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UEH SINOP

EM EBULIÇÃO

Floriculturas 
e comércio:
orientação no
Dia das Mães
Atento ao aquecimento e à movi-
mentação que o Dia das Mães traz 
para o comércio local, o Procon-
-Sinop prepara, para segunda-fei-
ra, o projeto Consumidoras Cons-
cientes com atividades voltadas à 
data comemorativa. Uma equipe 
percorrerá todas as floriculturas 
orientando os fornecedores sobre 
direitos básicos e legislação con-
sumerista.                                Página   7

É em um cenário de incertezas e extrema pressão, da Gávea ao Ninho do Urubu, que o Flamengo 
busca soluções para o jogo mais importante do semestre.                      Página -6

PEIXOTO DE AZEVEDO

FIM DO DRAMA?

Repasse
para creches
e escolas

Governo
assume
Sta. Casa
de Cuiabá 

O prefeito Maurício Ferrei-
ra assinou convênios de repas-
ses financeiros entre prefeitura e 
11 Escolas e Creches Municipais 
no valor de R$ 132.048,00. A 
intenção é dar autonomia para 
que as instituições de ensino 
possam realizar pequenos repa-
ros nas unidades escolares.

                              Página - 3

O Governo do Estado 
colocou fim ao drama passa-
do pela Santa Casa de Cuiabá 
desde que a unidade de saúde 
foi fechada no dia 11 de março 
em um imbróglio envolvendo a 
gestão do hospital e a prefeitura 
de Cuiabá. Através do decreto 
102, o governo passou a ter a 
administração do hospital.
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AssessoriA

DivulgAção

DivulgAção

Flamengo:
clima de
incerteza

A Sinop Energia concluiu o enchimento do reservatório da Usina Hidrelétrica e um dos desta-
ques foram as ações de afugentamento (dispersão da fauna para local seguro), além dos mais 
de 26 mil animais que foram resgatados, entre répteis, anfíbios, mamíferos e aves.        Página 7

26 mil animais resgatados
e devolvidos à natureza



Sempre é hora de se qualificar!
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em uso atualmente. E não é o fato de 
ter usado versões antigas de alguma 
coisa que vai fazer com que você sai-
ba lidar com a mesma destreza com 
os lançamentos. Você precisa, então, 

buscar uma escola e se 
atualizar.

Não é vergonha ne-
nhuma voltar à sala 
de aula em busca de 
conhecimento. Ao 
contrário: essa atitude 
mostra que você está 
em sintonia com a evo-
lução e sempre pronto 
para aprender cada vez 
mais.

Mantenha-se atualizado. Busque 
sempre conhecimento, conheça no-
vas tecnologias, leita, estude, “encare” 
escola sempre que for necessário. Co-
nhecimento é a melhor coisa que você 
pode adquirir em sua vida.

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

Vamos seguir mais um pouco o as-
sunto dos cursos? Então. Muita gente 
acha que por ter feito um treinamento 
em alguma área uma vez na vida não 
precisa mais estudar. Se você também 
pensa assim 
(ou age assim 
por puro e 
simples como-
dismo) tenho 
uma má notí-
cia: o mundo 
está seguindo 
e você ficando 
para trás.

Vivemos 
em uma época 
onde a tecnologia caminha de forma 
absurdamente rápida. Novos concei-
tos surgem a cada dia, e até mesmo 
os mais atentos podem deixar alguma 
coisa passar despercebida. Não, eu não 
estou falando que você tem que ser um 
“nerd”, “devorando” artigos e mais arti-
gos sobre tecnologia, até pelo fato disso 
não agregar muita coisa se você não 
souber exatamente o que é “útil” ou não 
para sua realidade.

O que devemos, então, fazer? Atu-
alização. Não entendeu? É simples: o 
fato de você ter feito um curso de infor-
mática alguns anos atrás não faz com 
que você esteja “por dentro” do que está 
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Políticas públicas acerca da dependência quími-
ca constituem um campo minado por convicções ar-
raigadas, muitas ancoradas em concepções ideológi-
cas diametralmente opostas. Por isso mesmo há que 
fundamentá-las em dados objetivos, como os obtidos 
em pesquisas sobre padrões de consumo.

Preocupa, assim, a revelação de que o governo 
bloqueia há mais de um ano a divulgação do 3º Le-
vantamento Nacional Domiciliar sobre o Uso de Dro-
gas, completado em 2016 pela Fundação Oswaldo 
Cruz (Fiocruz) —uma entidade da estrutura federal.

A Secretaria Nacional de Política sobre Drogas 
(Senad), do Ministério da Justiça, encomendou o es-
tudo por R$ 7 milhões, mas depois considerou que 
não haviam sido cumpridos termos do edital e, por 
isso, estaria comprometida a comparação com re-
sultados anteriores. O conflito é intermediado pela 
Advocacia-Geral da União.

Uma equipe de 400 técnicos entrevistou mais 
de 16 mil pessoas em 351 cidades. A Fiocruz defende 
que empregou a metodologia recomendada e seguiu 
os parâmetros da Pesquisa Nacional por Amostra de 
Domicílios, do IBGE. A pendenga passou a ser inves-
tigada pelo Ministério Público Federal.

A opacidade despertou inevitáveis desconfian-
ças na comunidade de estudiosos da dependência, 
em particular entre os que defendem ações de redu-
ção de danos e não a abstinência incondicional.

Alimentou-se a suspeita de que os resultados das 
entrevistas conflitam com a política favorecida por 
setores conservadores desde o governo Michel Te-
mer (MDB). Entidades ligadas à saúde pública e aos 
direitos humanos pediram a divulgação integral dos 
dados.

A polêmica ganhou fôlego com reportagem pu-
blicada pelo site The Intercept, segundo a qual os nú-
meros contradizem a hipótese de que haja no país 
uma epidemia de consumo de drogas, tendo o cra-
ck como seu carro-chefe. Apenas 0,1% da população 
brasileira teria fumado a pedra derivada da cocaína 
nos 30 dias anteriores à entrevista —enquanto 30% 
haviam consumido álcool no período.

Tais cifras em nada diminuem o drama das cra-
colândias que brotaram em algumas grandes cidades, 
a mais famigerada na capital paulista. Em contrapar-
tida, tampouco justificam o alarme que leva a um en-
durecimento contraproducente da repressão policial.

Políticas malsucedidas devem ser reformuladas 
ou abandonadas à luz da melhor informação. O go-
verno faria melhor em trazer a pesquisa ao debate 
público, mesmo sob eventuais ressalvas técnicas.

Editorial

Do crack ao álcool

Ranking dos Políticos - Facebook

a população, nas instituições públicas de uma 
forma geral, das escolas que estão sob suspeita 
por Bolsonaro e seus funcionários, aos hospitais, 
polícias, enfim , por todo lugar, reina absoluta a 
arbitrariedade e a utilização das instituições pú-

blicas em benefício próprio.
O novo governante que coloca sob suspeita o 

congresso, o judiciário, os professores, que faz da 
instituição da presidência apenas um campo de 
batalha ideológico, contribui para colocar sob sus-
peita tudo mais, negando evidências históricas, 
científicas e culturais, negando qualquer autorida-
de que não seja ele próprio, contribuindo para que 
nossas instituições já enfraquecidas caminhem 
para um fim infeliz.

A democracia caminha para o seu fim: a pa-
lavra de um único vale mais do que a de todos os 
demais, a de um presidente vale mais do que dos 
cientistas e sábios da nação. Nosso presidente já 
se declarou a favor da ditadura, da tortura, da mor-
te dos “inimigos”, já se colocou claramente como 
homofóbico, sexista, contra negros, índios, enfim, 
a máscara democrática é algo que mais cedo ou 
tarde irá cair, e mesmo sendo a presidência uma 
instituição boa, ela está ocupada por alguém com 
ideias autoritárias e tirânicas. Até quando as ins-
tituições democráticas segurarão a sanha despó-
tica do presidente é difícil dizer.

As instituições nunca foram respeitadas no 
Brasil. A reverência sempre foi pelos ocupantes 
delas, com as pessoas se curvando a aqueles que 
desfrutam do poder, com relações pouco republi-
canas entre o público e o privado. São pelas rela-
ções privadas que se vence, que se progride, nunca 
pelas qualidades públicas ou pelo mérito próprio. 
Assim, a todos nós está destinado salvar nossas 
instituições republicanas e democráticas, ou 
afundar com elas.

É preciso um esforço iluminista para ilustrar 
um país que está caminhando a passos largos 
para um atraso político e cultural. O que está pro-
fundamente perto da extinção é a mera verdade, 
pois que os critérios da racionalidade – uma insti-
tuição humana, assim como a verdade – está sen-
do ofuscada em nome de uma verdade rasteira e 
única, da fé ocupando o lugar da crença racional.

ROBERTO DE BARROS FREIRE É PROFESSOR 
NO DEPARTAMENTO DE FILOSOFIA DA UFMT

A solidez das ventanias

SEM JATINHOS
Nos primeiros quatro meses deste ano, 

o Palácio Paiaguás gastou cerca R$ 140 mil 
com deslocamentos aéreos, segundo dados 
da Casa Civil. O valor representa 10% do que 
foi gasto no mesmo período, em 2018, duran-
te a gestão Pedro Taques. Segundo levanta-
mento, Taques gastou R$ 1,45 milhão com 
deslocamentos aéreos. A explicação para ta-
manha diferença: Mendes e sua equipe têm 
utilizado voos comerciais, enquanto Taques 
só viajava com jatinhos alugados.

ALGUM PRESTÍGIO
O presidente Jair Bolsonaro condecorou 

mais de 200 pessoas com diferentes graus 
da Ordem de Rio Branco. A (ainda) senado-
ra mato-grossense Selma Arruda é uma das 
agraciadas. Ao lado dela estão figuras como 
Olavo de Carvalho, o vice-presidente Hamil-
ton Mourão, os ministros Sérgio Moro (Justi-
ça) e Paulo Guedes (Economia), governadores, 
militares e parlamentares. A cerimônia de 
imposição e insígnias foi realizada ontem (3) 
pela manhã, no Palácio Itamaraty.

REOXIGENADA
Prestes a voltar a dar aulas, o ex-governa-

dor Pedro Taques visitou a Faculdade Faipe, 
em Cuiabá. Ele foi recepcionado por Marcus 
Crepaldi, um dos diretores da instituição, 
com quem conversou sobre a possibilidade 
de um contrato. Taques confirmou, recente-
mente, que voltará a ministrar aulas na Ca-
pital e no IDP, instituição de Gilmar Mendes, 
em Brasília. O retorno às salas de aulas deve 
ajudar o ex-governador, também, a dar uma 
reoxigenada em sua imagem.

Em uma tentativa de sobreviver após fugir da crise na Venezuela, três ho-
mens venezuelanos encontraram no lixão, em Pacaraima/RR, a única fonte 
de subsistência. Enfiados entre os dejetos da cidade, os imigrantes ficam da 
manhã à tarde em busca daquilo que possam aproveitar. Recolhem metais, 
papelões e comida.

Procure se manter atualizado pensando no mercado 
de trabalho, nos estudos, nas oportunidades e até mes-
mo em seu conforto, de saber se relacionar da forma 
mais produtiva possível com a tecnologia. Investir em 
conhecimento é sempre um ótimo negócio!

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Emily Costa

ROBERTO DE BARROS 
FREIRE

perceberão que nossas instituições 
estão correndo sérios riscos de su-
cumbirem a uma ignorância generali-
zada que está disseminada nos eleito-
res e nos eleitos

Dizem que as nossas instituições democráticas 
e republicanas são sólidas, que o povo não deve se 
preocupar com algum tipo de retrocesso político, 
pois que as leis – outra instituição – são garantido-
ras do estado de direito. O que não dizem é que não 
bastam boas instituições, nem boas leis – o que 
não é ocaso brasileiro, é preciso bons homens, caso 
contrário, mesmo instituições boas podem ser mal 
usadas. E não nos faltam maus exemplos, basta ver 
o que os ministros do STF estão fazendo com essa 
instituição, utilizando-a em benefício próprio, cen-
surando jornais quando deveriam ser os garantido-
res da liberdade de expressão. Ou o que os congres-
sistas fazem com as leis para os seus benefícios 
eleitorais. O fato é que devemos ter um, ou mesmo 
vários pés atrás, pois que nossas instituições estão 
tomadas por maus homens, por pessoas sem gran-
deza, sem qualidades republicanas, sem senso de 
justiça. Do congresso ao judiciário, passando pelo 
executivo, não há bons exemplos, nem garantias 
de que serão utilizados em benefício de todos, an-
tes do que dos seus ocupantes; o que se observa são 
as instituições públicas sendo utilizadas em bene-
fícios privados dos seus executores.

Isso faz com que se possa fechar ou mesmo 
apagar nossas instituições da história, não pela 
sua inoperância, mas pela operância errática, que 
desperta a raiva e a indignação contra elas. Se fe-
charem o STF ou o Congresso, quantos se levanta-
rão em sua defesa? Não digo numa defesa verbor-
rágica ou retórica, fácil de tagarelar por deputados 
e juristas diante das câmaras de televisão, falo da 
defesa de resistência contra a truculência, daque-
les que marcham nas ruas para impor o caráter re-
publicano nas instituições, pois ainda que tais ins-
tituições possam estar prejudicando a população, 
trata-se antes de remediá-las mais do que eliminá-
-las, pois o problema são as pessoas que ocupam os 
postos das instituições, fazendo dessas algo mais 
benéfico a si mesmo do que ao interesse público.

Se prestarem bem a atenção, perceberão que 
nossas instituições estão correndo sérios riscos 
de sucumbirem a uma ignorância generalizada 
que está disseminada nos eleitores e nos eleitos, 
no judiciário mais justo com os juízes do que com 
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“Políticas malsucedidas devem ser 
reformuladas ou abandonadas à luz 
da melhor informação
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Os três ex-deputados que ainda usam veículo público

Foto: MontageM

Ato da assinatura do repasse 

Foto: assessoria

PRIORIDADE
Repasse financeiro para 
11 escolas e  creches é feito 
em Peixoto de Azevedo
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O prefeito Maurício 
Ferreira juntamente com os 
Diretores de Conselhos De-
liberativos assinou convênios 
de repasses financeiros entre 
prefeitura e 11 Escolas e Cre-
ches Municipais no valor de 
R$ 132.048,00. A intenção é 
dar autonomia para que as 
instituições de ensino pos-
sam realizar pequenos repa-
ros nas unidades escolares.

O valor repassado para 
cada escola é proporcional a 
quantidade de alunos matri-
culados no ano anterior con-
forme Censo Escolar. Mau-
rício firmou compromisso 
com os Diretores e Conse-
lheiros disponibilizando os 

engenheiros da prefeitura 
para recuperação das estru-
turas físicas das escolas mu-
nicipais.

A formalização destes 
convênios de repasses finan-
ceiros aconteceu na Escola 
Dom Helder com a presença 
do Prefeito Municipal Mau-
rício Ferreira, presidente da 
Câmara Vereador Gilmar 
Santos, Vereador Ambrósio, 
Vereadora Zinha, Subpre-
feito Zé Fiscal, Secretária de 
Educação Maria dos Santos, 
Secretário de Governo Sid-
ney de Paula, responsável pe-
los convênios do município 
Vanderlei Ferrari, Diretores e 
Presidentes de Conselhos das 
Escolas Municipais da Sede 
do município e do Distrito 
União do Norte. 

CONTRATO SEM 
LICITAÇÃO

A 1ª Vara Especializada da Fazen-
da Pública de Rondonópolis deferiu uma 
liminar suspendendo a contratação da 
empresa 20/20 Serviços Médicos S/S pela 
Prefeitura. Conforme a ação, o Município 
lançou edital mediante chamamento pú-
blico, sem licitação, para credenciamento 
de empresa especializadas em oftalmolo-
gia. Para justificar, alegou existir grande 
demanda de pacientes, e a necessidade 
de não deixar a população desassistida. 
O município poderia convocar os aprova-
dos em concurso público para suprir essa 
necessidade.

SEM INTERESSE 
PESSOAL

Wilson Santos sancionou a Lei 
10.878, no último dia 30, que obriga toda 
peça publicitária de lançamento imobi-
liários traga o nome do autor do projeto 
arquitetônico e urbanístico. Com isso o 
profissional ganha publicidade gratuita 
em TV, sites e jornais. Quem descum-
prir a Lei, pagará multa de 500 UPFs/MT 
(equivalente a R$ 69,4 mil), se houver 
reincidência para em dobro e pode ter 
o material publicitário recolhido. Lem-
brando que o deputado é casado com a 
arquiteta e urbanista Adriana Bussiki.

ELEIÇÕES SEM 
ORÇAMENTO 

O presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), Gilberto 
Giraldelli, eleito e empossado na 
semana passada, disse que as alte-
rações na legislação eleitoral, que 
preveem, entre outras coisas, o fim 
das coligações proporcionais não 
devem ser as principais dificulda-
des do Tribunal na preparação das 
eleições municipais de 2020, que 
estarão sob sua responsabilidade. 
Para o desembargador, o principal 
desafio é orçamentário.

DiVULgaÇÃo

PARA A SAÚDE

Depois de cobrança ex-deputados 
devolvem carros alugados pela ALMT

CARTA MAGNA

Atualização da Constituição Estadual 
está em preparação na Assembleia

DA REPORTAGEM

Assim que assumiu a 
presidente da Assembleia 
Legislativa de forma interi-
na, a deputada Janaina Riva 
(MDB), determinou o le-
vantamento sobre os carros 
alugados pela ALMT que são 
utilizados pelos parlamenta-
res.

Após este levantamen-
to identificou-se que três 
automóveis disponibilizados 
na legislatura passada não 
haviam sidos devolvidos. 

Eles estavam com três 
ex-deputados que não con-
seguiram a reeleição, mas 
mesmo assim usufruíam 
dessa regalia. De acordo com 
a Secretaria Geral da casa de 
leis, os veículos estavam sob 
posse do democrata Mauro 
Savi, do pessedista Gilmar 
Fabris e do patriota Adalto 
Freitas.

O aluguel dos veícu-
los continuava sendo pago, 
mesmo os parlamentares 
não exercendo mais os car-
gos. A reclamação também 
foi feita pelos novos deputa-
dos que ficaram impossibili-
tados de utilizar os veículos.   

Dos três veículos utili-
zados pelos ex-deputados, 
dois são caminhonetes e a 
locação de ambas custa em 
torno R$ 9 mil aos cofres 
públicos.

A presidente da ALMT, 

DA REPORTAGEM

Assim que assumiu a 
presidente da Assembleia 
Legislativa de forma interi-
na, a deputada Janaina Riva 
(MDB), determinou o le-
vantamento sobre os carros 
alugados pela ALMT que são 
utilizados pelos parlamenta-
res.Após este levantamento 
identificou-se que três auto-
móveis disponibilizados na 

Janaina Riva determinou 
que o prazo para a devolu-
ção dos veículos era até o dia 
30/04. 

“Tem que tomar os car-
ros de volta e cobrar o alu-
guel deste período. Porque 
se usaram nesse tempo em 
que não são mais deputados, 
a ALMT tem que restituir”, 

legislatura passada não ha-
viam sidos devolvidos. 

Eles estavam com três 
ex-deputados que não con-
seguiram a reeleição, mas 
mesmo assim usufruíam 
dessa regalia. De acordo 
com a Secretaria Geral da 
casa de leis, os veículos esta-
vam sob posse do democra-
ta Mauro Savi, do pessedista 
Gilmar Fabris e do patriota 
Adalto Freitas.

afirmou o deputado Wilson 
Santos.

Em entrevista à TV 
Centro América, o ex-depu-
tado Daltinho afirmou que 
usou o veículo até o dia cin-
co de fevereiro e a entregar 
ficou a cargo da antiga chefe 
de gabinete dele. Ele alega 
que quando soube que a de-

volução não havia sido feita, 
providenciou a entrega de 
imediato.

Gilmar Fabris assim 
que o assunto virou notícia, 
também devolveu o veículo. 
Já o que está sob posse de 
Mauro Savi, até o fechamen-
to da edição ainda não havia 
sido entregue.

Coletiva de imprensa que anunciou a solução da Santa Casa

Governo assume controle Santa Casa 
de Cuiabá e coloca fim na paralisação
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Na tarde de quinta-feira 
(02), o Governo do Estado 
colocou fim ao drama passa-
do pela Santa Casa de Cuiabá 
desde que a unidade de saú-
de foi fechada no dia 11 de 
março em um imbróglio en-
volvendo a gestão do hospi-
tal e a prefeitura de Cuiabá.

Através do decreto 102, 
publicado no Diário Oficial 
do Estado, o governo passou 
a ter a administração do hos-
pital.

Em coletiva de im-
prensa, o governador Mauro 
Mendes destacou que obje-
tivo da medida é retomar, o 
mais breve possível, o aten-
dimento da unidade hospi-
talar à população. O gestor 
também enfatizou que o pa-
gamento das indenizações 
trabalhistas, via Ministério 
Público do Trabalho, será 

prioridade para o Governo 
do Estado. 

“A Requisição Admi-
nistrativa é uma alternativa 
que possibilita a segurança 
do Estado e do interesse pú-
blico. O Estado vive muitas 
dificuldades financeiras, mas 
deixar um hospital fecha-
do é o pior dos mundos. O 
Governo já está com as suas 
equipes na Santa Casa para 
que, da forma mais rápida 
possível, os serviços sejam 
gradualmente estabeleci-
dos”, declarou o governador. 

O governador fez ques-
tão de ressaltar que a medida 
adotada não se trata de uma 
intervenção, mas a utilização 
dos bens móveis e imóveis, 
além dos serviços, para res-
guardar o atendimento do 
serviço de saúde, que é um 
dever do Estado. Logo, o de-
creto não prevê a herança de 
quaisquer dívidas que a ins-
tituição privada tenha con-
traído.

FIM DO DRAMA? | Depois das tragédias em Minas Gerais, preocupação com outras barragens é importante
Foto: seMa-Mt

“Iremos abrir a possi-
bilidade de a maioria desses 
profissionais rescindirem 
com a Santa Casa e passarem 
a trabalhar para o Governo, 
recebendo da folha de paga-
mento do Estado”, pontuou o 
governador. 

O controle do Hospi-
tal ficará ao encargo da Se-
cretaria de Estado de Saúde 
(SES-MT), na pessoa do se-
cretário estadual de Saúde, 
Gilberto Figueiredo, e fun-
cionará como um hospital 
público estadual.

“Dez dias é o prazo su-
ficiente para o Governo do 
Estado mensurar o valor pa-
trimonial que existe na Santa 
Casa, de imóveis e equipa-
mentos. A partir dessa ava-
liação, o Estado irá estimar 
o valor indenizatório mensal 
que será depositado para, 
preferencialmente, honrar 
os compromissos trabalhis-
tas”, concluiu o secretário.

O aluguel dos veícu-
los continuava sendo pago, 
mesmo os parlamentares 
não exercendo mais os car-
gos. A reclamação também 
foi feita pelos novos deputa-
dos que ficaram impossibili-
tados de utilizar os veículos.   

Dos três veículos utili-
zados pelos ex-deputados, 
dois são caminhonetes e a 
locação de ambas custa em 
torno R$ 9 mil aos cofres 

públicos. A presidente da 
ALMT, Janaina Riva deter-
minou que o prazo para a 
devolução dos veículos era 
até o dia 30/04. 

“Tem que tomar os car-
ros de volta e cobrar o alu-
guel deste período. Porque 
se usaram nesse tempo em 
que não são mais deputados, 
a ALMT tem que restituir”, 
afirmou o deputado Wilson 
Santos.
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CHARGE DO DIA

Neymar remove like de 
homenagem à Marquezine 
e fãs avisam: ‘Deu tempo 
pro print’

Neymar voltou a movimentar as redes 
sociais. Depois da repercussão do vídeo no 
qual aparece agredindo um torcedor após 
derrota do PSG e suposto desentendimen-
to com o sertanejo Zé Felipe, o jogador de 
futebol agora deixou os eternos fãs de Bru-
mar enlouquecidos. Na noite desta quinta-
-feira (02), o atleta curtiu um post com ho-
menagem à ex-namorada, a atriz Bruna 
Marquezine, no Instagram “Contei Ofi cial”. 
A montagem publicada pelo perfi l contém 
duas imagens da artista com a frase “curte 
se você gosta da Bruna Marquezine”.

Com a curtida, o pai do pequeno Davi 
Lucca, herdeiro que irá ganhar um irmão 
por parte de mãe, deixou os internautas eu-
fóricos e, em poucos minutos, desfez o like. 
Entretanto, os fãs foram mais rápidos e 
registraram o acontecimento. “Não é fake! 
Neymar curtiu e descurtiu”, comentou o 
perfi l. “Ele já descurtiu, mas deu tempo de 
tirar um print”, avisou um seguidor da con-
ta. “ Tão linda. Pena que o ex é um embus-
te”, disparou uma fã. “Pelo amor de Deus, 
não volte com aquele traíra”, pediu outra.

Tratamento de 
Léo Rosa contra c
âncer custará R$ 140 mil: 
“Necessidade”

Léo Rosa começou uma campanha na 
internet para conseguir o dinheiro neces-
sário para realizar um tratamento contra 
o câncer. A meta do ator é arrecadar os R$ 
140 mil necessários para realizar o pro-
cedimento. “Quando você passa por algo 
como o que estou passando, acaba per-
dendo a necessidade de ter certas urgên-
cias. Você passa a ver as coisas com mais 
calma, dar mais atenção para as pessoas”, 
contou à colunista Patrícia Kogut.

E explicou: “Depois de 18 meses sendo 
tratado pelo SUS, duas cirurgias, 29 ses-
sões de quimioterapia e um possível en-
caminhamento para o transplante de me-
dula óssea, descobrimos que a medicação 
não estava mais fazendo efeito. O tumor 
continua crescendo e a alternativa é um 
tratamento chamado Terapia Gerson, fei-
to no México”. Discreto em relação à vida 
pessoal, o famoso confessou ter sido di-
fícil recorrer à ajuda dos fãs: “Expor algo 
tão pessoal assim não é fácil, porque você 
acaba envolvendo a sua família e pessoas 
próximas. Mas, por outro lado, o tanto de 
carinho e amor que venho recebendo de 
amigos, colegas de profi ssão e até desco-
nhecidos é algo inexplicável. Já me emo-
cionei algumas vezes e não tenho dormi-
do lendo as mensagens que recebo”.

“Eu precisar expor essa necessidade 
de auxílio de forma pública. É quase algo 
didático neste momento em que os artis-
tas vêm sendo tão subjugados e preteridos 
pela classe política. Nós, atores, somos o 
espelho da sociedade brasileira. Somos 
batalhadores e no fi nal do mês também 
precisamos pagar as nossas contas”, com-
pletou. Léo luta contra a doença desde 
2017. Ele fi cou conhecido após participar 
das novelas da Record.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Affair secreto da ex-BBB 
Paula tem patrimônio de 
R$ 2 bi; saiba mais!

CRUZADAS

Paula Sperling bem que tentou esconder a 
identidade do namorado, porém, as informações 
do rapaz vieram à tona após os dois surgirem aos 
beijos, nas redes sociais, na última quarta-feira 
(1). O affair da ex-BBB se chama Daniel Guima-
rães Ramalho, é empresário, tem patrimônio de 
mais de R$ 2 bilhões.

De acordo com o jornal “Extra”, além de ser 
dono de mais de 15 empresas, o homem, de 39 
anos, é atleta de triathlon. Isso sem contar o fato 
de ele ser de uma das mais importantes famílias 
de Minas Gerais.

Pelo fato de o amado da famosa ser muito 
discreto, apesar de a relação vir desde antes de a 
estudante de Direito entrar no reality, os pombi-
nhos vinham mantendo tudo em sigilo. Inclusi-
ve, o rapaz deletou seu perfi l do Facebook assim 
que Paula entrou no “BBB” e mantém uma conta 
fechada Instagram.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 04 a 06 de maio de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VENDAS

Vagas de Emprego
1-Técnico em Segurança do Trabalho, com 
experiência;
2-Recepcionista, com experiência, conhecimento 
pacote Office, fluência em língua inglesa;
3-Auxiliar de Eventos, conhecimento pacote 
Office, fluência 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 Deficiência.
16-Representante Comercial, com experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência; 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil 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

A L N COMERCIO DE PNEUS SORRISO LTDA, CNPJ 
23.907.647/0001-05, torna público que requereu junto a 
SAMA/ SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos 
automotores / Serviços de borracharia para veículos au-
tomotores, localizada na Rua Genésio Roberto Baggio, N 
531, Centro, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

RODOVIA POSTO DE MOLAS EIRELI - ME, CNPJ 
12.800.167/0001-16. Torna-se público que requereu junto 
à Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável de Sinop - SMADS o pedido da Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para a atividade principal de 45.20-0-01 - Serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
sito a Rua Colonizador Ênio Pipino 8681, chácara 12, bairro 
Jardim do Ouro, CEP 78.550-556, município de Sinop-MT. 
Não foi determinado o EIA/RIMA.

AGRO CEREAIS LRV EIRELI – CNPJ: 18.600.894/0001-
16, torna público que requereu junto a SAMA/LRV/MT – 
Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Lu-
cas do Rio Verde/MT o pedido de Renovação de LO, para 
a atividade de “Armazéns gerais de produtos não perigosos 
(grãos)”. Responsável Técnico: ENG. SANITARISTA-AM-
BIENTAL NILDO BORGES DE FIGUEIREDO SOBRINHO 
– 65 9.8402-6157 – eng.nildo@gmail.com

LAURI ORLANDO CAVALHEIRO EIRELI, CNPJ nº 
03.328.089/0001-08, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Colonizador Enio Pipino, nº 4643, Se-
tor Industrial Norte, Sinop- MT, torna público que requereu 
perante a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável de Sinop, a Licença Prévia (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), para o desen-
volvimento de atividades de fabricação de bancos e estofa-
dos para veículos automotores.

MARTINS SIMONE & CIA LTDA – PIT STOP AUTO POS-
TO 4, estabelecido na Avenida Princesa Isabel, nº 93, se-
tor norte, Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT, inscrito no 
CNPJ nº 06.095.294/0004-01, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso/MT, a Renovação da Licença de Operação da ati-
vidade de Comércio a varejo de combustível e lubrificantes 
para veículos automotores. Não foi determinado EIA/RIMA.
Maria Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-3037

MARTINS SIMONE & CIA LTDA – PIT STOP AUTO POS-
TO II, estabelecido na Rua Machado de Assis, nº 585, se-
tor Norte, Nossa Senhora da Guia, Colíder/MT, inscrito no 
CNPJ nº 06.095.294/0002-40, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso/MT, a Renovação da Licença de Operação da ati-
vidade de Comércio a varejo de combustível e lubrificantes 
para veículos automotores. Não foi determinado EIA/RIMA.
Maria Fernanda – Soluções Ambientais (66)99626-3037.

MOCELINI ODONTOLOGIA LTDA, CNPJ 11.484.676/0001-
14, instalada na Avenida das Itaúbas, n° 3.230, Setor Co-
mercial, Sinop/MT, torna público que requereu a Secretaria 
Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do Município de Sinop, renovação da Licença de 
Operação, para Atividade Odontológica. CENTRO NORTE 
AMBIENTAL. Engenheira Agrícola e Ambiental Catiane Al-
cantara Tiesen. Fone: (066) 99989-3784.

x 40 (475m²) bancadas dos 
banheiros em celestone;  
bancada do Lavabo 
em pedra espanhola 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop 
– MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM PARAISO III- 
Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 
1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Despensa , 1 Área de 
Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  
Terreno medindo 426m² 
( 10,65 x 40) Casa de Laje, 
acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, 
portas de primeira 
linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, 
bancada. churrasqueira, 
terreno gramado nos 
fundos. agende uma 
visita com o corretor 
aceita financiamento. 
Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop – 

leiloesjudiciaisrs.com.br
0800-707-9272

FAZENDA EM
PORTO DOS GAÚCHOS/MT

286 HECTARES,
Gleba Arinos, 3º Perímetro.

INICIAL R$ 444.863,00
(PARCELÁVEL)

leiloesjudiciais.com.br/mt  -  0800-707-9272

LEILÃO DE IMÓVEIS

Imóvel coml., Lucas do
 Rio Verde/MT, 

1.418m² a.t., c/ escritório
 100m²,  Av. Cuiabá c/ 

R. Manaus, B. Industrial.
 Inicial R$ 1.115.659,00

 (PARCELÁVEL)

 Fazenda,

 Lucas do Rio Verde/MT, 

100ha (parte ideal),

 Rod. MT-449.

 Inicial R$ 2.045.473,00

 (PARCELÁVEL)

 Fazenda, Lucas do Rio Verde/MT,
 200ha, c/ casa 140m². 

Inicial R$ 4.586.315,00
 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Lucas do 
Rio Verde/MT, 200ha,
 c/ barracão, varandas, 

depósito, pocilga e casas
 2.466m² a.c.

 Inicial R$ 3.902.731,00 
(PARCELÁVEL)

Fazenda, 

Lucas do Rio Verde/MT,

 100ha (parte ideal), 

Rod. MT-484. 

Inicial R$ 2.099.113,00 

(PARCELÁVEL)

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 002/2019 
 
Inscrição n° 014/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa PHOENIX – GERENCIAMENTO, ADMINISTRAÇÃO, 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE MEDICA, HOSPITALAR, LABORATORIAL E 
DIAGNOSE LTDA (CNPJ nº 03.642.746/0001-97), fora julgada APTA ao Edital N° 
007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para os serviços médicos, no segmento 
de CLINICO GERAL- PLANTÕES 12h00min DURANTE A SEMANA do respectivo 
chamamento público, lote 03, produzindo desde já seus efeitos legais.  
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 002/2019 
 
Inscrição n° 015/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa M A DA CRUZ CLINICA-ME (CNPJ nº 16.422.969/0001-
90), fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para 
os serviços médicos, no segmento de CLINICO GERAL- PLANTÕES 12h00min DURANTE 
A SEMANA E PLANTÕES 12h00min FINAIS DE SEMANA/FERIADO do respectivo 
chamamento público, lote 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 002/2019 
 
Inscrição n° 016/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa MEIRIELEN DE FATIMA ZUCHI DE OLIVEIRA-ME (CNPJ 
nº 28.146.564/0001-56), fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública 
n° 002/2019 para os serviços médicos, no segmento de CLINICO GERAL- PLANTÕES 
12h00min DURANTE A SEMANA E PLANTÕES 12h00min FINAIS DE SEMANA/FERIADO 
do respectivo chamamento público, lote 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos 
legais. Peixoto de Azevedo/MT, 02 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA n° 002/2019 
 
Inscrição n° 017/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa ALMEIDA & SANCHES LTDA (CNPJ nº 25.270.655/0001-
00), fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para 
os serviços médicos, no segmento de CLINICO GERAL- PLANTÕES 12h00min DURANTE 
A SEMANA E PLANTÕES 12h00min FINAIS DE SEMANA/FERIADO do respectivo 
chamamento público, lote 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 
 
Inscrição n° 018/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa J L REIS EIRELI (CNPJ Nº 32.639.170/0001-07), fora 
julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para os serviços 
médicos, no segmento PLANTÕES 12h00min FINAIS DE SEMANA/FERIADO do 
respectivo chamamento público, lote 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 
 
Inscrição n° 019/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos 
os interessados que a empresa M. C. CARVALHO MARQUES- CLINICA MEDICA-ME 
(CNPJ Nº 17.825.627/0001-84), fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada 
Pública n° 002/2019 para os serviços médicos, no segmento PLANTÕES 12h00min 
DURANTE A SEMANA E PLANTÕES 12h00min FINAIS DE SEMANA/FERIADO do 
respectivo chamamento público, lote 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  
Peixoto de Azevedo/MT, 02 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019-SRP 
 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de 
suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: B2S COMERCIO DE 
PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA-ME e MAQSERRAS OLIVEIRA 
MAQUINAS E PEÇAS LTDA-EPP. Juina-MT, 03 de maio de 2019.  
 

Jose Carlos Divino 
Pregoeiro Substituto  - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019   REGISTRO DE PREÇOS Nº 012/2019 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00h (Horário Local), do dia 16 
de Maio de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 
1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2019, REGISTRO 
DE PREÇOS Nº 012/2019, do tipo Menor Preço Por ITEM, para FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAPEAÇÃO, 
FUNILARIA, PINTURA E RESTAURAÇÃO EM AUTOMOVEIS, UTILITÁRIOS, ÔNIBUS, 
MICRO ÔNIBUS E CAMINHÕES PARA ATENDER A FROTA MUNICIPAL. O edital 
completo poderá ser retirado no endereço eletrônico www.vera.mt.gov.br, 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 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser 
obtidas pelo telefone: (66) 3583-3100.  
 

Vera – MT, 03 de Maio de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2019

Objeto do Pregão: Registro de preços para contratação de pessoa jurídica para fornecimento de 
peças/acessórios genuínas e originais de primeira linha para automóveis leves, camionetes, ônibus, caminhões, 
motos e máquinas agrícolas e pesadas, implementos agrícolas, equipamentos de jardinagem, independente de 
marca e categoria para atendimento da frota do Município, conforme Termo de Referência em anexo. Data: 27 de 
março de 2019. Empresas Vencedoras: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECANICA EPP, item  132, com 
percentual de 66,7%; item 133, com percentual de 35,1%; item 175, com percentual de 46,7 %;item 176, com 
percentual de 35,1 %; item 178, com percentual de 35,3 %; item 203, com percentual de 45,5 %; item 204, com 
percentual de 15,1 %; item 205, com percentual de 40,5 %; item 207, com percentual de 40,5 %; item 208, com 
percentual de 15,1 %; TRICATE COM. DE PEÇAS PARA TRATORES LTDA EIRELI  item 31, com percentual de 
18 %; item 38, com percentual de 18 %; item 142, com percentual de 21 %; item 216, com percentual de 22 %; item 
218, com percentual de 28 %; item 220, com Percentual de 25 %; item 224, com percentual de 20,7 %;  JOSELITO 
FRIGERI - EPP,  item 33, com percentual de 22 %; item 67, com percentual de 60 %; item 76, com percentual de 35 
%; item 77, com percentual de 64 %; item 78, com percentual de 35 %; item 127, com percentual de 22,2 %; item 
128, com percentual de 20,1 %; item 129, com percentual de 21,2 %; item 130, com percentual de 20,1 %; item 
134, com percentual de 66,1 %; item 135, com percentual de 35,2 %; item 139, com percentual de 66,5 %;  item 
173, com percentual de 66,3 %; item 177, com percentual de 66,3 %; item 179, com percentual de 66,2 %;item 
181, com percentual de 66,1 %; item 182, com percentual de 35 %; item 184, com percentual de 20,3 %; item 234, 
com percentual de 25 %;  item 235, com percentual de 17 %; NE EQUIPAMENTOS PEÇAS E LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS LTDA  item 222, com percentual de 21 %; LUMAF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME  item 
230, com percentual de 44 %;item231, com percentual de 6 %; O. MONTAGNA & CIA LTDA, item 4, com 
percentual de 23 %; item 8, com percentual de 66%;  item 34, com percentual de 12 %; item 35, com percentual de 
11 %;item 36, com percentual de 20 %; item 37, com percentual de 13 %; item 43, com percentual de 50,1 %; item 
44, com percentual de 35 %; item 47, com percentual de 50,3 %;item 48, com percentual de 35,6 %;item 57, com 
percentual de 20,2 %; item 58, com percentual de 20,2 %; item 59, com percentual de 20,2 %; item 62, com 
percentual de 20,3 %; item 91, com percentual de 50,6 %;  item 92, com percentual de 35,1 %;  item 95, com 
percentual de 50,4 %; item 96, com percentual de 35,1 %; item 105, com percentual de 20,1 %; item 106, com 
percentual de 20,2 %;item 107, com percentual de 20,2 %; item 110, com percentual de 20,2 %; item 120, com 
percentual de 42,1 %;  item 124, com percentual de 20,4 %;   item 145, com percentual de 20,1 %; item 146, com 
percentual de 20,1 %;  item 154, com percentual de 66 %; item 158, com percentual de 20,4 %; item 161, com 
percentual de 20,2 %; item 163, com percentual de 66,1 %; item 164, com percentual de 35,1 %; tem 170, com 
percentual de 35,1 %; item 186, com percentual de 20,1 %; item 187, com percentual de 20,1 %; item 12, com 
percentual de 20,3 %; item 193, com percentual de 66 %;  BOM CLIMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E 
AGRICOLA EIRELI, item 11 com percentual de 16 %; item 12, com percentual de 51 %; item 13, com percentual de 
23 %; item 14, com percentual de 15,5 %; item 15, com percentual de 66 %; item 16, com percentual de 35 %; item 
17, com percentual de 19 %; item 18, com percentual de 17%; item 63, com percentual de 53 %; item 65, com 
percentual de 51%; item 66, com percentual de 35 %; item 68, com percentual de 35 %; item 69, com percentual de 
61%;  item 70, com percentual de 35 %; item 71, com percentual de 51 %; item 72, com percentual de 35 %;  item 
73, com percentual de 53 %; item 74, com percentual de 35 %; item 75, com percentual de 67 %; item 80, com 
percentual de 21 %; item 81, com percentual de 27 %;item 83, com percentual de 27 %; item 84, com percentual de 
23 %; item 85, com percentual de 22 %; item 86, com percentual de 22 %; item 87, com percentual de 51 %;item 
138, com percentual de 66,5 %; item 183, com percentual de 23,5 %;item 185, com percentual de 20,7 %; 
BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA – EPP,   item 5, com percentual de 17 %; item 32, 
com percentual de 16,98 %;item 210, com percentual de 19 %; item 211, com percentual de 18,1 %; item 213, com 
percentual de 17 %; item 214, com percentual de 18,5 %; JOSE JADIR FACCIO – ME, item 229, com percentual de 
34 %; E.M PUERTA – ME, item 9, com percentual de 26 %; item 23, com percentual de 19 %;item 25, com 
percentual de 25,1 %; item 26, com percentual de 15,1 %; item 39, com percentual de 51 %; item 40, com 
percentual de 35 %; item 55, com percentual de 20,3 %; item 64, com percentual de 35,1 %; item 79, com 
percentual de 35 %; item 82, com percentual de 22 %; item 88, com percentual de 35 %; item 103, com percentual 
de 20,3 %; item 111, com percentual de 66,2 %; item 112, com percentual de 35,3 %; item 121, com percentual de 
20,1 %; item 174, com percentual de 36,5 %; item 180, com percentual de 35 %; item 194 com percentual de 35,2 
%; MERCADÃO MOTO PECAS MULTIMARCAS LTDA – ME, item 232, com percentual de 6,5 %; item 233, com 
percentual de 7,5 %; GTR COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI-ME, item 10, com percentual de 
17,1 %; item 209, com percentual de 18 %; item 217, com percentual de 17,1 %; item 221, com percentual de 17,1 
%; item 223, com percentual de 16,99%;  PODIUM COMERCIO E ATACADISTA DE AUTO PEÇAS LTDA ME,  
item 189, com percentual de 20,1 %; item 41, com percentual de 50,5 %; item 42, com percentual de 35 %; item 56, 
com percentual de 20,3 %; item 89, com percentual de 50,1 %; item 90, com percentual de 35 %; item 103, com 
percentual de 20,10 %;  item 113, com percentual de 66 %; item 114, com percentual de 35 %; item 122, com 
percentual de 20,1 %; item 144, com percentual de 20,1 %; item 150, com percentual de 66 %; item 151, com 
percentual de 35 %; item 159, com percentual de 20,1 %;item 165, com percentual de 66 %; item 166, com 
percentual de 35 %; item 194, com percentual de 66 %; item 195, com percentual de 35 %; ADRIANO DOS REIS 
EIRELI EPP, item 27, com percentual de 11,7 %; item 28, com percentual de11,7 %; item 49, com percentual de 
50,1 %; item 50, com percentual de 35 %; item 51, com percentual de 50,2 %; item 52, com percentual de 35 %; 
item 60, com percentual de 20,3 %;  item 61, com percentual de 20,3 %; item 97, com percentual de 50,2 %; item 
98, com percentual de 35,1 %; item 99, com percentual de 50,2 %; item 100, com percentual de 35,1 %; item 108, 
com percentual de 20,2 %; item 109, com percentual de 20,1 %; item 117, com percentual de 66 %; item 118, com 
percentual de 35,1 %; item 125, com percentual de 20,1 %; item 169, com percentual de 70 %; item 199, com 
percentual de 66 %;item 200, com percentual de 35 %; item 212, com percentual de 19 %; item 215, com 
percentual de 19,1%;item 219, com percentual de 18 %;item 225, com percentual de 24,5 %; item 226, com 
percentual de 35 %; item 227, com percentual de 17 %; item 228, com percentual de 18,1 %; IDEAL COMERCIO 
DE AUTO PEÇAS EIRELLI, item 53, com percentual de 50,5 %; item 54, com percentual de 35 %; item 101, com 
percentual de 50,3 %; item 102, com percentual de 35,2 %; item 144, com percentual de 20,10 %;  item 148, com 
percentual de 66 %;item 149, com percentual de 35 %; item 155, com percentual de 35 %;item 160, com 
percentual de 20,2 %; item 167, com percentual de 66,1 %; item 168, com percentual de 35,2 %; item 235, com 
percentual de 20,1 %; item 190, com percentual de 20,10%;item 191, com percentual de 20,3 %; item 197, com 
percentual de 66 %; item 198, com percentual de 35 %; MARCELO WAKAO EIRELI item 29, com percentual de 
11,7 %; item30, com percentual de 10,3 %. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
PARCIAL DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2019
O Município de Lucas do Rio Verde, por meio da sua Pregoeira, Jéssica Regina Wohlemberg, torna público o aviso 
de resultado parcial do Pregão Presencial nº 017/2019 para alguns itens devido a suspensão temporária das 
empresas: SÓ PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA e TNOVE COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI. Aludida 
suspensão possui o fito de apurar, em processo administrativo apartado, os fatos e fundamentos exarados no 
processo por ambas as licitantes. Assim, restam suspensas até o término da diligência as licitantes 
supramencionadas; e caso não fique evidenciado as irregularidades apontadas por ambas no processo licitatório, 
serão homologados para essas empresas vencedoras. Fundamenta-se aludida decisão nos princípios 
administrativos da necessidade de continuidade na prestação do serviço público, bem como na aquisição com 
maior vantajosidade para a administração pública. Diante do exposto, declaram-se vencedoras, neste momento, 
as empresas segundo colocadas: O.MONTAGNA & CIA LTDA, item 45, com percentual de 50,3 %;  item 46, com 
percentual de 35 %; item 93, com percentual de 50,3 %; item 94, com percentual de 35,2 %; item 115, com 
percentual de 66,1 %; item 116, com percentual de 35,1 %; item 136, com percentual de 67 %; item 147, com 
percentual de 30 %;  item 123, com percentual de 20,4 %; item 126, com percentual de 34,5 %; item 156, com 
percentual de 66,5 %; item 171, com percentual de 66,2 %;  item 172, com percentual de 35,2 %; E.M PUERTA – 
ME, item 131, com percentual de 38 %;  item 137, com percentual de 36,1 %; item 141, com percentual de 38 %;  
item 162, com percentual de 20,2 %; ADRIANO DOS REIS EIRELI EPP , item 157, com percentual de 25 %;  item 
153, com percentual de 25 %; item 202, com percentual de 25 %; IDEAL COMERCIO DE AUTO PEÇAS EIRELLI, 
item 1, com percentual de 45 %;  item 3, com percentual de 45 %; item 6, com percentual de 45%;  item 7, com 
percentual de15 %;  item 119, com percentual de 45 %; item 152, com percentual de 45 %; item 192, com 
percentual de 15 %; item 201, com percentual de 45 %; BIELMAQ COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS 
LTDA – EPP,   item 2, com percentual de 12 %; JOSELITO FRIGERI – EPP, item 140, com percentual de 66,5 %.
Lucas do Rio Verde-MT, 03 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

AVISO DE RESULTADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 030/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 026/2019
Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para futura e eventual contratação de pessoa jurídica para 
prestação de serviços acolhimento institucional – do tipo Instituições de longa permanência  para prestação de 
serviços de acolhimento de idosos a partir de 60 (sessenta) anos de idade que recebe  benefício ou que não 
recebe quaisquer tipo de benefício,  para atender à necessidade dos munícipes de Lucas do Rio Verde – MT. Data: 
02 de Maio de 2019. Empresas Vencedoras: Item 0001 a empresa: ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO 
AMBIENTE E DO SER HUMAN, com o valor total de R$ 87.000,00 (oitenta e sete mil reais); Item 0002 a empresa: 
ORGANIZAÇÃO AMIGOS DO MEIO AMBIENTE E DO SER HUMAN, com o valor total de R$ 108.000,00 (cento e 
oito mil reais). Lucas do Rio Verde-MT, 02 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL TOMADA DE PREÇOS N° 002/2019
Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a Ampliação do Bloco Educacional e vestiário na E. 
M. E. I. E. F. Fredolino Vieira Barros, no Município de Lucas do Rio Verde-MT. Data: 24/05/2019. Entrega 
Envelopes e do credenciamento: Das 07:30 h às 08:00 h (horário de Mato Grosso). Abertura dos Envelopes: 08:00 
horas (horário de Mato Grosso). Local: Prefeitura Municipal de Lucas do Rio Verde – Endereço abaixo citado. 
Prazo CRC FACULTATIVO: Até o terceiro dia anterior à data marcada para recebimento das propostas, ou seja, 
21/05/2019. Visita: Entre os dias 06/05/2019 até 23/05/2019. Edital Completo: Disponível no endereço: Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio Verde/MT. CEP 78.455-000 Fone: 65.3549.8300 e no 
Site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Lucas do Rio Verde-MT, 03 de maio de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019
O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que após 
respeitados os prazos para interposição de recursos administrativos, a 
comissão permanente de licitação, prosseguirá os trabalhos da fase de 
julgamento das propostas de preços inerentes a este certame no dia 
07.05.2019 às 10:00 horas. Nova Mutum - MT, 03 de maio de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
TOMADA DE PREÇOS N° 015/2019

O Município de Nova Mutum, comunica os interessados que após 
respeitados os prazos para interposição de recursos administrativos, a 
comissão permanente de licitação, prosseguirá os trabalhos da fase de 
julgamento das propostas de preços inerentes a este certame no dia 
06.05.2019 às 10:00 horas. Nova Mutum - MT, 03 de maio de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: contratação de empresa de prestação de serviços de 
confecção de próteses dentárias para atender os pacientes usuários 
do SUS. Tipo: Menor preço por lote - Data de Abertura: 16 de maio de 
2019. HORÁRIO: 08:00 horas - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas, N. Mutum – MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser 
r e t i r a d o  n o  s i t e :  < 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, junto ao 
d e p a r t a m e n t o  d e  l i c i t a ç ã o  p e l o  e - m a i l : 
<licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 5400 - 
Horário de Atendimento: Das 7:00 as 11:00 e das 13:00 as 17:00 horas.
Nova Mutum – MT, 03 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de empresa para locação de brinquedos infláveis 
para atender as Secretarias Municipais. Tipo: Menor preço por item - 
Data de Abertura: 16 de maio de 2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: 
Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  p e l o  s i t e : 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes; e-mail 
licitacao@novamutum.mt.gov.br, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 03 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019

REGISTRO DE PREÇOS Objeto
Contratação de empresa para execução de serviços comuns de 
engenharia visando a execução de redutores de velocidade do tipo I e II 
de Ondulação Transversal - Lombadas em concreto e CBUQ. Tipo: 
Menor preço por lote - Data de Abertura: 17 de maio de 2019. 
HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. EDITAL E ANEXOS: Deverá ser retirado no 
s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes ou pelo e-
mail licitacao@novamutum.mt.gov.br ou telefone no ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 03 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro



Abel vê pressão aumentar cada vez mais no Mengão e está ameaçado no cargo 
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Flamengo vive clima de incerteza
dentro e fora de campo
DA REPORTAGEM

É em um cenário de in-
certezas e extrema pressão, 
da Gávea ao Ninho do Uru-
bu, que o Flamengo busca 
soluções para o jogo mais 
importante do semestre. A 
quatro dias de decidir a vida 
na Libertadores em Monte-
vidéu, no Uruguai, contra o 
Peñarol, a permanência de 
Abel Braga até lá não está ga-
rantida. Mas as indefinições 
não se restringem à comis-
são técnica. Elenco cansado, 
peças importantes fora de 
combate, oscilações intermi-
náveis, esquema tático ques-
tionado e críticas para todos 
os lados têm exposto falhas 
de planejamento para uma 
competição que o clube não 
conquista há 38 anos e é sua 
prioridade. Mas que, tempo-
rada após temporada, teima 
em ser ao mesmo tempo so-
nho e pesadelo do torcedor 
rubro-negro.

Por ora, Abel continua 
no cargo e comandou nor-
malmente o treino na tar-
de desta sexta no Ninho do 
Urubu. Porém, se na semana 
passada o discurso dentro do 
departamento de futebol era 
de que o técnico não estava 
ameaçado, hoje nenhum di-
rigente nos bastidores banca 
que ele estará no jogo con-
tra o Peñarol na próxima 
quarta-feira, às 20h30, no 
Estádio Campeón del Siglo, 
em Montevidéu, pela última 
rodada da fase de grupos da 
Libertadores.

Não é de hoje que o 
treinador é contestado nas 
arquibancadas e nas redes 
sociais, mas desde a derrota 
para a LDU, em Quito, que 

as críticas passaram a ecoar 
dentro do clube. O novo tro-
peço diante do Inter no Bei-
ra-Rio fez a situação crescer 
internamente, agora dentro 
do departamento de fute-
bol. O noticiário em relação 
à situação de Abel já agita o 
mercado, e nomes de técni-
cos sul-americanos foram 
oferecidos para a diretoria 
nas últimas horas.

Abel conta com um 
bom aproveitamento após 
26 jogos: 69,2% (16 vitórias, 
6 empates e 4 derrotas). Po-
rém, no Fla ultimamente os 
números não são garantias 
de nada. Paulo César Carpe-
giani, por exemplo, foi de-
mitido em 2018 com 70,5%. 
Um ano antes, Zé Ricardo 
foi desligado com 62,1%. E na 
temporada passada, Dorival 
Júnior não teve seu contra-
to renovado, mesmo com 
66,6%.

Os danos de uma even-
tual eliminação da Liberta-
dores em Montevidéu são 
imensuráveis e podem levar 
a mudanças em outras esfe-
ras, além da comissão téc-
nica. A questão que aflige e 
divide opiniões é: manter o 
discurso e quebrar a prática 
habitual do Flamengo nas 
últimas temporadas, de tro-
car o treinador a cada semes-
tre, ou agir imediatamente 
em busca de soluções a curto 
prazo para o futebol. Há de-
fensores das duas ideias den-
tro do clube.

A FAVOR E
CONTRÁRIOS
Quem apoia a saída de 

Abel se baseia no argumento 
de falta de padrão e consis-
tência da equipe em quatro 

EBULIÇÃO NA GÁVEA | Abel Braga, por ora, continua no cargo, mas já sem o mesmo respaldo de antes da diretoria
Foto: AlexAndre VidAl

GRÊMIO

Luan desaponta em 
retorno como titular

Foto: lucAs uebel

Foto: AssessoriA

Na chegada do Grêmio a Florianópolis, Luan foi um dos mais 
tietados Atacante já teve passagem pelo Luverdense 

DA REPORTAGEM

O empate com o Avaí 
era um cenário perfeito para 
Luan voltar a brilhar com a 
camisa do Grêmio. Mas ele 
pouco apresentou em seu 
retorno como titular após o 
período de treinos à parte do 
elenco. Já são 125 minutos jo-
gados depois do recondicio-
namento físico sem grande 
destaque. O camisa 7 segue 
com toda confiança de Rena-
to Gaúcho, mas segue como 
uma incógnita em 2019 para 
quem acompanha o Tricolor.

Desde o afastamento 
para recuperar a forma, o 
meia-atacante entrou 30 mi-
nutos no segundo Gre-Nal 
da final do Gauchão, que deu 
o título ao Grêmio; 30 minu-
tos na derrota para o Santos, 
na estreia do Brasileirão; e 
jogou 65 minutos na Ressa-
cada. Ainda longe de mostrar 
o futebol reconhecido de ou-
tros tempos.

Luan é o nome mais 
reconhecido nacional e in-
ternacionalmente. Onde vai 
o Grêmio, surgem perguntas 
sobre o Rei da América de 
2017. Aqueles fora do contex-

to do clube não entendem o 
que ocorre com o atacante 
de 26 anos, em crise técnica 
desde o ano passado. Embo-
ra os números ainda sigam 
ao seu lado.

“O Luan está voltando, 
tem treinado. Já melhorou 
bem a parte física e precisa 
melhorar um pouco mais. 
As oportunidades estão apa-
recendo. Quem entra em 
campo precisa demonstrar 
que pode começar a próxi-
ma partida”, observou Rena-
to após o empate em Floria-
nópolis. Contra o Avaí, Luan 
teve a companhia de Mon-
toya, Diego Tardelli e Felipe 
Vizeu. Por conta das mudan-
ças de nomes na escalação, a 
mecânica ficou comprometi-
da, claro. Mas tecnicamente 
o próprio treinador e joga-
dores admitiram o mau de-
sempenho.

O Grêmio deve ter par-
te dos titulares contra o Flu-
minense, às 18h de domingo, 
na Arena, pela terceira ro-
dada do Brasileirão, mesmo 
que seja três dias antes da 
partida decisiva da Liberta-
dores, contra a Universidad 
Católica, na quarta-feira.

CUIABÁ

Atacante Hugo Cabral é o
10º reforço para a Série B
DA REPORTAGEM

O Cuiabá segue re-
forçando seu elenco para 
a sequência da Série B do 
Campeonato Brasileiro. O 
mais novo contratado pelo 
Dourado é o atacante Hugo 
Cabral, 30 anos. 

O atleta estava na Pon-
te Preta e anotou três gols 
no último Paulistão.

Nascido em São João 
do Meriti/RJ, o atacante pas-
sou por clubes como Bahia, 
Luverdense e América-MG. 
No ano passado, fez parte do 
elenco do CSA-AL que subiu 
para a Série A do Brasileiro. 
O atleta chegou ao Dourado 

e já treina com o restante 
do elenco, que se prepara 
para enfrentar o Operário-
-PR, neste sábado (4), às 18h, 
na Arena Pantanal, pela se-
gunda rodada da Série B. As 
duas equipes estrearam com 
vitória na competição, pelo 
placar de 1 a 0: o Dourado 
superou o Criciúma, en-
quanto o Operário venceu o 
América-MG.

O Cuiabá já havia 
anunciado as contratações 
dos laterais Jonas e Alex 
Ruan, dos zagueiros Ednei 
e Alef, do volante Jean Patri-
ck, do meia Escudero, e dos 
atacantes Rodolfo, Rincon e 
Felipe Marques.

VALE A PENA?

Corinthians chega a 10 patrocínios
e mais de 20 estampas no uniforme

Foto: diVulgAção

Timão admite repercussão negativa com a torcida 
e explica decisão 

DA REPORTAGEM

O Corinthians estreou 
seu novo uniforme na vi-
tória por 1 a 0 sobre a Cha-
pecoense. Porém, o modelo 
utilizado pelos jogadores foi 
bem diferente do apresenta-
do no evento de lançamento, 
no começo da semana. Em 
vez da camisa “limpa”, vesti-
da por Ronaldo Fenômeno, 
foi utilizado um uniforme 
repleto de marcas e cores, 
graças aos 10 patrocinadores 
que tem o Timão atualmen-
te.Se por um lado os anún-
cios rendem quase R$ 60 
milhões por ano ao Corin-
thians, mais remunerações 
variáveis, por outro geram 
reclamações de torcedores, 
incomodados com a polui-
ção do manto alvinegro.

São 10 parceiros, mas 
o número de estampas no 
uniforme é bem maior. A ca-
misa conta com 17 logotipos 
( já que algumas empresas 
exibem mais de uma vez as 
suas marcas) e o calção tem 
mais três. A conta não inclui 
o símbolo da Nike, fornece-

dora de material esportivo, 
que aparece na camisa e no 
calção, e os emblemas dos 
campeonatos que o Timão 
disputa.

Procurado, o Corin-
thians se manifestou por 
meio de nota oficial e reco-
nheceu que a estratégia do 
clube desagrada a parte da 
Fiel:

“A diretoria do Sport 
Club Corinthians Paulista 
sabe que parte da torcida cri-
ticou a entrada de mais um 
patrocinador na camisa, mas 
nosso monitoramento apon-
tou muita gente criticando 
essa postura e se solidarizan-
do com a direção, uma vez 
que todo mundo sabe que os 
patrocínios são fundamen-
tais para a saúde financeira 
do Sport Club Corinthians 
Paulista, assim como de 
qualquer outro clube. Patro-
cinadores são facilitadores 
da geração de alegria per ca-
pita da Fiel, basta ter visão de 
longo prazo, pois eles per-
mitem contratar mais atle-
tas, melhorar a infraestrutu-
ra do clube e inovar sempre”.

meses de trabalho e acredita 
que uma troca imediata pode 
dar novo ânimo para salvar o 
“projeto Libertadores”. Por 
outro lado, quem é contrário 
à ideia vê a demissão como 
um tiro no pé neste momen-
to, uma vez que o tempo é 
curto para buscar um substi-
tuto, que não teria tempo de 
mudanças radicais, e o time 
atual, embora oscile, já deu 

resposta em outros jogos.

NO BR
A sensação de insegu-

rança aumentou também 
dentro de campo. O jogo no 
Beira-Rio foi o ensaio final 
antes da “decisão” contra o 
Peñarol, já que domingo o 
Flamengo vai com reservas 
contra o São Paulo para pre-
servar e descansar os titula-

res. Porém, o desempenho 
foi muito abaixo da equi-
pe na derrota para o Inter e 
causou grandes preocupa-
ções. Se repetir a atuação de-
sastrosa, principalmente do 
primeiro tempo, o time difi-
cilmente conseguirá segurar 
o empate no Uruguai.

SÓ UM PONTO
Precisando de um em-

pate no Uruguai para garan-
tir a liderança do grupo e a 
classificação para as oitavas 
de final da Libertadores, o 
Flamengo deixa o Rio de Ja-
neiro neste sábado e só re-
tornará na quinta-feira – a 
programação já estava mon-
tada antes mesmo de perder 
para o Inter, e a delegação irá 
de São Paulo para Montevi-
déu na segunda.
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Projeto Consumidoras Conscientes terá início na segunda-feira 

Procon orienta floriculturas e
comércio para o Dia das Mães
DA REPORTAGEM

Atento ao aquecimento e à 
movimentação que o Dia das 
Mães traz para o comércio 
local, o Procon-Sinop prepa-
ra, para a próxima segunda-
-feira (6), o projeto Consu-
midoras Conscientes com 
atividades voltadas à data co-
memorativa.De acordo com 
a diretora do Órgão, Juliana 
Torres Baptista, uma equipe 
de orientação para consumo 
percorrerá todas as floricul-
turas da cidade orientando 
os fornecedores sobre os 
direitos básicos e legislação 
consumerista. “As flores são 
um dos presentes mais pro-
curados, não só no dia das 
mães, como em várias outras 
datas importantes”, justifica.

Ainda de acordo com 
a diretora, serão levadas, 
também aos fornecedores, 

orientações sobre precifica-
ção, venda casada de pro-
dutos e serviços oferecidos 
(entrega e embalagem). “Nós 
estamos fazendo um traba-
lho de aproximação com o 
consumidor, levando orien-
tação para ele, pois, quanto 
mais informado ele estiver, 
mais correto ele trabalhará e 
isso implica e um consumi-
dor satisfeito, o que, para o 
Procon, é muito bom”, pon-
tuou. Na quarta (8), o Procon 
fará uma agenda também 
voltada para a data e para 
as mães, no Centro de Refe-
rência de Assistência Social 
(CRAS) do Boa Esperança. 
Lá, as mães receberão in-
formações com o professor 
doutor em economia Feli-
ciano Azuaga sobre consu-
mo consciente, orçamento 
doméstico e superendivida-
mento. 

CONSUMIDORAS CONSCIENTES | Na próxima quarta, Procon fará uma ação no Centro de Referência 
de Assistência Social do Boa Esperança

Foto: Divulgação
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Foto: Divulgação
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EM MAIO

OAB Sinop prepara programação
para o mês do trabalhador

SINOP

UHE prioriza ações que visam a
conservação da fauna terrestre 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA

Dia de campo mostra 
alternativas produtivas 
na ILP no Nortão

Palestras, encontros e cursos de qualificação estão entre as 
ações programadas

Sistema ILP será apresentado pela Embrapa em Nova Guarita

Mais de 26 mil animais foram resgatados e devolvidos 
à natureza 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Ordem dos Advoga-
dos do Brasil 6° Subseção 
Sinop, por meio da Comis-
são do Direito do Trabalho 
(CDT), realiza até o dia 24 de 
maio uma programação em 
alusão ao mês do trabalha-
dor. De acordo com o presi-
dente da CDT, John Lincoln, 
toda a programação foi pen-
sada para levar a sociedade 
e aos advogados da área a 
atualização necessária acerca 
dos direitos e deveres do tra-
balhador.

“Nós vamos dar início 
na programação com um ci-
clo de palestras nas escolas 
públicas. A ideia é conscien-
tizar esse público desde cedo 
sobre a importância dos di-
reitos adquiridos e como li-
dar com eles”, explicou.

Para a sociedade em ge-
ral também serão realizados 
encontros. “Temos palestra 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Sinop Energia con-
cluiu em abril o enchimento 
do reservatório da Usina Hi-
drelétrica (UHE) Sinop e um 
dos destaques do período fo-
ram as ações do Programa de 
Afugentamento e Resgate da 
Fauna Terrestre, as quais fo-
ram executadas com sucesso 
pela Biota Projetos e Con-
sultoria Ambiental, empresa 
especializada e parceira do 
Empreendimento.

O trabalho teve como 
objetivo garantir a segurança 
e conservação da fauna ter-
restre da região durante todo 
o processo de enchimento, 
considerado uma das etapas 
mais importantes da obra.

Além do afugentamen-
to (dispersão da fauna para 
local seguro) mais de 26 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Integração lavoura-
-pecuária (ILP), estação de 
monta invertida e manejo 
de pastagens. Este tripé tec-
nológico é o responsável por 
uma grande mudança no 
sistema de produção da Fa-
zenda Pontal, no município 
de Nova Guarita, no norte 
mato-grossense. As estraté-
gias utilizadas e os resultados 
desse processo serão apre-
sentados neste sábado (4, no 
3º Dia de Campo sobre In-
tegração Lavoura-Pecuária 
JP Agropecuária e Embrapa 
Agrossilvipastoril. As inscri-
ções para o dia de campo são 
gratuitas e podem ser feitas a 
partir das 7h15.

O dia de campo terá iní-
cio às 7h45 com uma rápida 
abertura seguida de uma fala 
do proprietário José Lean-
dro Olivi Peres que fará uma 
apresentação geral da fazen-
da e do sistema produtivo 
adotado. A propriedade tem 
como atividade principal a 
pecuária de cria de nelore.

Na sequência, repre-

sentantes de instituições que 
atuam em parceria com a 
propriedade farão rápidas 
apresentações antes de dar 
início ao circuito de estações 
no campo.

Às 10h, os participan-
tes serão divididos em três 
grupos e passarão por quatro 
estações temáticas. Em uma 
delas será abordada a im-
plantação e condução do Sis-
tema Gravataí, um consórcio 
de braquiária com feijão-
-caupi para o pastejo em sis-
tema ILP. A alimentação ani-
mal será o destaque em outra 
estação, com apresentações 
sobre a gestão de pastagens e 
a suplementação estratégica 
para vacas de cria.

A reprodução será o 
tema da terceira estação, 
com abordagens sobre a ges-
tão reprodutiva e sobre os 
modelos de ressincronização 
e seus impactos financeiros. 
Na última estação os partici-
pantes acompanharão apre-
sentações sobre o manejo de 
plantas daninhas nos consór-
cios de safrinha e sobre a im-
portância da análise de solos 
em sistemas agropecuários 
intensivos.

mil animais foram resgata-
dos nesta fase, entre répteis 
(52,8%), anfíbios (41%), ma-
míferos (6%) e aves (0,2%). 
Todos os animais foram re-
gistrados, examinados e os 
aptos à soltura foram redire-
cionados à natureza imedia-
tamente, com exceção de al-
gumas serpentes que foram 
encaminhadas ao Instituto 
Butantan, no intuito de con-
tribuir com a produção de 
imunobiológicos (soros e va-
cinas), os quais estão escassos 
em todo país.

“Os que precisavam de 
cuidados temporários foram 
encaminhados para o Centro 
de Triagem de Fauna (CTF), 
instalado no canteiro de 
obras da UHE Sinop, para, 
depois de serem devidamen-
te tratados, também serem 
devolvidos à natureza em 
áreas devidamente autoriza-

CURSOS GRATUITOS 
PROFISSIONALIZANTE

A Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação, por 
meio do SINE Sinop, oferece 167 va-
gas para cursos gratuitos de qualifi-
cação e capacitação profissional. O 
cronograma começa já neste sába-
do (04), com o curso de Assistente 
Administrativo. As inscrições de-
vem ser feitas das 08h às 18h, no 
SINE, unidade do Ganha Tempo, na 
Av. das Acácias,280, Jardim Botâni-
co. A lista com os cursos está dis-
ponível no site da prefeitura.

REPAROS E 
ESGOTO

Nesta semana o prefeito Moacir Giaco-
melli se reuniu com o diretor da concessio-
nária Águas de Vera, Júlio Moreira após ter 
recebido várias reclamações de moradores 
de que a empresa estaria fazendo cortes no 
asfalto para realizar a instalação da água e 
não estaria realizando os reparos no asfalto 
deixando os cortes causando transtorno para 
a população. Júlio se comprometeu em reali-
zar os reparos necessários onde os cortes na 
pavimentação foram realizados, se compro-
meteu também em implantar no município 
uma estação de tratamento de esgoto.

ESCOLA TEMPO 
INTEGRAL
O prefeito de Lucas do Rio Verde, Luiz 
Binotti, assinou nesta quinta-feira (02), 
o contrato para construção da Escola 
Municipal de Ensino Fundamental Cora 
Coralina. O objetivo é implantar ensino 
integral para atender crianças do 
primeiro ao quinto ano. A escola será 
realizada com recursos próprios do 
Município. O contrato foi assinado em 
R$ 9 milhões. As obras devem começar 
nas próximas semanas e a previsão é 
de que a escola esteja pronta antes do 
prazo previsto, que é de 14 meses.

Divulgação

na Câmara de Vereadores 
de Santa Carmem e tam-
bém palestras direcionado 
a prevenção de acidente de 
trabalho, a ser realizado na 
vara do trabalho de Sinop, 
direcionado as CIPAS de 
empresas convidadas, tam-
bém afim de esclarecer esses 
pontos”, ressaltou Lincoln.

Já voltado para o ad-
vogado a programação con-
ta com curso de Prática na 
Audiência Trabalhista além 
do início da pós-graduação 
de Direito do Trabalho e 
Processo do Trabalho, a ser 
ministrada pela AMATRA/
MT em Parceria com a OAB/
Subseção de Sinop-MT. 
Confira a programação:

Dias 8, 9, 14, 15 e 16: ci-
clo de palestras em Escolas 
Estaduais de Sinop para alu-
nos de 2º e 3º ano, com en-
foque nos direitos básicos do 
trabalhador, Art. 7° e incisos 
da Carta Magna, e explana-
ção sobre a lei do Aprendiz 

As exposições iniciam às 
14h e contarão com atrações 
culturais, um chá da tarde 
para as participantes e sor-
teio de vários brindes. En-
cerrando a semana, no dia 9, 
uma outra visita orientativa 
será feita ao comércio local 
de forma geral. “Para en-
cerrar a semana nós vamos 
percorrer o comércio para 
verificar promoções reais e 
orientar sobre as trocas, vale 
presentes e garantia dos pro-
dutos”, explica Juliana.

Para a realização da pa-
lestra orientativa e a tarde 
recreativa para as mães no 
CRAS do Boa Esperança, o 
Procon conta com a parceria 
da Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação 
(SASTH), da Câmara de Di-
rigentes Logistas (CDL) e da 
Associação Comercial e Em-
presarial de Sinop (ACES).

Legal;
Dia 18: curso de prática 

na Audiência Trabalhista;
Dia 23: palestra dire-

cionada à prevenção de aci-
dente de trabalho, a ser re-

alizado na Vara do Trabalho 
de Sinop;

Dia 24: início da Pós-
-graduação em Direito do 
Trabalho e Processo do Tra-
balho.

das e em condições ideais de 
recebê-los”, explicou o co-
ordenador-geral do resgate 
pela empresa Biota, Juliano 
Mafra.

O Gerente de Meio Am-
biente da Sinop Energia, An-
dré Vasques, informou que 
as ações foram realizadas 
de forma ininterrupta, com 
atuação das equipes todos os 
dias da semana durante os 74 
dias de enchimento do lago. 

Mais de 90 profissionais fo-
ram envolvidos, entre bió-
logos, veterinários, auxilia-
res de campo e barqueiros. 
Para a perfeita execução das 
atividades foram utilizados 
diversos tipos de equipa-
mentos para o resgate dos 
animais, além de uma es-
trutura completa de atendi-
mento, um CTF e dois Pos-
tos de Apoio (PA), incluindo 
mais de 20 embarcações.
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