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Para buscar o aumento da arrecadação dos cofres públicos, o deputado estadual Paulo 
Araújo vem defendendo projeto do governo que pretende taxar a principal fonte econômi-
ca de Mato Grosso, o agronegócio.                                         Página -3

Deputado quer taxar agro para
aumentar arrecadação do Estado

SETOR LUCRATIVO

BR-163

No Santos,
Sampaoli
recuperou
jogadores

Jorge Sampaoli completa qua-
tro meses de trabalho no Santos 
nesta quinta. Um dos grandes 
méritos do técnico neste perí-
odo, além de mudar completa-
mente a forma da equipe jogar, 
foi recuperar atletas antes de-
sacreditados e muito criticados 
pelo torcedor ou que não conse-
guiam manter uma sequência e 
transformá-los em homens de 
confiança.                         Página  - 6

O tráfego nas vias marginais da BR-163, em Sorriso, passou a funcionar em mão 
única desde esta terça-feira.                                          Página -8

AÇÃO SOCIAL

DIZ DELEGADO

Sinop: Mega
Costalão
beneficente

Educação
em casa
diminui a
violência

O Lions Instituto da Visão 
realiza hoje o 2º Mega Coste-
lão, que tem como finalidade 
reverter o valor arrecadado para 
equipar o Hospital da Visão. O 
evento será realizado no salão 
de festas da Paróquia São Cris-
tóvão.

                              Página - 7

No último fim de semana, 
um jovem foi assassinado no 
estacionamento do Aeroporto 
Municipal João Figueiredo, em 
Sinop. R.S.B., 17 anos, foi morto 
com um tiro na cabeça, enquan-
to outras três pessoas foram 
atingidas por disparos de arma 
de fogo e levadas ao Hospital 
Regional.
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Tráfego na marginal 
tem alterações
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mais fáceis. Arquivos físicos imensos 
cederam espaço para servidores ou 
mesmo para o armazenamento remoto. 
Tudo é feito em frações de segundos, 
seja um lançamento, uma consulta ou 

uma alteração de informa-
ção. Além dos tempos de 
resposta muito menores a 
conexão entre diferentes 
pontos permitiu a univer-
salização dos dados, sendo 
possível, de qualquer parte 
do mundo, acessar um de-
terminado computador ou 
rede, desde que exista uma 
configuração para tal.

Boa parte das ativi-
dades atualmente exige algum tipo 
de interação com a tecnologia. O uso 
de métodos “manuais” acaba por não 
acompanhar o ritmo de vida que a evo-
lução nos proporcionou. E quem tentar 
ser “resistente” às mudanças acaba por 
se prejudicar frente ao mercado.

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!

A hora que fui escrever esse artigo 
pensei sobre o dia do trabalhador e, cla-
ro, sobre a evolução do trabalho, que por 
tantas vezes estudei (na escola, na fa-
culdade, por interesse meu e por aí vai). 
As relações entre pa-
trão e empregado, o 
comportamento dos 
“chefes”, a ação dos 
sindicatos, enfim, um 
pouco de tudo nesse 
setor. E como não po-
deria deixar de ser, a 
forma que a tecnolo-
gia mudou o mercado 
de trabalho.

Ocorreram mu-
danças positivas e mudanças negativas. 
Entre as negativas, evidentemente, te-
mos a perda de tempo e de produtividade 
de muitas pessoas, que acabam dedican-
do sua atenção aos seus recursos tecno-
lógicos particulares no horário de traba-
lho. Mas hoje é um dia que quero falar 
apenas da parte “boa” da coisa.

A tecnologia, por si só, já gerou in-
contáveis oportunidades de trabalho. Fa-
bricação, venda, instalação, assistência 
técnica e tudo mais que é envolvido no 
processo depende, claro, de pessoas. Es-
sas pessoas precisam de conhecimento, 
especialização e, para isso, precisam fa-
zer cursos, gerando novos empregos.

As atividades profissionais ficaram 
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No momento em que o projeto de reforma da 
Previdência começa a tramitar na comissão espe-
cial da Câmara encarregada de analisar o mérito da 
proposta, é hora, mais do que nunca, de responsa-
bilidade com a estabilidade econômica e o futuro 
do país. Só o fato de o projeto ter sido podado na 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) em artigos 
que não afetam a economia esperada com a refor-
ma já foi suficiente para pressionar o câmbio e fazer 
a Bolsa perder força. Por isso, é importante que os 
parlamentares tenham consciência da responsabi-
lidade de seus atos durante o período de 10 sessões 
previsto para a apresentação de emendas, até a ma-
téria ir a votação em plenário.

O mercado financeiro sempre traz elementos 
especulativos. Ainda assim, no caso da reforma, é 
cristalina a resistência de investidores em voltar a 
acreditar no Brasil se não houver uma perspecti-
va de aprovação, capaz de levar as contas públicas 
a uma situação de equilíbrio fiscal. Sem a reforma, 
o país dificilmente conseguirá atrair investidores, 
pela persistência de risco de colapso nas finanças 
públicas.

Com as exigências feitas agora por parlamen-
tares do centrão, numericamente majoritários na 
comissão especial que vai analisar em detalhes a 
proposta de emenda à Constituição (PEC), a insta-
bilidade no mercado tende a se acentuar. Os cortes 
pretendidos agora na proposta original têm poten-
cial para reduzir em R$ 228,5 bilhões a economia 
prevista com as mudanças pelo Ministério da Eco-
nomia. Como insiste o ministro da Economia, Paulo 
Guedes, um ganho inferior a R$ 1 trilhão em 10 anos 
não é suficiente para permitir o regime de capitali-
zação, no qual cada trabalhador faz a sua própria 
poupança para bancar a aposentadoria. Por isso, é 
preciso que os técnicos da Secretaria da Previdência 
se mostrem suficientemente preparados para mu-
niciar os parlamentares com dados transparentes, 
confiáveis e objetivos. É preciso ficar muito claro 
qual o real impacto de cada mudança incluída na 
proposta.

Notoriamente irresponsável, o Congresso está 
diante de um momento crucial para as mudanças 
nas regras da aposentadoria. Os parlamentares pre-
cisam decidir se pretendem ceder ao discurso fácil e 
incinerar as esperanças de recuperação econômica 
ou adotar uma postura que, mesmo representando 
algum desgaste, ali na frente trará benefícios coleti-
vos e mais desenvolvimento.

Editorial

Momento crucial

Ranking dos Políticos - Facebook

estados e municípios, ainda é frequente as-
sistirmos à fanfarra dos que negam legiti-
midade social para o ajuste fiscal ou que o 
toleram apenas quando não alcance os seus 
privilégios setoriais ou corporativos.

Esta semana o TCE-MT promoveu o Se-
minário “Ajuste Fiscal ou Desgoverno” com a 
participação de alguns dos mais respeitados 
especialistas em finanças e gestão pública do 
Brasil. Em palestras de alto nível, a tônica foi 
a urgência de buscar um equilíbrio sustentá-
vel entre despesas e receitas públicas.

Cada cidadão brasileiro deseja que os im-
postos que paga se traduzam em serviços 
públicos de qualidade: educação, saúde, se-
gurança, infraestrutura, proteção ambiental, 
entre outros.

Isso simplesmente não ocorrerá se não 
houver responsabilidade fiscal, planejamen-
to orçamentário e controle do endividamen-
to e da expansão das despesas de custeio e 
de pessoal. Isso exige diálogo permanente e 
democrático com a sociedade e uma atuação 
proativa, técnica e efetiva dos Tribunais de 
Contas.É um grave equívoco imaginar que o 
crescimento voluntarista do gasto público po-
derá assegurar o exercício dos direitos sociais 
e coletivos. Ao contrário, déficits crescentes 
conduzem ao colapso das políticas públicas e 
os primeiros e maiores prejudicados são sem-
pre os segmentos sociais mais vulneráveis. 

O exemplo do Espírito Santo é bastante es-
clarecedor. Foi a recuperação das finanças pú-
blicas capixabas a partir de 2015 que permitiu 
ao estado atingir o melhor resultado nacional 
do IDEB do ensino médio, a menor mortalida-
de infantil do país e uma expressiva redução 
na taxa de homicídios e crimes violentos. É 
tempo de amadurecer e de reconhecer que o 
ajuste fiscal é necessário e bem-vindo. Ajuste 
fiscal, seu lindo!

LUIZ HENRIQUE LIMA É CONSELHEIRO 
SUBSTITUTO DO TCE-MT

Ajuste fiscal,
 seu lindo

FIM DOS VOOS
A Avianca deixou de operar no Aeroporto 

Internacional Marechal Rondon, em Várzea 
Grande, desde o início da semana. A decisão 
da companhia se deu após ela ter que de-
volver 18 aviões que estavam ‘emprestados’ 
(contrato de leasing). Também a partir de 
hoje, a empresa passa a ter quase o mesmo 
número de voos de quando havia começado 
a fazer voos regulares. Serão 37 em média a 
partir desta semana, contra 36 diários em 
2003, quando ainda se chamava Ocean Air.

PEGOU CARONA
O deputado federal Neri Geller viajou a 

bordo do avião presidencial na segunda (29). 
O episódio foi devidamente registrado e pu-
blicado nas redes sociais do progressista, 
que atualmente lidera a bancada federal de 
Mato Grosso. Na foto, Geller aparece entre o 
presidente Jair Bolsonaro e o deputado fede-
ral Nelson Barbudo, ambos do PSL. Geller foi 
preso no final do ano passado, em um desdo-
bramento da Lava Jato, acusado de integrar 
esquema de corrupção no Ministério da Agri-
cultura entre os anos de 2013 e 2014.

COFRES DE MT 
O governador Mauro Mendes confirmou 

que trabalha em uma revisão dos incentivos 
fiscais do Estado. Segundo ele, o assunto é 
complexo, mas, por força da Lei Complemen-
tar 160, Mato Grosso tem a obrigação de fazer 
a restituição ou não desses incentivos até 31 
de julho. “Podem ter certeza que quando eu 
falo alguma coisa que vamos fazer, é porque 
aquilo já está sendo feito. Mas esse problema 
dos incentivos, de uma revisão tributária, é 
bastante complexo. Temos legislações esta-
duais, federais”, disse.

Um homem apanhou de fãs que aguardavam na fila de um cinema para 
assistir ao filme ‘Vingadores: Ultimato’. O caso aconteceu em Hong Kong. O 
homem aparece em algumas imagens sentado do lado de fora de um cinema 
sendo atendido por um socorrista. Ele teria saído da sessão comentando alto 
sobre cenas do filme (os ‘spoilers’), o que irritou fãs que aguardavam na fila 
para assistir ao longa.

A tecnologia também abriu uma série de oportu-
nidades para quem não está no mercado formal de 
trabalho. Técnicos autônomos, digitadores e tantos 
outros ganham seu dinheiro graças à popularização 
tecnológica. O mercado mudou, e da mesma forma que 
muitas portas se fecharam, outras tantas se abriram. 
Precisamos, basicamente, nos manter atualizados e 
adaptados.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Divulgação

LUIZ HENRIQUE LIMAÉ um grave equívoco imaginar que o 
crescimento voluntarista do gasto pú-
blico poderá assegurar o exercício dos 
direitos sociais e coletivos

Na seara política, é evitado por um motivo 
óbvio: tem a péssima reputação de não render 
votos aos que o defendem, mas sim aos que 
criticam seus efeitos colaterais. Na esfera aca-
dêmica, é visto com desconfiança, suspeito de 
integrar uma ardilosa conspiração neoliberal 
contra os direitos sociais. Na área técnica de 
gestão é objeto de certa confusão de inspira-
ção corporativista: muitos o admitem, desde 
que as medidas sejam implementadas em ou-
tros órgãos e poderes, nunca no seu.

Como resultado, converteu-se num daque-
les assuntos tediosos, para os quais a saída 
mais fácil é sempre a procrastinação. 

Grande parte dos nossos gestores tem atu-
ado como o cidadão sedentário e com sobre-
peso, com risco de hipertensão, diabetes e do-
enças cardíacas, mas que sempre adia o início 
da dieta e dos exercícios físicos para a semana 
seguinte, para depois do feriado etc.

Sem falar naqueles que optam por fraudar 
a balança e proclamam ao mundo que estão 
em forma e no peso ideal. É o caso dos que ten-
tam – e às vezes conseguem – aplicar a cha-
mada contabilidade destrutiva, manipulando 
indicadores de receita, endividamento e des-
pesas com pessoal, para apresentar resultados 
fiscais favoráveis em completo descompasso 
com a realidade.

Como sabe todo profissional de saúde, a 
negação da doença não produz a sua cura e 
a postergação do tratamento somente con-
duz ao agravamento da enfermidade. Infeliz-
mente, há muitos que não aprendem com as 
experiências históricas e com as evidências 
científicas. Apesar da crise sem precedentes 
que o Brasil sofreu desde 2014 em virtude dos 
desacertos e da irresponsabilidade na condu-
ção da política econômica e da gestão fiscal, 
reproduzidos em escalas diversas em muitos 

IMAGEM DO DIA

“Os parlamentares precisam deci-
dir se pretendem ceder ao discurso 
fácil ou adotar uma postura que trará 
benefícios coletivos e mais desenvol-
vimento

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Deputado quer taxação do agronegócio para ajudar o Estado 

Deputado quer taxar agronegócio 
para aumentar arrecadação do Estado
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Para buscar o aumen-
to da arrecadação dos co-
fres públicos, o deputado 
estadual Paulo Araújo (Pro-
gressista), vem defendendo 
projeto do governo que pre-
tende taxar a principal fonte 
econômica de Mato Grosso, 
o agronegócio. A declaração 
foi nada na manhã de terça-
-feira (30), no quadro Papo 
das Seis, do programa Bom 
Dia Mato Grosso, da TV Cen-
tro América.

“Não sou um entendido 
especificamente dessa área, 
mas temos buscado levantar 
informações com relação ao 
lucro do agronegócio. E as 
informações que têm che-
gado tecnicamente é que há 
muita gordura”, afirmou.

Na visão do deputado, o 
agronegócio é campeão em 
lucros, sendo assim, precisa 
ajudar o estado neste mo-
mento de crise financeira, 
onde há um déficit de R$ 4 
bilhões no orçamento públi-

co. Atualmente, a Lei Kandir 
em vigor desde 1996, isenta 
alguns setores de pagar im-
postos, entre eles o agrone-
gócio.

“É o setor que mais lu-
cra no estado, com incen-
tivos e isenções. Chegou o 
momento do agronegócio 
nos ajudar ainda mais. Pre-
cisamos nessa política do go-
verno do estado tributar um 
pouco mais esse setor que dá 
muito lucro para que pos-
samos avançar nas políticas 
públicas”, comentou na en-
trevista.

Na visão do deputado, 
o estado passa por momento 
de extrema dificuldade e essa 
ajuda do setor do agronegó-
cio é muito importante para 
equacionar as contas nesse 
momento em que o gover-
no está precisando escalonar 
os salários do funcionalismo 
público.

ISENÇÃO
Ao todo são R$ 6 bi-

lhões anuais que o agrone-
gócio deixa de pagar com 

TAXAÇÃO DO AGRO | Paulo Araújo declarou que há muita gordura no lucro do setor e eu por isso devem ajudar
Foto:  Marcos Lopes/aLMt

TCE DE OLHO

Prefeitura de Cuiabá é alertada por 
“estouro” com folha de pagamento
CLEMERSON MENDES

Clemersonsm@msn.com

O prefeito de Cuiabá, 
Emanuel Pinheiro voltou a 
ser alertado pelo Tribunal de 
Contas do Estado, sobre os 
gastos da prefeitura com os 
gastos de salários dos servi-
dores públicos.

De acordo com a notifi-
cação do TCE, a gestão mu-
nicipal da capital do estado 
já ultrapassou os 95% de limi-
te estabelecido. Com isso, há 
o risco de Emanuel chegar 
ao final de seu mandato em 
dezembro de 2020, extra-
polando a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal. Caso se con-
firme o excesso, a prefeitura 
fica proibida de conceder au-
mentos, reajustes, impossi-
bilitada também de criar nos 
novos cargos, e nem abrir 
concursos públicos.

Como o Diário do Es-
tado MT, informou na se-
mana passada, Cuiabá é um 
dos 83 municípios que não 
apresentou suas contas para 
análise do Tribunal.

Em dados apresenta-

dos pelo TCE, até o tercei-
ro quadrimestre de 2018, o 
prefeito Emanuel Pinhei-
ro, já havia gasto exatos R$ 
1.017.483.617,59 com gastos 
de pessoal. Pelos relatórios 
do Tribunal, a gestão muni-
cipal está a R$ 40 milhões 
de chegar ao limite estabe-
lecido pela Constituição. “É 
prudente informar que este 
termo de alerta baseou-se, 
exclusivamente, nas infor-
mações fornecidas pelo Po-
der Executivo Municipal, 
mediante o Relatório de 
Gestão Fiscal (RGF) e dis-
ponibilizadas no SICONFI. 
Portanto, sua veracidade é 
apenas presumida, estan-
do sujeita a confirmação in 
loco pelo Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso”, 
aponta o relatório. 

OUTRO LADO
A prefeitura de Cuia-

bá, por meio de nota envia-
da a imprensa questionou a 
metodologia utilizada pelo 
TCE, pois a administração 
municipal não inclui o Im-
posto de Renda dos servido-

Prefeito foi preso na noite de sábado (27) 

Presidente Bolsonaro em discurso na Agrishow 

edniLson aguiar/o Livre

Foto: aMM/divuLgação

Plenário da Assembleia Legislativa

Foto: JLsiQueira / aLMt

PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Estado terá que 
apresentar  gastos 
para a Assembleia
DA REPORTAGEM

Após o governo fede-
ral não reconhecer o estado 
de calamidade financeira 
de Mato Grosso decretado 
em janeiro deste ano pelo 
governador Mauro Mendes 
Ferreira (DEM), a Assem-
bleia Legislativa aprovou 
requerimento de autoria do 
deputado estadual Wilson 
Santos (PSDB) que obriga o 
Executivo a fornecer dados 
a respeito de todas as dívidas 
contraídas pela administra-
ção pública estadual nos úl-
timos quatro meses.

O requerimento foi en-
caminhado ao governador 
Mauro Mendes Ferreira e ao 
secretário chefe da Casa Ci-
vil, Mauro Carvalho. Os da-
dos deverão ser fornecidos 
pelo Executivo no prazo de 
30 dias sob pena de os gesto-
res responderem por crime 
de responsabilidade, confor-
me prevê a legislação.

A suspeita é de que 
após a assinatura do decreto 
de calamidade financeira no 
dia 17 de janeiro, Mato Gros-

so tenha dado como certa a 
aprovação pelo governo fe-
deral, o que não ocorreu, e 
adotou medidas que possam 
comprometer limites que 
obrigatoriamente devem ser 
cumpridos em obediência a 
Lei de Responsabilidade Fis-
cal (LRF).

Por conta disso, não se 
descarta a possibilidade de 
que o Estado tenha adotado 
medidas que comprometam 
o pagamento de dívidas com 
fornecedores e até mesmo 
de investimentos relaciona-
dos a meta do cumprimento 
de índices constitucionais de 
investimento em educação, 
saúde e segurança pública, 
conforme determina a Cons-
tituição de Mato Grosso e a 
Constituição Federal. 

“Somente após análise 
detalhada das informações 
que serão fornecidas pode-
remos formar algum juízo de 
valor. Antes disso, estamos 
apenas cumprindo o papel 
que incumbe ao Legislativo 
que é de fiscalizar o Executi-
vo”, explica o deputado Wil-
son Santos. 

PAIM ASSUME 
SECRETARIA

Cátia Paim Santana, assume a 
Secretaria de Desenvolvimento Econô-
mico de Primavera do Leste. De 2003 
a 2006 coordenou o Centro de Capaci-
tação do Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais, foi orientadora do Sebrae, entre 
outras funções públicas. A nova secre-
tária disse que tentará tornar real o 
Polo Aeronáutico, idealizado pela Pre-
feitura, junto ao Sindicato Rural, Insti-
tuto Federal de Mato Grosso (IFMT) e 
Universidade de São Paulo (USP), onde 
pretende-se instalar curso de mecânica 
de aeronaves e um polo tecnológico.

INDICAÇÕES 
DA CÂMARA

Durante Sessão da Câmara (29), 
de Sinop o vereador Joaninha encami-
nhou duas indicações à Secretaria Mu-
nicipal de Educação, Esporte e Cultura 
e teve o Projeto de Lei criando a Sema-
na Gastronômica de Sinop aprovado 
em primeira e única votação. Uma das 
solicitações é para o fornecimento de 
uniformes e coletes para professores, 
seleções e escolinhas esportiva, do mu-
nicípio. A segunda se trata de um Ante-
projeto de Lei, com a criação do Progra-
ma de Coleta Seletiva para reciclagem 
na rede pública de ensino municipal.

MONITORAMENTO 
POR CÂMERAS 

O projeto de monitoramento da cida-
de de Lucas do Rio Verde, foi apresentado 
ao vereador Airton Callai (PRB), pelo se-
cretário de Estado de Segurança Pública, 
Alexandre Bustamante, durante reunião, 
em Cuiabá. O encontro também contou 
com a participação do deputado estadual 
Dilmar Dal’Bosco (DEM) e do secretário de 
Segurança e Trânsito, coronel PM Edgar 
Rojas. A proposta é o monitorar por meio 
de câmeras de vídeo, 100% da cidade usan-
do equipamentos interligados com o Cen-
tro Integrado de Operações de Segurança 
Pública (Ciosp), em Cuiabá.

divuLgação

DEFESA

Bolsonaro defende não punição aos produtores 
rurais que atirarem contra invasores de terra
DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bolso-
naro (PSL) quer que o Con-
gresso Nacional aprove me-
didas para flexibilizar o uso 
de armas de fogo por pro-
dutores rurais. Uma das pro-
postas, que segundo Bolso-
naro será posta em votação 
pelo presidente da Câmara, 
Rodrigo Maia (DEM), prevê 
que o perímetro de uso da 
arma de fogo para quem tem 
a sua posse seja a integridade 
da área da propriedade rural, 
e não somente uma residên-
cia. 

Bolsonaro também de-
fendeu que não haja punição 
para proprietários de terras 

que atirarem contra invaso-
res.

As medidas foram de-
fendidas pelo presidente em 
discurso no evento Agrishow, 
realizado em Ribeirão Preto, 
no interior de São Paulo, na 
segunda-feira, (29).

“A propriedade privada 
é sagrada e ponto final”, disse. 
Sobre a isenção de punição 
a quem atirar dentro de sua 
propriedade, Bolsonaro dis-
se que é “uma maneira que 
temos de ajudar a combater 
a violência no campo”. “É fa-
zer com que, ao se defender 
a propriedade privada ou a 
sua vida, o cidadão de bem 
entre no excludente de ilicu-
tde, ou seja, responde, mas 

não tem punição. É a forma 
que temos de proceder para 
que o outro lado, que teima 

em desrespeitar a lei, temam 
vocês, temam o cidadão de 
bem, e não o contrário.”

res que é retido em fonte e 
que assim, o município não 
atingiu os limites estabeleci-
dos pelo TCE.

Por meio de nota, a pre-
feitura de Cuiabá informou 
que sua metodologia não in-
clui o Imposto de Renda Re-
tido na Fonte dos servidores 
públicos. Nesta metodologia, 
o município alega que não 
atingiu nenhum dos limites 

impostos pelo TCE-MT.
“A Resolução Normati-

va 29/2016 do TCE/MT de-
fine a metodologia para cál-
culo do percentual de Gasto 
com Pessoal no âmbito do 
Estado de MT, e nela resolve 
que o Imposto de Renda re-
tido dos servidores não deve 
computar na base de cálculo 
dos Gastos com Pessoal”, diz 
trecho da nota.

as isenções. Atualmente o 
governo recebe R$ 400 mi-
lhões por ano sobre as taxas 
de exportação de Mato Gros-
so, totalizando 13%. O setor 

do agronegócio no estado 
deixa de pagar anualmente 
R$ 6 bilhões por causa da Lei 
Kandir. Há cerca de três anos 
está em tramitação na Câma-

ra dos Deputados um proje-
to que trata de uma compen-
sação mais justa aos estados 
que produzem e exportam a 
produção primária.

Com o pacto federati-
vo, de toda a arrecadação do 
país, cerca de 60% fica com o 
governo federal e menos de 
17% com os municípios.
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CHARGE DO DIA

Carol Bittencourt estava 
com lua de mel marcada 
para julho, diz jornal

Caroline Bittentourt estava vivendo 
uma fase muito boa antes de sofrer um 
acidente, no último fim de semana, que ti-
rou sua vida. Casada há três meses com o 
empresário Jorge Sestini, a modelo sairia 
de lua de mel em julho deste ano com o ra-
paz. De acordo com o jornal “Extra”, o casal 
precisou adiar a viagem devido aos com-
promissos profissionais de ambos. Apesar 
de terem subido ao altar apenas no início 
de 2019, os pombinhos se conheciam há 5 
anos. O primeiro flerte aconteceu em uma 
festa em São Paulo, no estádio do Morumbi, 
em 2014. Vale lembrar que a loira caiu de 
um barco no litoral norte de São Paulo, no 
último domingo (28). Menos de um dia de-
pois, a bela foi encontrada pelo próprio pai 
já sem vida. O corpo de Carol foi liberado 
pelo Instituto Médico Legal (IML), em Ca-
raguatatuba. Logo depois, seguiu para São 
Paulo, onde está sendo velado para depois 
ser cremado.

Rodrigo Hilbert revela 
sexo de terceiro filho com 
Fernanda Lima

Nesta segunda-feira (28), o ator Rodrigo 
Hilbert decidiu revelar aos seus seguidores 
nas redes sociais o sexo do terceiro filho 
que espera com a apresentadora Fernanda 
Lima. Em sua página no Instagram, Hilbert 
foi direto ao comemorar a novidade: “Espe-
rando por ela”, afirmou o global na legenda.

Após o anúncio, o casal passou a rece-
ber muitas mensagens dos fãs: “Que coisa 
mais linda. Parabéns aos dois!”, “Fico muito 
feliz depois dos gêmeos. Desejo luz e saú-
de. Que venha a nossa princesa” e “Agora a 
família estará completa! Tudo de bom para 
vocês!!!”, foram alguns comentários.

Vale lembrar que os dois já são pais dos 
gêmeos João e Francisco, de 10 anos, e que 
ambos divulgaram em suas redes sociais 
no início deste mês que estavam “grávidos 
e felizes”.

Morre mãe de William 
Bonner e jornalista se 
despede: Partiu cedo, por 
força maior

Esta terça-feira, dia 30, nasceu mais 
triste para William Bonner. O jornalista 
e editor do Jornal Nacional usou suas re-
des sociais para informar que Maria Luiza 
Bonemer, mãe do jornalista, morreu.  Para 
dar a informação nesta manhã, ele postou 
uma foto em preto e branco da matriarca 
da família e escreveu: Meu pai tinha sido 
encantado pelos sorrisos. Os netos, pelos 
carinhos sem medidas. Os filhos, pelo 
amor incansável. Partiu cedo, por força 
maior. Mas dormindo, como pediu.Fáti-
ma Bernardes, ex-mulher de William, com 
quem ficou casada por mais de 20 anos, 
também usou seu Instagram para se des-
pedir da ex-sogra. Em uma foto de Maria 
Luiza com seus netos, os trigêmeos de Fá-
tima e Bonner, a apresentadora escreveu:
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Paula Fernandes mudou o status de seu re-
lacionamento. Mostrando sempre o bom humor 
ao lado de Gustavo Lyra, a sertaneja terminou o 
namoro com o empresário após seis meses jun-
tos. Apesar de estar curtindo o relacionamento à 
distância, ela optou por terminar a relação para 
priorizar a sua carreira profissional focando na 
gravação de seu DVD em junho, de acordo com 
nota do colunista Leo Dias. Apesar do término, a 
dona do hit “Beijo Bom” continua aberta a novos 
amores e carrega a busca pelo verdadeiro amor 
como uma prioridade, segundo amigos da canto-
ra. O casal se conheceu por intermédio do stylist 
Edu Amarante e assumiram a relação em outu-
bro do ano passado.

Em uma entrevista recente ao Purepeople, 
Paula Fernandes mostrou estar segura em seu 
relacionamento com o empresário, com quem se 
hospedou em resort de luxo. Adorando apostar 
em peças trends, a artista comentou estar bem 
resolvida na relação. “Não tanto assim (risos). 

Disse que era mais ciumenta do que ele, 
mas não sou tão ciumenta. Meu ciúme é 
em uma quantidade boa. Até por que pas-
sar do limite é ruim, sacou?”, comentou a 
artista, que ainda afirmou curtir progra-
mas caseiros e também badalação. Ainda 
nesta entrevista, ela garantiu que estava 
vivendo mais o agora. “Ainda é muito cedo 
para pensar em casamento, estamos jun-
tos há apenas cinco meses. Agora é o mo-
mento de construir uma relação”, afirmou.

Em outro papo exclusivo, a cantora, que 
gosta de usar peças da moda, comentou 
que estava curtindo muito mais as festas 
e a noite ao lado do seu, na época, namo-
rado. Indo a blocos de carnaval e assistin-
do a desfiles na Sapucaí, ela garantiu que 
conseguia aproveitar muito as ocasiões 

ao lado de Gustavo Lyra. “Acho que estou 
curtindo até mais! Temos que estar feli-
zes com nós mesmos e estar com quem 
amamos”, comentou a artista, que ainda 
garantiu gostar de acompanhar o ex-na-
morado nas festas. “Eu não bebo. Tomo 
alguns drinks em momentos chaves para 
acompanhar o namorado, por exemplo”.

Em outra conversa, Paula Fernandes 
garantiu que segue uma regrinha no pri-
meiro encontro. De acordo com ela, a ar-
tista não beija logo de cara. “Acho uma 
coisa muito particular. Não julgo quem 
beija, mas pra mim tem que ter um envol-
vimento a mais, tem que conhecer a pes-
soa, bater um papo e ver se dá uma liga. 
Sei que tem gente que beija mais de um, 
mas é fato”, explicou a cantora.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AVENIDA JACARANDA- R$1.900,00 
Detalhes do imóvel 140 m² Descrição 
10x14=140m2
3 Banheiros, 2 Cozinhas. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

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

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

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

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

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

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

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 226m² de area 
construida mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 terreno de 12 

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

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

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece as 
seguintes vagas de emprego para esta quinta-feira, 18 de 
abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experiência 
comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experiência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino médio com-
pleto e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino médio 
completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com superior com-
pleto;
01 vaga para analista fi nanceiro, com superior completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e CNH 
B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino supe-
rior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fi scal, com experiência 
na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando superior e 
com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com disponibilidade 
para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, com ensino 
médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino médio 
completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino médio com-
pleto e conhecimento em peças de ofi cinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga exclu-
siva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com expe-
riência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino médio com-
pleto;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, com CNH 
AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classifi cador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfi co, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e en-
sino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibilidade de 
horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso disponibi-
lidade de horários e fi nais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Defi ciência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com referências;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com superior 
completo em publicidade/marketing ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfi lm, com experiência e 
CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experiência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio completo;
01 vaga para lombador frigorífi co, com experiência na 
função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de caminhão a 
diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com experiência e en-
sino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétricos, 
com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, com ex-
periência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com experi-
ência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino médio 
completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino médio com-
pleto e certifi cação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com ensino 
médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiência;
01 vaga para operador de secador, com experiência;
02 vagas para operador de telemarketing, com experiên-
cia;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com ensi-
no médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com experiência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas pesadas, 
com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino médio 
completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de ofi cina, com ensino médio 
completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Defi ciência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso técnico 
completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiência;
12 vagas para vendedor externo, com experiência;
02 vagas para vendedor interno, com experiência.

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

O Sine fi ca na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim Bo-
tânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende pelos 
telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

KADRE ARTEFATOS DE CONCRETO E CONSTRUCAO 
LTDA EPP, CNPJ Nº 97.541.878/000176, torna público 
que requereu junto a SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia 
(LP) e Licença de Instalação (LI) de ampliação e Licença 
de Operação (LO) da área total, para a atividade de 23.30-
3-01 - Fabricação de estruturas pré-moldadas de concreto 
armado, em série e sob encomenda, localizada na Rua Dr. 
Ari Luiz Brandao, nº1184, Industrial Nova Prata. Não foi de-
terminado EIA-RIMA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 017/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019 

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 17/05/2019, às 08H00, 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO 
VEICULO TIPO PICK UP, EM ATENDIMENTO A DEMANDA 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, 30 de abril de 2019. Luciana Da Silva Betarelo Pregoeira Oficial 

Antonio Mafini 
 Prefeito Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO 
DO VALE DO PEIXOTO – MT 

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA 
REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe de 
Pregoeiro, torna-se público que realizará no próximo 
dia 16 DE MAIO DE 2019, às 08:00 horas, na Sede do 
Consórcio, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 007/2019, 
com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE 
LIMPEZA HOSPITALAR E LAVANDARIA, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO ALVORADA 
PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO 
DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS 
DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O 
INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS 
EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao 
Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale 
do Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL 
Nº 007/2019, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no  
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou 
baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a 
sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone 
(66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 30 de abril de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019 
– SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 

EXCLUSIVO PARA ME/EPP CONFORME LEI 
213/20006 E 147/2014 

 
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 
MEDICAMENTOS DE ORDM JUDICIAL E 
MATERAIS FARMACOLOGICOS, ATENDENDO 
AS NECESSIDADES DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPÍO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 20 DE MAIO DE 2019 ÀS 
08:00 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 JUÍNA-MT 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO - 
VENDA DE IMÓVEIS 

CONCORRÊNCIA N.º 002/2019 
 

O Presidente da COMISSÃO PERMANENTE DE 
LICITAÇÃO do Poder Executivo do Município de 
Juína-MT, designado pela Portaria Municipal n.º 
6.412/2019, devidamente autorizado pelo 
Excelentíssimo Prefeito Municipal, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento de quantos possam 
se interessar, que não houve interessados na data 
de abertura inicialmente designada, assim informa 
que PRORROGA a abertura da Concorrência 
Pública Nº 002/2019, na qual venderá, pela maior 
oferta, o imóvel localizado no BAIRRO MÓDULO 
06, DENOMINADO EXPANSÃO URBANA, 
QUADRA 330, AV330, MUNICÍPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, do Patrimônio 
Público Municipal, relacionados e discriminados no 
ANEXO I, do Edital da Concorrência n.º 002/2019. 
O Edital da Concorrência n.º 002/2019, do qual é 
parte integrante o presente Aviso de Licitação, 
estará a disposição dos interessados, do dia 
28/03/2019 a 31/05/2019, das 07:00 às 13:00 
horas, de segunda a sexta-feira, no 
DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAIS E 
LICITAÇÕES, sito na Travessa Emmanuel, n.º 
33N, Bairro Centro, no Município de Juína-MT 
(PREFEITURA MUNICIPAL DE JUÍNA-MT), 
estando a sessão pública para abertura de 
propostas designada para o dia 31/05/2019, às 
08:00 horas (Horário Local). Maiores 
informações sobre os imóveis colocados a venda 
poderão ser obtidas no DEPARTAMENTO DE 
CONTROLE URBANO, sito na Travessa 
Emmanuel, n.º 33N, Bairro Centro, no Município 
de Juína-MT (PREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUÍNA-MT).  
 
Juína-MT, 30 de Abril de 2019. 
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Presidente 

Comissão Permanente de Licitação 
Poder Executivo - Juína-MT 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO 

PRESENCIAL Nº 018/2019 
 
O Município de Vera – MT, através de seu 
Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 
08h00min (Horário Local), do dia 15 de Maio de 
2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - 
MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 
018/2019, visando a AQUISIÇÃO DE PATRULHA 
MECANIZADA (CAMINHÃO E PRANCHA SEMI-
REBOQUE) PARA USO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE AGRICULTURA, CONFORME 
CONTRATO DE REPASSE Nº 
880364/2018/MAPA/CAIXA, tipo “menor preço 
por item”, conforme demais descrições 
constantes no Termo de Referência. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, 
(Publicações/Licitações/Pregão Presencial) ou 
ainda na Prefeitura Municipal de Vera - MT, no 
Departamento de Licitações, com sede na 
Avenida Otawa, n° 1651, Bairro Esperança, em 
Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07h00min às 
13h00min.Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100 ou via e-mail: 
licitacaovera@gmail.com  
 

Vera – MT, 30 de Abril de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA 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, Estado de Mato Grosso, torna público 
a errata do edital do Pregão Presencial nº 035/2019, que trata da  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, ONDE SE LÊ:  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. LEIA SE: 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 035/2019.
Lucas do Rio Verde-MT, 30 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 038/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 034/2019
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 
038/2019 que trata do “Registro de Preços para contratação de pessoa 
jurídica para aquisição de pneus, lubrificantes, câmara de ar, protetores, 
produtos para borracharia e produtos de limpeza para manutenção dos 
veículos da Administração Pública de Lucas do Rio Verde-MT”, sofreu 
alterações nos Anexos I Termo de Referência e III Proposta de Preços. 
Diante das alterações necessário se faz a reabertura integral do certame, 
conforme se segue: Dia: 23 de Maio de 2019. Entrega dos Envelopes e 
Credenciamento: Das 07 h:30   até as 08 h :00, do dia 23 de Maio de 2019. 
Abertura dos envelopes: Às 08 h: 00, do dia 23 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: 
7 8 4 5 5 - 0 0 0  –  F o n e :  6 5  3 5 4 9  8 3 0 0  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT,30 de Abril de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira



Diego Pituca, “intocável” no Santos
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Sampaoli recuperou jogadores
e criou homens de confiança
DA REPORTAGEM

Jorge Sampaoli com-
pleta quatro meses de traba-
lho no Santos nesta quinta-
-feira (2). Um dos grandes 
méritos do técnico neste 
período, além de mudar 
completamente a forma da 
equipe jogar, foi recuperar 
atletas antes desacredita-
dos e muito criticados pelo 
torcedor ou que não conse-
guiam manter uma sequên-
cia no clube e transformá-los 
em homens de confiança.

Ao escalar um time di-
ferente na vitória por 2 a 1 
contra o Grêmio, no último 
domingo, em Porto Alegre, 
Sampaoli deu chances a jo-
gadores que até então ain-
da não haviam brilhado na 
temporada, como Felipe Jo-
natan, Jean Lucas e Eduardo 
Sasha, e aumentou o moral 
dos atletas que não tinham 
ganhado muitos minutos 
neste ano.

Outra coisa que ficou 
clara na escalação diante do 
Grêmio é que Sampaoli tem 
alguns atletas “intocáveis” 
no Santos. O argentino dei-
xou principais jogadores do 
elenco santista, como Jor-
ge, Alison, Carlos Sánchez, 
Derlis González e Rodrygo, 
no banco de reservas, mas 
manteve Diego Pituca e Jean 

Mota entre os 11 iniciais, 
como tem sido durante toda 
a temporada. Veja como foi 
a transição desses atletas 
para homens de confiança 
de Sampaoli no Santos:

JEAN MOTA
Depois de dois anos 

como um dos principais al-
vos das críticas da torcida e 
sem uma função bem defi-
nida – ora lateral-esquerdo, 
ora volante, ora meia –, Jean 
Mota assumiu papel funda-
mental na equipe comanda-
da pelo técnico.

Com nove gols e seis 
assistências na temporada, 
Jean Mota lidera os princi-
pais quesitos no Santos. O 
meia superou mais de dois 
anos de desconfiança da tor-
cida do Peixe e se firmou em 
2019. Ele foi artilheiro e elei-
to craque do Campeonato 
Paulista. Muito por conta do 
técnico Jorge Sampaoli.

As razões para a me-
lhora de desempenho, de 
acordo com o próprio Jean 
Mota, são as seguintes: a 
confiança de Sampaoli em 
seu futebol e a mudança de 
posicionamento implanta-
da pelo técnico. Explica-se: 
nesta temporada, Jean tem 
atuado cada vez mais próxi-
mo à área, às vezes até como 
um falso 9.

MÃO DO TÉCNICO | Diego Pituca e Jean Mota, por exemplo, viraram “intocáveis” em esquema do argentino
Foto: Ivan StortI

DIEGO PITUCA
Quem diria que um 

atleta que até 2016 disputava 
campeonatos de várzea no 
interior de São Paulo seria, 
três anos depois, um joga-
dor intocável no esquema 
de jogo de Jorge Sampaoli, 
técnico renomado com pas-
sagens pela seleção chilena e 
argentina?

Pois é, Diego Pituca é 
este homem. Contratado 
pelo Santos para a extinta 
equipe B no meio de 2017 e 

promovido ao elenco princi-
pal no ano passado, já virou 
dono da posição no Peixe 
sob comando dos ex-técni-
cos Jair Ventura e Cuca.

Com Sampaoli, porém, 
a história é diferente. Diego 
Pituca atuou em 22 jogos do 
Peixe nesta temporada. Foi 
titular em todos e substitu-
ído em apenas três. Marcou 
dois gols. É peça fundamen-
tal no time de Sampaoli.

VICTOR FERRAZ

O capitão teve parte 
de 2018 irregular e chegou a 
perder a posição para Daniel 
Guedes, hoje emprestado ao 
Goiás, mas retomou a posi-
ção ainda no ano passado. 
Em 2019, porém, seus nú-
meros ficaram melhores e 
seu nível de atuação aumen-
tou. Victor Ferraz, só nes-
te início de ano, deu cinco 
assistências, mais que havia 
dado nos últimos anos no 
Peixe. Além disso, o lateral-
-direito ganhou uma nova 

função em campo. Ele tem 
sido um “lateral interno”, 
como diz Sampaoli. Quan-
do o Santos tem a bola, Vic-
tor Ferraz centraliza e atua 
como um volante/meia e 
atua na maior parte do tem-
po no campo de ataque. 
São 22 jogos disputados na 
temporada.  O Santos volta 
a campo nesta quinta-feira, 
às 18h15, quando recebe o 
Fluminense na Vila Belmi-
ro, pela segunda rodada do 
Campeonato Brasileiro.

DATA 1º LEILÃO 14/05/19 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 21/05/19 ÀS 15H30

EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Eduardo Jordão Boyadjian, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob nº 464, faz saber, 
através do presente Edital, que devidamente Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob 
nº 60.746.948/0001-12 promoverá a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, 
nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97. Local da realização dos 
leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Praça dos Omaguás, 
98 - Pinheiros, São Paulo-SP, e via site www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: 
Colider-MT. Bairro Teles Pires. Av. Ulisses Guimarães, s/nº (parte do lt. 666 da qd. 
296 – Gleba Cafezal). Terreno c/ área de 1.600,00m². Matr.: 8.548 do 1º RI local. Obs.: 
Regularização e encargos perante os órgãos competentes da eventual divergência da 
área de terreno, correrão por conta do comprador. Ocupado (AF). 1º Leilão: 14/05/2019, 
às 15.30h. Lance mínimo: R$ 411.730,78. 2º Leilão: 21/05/2019, às 15.30h. Lance mínimo: 
R$ 141.647,34 (caso não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, 
mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: O interessado deverá efetuar 
o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. 
O Fiduciante será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para 
no caso de interesse, exercer o direito de preferência na aquisição do imóvel, pelo valor 
da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B 
do artigo 27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem 
consultar as condições de pagamento e venda dos imóveis disponíveis nos sites: www.
bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 
11-3093-5252. Eduardo Jordão Boyadjian - Leiloeiro Oficial JUCESP sob nº 464

 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
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Joacir Batista dos Reis é o delegado responsável pelo caso 

Educação em casa evitará que
mais filhos sejam assassinados
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

No último fim de sema-
na, mais especificamente de 
sábado para domingo, um 
jovem foi assassinado no es-
tacionamento do Aeroporto 
Municipal João Figueiredo, 
em Sinop. R.S.B., 17 anos, 
foi morto com um tiro na 
cabeça, enquanto outras três 
pessoas foram atingidas por 
disparos de arma de fogo e 
levadas ao Hospital Regional 
– não foi informado o atual 
estado de saúde delas.

Segundo informações da 
Polícia Militar, tudo teria co-
meçado por causa de uma 
briga. O estacionamento 
vem sendo usado por jovens 
que se reúnem nos fins de 
semana para ouvir som em 
alto volume e ingerir bebi-
das alcoólicas, deixando um 
rastro de sujeira espalhada 
por toda parte. Segundo o 
delegado Joacir Batista dos 
Reis, que atendeu o caso, os 
jovens devem ser orientados 
pelos pais para não se colo-
carem em condição de víti-
mas. “Desde sexta-feira pas-

sada, tivemos ocorrências de 
maneira graves neste mesmo 
local. Tivemos uma tentativa 
de homicídio, duas pessoas 
foram baleadas, uma faleceu 
no local a outra veio a óbito 
posteriormente”. Os casos 
vão ser encaminhados a De-
legacia Especializada de Ho-
micídio e Proteção à Pessoa 
(DHPP) para acompanha-
mento, e providencias serão 
tomadas. Reis diz ainda que 
a paz social não é um dever 
exclusivo da polícia: “é obri-
gação da sociedade evitar se 
colocar em situação de risco, 
em situação de confronto, 
para que situações como essa 
não venham ocorrer”, orien-
ta. Questionado pela repor-
tagem do Diário do Estado 
MT sobre ações que coíbem 
esses tipos de aglomerações 
ou ajuntamentos, o delega-
do esclarece que não exis-
te nada neste sentido. “Isso 
vem de casa. A população 
tem que educar os seus filhos 
para não irem nestes locais”.

A polícia segue agora nas 
investigações. Até o fecha-
mento desta edição, nin-
guém havia sido preso.

DIZ DELEGADO | Joacir Reis pede que pais orientem os filhos a evitarem aglomerações ‘perigosas’
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: leiDiane viegas

Foto: assessoria

AÇÃO SOCIAL

Instituto Lions da Visão realiza 
Mega Costelão para equipar hospital

PEIXOTO DE AZEVEDO

Mais de 200 professores participam de capacitação

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Sedec e UFMT: parceria 
para projetos de fomento 
à agricultura familiar

2o Mega Costelão Lions acontece hoje em Sinop 

Secretário Billy reuniu-se com representantes da Célula de 
Inovação da universidade 

Capacitação envolveu professores das redes Estadual 
e Municipal 

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

O Lions Instituto da 
Visão realiza hoje (1º) o 2º 
Mega Costelão, que tem 
como finalidade reverter o 
valor arrecadado para equi-
par o Hospital da Visão. O 
evento será realizado no 
salão de festas da Paróquia 
São Cristóvão.

O presidente do Insti-
tuto, Alfredo Murara Gar-
cia, diz que são necessários 
cerca de R$ 3 milhões para 
que o hospital seja equipa-
do para o funcionamento. 
Ainda não há previsão para 
que comecem os atendi-
mentos. “Sinop tem três mil 
cirurgias na lista de espera, 
e nós vamos atender 36 mu-
nicípios vizinhos e do sul do 
Pará, todos devem vir pra 
cá”, pontua Garcia.

“Solicitamos ao Gover-
no do estado, junto com o 
deputado Dilmar Dal’Bosco, 
recurso. Precisamos mandar 
o orçamento para o Gover-
no avaliar a possibilidade de 
fazer a doação do restante 
dos equipamentos. Tudo 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Foi realizada segunda 
(29) e terça-feira (30), na Es-
cola Dom Helder, em Peixo-
to de Azevedo, uma capaci-
tação para os professores das 
redes Estadual e Municipal 
sobre o Documento de Re-
ferência Curricular (DRC) de 
Mato Grosso, em parceria da 
Secretaria de Educação com 
o Cefrapo.

Cerca de 200 professo-
res participaram da capaci-
tação e que teve como pro-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O secretário de Desen-
volvimento Econômico de 
Sinop, Billy Dal Bosco, rece-
beu nesta semana a equipe da 
Célula de Inovação e Gestão 
Estratégica da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), campus de Sinop. O 
objetivo da reunião foi discu-
tir parcerias para o desenvol-
vimento de projetos de fo-
mento à agricultura familiar 
nas áreas de medicina veteri-
nária, engenharias florestal, 
agrícola e ambiental, além de 
agronomia. De acordo com o 
coordenador do Programa, 
professor Urandir Júnior, a 
célula tem como propósi-
to criar programas e ações 

direcionadas para o merca-
do, dando suporte técnico e 
científico.

Para Billy, a parceria é 
de grande valia para todas as 
áreas atendidas pela Sedec. 
“Hoje, temos várias frentes de 
atendimento como olericul-
tura, fruticultura, apicultura 
e toda área animal. O muni-
cípio, apesar do crescimento 
acentuado, ainda mantém a 
agricultura familiar forte e 
bem desenvolvida”, frisou o 
secretário. Billy lembrou ain-
da que a agricultura familiar 
local organizada auxilia no 
crescimento da produção de 
todo Estado de Mato Grosso 
e a parceria entre pode pú-
blico e universidade é fun-
damental para dar suporte à 
comunidade como um todo.

posta dar diretrizes iguais 
para a educação de Peixoto.  
A criação do DRC contou 
com mais de 200 mil par-
ticipações de educadores e 
gestores escolares do Estado 
de Mato Grosso e tem como 
base o Base Nacional Curri-
cular Comum (BNCC), que 
é um documento normati-
vo cujo objetivo é para que 
todos os estudantes tenham 
acesso ao mesmo aprendi-
zado, respeitando as espe-
cificidades de cada Estado, 
levando em conta o que está 
garantido na base.

CENTRO DE 
ACOLHIMENTO 

A prefeitura de Rondonópolis, por 
meio do Centro de Referência Especiali-
zado para População em situação de Rua 
(Centro POP), atende cerca de 100 pesso-
as em situação de vulnerabilidade social, 
por mês. Os números são da secretaria 
de Promoção e Assistência Social do 
município. O Centro Pop dispõe de ba-
nheiros com chuveiros onde as pessoas 
podem fazer a higiene pessoal com o kit 
composto por itens básicos. Alguns ca-
sos os usuários são encaminhados para 
suas cidades.

ANIVERSÁRIO 
DE VERA

A equipe da Secretaria de As-
sistência Social de Vera, está traba-
lhando na confecção de 5 mil potes 
de bolo para comemorar os 33 anos 
de emancipação. A festa acontece no 
dia 13 de maio na praça da cidade. 
De acordo com a coordenadora do 
Centro de Referência de Assistência 
Social (CRAS), Tânia Vanisk, o bolo 
de pote foi à forma mais eficaz e hi-
giênica de montar o bolo e distribuir. 
“desta forma deu muito certo e a po-
pulação aprovou”, afirmou Tânia.

AGENDAMENTO 
DENSIOMETRIA ÓSSEA
A prefeitura de Sinop, por meio da Secretaria 
Municipal de Saúde, abre, nesta quinta-feira 
(02), o período de agendamentos para exames 
de densitometria óssea. Estarão a disposição 
1.620 exames, sendo 322 para pacientes de 
Sinop e o restante dividido entre os 30 muni-
cípios da região do norte de Mato Grosso. Os 
agendamentos serão feitos diretamente pelas 
Unidades Básicas de Saúde (UBS) de cada 
município, via sistema Sisreg. Ou seja, esses 
pacientes que realizaram exames já constam 
no cadastro de usuários das UBS’s e serão 
encaminhados para o procedimento.

Divulgação

depende de licitação e isso 
demora cerca de seis meses 
para conclusão”, emenda.

O Lions existe há 102 
anos e está presente em 210 
países oferecendo atendi-
mento à população. Em Si-
nop, são 52 associados, para 
ser associado é preciso es-
tar apadrinhado por algum 
membro do clube, e aten-
der alguns requisitos, prin-
cipalmente que goste de 
servir. O lema do Lions é: 
“Nós Servimos”. João Aloí-
sio, associado há cinco anos, 
diz que desprendem-se de 
tempo para ajudar quem 
mais precisa. “Nós doamos 
tempo pra realizar os even-
tos, então tem que ter essa 
pré-disposição para servir. 
A gratidão e a satisfação em 
poder ajudar. O Lions é um 
caminho para quem quer 
ajudar e não sabe como”.

O Instituto recebe do-
ações e realiza eventos para 
sustentabilidade do Clube. 
João Aloísio esclarece que o 
Clube tem foco em outras 
áreas como sustentabilidade 
e meio ambiente. “O Ins-
tituto tem foco em susten-

tabilidade, meio ambiente, 
saúde, família. Nosso lema e 
objetivo principal é a visão, 
mas atendemos outras áreas 
de uma forma menor”, pon-
tua.

EVENTO
São esperadas cerca de 

11 mil pessoas. Um total de 
450 voluntários serão mo-
bilizados para que a festa 
aconteça com sucesso. O 
presidente lembra que as 

pessoas que forem retirar 
o costelão devem se dirigir 
à rua lateral ao Salão Paro-
quial. “Quem for levar pra 
casa, deve retirar nos fundos 
do São Cristóvão, na Comu-
nidade Kolping, com acesso 
pelo Ginásio São Cristóvão, 
para evitar tumulto”.

As cartelas podem ser 
adquiridas pelos telefones 
(66) 99997-2738 (Alfredo), 
99985-0315 (Carlinhos) e 
99995-0851 (Ledocir).
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Mudanças de mão nas marginais em Sorriso 

Tráfego na marginal tem alterações
DA REPORATEGEM

O tráfego nas vias margi-
nais da BR-163, em Sorriso, 
passou a funcionar em mão 
única desde esta terça-feira 
(30). A mudança no fluxo de 
veículos também abrange 
dois viadutos existentes na 
região. A readequação é re-
alizada pela Concessionária 
Rota do Oeste, com apoio da 
Intervias e da Prefeitura de 
Sorriso.

O gerente de Engenharia 
da Rota do Oeste, Vitor Lima, 
explica que a alteração que 
envolve a BR-163 vai garan-
tir maior segurança e fluidez 
no tráfego entre a rodovia e 
a cidade, eliminando pontos 
de conflito existentes diante 
do crescimento do município 
e ampliação da MT-242. “A 
Concessionária já construiu 
dois pontos de acesso à BR-
163 e fez toda a sinalização 
para atender às solicitações da 
gestão municipal”, pontuou.

Segundo o secretário da 
Cidade, Ednilson Oliveira, o 
movimento atual neste tre-
cho é confuso e perigoso, 
com fluxo intenso de veículos 
concorrendo pelo mesmo es-
paço, resultando em um alto 
índice de acidentes. “Teremos 
ganhos significativos com as 
mudanças, principalmente, 
no quesito segurança viária, 
que é a nossa principal preo-
cupação. O ordenamento do 
tráfego vai promover organi-
zação e fluidez no fluxo de ve-
ículos, refletindo diretamente 
na redução de tempo que o 
motorista leva para trafegar 
na região”, explica.

Como fica o tráfego na via 
marginal norte (sentido Si-
nop): os motoristas que trafe-
garem na via marginal norte 
da BR-163 (avenida Idemar 
Riedi), entre a rodoviária e a 
rua Iraí, devem ficar atentos. 
Neste trecho, o tráfego será 
permitido somente no senti-
do norte (sentido Sinop). Os 
veículos que trafegam pela 
MT-242 deixarão de ter aces-

so direto à BR-163.
Nesta região, a Rota do Oes-

te realizou toda a sinaliza-
ção horizontal e vertical para 
orientar aos usuários sobre 
as mudanças. Ainda como 
forma de garantir a fluidez, a 
Concessionária construiu dois 
pontos (agulhas) de entrada e 
saída das vias.  Os acessos es-
tão localizados nos km 750 e 
km 751.

Como fica o tráfego na via 

BR-163 | A partir de agora, uma via apenas vai e a outra apenas volta

Foto: Arte

Foto: AssessoriA

ESPORTE

Atletas integram 
lista dos beneficiados 
com Bolsa Atleta

Atletas são beneficiados pelo programa do Governo Federal

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Jovens do atletismo 
sorrisense estão entre os 
contemplados com a Bolsa 
Atleta do Governo Federal. 
De acordo com o ministro da 
Cidadania (pasta à qual o es-
porte está vinculado), Osmar 
Terra, o Bolsa Atleta já tem 
como foco a preparação de 
talentos para os Jogos Olím-
picos de Tóquio, em 2020. A 
declaração foi feita em even-
to em Brasília, no dia 11 de 
abril, quando foi anunciado 
o orçamento de R$ 70 mi-
lhões para o programa e a 
contemplação de 3.142 atle-
tas brasileiros.

Na categoria Nacional, 
em que é repassado o valor 
mensal de R$ 925, foram 
contemplados os sorrisenses 
Eric Vitor Campos da Silva, 
Luiz Victor Gomes, Arielton 
Costa, Isabelle Almeida e Tai-
nara Gonçalves. Para receber 
a bolsa, é preciso ser maior 

de 14 anos; manter víncu-
lo com uma instituição (no 
caso, a Associação Sorriso de 
Atletismo); ter participado de 
evento máximo da tempora-
da nacional e ter conquistado 
até a terceira colocação; e se-
guir treinando para futuras 
competições.

Já para categoria Inter-
nacional, cujo repasse mensal 
é de R$ 1.850, foram selecio-
nadas Mirieli Staili Santos e 
Nerisnélia Sousa. Nesta divi-
são, valem as mesmas regras 
da Nacional, com a diferença 
que é preciso ter participado, 
no ano anterior, de campe-
onatos internacionais e ter 
conquistado até o terceiro 
lugar mundiais, panameri-
canos, parapanamericanos 
ou sulamericanos. Mirieli, 
inclusive, já alçou voos mais 
altos e hoje, inclusive, mora 
e estuda na Universidade do 
Missouri, nos Estados Uni-
dos. Lá, a atleta também tem 
as despesas custeadas pela 
própria universidade.

www.danielcoutinho.com.br

Em meio a muito requinte e sofisticação, Gabriela 
Lopes comemorou recentemente mais um ano de vida. 
A gatíssima celebrou com muita alegria seus tão 
esperados 15 anos, ao lado dos familiares, amigos e 
convidados. 

Filha da pastora, Larissa Lopes e do cirurgião plástico, 
Dr. Luiz Guilherme, a jovem esbanjou muitos sorrisos e 
simpatia em vários click's com os vip's. Confira!!!

marginal sul (sentido Lucas 
do Rio Verde): também co-
nhecida como Perimetral 
Sudeste, toda extensão da 
via marginal sul funcionará 
em mão única até a região do 
Del Moro (sentido Lucas do 
Rio Verde). Atualmente, so-
mente o trecho até o viaduto 
da Agroverde tinha fluxo em 
sentido único. A partir de ter-
ça (30), nenhum trecho fun-
cionará em mão dupla. 

Como fica o tráfego nos 
viadutos: os dois viadutos 
passarão a funcionar em mão 
única. O viaduto da aveni-
da Brasil (via marginal norte 
– sentido Sinop) garantirá o 
acesso do setor industrial para 
o Centro e o viaduto da Peri-
metral Sudoeste (via marginal 
sul – Sentido Lucas do Rio 
Verde) terá mão única garan-
tindo o acesso do centro para 
o setor industrial.


