigas, cupins, pernilongos, ratos e demais 
insetos e serviço de limpeza por sucção a vácuo de fossa (Limpa Fossa), 
dos prédios públicos do município de Lucas do Rio Verde-MT, sofreu 
alterações quanto ao Item  8.5 – Qualificação Técnica. Diante das 
alterações necessário se faz a reabertura integral do certame, conforme 
se segue: Dia: 21 de maio de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 13:30 horas até as 14:00 horas, do dia 21 de maio 
de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14: 00 horas, do dia 21 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 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, 29 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 041/2019

Objeto: Registro de preços para contração de auxílio-funeral, para 
pessoas sujeitas a vulnerabilidade social, residentes no Município de 
Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 21 de Maio de 2019. Entrega dos Envelopes 
e Credenciamento: Das 07:30hs até as 08:00hs, do dia 21 de Maio de 
2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00hs, do dia 21 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, 29 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019

O Município de Nova Mutum comunica que houve alteração no objeto 
deste Pregão. Onde se lê: “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”, leia - se: “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, serviços 
de mecânica no Pontal do Marape e peças e materiais genuínos de 
autorizada Chevrolet para veículos leves e médios”.
Nova Mutum – MT, 26 de abril de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 009/2019

A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2019, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM RUAS DO BAIRRO NOVA 
ALIANÇA, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS”, SAGROU-SE vencedora a empresa: VITURINO 
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI, CNPJ Nº 
26.367.209/0001-81, com valor global de R$ 519.496,26.

Miraldo Gomes De Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 010/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2019, tendo como objeto a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE 
RETIRADA E CONSTRUÇÃO METALICA DE ESCADA NA TORRE DO 
MARCO ZERO CENTRAL, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, 
PLANILHAS E DOCUMENTOS, SAGROU-SE vencedora a empresa: 
LENZ E LENZ LTDA ME, CNPJ Nº 01.987.957/0001-36, com valor 
global de R$ 147.800,00 (cento e quarenta e sete mil e oitocentos 
reais).

Miraldo Gomes De Souza
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT., TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2019, TENDO COMO OBJETO O 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAL IZADA NO 
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DE HOSPEDAGEM EM HOTEL PARA 
ATENDER AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S)” CONFORME A SEGUIR: 
HASSE & HASSE LTDA EPP., CNPJ Nº 02.634.191/00001-79, ITENS 
VENCEDORA: 169831 – R$ 155,00; 169832 – R$ 219,00; 169833 – R$ 
255,00; VALOR TOTAL GERAL R$ 124.025,00.

Miraldo Gomes De Souza
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
 

Aviso de Licitação 
Concorrência Pública n.º 01/ 2019 

 
 

 A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA 
GUARITA – MT, através da Comissão Permanente de Licitação, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Concorrência Pública n.º 01/2019, cujo objeto é a Concessão 
de Direito Real de Uso, a título oneroso do espaço físico e 
equipamentos destinados ao empreendimento denominado “Fábrica 
de Ração” localizada na Avenida dos Migrantes, Bairro Progresso do 
Município de Nova Guarita – MT, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. 
 Conforme Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e 
alterações posteriores, neste município de Nova Guarita - MT, com data 
prevista para abertura no dia 17/06/2019, às 08:30 horas. 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 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  
 
 

 
Nova Guarita – MT, em 29 de Abril de 2019. 

 
_____________________________ 

Idianês Teresinha Machado 
Presidente CPL 

  
PREFEITURA MUNICIPAL 
 DE NOVA UBIRATÃ – MT  

 
TOMADA DE PREÇO Nº 002/2019 

 
RESULTADO 

 
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público 
que na Tomada de Preço nº 002/2019, realizada 
no dia 16/04/2019, às 08:00 horas, na sua Sede 
Administrativa, licitação destinada a contratação 
de empresa para dar continuidade na execução 
da obra referente a construção de cobertura de 
quadra poliesportiva padrão FNDE, com área 
coberta de 772,40m², homologada e adjudicada 
em 29/04/2019, sagrou-se vencedora do certame 
a empresa SIM ENGENHARIA EIRELI. Nova 
Ubiratã - MT, 29 de abril de 2019. 
 

Mauro Odinei Soliani. 
Secretário de Administração. 

 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO DE ADESÃO  
 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2018 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 075/2018 
 

                O Município de Vera - MT, através de seu Pregoeiro Oficial, nomeado pela portaria 
002/2019, torna público para conhecimento dos interessados, que mediante a competente 
autorização do senhor Prefeito Municipal procede à adesão a Ata de Registro de Preços nº 
1302/2018, oriunda do Pregão Presencial nº 075/2018, gerenciada pelo município de Tapurah - MT, 
que teve como vencedora a empresa ALEX DION DA SILVA & CIAL LTDA - ME, inscrita no CNPJ 
nº 10.247.407/0001-71, cujo objeto trata-se da FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO, MONTAGEM 
DE PALCO, ESTRUTURA DE TELÃO E PRODUÇÃO AUDIO VISUAL, VISANDO ATENDER AS 
AÇÕES E EVENTOS DO MUNICÍPIO DE VERA - MT, conforme segue: 

 
ITEM 

 
DESCRIÇÃO 

 
UND 

 
QTDE 

 
VLR UNIT 

 
VLR 
TOTAL 

 
01 

 
LOCAÇÃO DE PALCO COM 
COBERTURA EM ALUMÍNIO LINHA 
PESADA EM Q30 OU Q50, 
SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO 
PARA APRESENTAÇÕES 
ARTÍSTICAS DE DANÇAS E SHOWS 
DE NÍVEL REIONAL E NACIONAL DE 
GRANDE PORTE; 

 
UND 

 
04 

 
R$10.900,00 

 
R$ 
43.600,00 

Vera - MT, 29 de Abril de 2019. 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
Pregoeiro - Portaria n° 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA 
– MT 

Aviso de Licitação 
Pregão Presencial n. º 012/ 2019 

 
 A PREFEITURA MUNICIPAL DE 
NOVA GUARITA – MT, através da sua Pregoeira 
Oficial, torna público para conhecimento dos 
interessados, que realizará a licitação na 
modalidade Pregão Presencial n. º 12/2019, cujo 
objeto é a: Seleção de melhor proposta 
objetivando o registro de preço para 
prestação de serviços de lavagem, 
lubrificação da frota de veículos da prefeitura 
municipal de Nova Guarita – MT, tudo em 
conformidade com as características técnicas e 
quantitativos descritos em Edital. 
 Conforme Edital nos termos da Lei 
Federal n. º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data 
prevista para abertura no dia 17/05/2019, às 
08:30 horas. 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 
licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  
 

Nova Guarita – MT, em 29 de abril de 2019. 
 

Yana Maria Marcon 
Pregoeira Oficial 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO  
 PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019  
SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 
O Munícipio de Juína-MT, através de seu 
Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará 
licitação na modalidade Pregão Presencial, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MADEIRAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE SERRAGEM PARA A MANUTENÇÃO E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 
17 DE MAIO DE 2019 ÀS 10:00 HORAS,  na 
sala do Departamento de Licitação da 
Administração do Município de Juína, situado 
na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O 
Edital poderá ser adquirido no endereço acima, 
das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-
feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em 
portal transparência, agenda de licitações. 
Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou 
e-mail: licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 
29 de Abril de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 036/2019-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: 
RICOM COMERCIL E CONSTRUÇÕES 
EIRELI-ME, nos itens 01 a 03, no valor total 
de R$ 273.800,00 (Duzentos e setenta e 
três mil e oitocentos reais). Juina-MT, 29 de 
abril de 2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL 
N° 041/2019-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: 
CLINICA MEDICA CENTRO LTDA-ME, no 
item 01, no valor total de R$ 357.000,00 
(Trezentos e cinquenta e sete mil reais). 
Juina-MT, 29 de abril de 2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.  

BENEFICIADORA DE ALGODAO COTTON 163 S/A
C.N.P.J.: 31.617.787/0001-69 Balanço encerrado em: 31/12/2018

BALANÇO PATRIMONIAL 2018

SORRISO, 31 de Dezembro de 2018

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736OO6
Contador (a) CPF: 797.991.161-04

Descrição Saldo Atual

ATIVO 30.958.631,41D

ATIVO CIRCULANTE 20.628.192,95D

DISPONIBILIDADES 516.317,61D

APLICAÇÕES FINANCEIRAS 516.317,61D

BANCO DO BRASIL S/A - FUNDOS DE INVESTIMENTO 515.735,09D

RENDIMENTOS A APROPRIAR - BB FUNDOS DE INVESTIMENTO 582,52D

OUTROS CRÉDITOS 20.111.875,34D

ADIANTAMENTOS 1.250,00D

OUTROS ADIANTAMENTOS 1.250,00D

ELITE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM COMÉRCIO EXTERIOR 1.250,00D

TRIBUTOS E ENCARGOS A RECUPERAR/COMPENSAR 1.625,34D

TRIBUTOS E ENCARGOS A COMPENSAR 1.625,34D

IRPJ SALDO NEGATIVO 1.625,34D

OUTROS CRÉDITOS COM ACIONISTAS 20.109.000,00D

AÇÕES A RECEBER 20.109.000,00D

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 4.905.330,42D

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI 2.452.665,21D

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO 2.942.722,46D

GIANCARLOS BAVARESCO 1.225.143,14D

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI 4.905.330,41D

EDSON DAL MOLIN 1.581.980,96D

ELTON DAL MOLIN 513.846,44D

EVERTON DAL MOLIN 1.581.980,96D

ATIVO NÃO CIRCULANTE 10.330.438,46D

REALIZÁVEL A LONGO PRAZO 23.156,32D

TRIBUTOS DIFERIDOS 23.156,32D

IR E CS DIFERIDOS 23.156,32D

CSLL DIFERIDA 8.683,62D

IRPJ DIFERIDO 14.472,70D

IMOBILIZADO 10.307.282,14D

IMOBILIZADO 2.305,68D

BENS EM OPERAÇÃO 2.305,68D

MÓVEIS E UTENSÍLIOS 805,68D

MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 1.500,00D

(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADA 97,93C

DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS EM OPERAÇÃO 97,93C

DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 17,10C

SUBCONTA DEPRECIAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS 17,12C

DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO 31,85C

SUBCONTA DEPRECIAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ESCRITÓRIO 31,86C

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 10.305.074,39D

IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 10.305.074,39D

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO EM IMÓVEL PRÓPRIO - COM CRÉDITO 2.853.170,23D

CONSTRUÇÕES EM ANDAMENTO EM IMÓVEL PRÓPRIO - SEM CRÉDITO 25.385,41D

ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES 7.426.518,75D

PASSIVO 30.958.631,41C

PASSIVO CIRCULANTE 1.025.603,37C

FORNECEDORES 916.104,09C

FORNECEDORES - PARTES NÃO RELACIONADAS 916.104,09C

AQUARIUS SERVIÇOS CONTÁBEIS LTDA 1.368,43C

BELLO PANE PANIFICADORA LTDA 264,90C

BRASTELHA INDUSTRIAL LTDA 58.197,00C

CALMINATTI E CIA LTDA - EPP 929,57C

COTIMES - SERVIÇOS DE CONSULTORIA AGROINDUSTRIAL LTDA 29.562,75C

ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA 1.710,00C

GS MONTAGEM DE ESTRUTURAS EIRELI 818.519,77C

H. N. AUTO POSTO LTDA 572,27C

HART SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA 289,50C

LCI TELECOMUNICAÇÕES LTDA 169,90C

LINEAR CONSULTORIA E PROJETOS LTDA 4.250,00C

LORENZ & MARTINI LTDA 30,00C

MIRIAM MURBAQUE GUSTAVO MACHADO 240,00C

OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS 5.005,69C

ENCARGOS SOCIAIS 5.005,69C

INSS A RECOLHER 5.005,69C

OBRIGAÇÕES FISCAIS 104.493,59C

IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER 104.493,59C

CSLL A RECOLHER 487,29C

IRRF A RECOLHER 5.409,12C

PIS A RECOLHER 58,98C

COFINS A RECOLHER 362,95C

INSS RETIDO A RECOLHER 66.000,00C

CSRF A RECOLHER 1.464,75C

ISS RETIDO A RECOLHER SOBRE RPA 657,68C

ISS RETIDO A RECOLHER SOBRE NF 30.052,82C

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 29.933.028,04C

CAPITAL SOCIAL 30.000.000,00C

CAPITAL SUBSCRITO 30.000.000,00C

EISA - EMPRESA INTERAGRÍCOLA S/A 4.641.000,00C

FERMAP PARTICIPAÇÕES E ADMINISTRAÇÃO DE BENS LTDA 6.186.000,00C

ALTIVIR JOSÉ MARTELLI 3.093.000,00C

EDEGAR LUIS CASPERS STRAGLIOTTO 3.711.000,00C

GIANCARLOS BAVARESCO 1.545.000,00C

GILBERTO EGLAIR POSSAMAI 6.186.000,00C

EDSON DAL MOLIN 1.995.000,00C

ELTON DAL MOLIN 648.000,00C

EVERTON DAL MOLIN 1.995.000,00C

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 66.971,96D

LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS 66.971,96D

(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS 66.971,96D

SaldoDescrição

Deduções

 

Receita Líquida  
Custo dos Serviços Prestados  
Lucro Bruto

 

(102.149,56)Despesas - Centro de Custo Administrativo
 

Despesas Administrativas

DESPESAS DIVERSAS (5.400,00)

(5.664,90)DESPESAS COM CONFRATERNIZAÇÕES (264,90)

Despesas Administrativas Pré-Operacionais

MATERIAL HIGIENE/LIMPEZA E COPA/COZINHA (30,00)

ASSISTÊNCIA/CONSULTORIA CONTÁBIL (4.088,34)

ENCARGOS DE DEPRECIAÇÃO/AMORTIZAÇÃO (97,93)

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (846,00)

DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET (787,49)

SERVIÇOS AUTÔNOMOS COM RPA (83.151,61)

BENS DE VALOR IRRELEVANTE (573,89)

IMPRESSOS E MATERIAIS DE ESCRITÓRIO (126,70)

COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES (1.172,49)

HABILITAÇÃO COMÉRCIO EXTERIOR (957,00)

TAXAS E MENSALIDADES DIVERSAS (3.316,04)

DESPESAS COM CARTÓRIO/JUDICIAIS (71,46)

ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO (231,21)

TAXAS E DESPESAS BANCÁRIAS (734,50)

(96.484,66)MANUTENÇÃO/LOCAÇÃO DE HARDWARES E SOFTWARES (300,00)

Despesas - Centro de Custo Comercial

 

Despesas Tributárias

(4.352,10)IOF SOBRE APLICAÇÃO FINANCEIRA (4.352,10)

(106.501,66)Resultado Antes das Receitas e Despesas Financeiras

 

Receitas Financeiras

JUROS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS 21.153,20

(-) PIS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (137,50)

20.169,57(-) COFINS S/ RECEITAS FINANCEIRAS (846,13)

(86.332,09)Resultado Antes de Tributos sobre Lucro e Participações

 

Tributos sobre o Lucro

PROVISÃO DE CSLL (1.423,57)

(3.796,19)PROVISÃO DE IRPJ (2.372,62)

Tributos Diferidos sobre o Lucro

PROVISÃO CSLL DIFERIDA 8.683,62

23.156,32PROVISÃO IRPJ DIFERIDO 14.472,70

(66.971,96)Resultado Líquido das Operações Continuadas

(66.971,96)PREJUÍZO DO EXERCÍCIO

Total

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SORRISO, 31 de Dezembro de 2018

BRUNO WOLFGANG BASILE MARTIN
DIRETOR ADMINISTRATIVO

CPF: 214.488.038-70

KEILA FRANCIELE DIER DA SILVA

Reg. no CRC - MT sob o No. MT007736OO6
Contador (a) CPF: 797.991.161-04

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO EM 31/12/2018

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

CAPITAL SOCIAL LUCROS OULUCROS OU

PREJUÍZOSPREJUÍZOS

ACUMULADOSEXERCÍCIO

Capital Prejuízos do PrejuízosCapital aHistórico

Subscrito Exercício AcumuladosIntegralizar

Subscrição de Capital -30.000.000,0030.000.000,00

Integralização de Capital 30.000.000,00

(-) Prejuízo do Exercício -66.971,96

Transferência para Prejuízos 66.971,96

Acumulados

Saldo em 31/12/2018 0,00 0,0030.000.000,00

-66.971,96

-66.971,96

Total

0,00

30.000.000,00

-66.971,96

0,00

29.933.028,04

Valor: R$ 900,00 (novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

APARTAMENTO - Setor Residencial 
Norte - Sinop / MT. Ref: 13870.508. 
Ótima oportunidade 
Apartamentos novos, 02 quartos, 



Gabigol e Bruno Henrique são responsáveis por 50% dos gols do Flamengo 
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Gabigol e Bruno Henrique vivem
início à la dupla Adriano e Love
DA REPORTAGEM

Qual foi a melhor du-
pla de ataque do Flamengo 
nos últimos anos? Pergun-
te a qualquer rubro-negro, 
e a maioria terá a resposta 
na ponta da língua: Adria-
no e Vágner Love. Em 2010, 
o “Artilheiro do Amor” foi 
contratado para se juntar ao 
“Imperador”, então artilhei-
ro e campeão brasileiro, em 
uma parceria de sucesso que 
ficou conhecida como “Im-
pério do Amor”. 

Nove anos depois, en-
fim surgiram potenciais 
candidatos a sucessores que 
fazem a torcida deixar a sau-
dade de lado.

Seja com gols ou as-
sistências, Gabigol e Bruno 
Henrique têm participação 
direta em 50% das bolas na 
rede do Flamengo em 2019.

Heróis da vitória por 3 
a 1 sobre o Cruzeiro, no úl-
timo sábado no Maracanã, 
na estreia do Campeonato 
Brasileiro, Gabigol e Bruno 
Henrique vivem grande fase 
e são os goleadores do Fla-
mengo em 2019, com 10 e 11 
gols, respectivamente. Mas 
será que eles estão no mes-
mo patamar do “Império do 
Amor”? 

Levantamento compa-
ra o início no clube de cada 
uma das duplas, que têm 
muito mais coisa em co-
mum do que imaginam.

Desde a estreia de Ga-
bigol, o Flamengo até ago-
ra disputou 20 jogos com 
a dupla ou com apenas um 
dos dois em campo, e nesse 
período eles fizeram 21 gols. 
Pegando o mesmo recorte 
em 2010, Adriano e Vágner 
Love estufaram a rede 29 

vezes nas 20 primeiras par-
tidas, sendo sete de pênalti. 
Ambos com médias supe-
riores a um gol por compro-
misso. E se considerar só os 
marcados com bola rolando, 
os números ficam pratica-
mente idênticos: 22 a 21.

Assim como mostra o 
levantamento de assistên-
cias. Adriano e Vágner Love 
tinham aguçado o lado gar-
çom e, somados, deram 
nove passes decisivos nos 20 
primeiros jogos em 2010. Se 
Gabigol e Bruno Henrique 
ficaram atrás no número de 
gols, no quesito assistência 
eles estão uma à frente na 
comparação, tendo servido 
10 vezes os companheiros. 
E com um detalhe: os atuais 
atacantes municiaram um 
ao outro seis vezes, o dobro 
do das dobradinhas do “Im-
pério do Amor”.

Para quem gosta de 
coincidências, elas não pa-
ram. Love foi o artilheiro 
do Carioca há nove anos, e 
Adriano, o vice; na última 
edição, Bruno Henrique ter-
minou como goleador, se-
guido por Gabigol. O camisa 
27 também foi chamado de 
“Rei dos Clássicos” após fa-
zer gols em todos os rivais, 
repetindo o feito do “Impé-
rio do Amor”: Love fez dois 
sobre o Vasco e um no Bota-
fogo e Fluminense, enquan-
to o Imperador marcou três 
vezes no Tricolor, duas no 
Alvinegro e uma no Cruz-
-Maltino.

Mas também já há di-
ferenças significativas: a co-
meçar por títulos. O “Impé-
rio do Amor” foi um sucesso 
de gols, mas não conseguiu 
ser campeão e durou só cin-
co meses – após a elimina-

IMPÉRIO DO AMOR | Média maior do que um gol por jogo e lado garçom aguçado se repetem nove anos depois
Foto: UoL EsportEs

ção na Libertadores, Adria-
no foi para a Roma, da Itália. 
Por sua vez, a dupla Gabigol 
e Bruno Henrique, que ain-

da não foi batizada por ne-
nhum apelido, já conquistou 
o Carioca e ficará junta pelo 
menos até dezembro, quan-

do termina o empréstimo 
do camisa 9 e ele terá que 
voltar para a Internazionale.

Será que a dupla Gabi-

gol & Bruno Henrique con-
seguirá ficar mais marcada 
no Flamengo do que o “Im-
pério do Amor”?

 2017     
499 

 33.543 
 5.769 

 239 
 151 
 159 

40.360 
 561 

 - 
 51 
612 

 - 
 69.642  
70.254 

 110.614 

Águas de Sinop S.A.
CNPJ: 20.930.953/0001-66

Demonstrações Financeiras - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais)

As Demonstrações Financeiras completas, juntamente com Relatório dos Auditores Independentes, emitido pela KPMG Auditores 
Independentes na data de 29 de abril de 2019, sem ressalvas estão à disposição em sua sede.

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Total do ativo circulante 
Contas a receber de clientes
Depósitos judiciais
Outros créditos
Total do realizável a longo prazo
Ativo da concessão
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

 2018      
572 

 29.131 
 6.421 

 317 
 59 

 146 
36.646 

603 
 19 

 - 
 622 

4.700 
 68.677 
73.999 

 110.645 

   2017     
5.688 
 748 
 400 

 3 
 638 
 121 

7.598 
37.198 
 53.410 
 1.386 

 176 
 339 

92.509 

7.373 
 3.134 
10.507 

100.107 
110.614 

Passivos 
Fornecedores e empreiteiros
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Imposto de renda e contribuição social
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar
Outras contas a pagar
Total do passivo circulante
Financiamentos
Contas correntes a pagar para partes relacionadas
Passivo fiscal diferido
Provisão para contingências
Outras contas a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de lucros
Patrimônio líquido 
Total do passivo
Total do passivo e patrimônio líquido

  2018       
5.473 
 939 
 290 

 - 
 - 

 126 
6.828 

41.892 
 45.410 
 1.871 

 - 
 339 

89.512 

7.373 
 6.932 
14.305 
96.340 

 110.645 

Balanço patrimonial

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e 2017. Mato Grosso, 30/04/2019.
A diretoria.

 2017  
3.067

-
3.067

Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total

 2018
5.927

-
5.927

Demonstração do resultado abrangente

 2017 
  

 4.535 

 2.435 
 8.233 

 922 
 (2.676)

 39 
 137 
 547 
 339 
 599 

15.110 

 (3.627)
 28 

 1.407 
 - 

 435 

(2.691)
 (624)

 6 
 (33)

 73  
(11.678)

 (30)

 (1.624)

(153)
 2.722 

 - 
 (12.177)

 - 

 (9.608)

20.067 
 (361)

 (61.753)
 53.410 

 (59)

 11.304 
72 

 427 
 499 
 72 

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos 
Ajustes para:
   Amortização
   Juros sobre financiamentos
   Amortização do custo de captação
   Juros sobre aplicações financeiras
   Ajuste a valor presente de clientes
   Provisão para contingências 
   Perda esperada para créditos de liquidação duvidosa
   Provisão para bônus diretoria
   Baixa de títulos do contas a receber

Variações nos ativos e passivos
(Aumento) / Diminuição dos ativos
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Depositos Judiciais
Outros créditos
Aumento / (Diminuição) dos passivos
Fornecedores e empreiteiros
Obrigações trabalhistas e sociais
Obrigações fiscais
Pagamento de contingências
Outras contas a pagar
Juros pagos
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa líquido proveniente das (usado nas) 
atividades operacionais
Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aplicações financeiras
Juros recebidos
Aquisição de ativo da concessão
Aquisição de intangível
Conta corrente líquida - partes relacionadas
Fluxo de caixa líquido usado nas atividades de 
investimento
Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Financiamentos captados
Custo na captação de financiamentos
Financiamentos pagos
Conta corrente líquida - partes relacionadas
Dividendos e juros sobre o capital próprio pagos
Fluxo de caixa líquido (usado nas) proveniente das 
atividades de financiamento 
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de janeiro
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro
Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 

 2018
 

     8.084 

3.133 
 3.659 

 286 
 (612)

 202 
 259 

 1.503 
 - 

 359 
 16.873 

 (2.373)
 (78)
 147 
 (19)

 64 

(215)
 191 

 (206)
 (435)

 5 
(227)

 (1.702)

 12.025 

4.247 
 618 

 (6.618)
 (44)

 (8.000)

 (9.797)

1.208 
 (438)

 - 
 - 

 (2.925)

 (2.155)
 73 

 499 
 572 
 73 

Demonstração dos fluxos de caixa

Julio de Oliveira 
Moreira

Diretor Presidente
CPF 125.158.248-62

Ricardo Saboya 
Montenegro Filho
Diretor Executivo

CPF 025.062.811-26

Itamar Portela 
Camargo
Contador

CRC MS 010387/
O5S-MT

Diretoria

 2017
  44.473 
(27.411)

17.062 
(6.152)

 - 
 - 

10.910 
3.600 

 (9.975)
(6.375) 

4.535 
(1.468) 

3.067 

Receita operacional líquida
Custos dos serviços prestados
Lucro bruto
Despesas de vendas, administrativas e gerais
Outras receitas operacionais
Resultado antes do resultado financeiro 
e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras 
Resultado financeiro
Resultado antes dos impostos 
Imposto de renda e contribuição social 
Lucro líquido do exercício

 2018       
41.469 

(22.560)
18.909 
(8.131)

 471 
 - 

11.249 
1.753 

 (4.918)
(3.165) 

8.084 
 (2.157)

5.927 

Demonstração do resultado

Saldos em 01 de janeiro de 2017
Lucro líquido do exercício
Destinações:
   Reserva legal
   Dividendos e juros sobre capital próprio
   Lucros retidos
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Ajuste adoção inicial CPC 48 - PECLD 
Lucro líquido do exercício 
Destinações:
   Reserva legal
   Dividendos propostos e juros sobre capital próprio
   Lucros retidos
Saldos em 31 de dezembro 2018

Demonstração das mutações do patrimônio líquido

  54 
- 

153 
 - 
 - 

207 
 - 
 - 

296 
 - 
 - 

 503 

Legal
     741 

 - 

- 
 - 

 2.186 
 2.927 

254
 - 

 - 
 - 

 4.990 
 6.429 

Retenção de lucros
  8.168 
 3.067 

 - 
 (728)

 - 
10.507 

254
5.927 

 - 
(2.383)

 -  
14.305 

Total
Reserva de lucros

  - 
3.067 

(153)
 (728)

 (2.186)
 - 
 - 

 5.927 

(296)
 (641)

 (4.990)
 - 

Lucros acumulados
    7.373 

 - 

 - 
 - 
 - 

 7.373 
 - 
-

 - 
 - 
 - 

 7.373 

Capital social

CLASSIFICADOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAORÃ- MT  

 
RESULTADO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2019 

 
Regime De Execução Indireta Menor Preço Global Por Empreitada Objeto: 
Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De Obras 
E Serviços De Engenharia Para A Construção De 01 (Uma) Sala De 
Alvenaria De 73,01 M² Com Banheiro Para Atender A Secretaria Municipal 
De Educação Na Escola Municipal Lili Maria Konzen No Distrito De 
Americana Do Norte Do Município De Tabaporã – Mt, Tudo Em 
Conformidade Com O Projeto Básico E Seus Anexos. A Comissão Municipal 
De Licitação, Designada Pela Portaria 001/2019 De 10 De Abril De 2019, 
Através De Seu Presidente, Torna Público E Para Conhecimento Dos 
Licitantes Que Em Sessão De Julgamento, E Após O Exame Das Propostas 
Apresentadas No Pleito E Adotado O Critério Prescrito No Edital, Proclamou-
Se Como Vencedor Da Licitação: Construtora Dias Eireli – Me Cnpj Sob N° 
30.291.130/0001-91 Venceu O Lote 01, Conforme Segue O Valore Abaixo: 
Lote 01 - Prestação De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A 
Construção De 01 (Uma) Sala De Alvenaria De 73,01 M² Com Banheiro Para 
Atender A Secretaria Municipal De Educação Na Escola Municipal Lili Maria 
Konzen No Distrito De Americana Do Norte Do Município De Tabaporã – Mt:  
Com Um Valor Unitário Por M² De R$: 1.330,0626 Sendo Um Valor Global: 
>>> R$: 97.107,87 (Noventa E Sete Mil Cento E Sete Reais E Oitenta E Sete 
Centavos).Tabaporã – Mt, 29 De Abril De 2019. 
 

Helielson Teodoro Alves 
Comissão Municipal De Licitação Presidente. 

 
SIRINEU MOLETA 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019 – 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE ALVENARIA DE 73,01 M² COM 
BANHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO DISTRITO DE 
AMERICANA DO NORTE DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, tudo em 
conformidade com o projeto básico e seus anexos. Repartições interessadas:  
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
LAZER; Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Tipo de licitação: 
MENOR PREÇO POR LOTE Conformidade: EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI 
Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 
FEDERAL N°. 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006, LC 147/14, E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS; 
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8666/93, o 
município de Tabaporã – MT, através de seu Prefeito Municipal, senhor 
Sirineu Moleta, ADJUDICA o objeto desta Licitação, à Empresa vencedora: 
CONSTRUTORA DIAS EIRELI – ME CNPJ Sob n° 30.291.130/0001-91 
Venceu o LOTE 01, conforme segue o valore abaixo: LOTE 01 - Prestação 
De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A Construção De 01 
(Uma) Sala De Alvenaria De 73,01 M² Com Banheiro Para Atender A 
Secretaria Municipal De Educação Na Escola Municipal Lili Maria Konzen No 
Distrito De Americana Do Norte Do Município De Tabaporã – MT: Com um 
valor Unitário por M² de R$: 1.330,0626 Sendo um Valor Global: >>> R$: 
97.107,87 (Noventa e sete mil cento e sete reais e oitenta e sete centavos). 
Registrado e Publicado por afixação, no lugar público de costume desta, na 
data abaixo.  
 

Tabaporã – MT, 29 de Abril de 2019. 
Sirineu Moleta 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO 

TOMADA DE PREÇOS N°. 001/2019 
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 014/2019 

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A 
CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) SALA DE ALVENARIA DE 73,01 M² COM 
BANHEIRO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 
NA ESCOLA MUNICIPAL LILI MARIA KONZEN NO DISTRITO DE 
AMERICANA DO NORTE DO MUNICÍPIO DE TABAPORÃ – MT, tudo em 
conformidade com o projeto básico e seus anexos. Repartições interessadas: 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA, DESPORTO E 
LAZER; Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS Tipo de licitação: 
MENOR PREÇO POR LOTE Conformidade:EDITAL E SEUS ANEXOS, LEI 
Nº. 8.666 DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERAÇÕES, LEI 
FEDERAL N°. 10.520/02, LEI COMPLEMENTAR Nº. 123 DE 14 DE 
DEZEMBRO DE 2006, LC 147/14 E DEMAIS LEGISLAÇÕES APLICÁVEIS; 
Em conformidade com o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº. 8666/93, o 
município de Tabaporã – MT, através de seu Prefeito Municipal, senhor 
Sirineu Moleta, HOMOLOGA o objeto desta Licitação, à Empresa vencedora: 
CONSTRUTORA DIAS EIRELI – ME CNPJ Sob n° 30.291.130/0001-91 
Venceu o LOTE 01, conforme segue o valore abaixo: LOTE 01 - Prestação 
De Serviços De Obras E Serviços De Engenharia Para A Construção De 01 
(Uma) Sala De Alvenaria De 73,01 M² Com Banheiro Para Atender A 
Secretaria Municipal De Educação Na Escola Municipal Lili Maria Konzen No 
Distrito De Americana Do Norte Do Município De Tabaporã – MT:  Com um 
valor Unitário por M² de R$: 1.330,0626 Sendo um Valor Global: >>> R$: 
97.107,87 (Noventa e sete mil cento e sete reais e oitenta e sete centavos). 
Homologo o resultado proferido pela Comissão Municipal de Licitação. 

Tabaporã – MT, 29 de Abril de 2019. 
Sirineu Moleta 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019  
 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 016/2019 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada 
por sua Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, 
torna público aos interessados que realizará licitação no dia 15/05/2019, às 
08H00 Registro de Preços para futura e eventual AQUISIÇÃO DE 
VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO, NOVOS, EM ATENDIMENTO A 
SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE NOVO MUNDO MT, 
conforme especificações do Edital de Licitação. A íntegra do Edital encontra-
se disponível no endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto 
da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter maiores informações a partir 
das 07H00min às 11H00min. Novo Mundo, MT, 29 de abril de 2019. Luciana 
Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial.  

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 015/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO 
MUNDO, neste ato representada por sua Pregoeira designada pela Portaria 
nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
licitação no dia 16/05/2019, às 08H00, para Aquisição de Material 
Permanente Odontológico, equipamento para Academia, equipamentos e 
instrumentos em Geral para equipar as Unidades de Saúde do Município de 
Novo Mundo – MT., conforme especificações do Edital de Licitação. A 
íntegra do Edital encontra-se disponível no endereço desta instituição, sito à 
Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, onde poderão obter 
maiores informações das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 29 de abril de 
2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial.  

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

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. 
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, 
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No estacionamento do aeroporto, quatro pessoas foram atingidas; uma morreu 

Fim de semana violento deixa
3 mortos e 7 feridos em Sinop
DA REPORTAGEM

O fim de semana foi de 
muita violência em Sinop. 
No total, três pessoas mor-
reram e outras sete ficaram 
feridas. Os corpos das três 
vítimas fatais foram sepulta-
dos nesta segunda-feira (29). 
Os crimes fatais aconteceram 
em dois pontos diferentes da 
cidade.

Na primeira cena, Bruno 
Caetano, 27 anos, foi encon-
trado morto a tiros na ma-
drugada de domingo (28), 
na Rua das Orquídeas, no 
centro. A PM foi acionada 
e, quando chegou ao local, 
a vítima já estava sem vida, 
caída ao lado de uma moto 
Yamaha, vermelha. Foram 
feitas buscas na região, onde 
foi localizada uma Honda 
Shadow cinza. 

O proprietário não foi en-
contrado. A suspeita é que ela 
possa ser da pessoa que ati-
rou no rapaz.

R.S.B., 17 anos, foi a segun-
da vítima assassinada a tiros 
durante a madrugada de do-
mingo. Ele estava com um 
grupo de pessoas ouvindo 
música no estacionamen-

to do Aeroporto Presidente 
João Figueiredo, quando, por 
volta das 2h30, um veículo 
não identificado passou pelo 
local e um dos ocupantes 
efetuou vários disparos. O 
veículo fugiu em rumo igno-
rado.

A Polícia Militar teve aces-
so às imagens das câmeras 
de segurança do aeroporto, 
fizeram buscas, mas nenhum 
suspeito foi encontrado até o 
fechamento desta edição. As 
gravações foram encaminha-
das à Polícia Civil, que vai in-
vestigar os crimes.

O terceiro morto também 
é um menor. M.M.F., 16 anos, 
estaria em uma moto em 
companhia de outro rapaz 
quando um atirador passou 
em outra motocicleta e efe-
tuou os disparos. O menor 
apresentava duas perfura-
ções, uma de raspão na cabe-
ça e outra no tórax. A vítima 
foi levada por uma pessoa até 
o Quartel do Corpo de Bom-
beiros.

HOMICÍDIOS
TENTADOS
Além dos três jovens mor-

tos, outras sete pessoas fo-

VIOLÊNCIA | Um foi assassinado no estacionamento do aeroporto, outro no centro e menor 
Foto: RepRodução
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HUMANIZAÇÃO

Sto. Antônio: sala de acolhimento
para as mamães de recém-nascidos

PESSOAS COM DEFICIÊNCIA

Isenção para PCD pode ser pedida pela internet

COMBUSTÍVEIS

Gasolina e diesel 
sobem, mas etanol 
tem o menor preço

COMBUSTÍVEIS

Criança morre em 
tanque com 5 metros 
de profundidade

Hospital em Sinop criou espaço para acolher mães com filhos internados na UTI neonatal 

Isenção para compra de carro pode ser feita no site da 
Receita Federal 

DA REPORTAGEM

O Hospital Santo An-
tônio entende que, para 
que o paciente tenha uma 
boa recuperação clínica, ele 
também precisa de cuida-
dos humanizados e que a 
presença da família é fun-
damental para certos casos, 
principalmente quando se 
trata de crianças e recém-
-nascidos.

Na condição de único 
hospital do município que 
dispõe de UTI neonatal re-
cebe pacientes, não só do 
município como das cida-
des vizinhas. Diante desse 
quadro, a administração do 
HSA voltou os olhos para 
as mães que têm seus pe-
quenos em uma Unidade e 
inaugurou a sala Dom Hen-
rique Froehlich.

“A sala é um espaço 
para acolher as mães com fi-
lhos internados na UTI neo-
natal. Acolher as mães nesse 
momento é um ato impor-
tante para a aproximação da 
mãe e de seu filho que tam-
bém pode acompanhar e 
participar dos cuidados ofe-

DA REPORTAGEM

A Receita Federal li-
berou em seu site o pedido 
para isenção de Imposto 
sobre Produtos Industria-
lizados (IPI) e do Imposto 
sobre Operações de Crédito, 
Câmbio e Seguro ou relati-
vas a Títulos ou Valores Mo-
biliários (IOF) para a compra 
de veículos para pessoa com 
deficiência (PCD).

Outros tipos de isen-
ções, como o ICMS (Impos-
to sobre Operações relativas 
à Circulação de Mercado-
rias), que são taxas estadu-

DA REPORTAGEM

De acordo com o levan-
tamento do Índice de Preços 
Ticket Log (IPTL), a média 
do preço do diesel e gaso-
lina em Mato Grosso subiu 
entre fevereiro e março de 
2019, porém o valor do eta-
nol é o menor registrado no 
Brasil. O aumento no preço 
dos combustíveis também 
pode ser observado em todo 
o Centro-Oeste. O preço do 
etanol em Mato Grosso é o 
menor no país, junto do esta-
do de São Paulo, sendo ven-
dido a R$ 2,79. O combustível 
também tem a menor média 
no Centro Oeste, registrando 
R$ 3,09, enquanto a região 
Norte tem o valor mais alto, 
com R$ 3,87, aponta o IPTL.

A gasolina no estado 
teve um salto de R$ 4,50 em 
fevereiro para R$ 4,59 em 
março, o maior registrado no 

DA REPORTAGEM

Uma criança, 12 anos, 
morreu afogada no sábado 
(27) em um tanque de pisci-
cultura, em Peixoto de Aze-
vedo. O corpo foi resgatado 
por mergulhadores do Cor-
po de Bombeiros após cerca 
de três horas do desapare-
cimento. O tanque possui 
aproximadamente 5 metros 
de profundidade e foi aberto 
devido à extração de miné-
rio, mas depois que deixou 
de ter a finalidade garimpei-
ra passou a ser usado para a 
criação de peixes.

O menino estava com 
um irmão, que é mais novo 
que ele, mas a criança não 
entrou na água. Segundo o 

Centro Oeste. Já o diesel foi 
de R$ 3,88 para R$ 3,95, em 
contrapartida o diesel S-10 
foi de R$ 3,99 para R$ 4,05. 
O menor preço registrado é 
no Goiás, vendido a R$ 3,70.

Em nível nacional, a 
gasolina, com o litro vendi-
do em média a R$ 4,443, e o 
etanol, a R$ 3,559, apresenta-
ram alta de 2,6% e 4%, respec-
tivamente. O preço médio 
do gás veicular natural (GNV) 
aumentou em 1,6%, comer-
cializado a R$ 3,307. Com o 
diesel e o diesel S-10, não foi 
diferente: aumento de 1,9% e 
2%, respectivamente. Na aná-
lise do primeiro trimestre, o 
preço médio da gasolina (R$ 
4,385) ultrapassou o patamar 
de 2018, com alta de 2,2%. Já 
o litro do etanol apresentou 
variação abaixo de 1%, com 
média de R$ 3,476, ante os R$ 
3,45 dos primeiros meses do 
ano passado.

sargento do Corpo de Bom-
beiros, Edevaldo Souza Krü-
ger, testemunhas chamaram 
a Polícia Militar, que, por sua 
vez, acionou os bombeiros.

“Iniciamos as buscas e 
19h40 localizamos a criança, 
que estava no fundo da re-
presa”, afirmou. O menino, 
de acordo com o sargento, 
tinha o costume de tomar 
banho na represa e sabia na-
dar. Então, ainda não se sabe 
o que teria contribuído para 
o afogamento.

A represa fica nos fun-
dos de um bairro, mas já na 
zona rural. A Polícia Civil 
também foi acionada. O cor-
po foi encaminhado para o 
Instituto Médico Legal (IML) 
para exame de necropsia.

ais, continuam necessitan-
do de aplicação de pedido 
presencial junto a autarquia 
de cada estado. Os pedidos 
serão feitos pelo Sistema 
de Concessão Eletrônica 
de Isenção IPI/IOF (Sisen). 
Segundo a Receita Federal, 
com a adoção desse método 
digital, o prazo cai para 72 
horas – antigamente podia 
chegar a cinco meses.

Isso foi possível porque 
Sisen utiliza bases de dados 
de outros órgãos públicos, 
como Registro Nacional de 
Carteira de Habilitação (Re-
nach), o Registro Nacional 

ESTUDANTES 
VISITAM ATERRO

O Curso de Engenharia Agrícola e 
Ambiental da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), Sinop, conheceu o 
aterro sanitário do município de Colíder, 
administrado pela prefeitura e pela usi-
na de triagem da Associação dos catado-
res de Materiais Recicláveis (Acmar). A 
professora e engenheira química, Rosile-
ne Maria Schneider, diz que o aterro de 
Colíder é o único da região operado pela 
prefeitura e que é referência na operação 
com lixo e materiais descartados pelos 
moradores, incluindo a coleta seletiva.

FOMENTO A 
AGRICULTURA FAMILIAR

O secretário de Desenvolvimento 
Econômico de Sinop, Billy Dal Bosco, re-
cebeu na manhã de segunda-feira(29), a 
equipe da Célula de Inovação e Gestão 
Estratégica da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), de Sinop, para dis-
cutir parcerias para o desenvolvimento 
de projetos de fomento a agricultura 
familiar nas áreas de medicina veteri-
nária, engenharia florestal, agrícola e 
ambiental, além de agronomia. Urandir 
Júnior, coordenador do Programa, o pro-
pósito é dar suporte técnico e científico. 

MERENDA 
ESCOLAR 
Lucas do Rio Verde realiza no 
próximo dia 14 de maio, a chamada 
pública para aquisição de gêneros 
alimentícios da agricultura fami-
liar para uso na merenda escolar. 
Interessados em participar, devem 
apresentar documentação para 
habilitação e propostas de preço às 
7h30, do dia 14 de maio, na sala de li-
citações no Paço Municipal. O edital 
está disponível no site da Prefeitura. 
Mais informações pelos telefones: 
(65) 3549-8327 ou 3548-2351.

diVuLGAção

recidos pela equipe clínica 
de médicos, enfermeiros e 
técnicos”, ilustra a adminis-
tradora hospitalar Andréia 
Queiroz.

A admistradora expli-
ca, ainda, que o projeto faz 
parte da Política Nacional 

ram vítimas de homicídio 
tentado em Sinop. Três delas 
foram baleadas durante os 
disparos feitos de dentro de 
um veículo no aeroporto – 
mesma ocorrência que viti-
mou R.S.B..

Outros três baleados foram 
nos bairros Boa Esperança, 
São Cristóvão e Novo Estado. 

O sétimo foi um homem 
que deu entrada no Hospital 
Regional com perfurações 
de faca, porém, como estava 
inconsciente, não foi possí-
vel identificar onde e como 
ocorreu o crime. Todos fo-
ram levados para o HR e os 
atuais estados de saúde não 
foram divulgados.

ESTACIONAMENTO
FICA IMUNDO
Os jovens que frequentam 

o estacionamento do aero-
porto não costumam ter a 
melhor educação quando o 
assunto é responsabilidade 
ambiental. 

Isso porque o local fica 
constantemente sujo com 
garrafas de bebidas alcoó-
licas consumidas no local, 
além de energéticos, copos, 
sacolas e latinhas.

de Humanização da Aten-
ção e Gestão do Sistema 
Único de Saúde. “Tivemos 
muita ajuda para a concreti-
zação desse projeto. Nossas 
assistentes sociais, Andre-
za Gomes e Adriana Soder, 
nossa psicóloga Juliana Spa-

ziani, o projeto Madrinhas 
por Amor e a doação de pa-
ciente. O que nós fizemos 
foi juntar todos os esforços 
e dar um maior conforto às 
mães que têm seus filhos re-
cém-nascidos dependendo 
de uma UTI neo”.

de Veículos Automotores 
(Renavam), além das fontes 
internas da própria Receita 
Federal. O órgão estima que 

150 mil pedidos deixarão de 
ser apresentados nas unida-
des de atendimento presen-
cial da Receita Federal.
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Reunião foi realizada no gabinete do prefeito Ari 

Prefeito de Sorriso e Comissão
discutem calendário de limpeza
DA REPORATEGEM

Na última sexta (26), o pre-
feito de Sorriso, Ari Lafin, 
esteve reunido com a Comis-
são de Acompanhamento de 
Limpeza Urbana para tratar 
do calendário de limpeza de 
resíduos sólidos. Na reunião, 
Lafin destacou a importância 
de Poder Público e população 
atuar em conjunto para man-
ter a cidade limpa, evitando a 
proliferação de animais peço-
nhentos e doenças. “Precisa-
mos ter cuidado e educação 
ambiental para promovermos 
saúde e qualidade de vida”, 
pontua Lafin.

Entre as preocupações da 
Comissão, está a proliferação 
do mosquito Aedes aegypti, 
agente transmissor de doen-
ças como dengue, zika vírus e 
chicungunha. “Estamos com 
índice larvário alto em bair-
ros como o Loteamento do 
Valo com 20,59; o Industrial 
Leonel Bedin com 15,52%, o 
Verdes Campos com 9,83%, o 
União com 10,82%; Pinheiros 
II e III com mais de 9%, den-
tre outros. O que nos preo-
cupa também, é que o índice 
larvário está alto na área rural 
também. Tanto no Distrito de 
Boa Esperança quanto no de 
Caravágio o índice é superior 
à 9% e no Assentamento Jonas 
Pinheiro é de 10,87%”, explica 
a coordenadora da Vigilância 
em Saúde, Tayná Vacaro. Os 
dados correspondem à medi-
ção do primeiro ciclo de 2019.

“Diante desses dados esta-
mos intensificando as ações, 

mas precisamos do empenho 
dos moradores, pois a maio-
ria dos focos está dentro dos 
quintais e podem ser removi-
dos pelos próprios morado-
res. É muito importante a par-
ceria com todos os munícipes 
para realizar a limpezas dos 
quintais, continuar o monito-
ramento das calhas, das caixas 
d’água e manter o quintal lim-
po”, complementa a secretária 
de Assistência Social, Jucélia 
Ferro.

Já, a equipe do Núcleo In-
tegrado de Fiscalização (NIF), 
destaca que desde janeiro até 
o momento foram emitidos 
594 autos de infração e so-
mente 90 cidadãos apresen-
taram defesa comprovando 
a execução da limpeza dos 
terrenos baldios. “Precisamos 
a conscientização de toda a 
população da importância de 
limpeza e da necessidade de 
seguir o calendário”, reforça o 
prefeito.

Relembrando que os mora-
dores devem ficar atentos ao 
calendário e acomodar o resí-
duo sólido em sacos de 60kg, 
colocando-os para fora de 
casa cinco dias antes do início 
da coleta no bairro. Os resídu-
os não devem ser colocados 
no canteiro central, pois ha-
verá multa para quem o fizer, 
bem como, para os que colo-
carem lixo nas calçadas fora 
do período de coleta. A multa 
é de aproximadamente R$ 1,5 
mil. Além da distribuição im-
pressa, o calendário está dis-
ponível no site da Prefeitura 
www.sorriso.mt.gov.br.

RESÍDUOS SÓLIDOS | Entre as preocupações da Comissão, está a proliferação do mosquito Aedes aegypti
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LOGÍSTICA

Resultados de estudo para nova
licitação do transporte coletivo

15% DE INFESTAÇÃO

Agentes Ambientais reforçam as
orientações sobre combate à dengue

PAIT

Binários, ondas 
verdes e mudança 
na Brescansin

Empresa apresenta os primeiros resultados do estudo

Bairros apresentam 15% de infestação 

Reunião discutiu o trânsito em Sorriso 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Representantes da 
Oficina Engenheiros Con-
sultores Associados Ltda., 
empresa que está fazendo o 
planejamento do transporte 
coletivo para o município 
apresentaram na última se-
mana resultado inicial do 
trabalho, que vai nortear 
ainda a nova licitação para 
concessão deste serviço em 
Sorriso.A empresa já ma-
peou as demandas do mu-
nicípio e esboçou soluções 
para os gargalos existentes, 
com alternativas de linhas 
e otimização do transporte 
coletivo, ainda incipiente 
no município. “O transpor-
te coletivo eficiente induz 
o crescimento da cidade e 
promove sua organização”, 
comenta o engenheiro civil 
José Carlos Xavier.

O material, com o ma-
peamento atual e a proje-
ção de uma nova estrutura 
de transporte coletivo, foi 
apresentado ontem à equipe 

DA REPORTAGEM

A equipe da Vigilância 
Ambiental da Secretaria de 
Saúde e Saneamento reali-
zou um mutirão orientativo 
sobre o combate ao mosqui-
to Aedes aegypt nos bair-
ros Industrial Nova Prata e 
Leonel Bedin, em Sorriso. 
Ambos apresentaram um 
índice de 15% no último le-
vantamento de infestação 
do mosquito e o aceitável é 
1%. Na ocasião foram distri-
buídos panfletos e os mo-
radores e proprietários de 
empresas foram orientados 
colocar o lixo para fora, para 
ser recolhido pela Prefeitura 
de Sorriso.

“Foi constatado um ín-
dice muito em alguns bair-
ros da cidade, e precisamos 
que a população não baixe 
a guarda. Precisamos cuidar 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria da Cida-
de de Sorriso apresentou o 
Plano de Ação Imediata no 
Trânsito (PAIT), que vem 
sendo preparado desde julho 
de 2018 pela empresa Systra 
Engenharia e Consultoria, 
especializada em trânsito e 
transporte.

A apresentação foi fei-
ta no plenário da Câmara e 
contou com a participação 
de representantes dos po-
deres Executivo, Legislativo, 
empresários e estudantes. 
Entre as propostas apresen-
tadas para melhorar e fluidez 
do trânsito em Sorriso, estão 
a implantação de binários, de 
um parque semafórico com 
“ondas verdes” e a revitaliza-
ção da Avenida Natalino João 
Brescansin.

Os binários, que con-
sistem na implantação de 
mão única em vias parale-
las, funcionando como uma 
grande avenida, vão funcio-
nar entre as seguintes vias: 
Avenida Luiz Amadeu Lodi 
e a Avenida Otávio Souza 
Cruz; Perimetral Sudoeste e 
a Rua Lupicínio Rodrigues; 
Perimetral Sudeste e Avenida 

Idemar Riedi (marginais da 
BR 163); Perimetral Noroeste 
e Avenida Santa Maria; Peri-
metral Nordeste e Rua Viní-
cius de Moraes.

O secretário Ednilson 
Oliveira explica que a pri-
meira alteração efetiva já 
começa hoje (30), com os 
binários da BR-163, cuja exe-
cução está sendo conduzida 
pela Concessionária Rota do 
Oeste. 

“Na sequência, a Admi-
nistração deve executar os bi-
nários das marginais da Área 
Verde Central e da Sudoeste 
com a Lupicínio Rodrigues”, 
lista o gestor.

Outra medida proposta 
pela empresa é a implanta-
ção de semáforos no lugar de 
rotatórias nas avenidas Porto 
Alegre, Blumenau, Curitiba, 
Tancredo Neves, Natalino 
João Brescansin e Brasil. Se-
gundo o estudo, estas aveni-
das apresentam problemas 
de geometria e não compor-
tam a aproximação de mais 
de dois veículos, o que causa 
aumento do congestiona-
mento e acidentes. 

“Para tanto, serão insta-
lados novos semáforos, que 
serão interligados e tempori-
zados”, acrescenta Ednilson.

dos nos quintais e das de-
pendências de nossas em-
presas, pois combater esse 
mosquito é coisa séria e a 
população precisa nos aju-
dar. 

Fizemos orientações 
nos dois bairros e vamos 
passar recolhendo o lixo na 
próxima semana, afim de 
reduzirmos o número de in-
festação do mosquito. Pre-
cisamos estar juntos nessa 
guerra contra o mosquito. 
Na semana que vem a Secre-
taria de Obras e Serviços Ur-
banos passará nos referidos 
bairros com o calendário de 
limpeza, recolhendo o lixo 
seco”, pontuou o secretário 
de Saúde e Saneamento Luis 
Fábio Marchioro.

Outra região que o re-
sultado do levantamento do 
índice de infestação do mos-
quito apresentou alto, foi 

técnica da Secretaria da Ci-
dade e hoje pra os integran-
tes da Comissão do Trans-
porte Coletivo, formado por 
representantes do Conselho 
de Desenvolvimento Eco-
nômico e Social (Condess). 
“Fizemos um trabalho de-
talhado, analisando a estru-
tura dos pontos de ônibus, o 
‘sobe e desce’ nos veículos, 
as linhas existentes, e as di-
ficuldades enfrentadas tanto 
pelos usuários do transporte 
quanto pelo empresário que 
detêm a concessão”, acres-
centa.

Até metade do ano, 
deve ser entregue o estudo 
finalizado para que seja fei-
ta a nova licitação ainda em 
2019. “A intenção é garan-
tir a sustentabilidade destas 
ações ligadas ao ordena-
mento urbano levando-se 
em consideração o cresci-
mento constante de Sorriso, 
que fica na casa dos 7% ao 
ano”, explica o secretário da 
Cidade, Ednilson Oliveira.

O diagnóstico também 
leva em consideração a ab-

sorção do transporte escolar 
e teve o custo de R$ 148 mil. 
O contrato foi assinado em 

janeiro deste ano e a esco-
lha da empresa foi feita por 
meio de licitação.

no Assentamento Jonas Pi-
nheiro. “Nós próximos dias 
vamos fazer um mutirão de 
limpeza nos assentamentos, 

pois o índice do mosquito lá 
está em 11% e o aceitável pelo 
Ministério da Saúde é de 1%”, 
ressaltou Marchioro.


