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UEH SINOP

PAVIMENTAÇÃO EM SINOP

Multa por
atraso no
envio de
documentos
O Tribunal de Contas do Estado 
multou em 54,1 UPFs-MT – con-
vertida para o valor da Unidade 
Padrão Fiscal de Mato Grosso 
para maio de 2019, a multa chega 
aos R$ 7,5 mil – o presidente da 
Associação Mato-grossense dos 
Municípios (AMM), Neurilan Fra-
ga. O motivo é o atraso no envio 
de documentos de caráter obriga-
tório ao Tribunal.                     Página   3

A prefeita de Sinop, Rosana Martinelli, informou que o Tesouro Nacional aprovou o financia-
mento de R$ 99 milhões para obras de infraestrutura e saneamento. O próximo passo será a 
Caixa finalizar o contrato para que o processo de licitação, para contratação da empresa respon-
sável pelas obras e serviços a serem realizados, possa acontecer.                     Página -3

ENSINO MÉDIO

SÉRIE D

Começam
inscrições
do Enem

Sinop bate
Iporá por
2 a 0 na
estreia

Começou o prazo para 
as inscrições do Enem 2019. 
O cadastro deve ser feito pelo 
site oficial da prova (https://
enem.inep.gov.br/participante) 
e vai até 17 de maio. A taxa de 
inscrição é de R$ 85. A prova 
será aplicada em dois domingos 
seguidos: 3 e 10 de novembro.
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O Sinop estreou pela Série 
D do Campeonato Brasileiro 
com uma ótima vitória. Jogando 
fora de casa, a equipe superou 
o Iporá-GO por 2 a 0 e marcou 
seus primeiros três pontos na 
competição. A partida foi dispu-
tada domingo, no Estádio Fran-
cisco José Ferreira, em Iporá.
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Divulgação

Divulgação

Divulgação

Financiamento de R$ 99 mi 

Pelo menos 260 famílias em Sinop correm o risco de perderem o benefício do Bolsa Família porque não estão realizando o saque do dinheiro dispo-
nibilizado mensalmente pelo programa social, do Governo Federal. O grupo pode ter o benefício cancelado caso não regularize a situação.      Página 7

Bolsa Família pode ser cancelado 
por falta de saque de beneficiados



Mais resistente que os outros?

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, terça-feira, 07 de maio de 2019 02 | OPNIÃO | www.diariodoestadomt.com.br

com um pouco mais de “sucesso”, as 
quedas que sofrem no dia a dia.

Além de toda a proteção existe, evi-
dentemente, a “avaliação” do próprio 
usuário sobre a resistência de cada 

marca às quedas. E não são 
raros os casos em que ami-
gos e leitores me procuram 
para perguntar se existe, re-
almente, alguma marca mais 
ou menos resistente nesse 
quesito. Existe, claro, uma 
diferença de construção dos 
aparelhos entre fabricantes e 
até mesmo entre modelos de 

um mesmo fabricante. A diferença fica 
expressivamente maior ao se comparar 
marcas diferentes, e com abordagens, 
materiais e prioridades diferentes, os 
aparelhos vão, sim, apresentar diferen-
ça em tudo, inclusive na resistência às 
quedas e pancadas. Pesquisar a respei-
to desse, digamos, “detalhe” pode ajudar 
você a economizar bastante, caso cos-
tume deixar seu aparelho cair.

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!

Você tem celular? Com quase toda a 
certeza a resposta a essa pergunta é po-
sitiva, não é mesmo? Várias pessoas, in-
clusive, já me disseram que “isso não é 
pergunta que se faça”, afinal, “quem não 
tem celular hoje em 
dia”? É, o telefone mó-
vel, com sua infinida-
de de funções, passou 
a fazer parte da vida 
moderna de tal forma 
que parece impossí-
vel imaginar nossa 
vida sem ele.

Em tempos re-
motos, na chegada de tal tecnologia em 
solos brasileiros, o custo para se ter um 
aparelho desses era absurdo. Hoje é pos-
sível comprar alguns modelos por va-
lores aceitáveis, embora, claro, existam 
alguns dispositivos com preço injustifi-
cavelmente altos.

Nesse cenário repleto de telefones 
existe um problema comum para muitos 
usuários: deixar o aparelho cair. Por mais 
que isso passe longe de parecer “normal” 
para mim, não são raros os casos que fico 
sabendo com frequência, da mesma for-
ma que é bastante comum ver alguém 
usando o telefone com a tela trincada.

Para tentar evitar prejuízos usuários 
apelam para capas e películas. A “ajuda” 
é mais do que bem-vinda e os aparelhos, 
mais protegidos, passam a “aguentar”, 
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Entrou em vigor no país uma nova versão do 
Código de Ética Médica. O novo diploma, que não 
traz reviravoltas dramáticas em relação ao texto an-
terior, de 2009, pode ser mais bem descrito como 
uma atualização necessária.

Um bom exemplo de adequação ao espírito dos 
tempos atuais é a explicitação dos direitos dos mé-
dicos que padeçam de deficiências físicas —as quais 
passaram, ao lado da raça e das posições políticas, a 
ser elencadas como um dos motivos pelos quais o 
profissional de saúde não pode ser discriminado.

Questões de cunho mais sindical, como as situ-
ações em que o médico está autorizado a recusar-se 
a trabalhar, seja por falta de condições, seja por ob-
jeções de consciência, também foram disciplinadas 
com uma dose adicional de detalhe.

No que provavelmente constitui a novidade 
mais relevante, o Código autoriza médicos a realiza-
rem pesquisas retrospectivas em prontuários, desde 
que autorizados por uma comissão de ética em pes-
quisa. Nesta era de “big data” em que vivemos, os ar-
quivos de hospitais e clínicas escondem informações 
valiosíssimas na forma de correlações das quais nem 
suspeitamos.

Tudo isso está enterrado nos discos de memória 
dos computadores ou nos mais antiquados arquivos 
mortos, mas pesquisadores não tinham acesso a esse 
conhecimento porque era na prática impossível ob-
ter o consentimento informado de todos os pacientes 
envolvidos.

Também no campo da pesquisa, manteve-se a 
proibição do uso de placebo isolado quando existem 
tratamentos efetivos disponíveis. Como regra geral, 
faz todo o sentido —e são poucas as comissões de éti-
ca que autorizariam uma investigação com essa ca-
racterística.

Talvez tivesse sido sábio, entretanto, permitir 
exceções no caso de investigação não sobre drogas 
ou tratamentos mas sobre o próprio efeito placebo. 
Há muito que desconhecemos sobre esse fascinante 
mecanismo psicofisiológico.

Por fim, há que lamentar pelo que os médicos 
deixaram de fazer nessa revisão. O disciplinamento 
da telemedicina, exigência dos tempos modernos, foi 
jogado para resoluções do Conselho Federal de Me-
dicina. Pela amostra que tivemos no início do ano, o 
tema se afigura mais polêmico do que deveria.

Pena também que não se tenha avançado mais 
no reconhecimento da autonomia dos pacientes 
maiores de idade e em pleno gozo de suas funções 
mentais —que deve ser plena, e não limitada.

Editorial

Ética médica

Ranking dos Políticos - Facebook

civilização. Vale dizer: viveríamos lascan-
do pedra.

Essa ideologia, se pudesse, acabaria 
com o imenso usucapião denominado Bra-
sil. Os negros voltariam à África, os invaso-
res brancos seriam banidos para a Europa e 
os índios promoveriam uma continental de-
sapropriação do solo e das malfeitorias aqui 
implantadas. Alerta: os defensores de tão 
escabrosa geopolítica se aborrecerão terri-
velmente se você apontar o racismo embu-
tido nesses conceitos que viriam a dividir 
os brasileiros a partir da eleição de Lula em 
2002.

O estrago foi grande. Não voltamos às 
cavernas como se poderia presumir do dis-
curso retrógrado que condenava o “grande 
capital”, a “grande empresa”, a “grande pro-
priedade”, e para o qual até o nomadismo 
parecia fenômeno reprovável, precursor do 
famigerado neoliberalismo.

No entanto, se não voltamos às cavernas, 
se o agronegócio não acabou e não tocamos 
tambor para chover, os “negócios” foram 
tantos e tão grandes que o país entrou em 
recessão, a economia foi para o saco, as con-
tas nos paraísos fiscais engordaram e os de-
sempregados se contam em oito dígitos. Tal 
história, como se sabe, acabou nos confes-
sionários de Curitiba.

Dois grupos disputam espaço político no 
Brasil. De uma banda, o novo governo, de 
perfil liberal e conservador, inova e alimen-
ta a esperança de que, modernizando-nos, 
podemos escapar do caos. De outra, a opo-
sição, que recicla velhos chavões, bate pal-
mas para Maduro, se aferra ao paleolítico e 
alimenta o caos com esperança de voltar.

PERCIVAL PUGGINA É ARQUITETO, EM-
PRESÁRIO E ESCRITOR

Esperanças imobilizam o país

PRATICAMENTE 1/3
Os impostos correspondem, praticamen-

te, a 33% de tudo o que o país produz. Somen-
te na última semana, do dia 29 de abril a 3 
de maio, segundo o Impostômetro, o valor 
estimado de arrecadação estava em torno de 
R$ 322 milhões. O balanço do Impostômetro 
do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac-MT di-
vulga toda semana, o valor estimado arreca-
dado em Mato Grosso por meio de impostos, 
taxas, multas e contribuições pagos pela po-
pulação mato-grossense à União, ao estado 
e municípios.

IMPOSTÔMETRO
Desde o início do ano até o dia 3 de maio, 

a população do estado já pagou em tributos 
mais de R$ 11,81 bilhões. No ano passado, nes-
te mesmo período, o valor arrecadado pelo 
estado foi de aproximadamente R$ 11,1 bi. A 
variação positiva de 6,4% corresponde a R$ 
710 milhões a mais de impostos pagos pelos 
mato-grossenses nos cinco primeiros meses 
do ano. Mais um fato curioso é que o brasilei-
ro trabalha um pouco mais do que cinco me-
ses só para pagar impostos.

MENSALINHO DA SAÚDE
Investigados por supostos crimes pra-

ticados na prestação de serviços médico 
hospitalares em Mato Grosso, os médicos 
Huark Douglas Correa, Luciano Correia Ri-
beiro e Fábio Liberali Weissheimer ganha-
ram liberdade em decisão proferida na sexta 
(3) graças às colaborações que deram para 
as investigações. Consta da decisão que os 
liberou que o trio admitiu o pagamento de 
mensal de propina a agentes públicos. Com 
base nas novas informações coletadas, a ex-
pectativa é de que nova etapa da operação 
Sangria aconteça em breve.

Os serviços de resgate encontraram ontem (6) as duas caixas-pretas do 
avião no Aeroporto de Sheremetievo, em Moscou. Um total de 41 pessoas mor-
reram e 37 sobreviveram (6 em estado grave). A aeronave tinha decolado no 
domingo às 18h02, mas menos de meia depois o avião retornou ao aeroporto, 
onde realizou uma aterrissagem de emergência. Ao chegar, o avião com seus 
tanques de combustível cheios, colidiu com a pista e explodiu em chamas.

Eu não vou, aqui, falar sobre quais marcas de smartpho-
nes resistem mais ou menos às quedas, pois não tenho a 
menor intenção de fazer “propaganda”. O que deixo claro 
é que independentemente do aparelho ser mais resisten-
te ele pode, sim, sofrer danos mesmo em quedas peque-
nas, afinal, celular não foi feito para cair. Um pouco mais 
de resistência pode ser muito positivo, mas contar com 
isso como “proteção” já seria loucura.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Riccardo Dalla Francesca

PERCIVAL PUGGINA

se os portugueses tivessem tocado 
direto para as Índias, nosso país seria 
hoje o que são as tribos que se manti-
veram sem contato com a civilização

Vivemos tempo demais sob a severa 
influência de uma ideologia escancarada-
mente reacionária. Aliás, com tanto por mo-
dernizar talvez devesse afirmar que ainda 
vivemos tempos remotos, paleolíticos.

Os adeptos dessa ideologia, atuando em 
salas de aula, acorrentando-se a fórmulas 
superadas, se dedicam, por todos os modos, 
a puxar as rédeas da humanidade, da civi-
lização e do país. Foi em nome dessa ideo-
logia, num prenúncio do que estava por vir, 
que saíram às ruas no ano 2000 a vociferar 
contra o Descobrimento.

Vale lembrar os fatos. Aqui no Rio Gran-
de do Sul, Olívio Dutra era governador e Raul 
Pont prefeito da Capital. Um grande relógio 
fora montado no ano anterior pela Rede Glo-
bo em contagem regressiva para o dia 22 de 
abril. Ficava próximo à Usina do Gasômetro. 
Tanta era (e continua sendo) a repulsa pela 
história nacional que, chegado o dia dos fes-
tejos, um grupo de trabalhadores em não sei 
o que resolveu acabar com o relógio.

Espontaneamente, sem qualquer com-
binação, chegaram juntos, na hora certa, 
equipados e bem dispostos. Sua posição so-
bre os 500 Anos afinava-se pelo diapasão do 
petismo que dava as cartas e jogava de mão 
no Estado e na prefeitura. Tocaram fogo no 
artefato sob os olhos atentos da Brigada Mi-
litar, num dia em que oficial circulava sem 
camisa, inspetor de polícia dava ordens para 
capitão e secretário de Estado assistia tudo 
sorrindo. Era a festa dos Outros Quinhentos.

Chamavam de Invasão o feito de Cabral, 
e, por algum motivo obscuro, não o esco-
lheram patrono do MST. É claro que se os 
portugueses tivessem tocado direto para as 
Índias, nosso país seria hoje o que são as tri-
bos que se mantiveram sem contato com a 

IMAGEM DO DIA

“O disciplinamento da telemedicina, 
exigência dos tempos modernos, foi 
jogado para resoluções do Conselho 
Federal de Medicina

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338
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Futuros servidores devem atender alguns requisitos 

Foto: tchélo Figueiredo/Secom

Presidente Jair Bolsonaro se posiciona contra regulação
Prefeita: tesouro aprovou financiamento de quase R$ 100 milhões 

para Sinop 

Foto: Sergio lima

Foto: aSSeSSoria

POSICIONOU-SE

Bolsonaro é contra 
regulação da mídia
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

No fim de semana, 
através de sua conta oficial 
no Twitter, o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL) refutou 
qualquer possibilidade de fa-
zer uma regulamentação da 
mídia no país. As redes so-
ciais também fazem parte da 
refutação do presidente em 
regular a imprensa.

A afirmação do presi-
dente vem dias após o Supre-
mo Tribunal Federal (STF) 
se ver envolvido em censura 
aos veículos Cruzoé e Anta-
gonista, decisão protagoniza-
da pelo ministro Alexandre 
de Moraes, em caso envol-
vendo o presidente do STF, 
Dias Toffoli. “Em meu gover-
no, a chama da democracia 
será mantida sem qualquer 
regulamentação da mídia, aí 
incluídas as (redes) sociais”, 
disse o presidente em sua 
conta no Twitter, na noite do 
último domingo.

O assunto também ocu-
pou as redes sociais de outros 
membros do governo. O mi-
nistro da Justiça e Segurança 
Pública, Sérgio Moro, escre-
veu uma sequência de posta-

gens se posicionando contra-
riamente à regulamentação.

“A resposta às críticas 
injustas da imprensa ou das 
redes sociais não podem ja-
mais ser a censura ou o con-
trole da palavra. Deve ser o 
aprofundamento do deba-
te, o livre intercâmbio das 
ideias. O esclarecimento e 
não o silêncio”, afirmou em 
um dos tuites, pouco antes 
de fazer referência direta à 
mensagem do presidente.

“No ponto, bom lem-
brar que não fosse a vitória 
eleitoral do Pr Jair Bolsonaro, 
estaríamos hoje sob “controle 
social” da mídia e do Judiciá-
rio e que estava expresso no 
programa da oposição “de-
mocrática”. Aliás, Jair Bolso-
naro reafirmou hoje o com-
promisso com a liberdade da 
palavra”.  A regulamentação 
não é tema recente. Em 2015, 
André Figueiredo, então mi-
nistro das Comunicações no 
governo de Dilma Rousseff, já 
havia falado sobre o assunto, 
ratificando a opinião de seu 
antecessor Ricardo Berzoini. 
Segundo ele, a questão não 
era impor alguma ingerência 
sobre a liberdade de impren-
sa, mas atualizar a legislação.

FÁVARO PREOCUPADO
O ex-vice-governador Carlos 

Fávaro (PSD), que acusou a sena-
dora Selma Arruda (PSL) de crime 
eleitoral, vive noites insones, per-
turbado pela delação do ex-secretá-
rio Permínio Pinto, encrencado em 
esquema na Seduc. Fávaro pediu à 
Justiça para ter acesso à delação 
premiada de Permínio. O ex-secre-
tário de Educação teria relatado 
suposto envolvimento do ex-vice-
-governador em esquema de propi-
na que teria pago Caixa 2, na gestão 
passada.  A delação de Permínio 
está sob sigilo. 

VESTIBULANDO

O Partido NOVO começou, um pro-
cesso seletivo para escolher candidatos a 
prefeitos para disputar as eleições de 2020. 
Entre as exigências em Cuiabá, os candida-
tos terão que ter ficha limpa e tenham valo-
res compatíveis aos do partido. No próximo 
dia 17 de maio, representantes do Partido 
Novo estarão em Rondonópolis para apre-
sentar a sociedade as ideias referentes ao 
quadro político nacional. O NOVO definiu 
algumas regras para as edições do ano que 
vem. Somente cidades com 150 filiados ati-
vos até 31 de maio desde ano poderão se 
credenciar ao processo seletivo.

CACHIMBO DA PAZ

A decisão do governador 
Mauro Mendes, de assumir o 
controle da Santa Casa de Mi-
sericórdia de Cuiabá, deixou 
o prefeito Emanuel Pinheiro 
(MDB) em estado de graça. Na 
verdade, EP até torceria para 
que o Paiaguás entrasse no 
circuito, para pôr um fim à no-
vela. Em conversa com jorna-
listas, o prefeito comemorou 
a boa nova, admitiu que esta-
va muito feliz e que, por conta 
disso, iria “tomar uma cerveja”.

diVulgaÇÃo

APÓS AQUISIÇÃO

Governo manterá grande parte dos 
funcionários da Sta. Casa de Cuiabá

PAVIMENTAÇÃO EM SINOP

Tesouro Nacional aprova financiamento de R$ 99 mi 

DA REPORTAGEM

Depois de assumir o 
controle da Santa Casa de 
Cuiabá, o Governo do Esta-
do anunciou que manterá 
grande parte dos funcioná-
rios através de contratação 
temporária. Durante todo o 
fim de semana, o secretário 
de Saúde, Gilberto Figueire-
do, passou trabalhando num 
levantamento geral para dar 
início ao processo de contra-
tação daqueles funcionários 
que se manifestarem inte-
ressados em serem contrata-
dos pelo SES-MT. Mas o se-
cretario já adiantou que não 
só os funcionários que acei-
tarem ficar, como também 
os novos servidores deverão 
atender alguns requisitos.

“Esses profissionais 
têm um vínculo com a Santa 
Casa e não poderão coexis-
tir nas esferas de uma insti-
tuição privada e um hospi-
tal público. Diante disso, o 
Governo do Estado irá dia-
logar com os funcionários 
e representantes de classe, 
visto que pretende manter a 
expressiva maioria daqueles 

DA REPORTAGEM

A prefeita de Sinop, Ro-
sana Martinelli (PR), infor-
mou que o Tesouro Nacional 
aprovou o financiamento de 
R$ 99 milhões para obras de 
infraestrutura e saneamen-
to. O próximo passo será a 
Caixa Econômica Federal 
(CEF) finalizar o contrato 
para que o processo de lici-
tação, para contratação da 
empresa responsável pelas 
obras e serviços a serem re-
alizados, possa acontecer. 
A prefeita declarou que as 
obras devem começar pelos 
asfaltos por ser uma reivin-
dicação antiga dos bairros 
que esperam anos por isso. A 
intenção é que as obras co-
mecem entre julho e agosto 
deste ano.

Rosana informou ao 

profissionais que estiverem 
dispostos a continuar pres-
tando serviços para a unida-
de hospitalar”, pontuou.

Além disso, o Estado 
irá realizar o processo de 
análise para mensurar os 
valores financeiros que se-
rão depositados na conta da 
Justiça do Trabalho para o 

site Só Notícias que devem 
ser contemplados os bairros 
Alto da Glória, Umuarama, 
Setor Industrial Norte, entre 
outros. “Tem ainda o Bela 
Vista, Campo Verde, Jar-
dim Conquista, Rua Alfredo 
Lens, uma parte da Avenida 
das Itaúbas, Jardim do Ouro, 
uma parte do Santa Mônica 
e como muitos outros. Algu-
mas pessoas estavam em dú-
vida se o Distrito Industrial 
Norte e Sul, seriam asfalta-
dos, que é aquela região do 
Brasília até o Grande Tem-
plo e do Grande Templo 
até o Corpo de Bombeiro, 
onde tem madeireiras e al-
gumas ruas que estão fal-
tando ainda o asfaltamento. 
Queremos fazer o asfalto 
e não deixar ruas para trás, 
fechando os bairros com o 
asfaltamento”, concluiu.

pagamento dos salários dos 
funcionários.

“Dez dias é o prazo 
suficiente para o Governo 
do Estado mensurar o va-
lor patrimonial que existe 
na Santa Casa, de imóveis e 
equipamentos. A partir des-
sa avaliação, o Estado irá es-
timar o valor indenizatório 

mensal que será depositado 
para, preferencialmente, 
honrar os compromissos 
trabalhistas”, concluiu o se-
cretário.

No dia de hoje (7), a 
equipe técnica da SES-MT 
definirá, detalhadamente, 
como será o processo de 
contratação dos servidores.

Presidente da AMM foi multado em R$ 7,5 mil 

TCE-MT multa presidente da AMM
por atrasar envio de documentos
DA REPORTAGEM

O Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT) multou em 54,1 
UPFs-MT – convertida para 
o valor da Unidade Padrão 
Fiscal de Mato Grosso para 
maio de 2019, a multa chega 
aos R$ 7,5 mil – o presidente 
da Associação Mato-grossen-
se dos Municípios (AMM), 
Neurilan Fraga (PSD). O mo-
tivo é o atraso no envio de 
documentos de caráter obri-
gatório ao Tribunal. Quem 
determinou a sanção foi a 
conselheira interina Jaqueli-
ne Jacobsen Marques.

Consta na denúncia 
formulada pela Secretaria de 
Controle Externo (Seces) que 
a Associação Mato-grossense 
dos Municípios descumpriu 
o prazo de envio de 16 docu-
mentos de remessa obriga-
tória ao Tribunal de Contas. 
Desses, 11 não foram envia-
dos e cinco foram encami-

nhados fora do prazo.
Somente após ser de-

clarado revel é que ele apre-
sentou defesa alegando o 
envio das informações por 
meio do Sistema Aplic era 
terceirizado para uma em-
presa contratada. Argumen-
tou que em junho de 2017 
houve troca da contadora da 
Associação e com isso hou-
ve atraso no encerramento 
dos balancetes referentes aos 
meses de março, abril, maio 
e junho de 2017.

Observou que a nova 
contadora ao assumir a fun-
ção e tomar conhecimento 
de algumas inconsistências, 
solicitou a reabertura do 
Sistema Aplic junto ao TCE, 
para que, após a realização 
das correções, a empresa res-
ponsável realizasse os envios 
mensais. 

O Ministério Público de 
Contas, em seu parecer, res-
saltou que, segundo as regras 
trazidas pela Lei Orgânica 

ATRASO NO ENVIO | Neurilan se defende dizendo que envio era feito por empresa terceirizadatante
Foto: diVulgaÇÃo

do TCE, cabe ao gestor a res-
ponsabilidade pelo envio das 
informações obrigatórias 
ao Tribunal de Contas e de 
prestação de contas seja por 

meio eletrônico ou físico.
“Informo que a multa 

deverá ser recolhida aos co-
fres do Fundo de Reapare-
lhamento e Modernização 

do Tribunal de Contas do 
Estado de Mato Grosso, no 
prazo de 60 dias, a contar da 
publicação da presente deci-
são”, observou a conselheira. 

O não pagamento da 
multa resultará na inclusão 
do nome do gestor no ca-
dastro de inadimplentes do 
TCE.
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CHARGE DO DIA

Fátima Bernardes exibe 
aliança de compromisso 
com Túlio Gadêlha

Fátima Bernardes exibiu uma aliança 
de compromisso com Túlio Gadêlha, no 
dedo anelar, no último fim de semana, em 
algumas publicações nas redes sociais, du-
rante o aniversário de uma amiga. Na últi-
ma sexta-feira (4), a apresentadora já havia 
aparecido com o anel no “Encontro”, da TV 
Globo.  A nova fase na relação da jornalista 
com o deputado coincide com a data que 
os pombinhos completam dois anos que se 
conhecem.

Apesar de o casal ter se visto pela pri-
meira vez há dois anos, o relacionamento 
engrenou apenas alguns meses depois. 
Antes disso, houve apenas algumas trocas 
de mensagens.

Vale destacar que desde que assumi-
ram o romance, Fátima e Túlio não fazem 
a menor questão de esconder o amor que 
sentem um pelo outro. Inclusive, sempre 
que podem estão juntos. Entretanto, os en-
contro não são sempre possíveis de acon-
tecer já que a famosa mora no Rio de Ja-
neiro, enquanto o político vive em Recife, 
Pernambuco.

Nasce o primeiro filho 
de Meghan Markle 
e príncipe Harry

Meghan Markle, mulher do príncipe 
Harry, da Inglaterra, deu à luz um menino 
nesta segunda-feira, 6. O bebê, que nas-
ceu com 3,2 quilos, é o primeiro do casal 
e o sétimo na linha de sucessão ao trono 
britânico, ficando atrás do avô Charles, do 
tio William, dos primos George, Charlotte 
e Louis, e de seu pai. Logo após o anúncio, 
o príncipe Harry falou com a imprensa 
sobre o nascimento do bebê. “Mãe e filho 
estão muito bem. Tem sido a experiência 
mais incrível que eu poderia ter imagina-
do”, disse. “Como qualquer mulher faz o 
que faz está além da nossa compreensão, 
mas estamos muito animados e gratos por 
todo o amor e apoio de todos.” De acordo 
com o duque, o casal ainda está pensan-
do no nome que dará para a criança. “O 
bebê está um pouco atrasado, então tive-
mos um tempinho para pensar nisso, é a 
próxima coisa. Nós provavelmente vere-
mos vocês novamente em dois dias, como 
planejado.” O nome do bebê é alvo, como 
tradição, de inúmeras apostas. Os favori-
tos do público são Arthur, Albert, James, 
Charles e Philip.

Quebra de tradições - Meghan e o prín-
cipe Harry pediram aos fãs que não man-
dem presentes para o bebê e, em vez dis-
so, façam doações a quatro instituições 
não-governamentais escolhidas por eles. 
Em abril, o Palácio de Buckingham emitiu 
um comunicado revelando o desejo do ca-
sal por privacidade durante a chegada do 
bebê. “Suas Altezas Reais tomaram a de-
cisão pessoal de manter os planos sobre a 
chegada do bebê privados. O duque e a du-
quesa estão ansiosos para compartilhar 
as notícias com todos assim que tiverem 
tido a oportunidade de celebrar de manei-
ra privada como uma nova família.”

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Débora Falabella e 
Murilo Benício terminam 
o relacionamento de sete 
anos, diz colunista
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Débora Falabella e Murilo Benício não estão 
mais juntos. Segundo informações do colunista Leo 
Dias, o casal colocou um ponto final no relaciona-
mento após sete anos. O motivo do término não foi 
divulgado. 

Débora e Murilo começaram a namorar em 2012, 
quando contracenaram juntos em Avenida Brasil. 
Sempre reservados, os atores não davam muitos de-
talhes sobre a relação. Recentemente, os dois esta-
vam juntos na série Se Eu Fechar Os Olhos Agora, 
de 2018. 

Os dois moravam juntos e se dividiam entre as 
casas que tinham no Rio de Janeiro e em São Paulo. 
Eles não exibiam mais aliança em fotos desde ja-
neiro deste ano. Procurada pelo ESTRELANDO, a as-
sessoria de imprensa dos atores não foi encontrada 
para confirmar a informação. 
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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. 

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

BOLETIM SINE 

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

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 incom-
pleto;
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 
completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior comple-
to;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e 
CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino su-
perior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com experiên-
cia 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 disponibilida-
de 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 ensi-
no médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino mé-
dio 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 
completo e conhecimento em peças de oficinas;
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 ex-
clusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com ex-
periência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com en-
sino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino médio 
completo;
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 classificador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e 
ensino 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 finais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com referên-
cias;
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 supe-
rior completo em publicidade/marketing ou adminis-
tração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, 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 frigorífico, 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 
ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétri-
cos, com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, com 
experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com expe-
riência;
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 certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com en-
sino 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 experi-
ência;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com en-
sino 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 oficina, com ensino mé-
dio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Deficiência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso téc-
nico 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 seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim 
Botânico – 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

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 – MT. Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAÍSO III em Sinop-
MT 03 Dormitórios sendo 01 suíte 
com closet Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis planejados 
e churrasqueira 03 Banheiros 02 
Vagas cobertas na garagem 184,00m² 
Construído | Terreno 320m² Imóvel 
averbado Contato: (66) 3531-7222 / 9 
9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE - 
R$115.000,00 Detalhes do imóvel 
360 m² Descrição  quadra 14 lote 05 
12 x 30 (360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 Detalhes 
do imóvel 436 m² Descrição Rua 
Canoa Quebrada Quadra 26 Lote 11, 
com 436,82 m² sendo 16,92 frente 
para rua. Imobiliária Mato Grosso Av. 
dos Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-4489

TERRENO de 10x25= 250 m² centro 
do Alto da Gloria aceita proposta 
avista tem desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

TERRENO à venda no Aquarela 
das Artes em Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas anuais de R$ 
7.880,00 + 91 parcelas de R$ 1.207,60 
(66) 99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No Residencial 
Paris Sinop Na Quadra 03(66) 99977-

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 
x 40 (475m²) bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada do Lavabo 
em pedra espanhola Imobiliária 

ZAGO TRANSPORTES LTDA, CNPJ:14.999.430/0001-73 , 
torna público que requereu junto a Secretaria de Agricultura 
e Meio Ambiente de Sorriso - MT - SAMA, as Licenças Pré-
via (LP) , de Instalação (LI) e Operação (LO), da atividade 
principal de: 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e repa-
ração mecânica de veículos automotores (particular - frota 
própria de caminhões). Implantado no Município de Sorriso 
- MT, endereço: Rua Mário Quintana, lotes 01 e 02, quadra 
07A , Bairro Industrial Nova Prata. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751). 

AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., 
CNPJ: 55.962.369/0020-30, torna público que requereu 
junto a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sor-
riso - MT - SAMA, as Licenças Prévia (LP) , de Instalação 
(LI) e Operação (LO), da atividade principal de: 45.20-0-01 
- Serviços de manutenção e reparação mecânica de veícu-
los automotores. Implantado no Município de Sorriso - MT, 
endereço: Av. Perimetral Sudeste, nº 9083 , Bairro Jardim 
Tropical. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal 
Ane C. Barceli 66-999766751). 

SC CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI CNPJ 
nº 30.604.585/0001-10, torna público que requereu junto 
à Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LI-
CENÇA PRÉVIA E LICENÇA DE INSTALAÇÃO, para a 
atividade de: Condomínio Multifamiliar, o empreendimen-
to está localizado na Rua Novo Horizonte esq. c/ Estrada 
Amélia, Residencial Novo Horizonte – Sinop/MT. Não foi 
determinado EIA/RIMA. Elaboração: Ana Paula S. O. Ca-
margo – Eng. Florestal, Esp. em Gestão, Auditoria e Perícia 
Ambiental (066 9 9911-1030).

LG MADEIRASD LTDA,  CNPJ Nº 01.617.899/0001-59, 
firma Jurídica, Torna público que requereu  junto a Secreta-
ria  de Estado do Meio Ambiente - SEMA,  a RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO, COM Alteração de Razão 
Social(Endereço), Aproveitamento de Licença,   para a 
atividade de Serraria, Beneficiamento  e Comercialização 
de Madeiras,   localizada na Av. Integração  420, Lote 89,  
Chácaras -  Município de Sinop – MT. Não EIA /RIMA.

NS DE FARIAS - ME, CNPJ n° 17.537.570/0001-18 torna 
público que requereu a Comissão Municipal de Agricultura, 
Pecuária, Assuntos Fundiários e Meio Ambiente de Colí-
der - MT, a Licença de Operação da empresa denominada, 
PALLETS, localizada na Avenida 02 B, LOTES 03 E04 – 
Setor iNDUSTRIAL PARTE II – Colíder.

NELVO BELE - MEI, CNPJ: 33.165.438/0001-89, localiza-
do na Rua João Pedro Moreira de Carvalho n° 3.094 - Sala 
B, Setor Industrial, Sinop MT, Torna-se Público que reque-
reu à Secretária Municipal do Meio Ambiente, a Licença de 
Instalação (LI), Licença Prévia (LP) e Licença de Operação 
(LO), para Atividade Serviços de manutenção e reparação 
de veículos automotores no município de Sinop-MT.

MADEIRANIT MADEIRAS LTDA, CNPJ: 01.058.563/0003-
70 torna público que requereu a SEMA - Secretaria Esta-
dual do Meio Ambiente, a Renovação da Licença de Ope-
ração – LO para serrarias com beneficiamento de madeira 
localizada no município de Juara  - MT. Não EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 031/2019-SRP 

 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro Substituto, no uso 
de suas atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresa: LP COMERCIO E PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS LTDA-EPP, no item 42, no valor total de R$ 29.700,00 (Vinte nove mil e 
setecentos reais); INSTRUTHERM INSTRUMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA, nos itens 07 e 
09, no valor total de R$ 6.580,60 (seis mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta 
centavos).  Juina-MT, 03 de maio de 2019.  
 

Jose Carlos Divivo 
Pregoeiro Substituto - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 019/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato representada por sua 
Pregoeira designada pela Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna público aos 
interessados que realizará licitação no dia 20/05/2019, às 08H00, para FUTURA E 
EVEMTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 
MARMITEX E REFEIÇÃO (ALMOÇO), COM OBJETIVO DE ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS 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 08H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 03 de maio de 2019. 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 
Antônio Mafini 

Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
EXTRATOS DE CONTRATOS (Fundamento Legal Geral Lei 8.666/93 e alterações) 

CONTRATO Nº 016/2019 – DATA: 06/05/19 – OBJETO: CONSTRUÇÃO DA GARAGEM 
MUNICIPAL NO DISTRITO ENTRE RIOS – CONTRATADO: J. LEOCÁDIO ROCHA ME - 
CNPJ 08.797.114/0001-16 – VALOR DO CONTRATO: R$ 79.185,40 - VIGÊNCIA: 
06/05/2020 - ORIGEM: TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019.   
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 SRP 

 
O município de Nova Ubiratã-MT torna público que realizará no dia 20/05/2019, às 
08h00min, na rua. Pará, 1.850, jardim santa helena licitação destinada ao Registro 
de preços para futura e eventual aquisição de caminhão Tipo caçamba basculante - 
novo zero km, atendendo o CONTRATO DE REPASSE Nº 870475/2018/MAPA/CAIXA. 
Os interessados poderão consultar o edital e obter informações, ou adquiri-lo, na 
sala de licitações, no horário de expediente da prefeitura ou obtê-lo no site 
www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã-MT, 06 de maio de 2019. 
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
secretário de administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA- MT 
TERMO DE RETIFICAÇÃO DE EDITAL 
PREGÃO PRESENCIAL N° 018/2019 

 
O Município de Vera/MT, por meio de seu Pregoeiro Oficial, torna público a 
Retificação do Edital do Pregão Presencial Nº 018/2019, cujo objeto visa 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, atendendo aos princípios que 
norteiam a Gestão Pública, em face de modificações necessárias, torna publica a 
alteração no Termo de Referência do Edital, para assim constar: ONDE LÊ-SE: Item 
15.1.1 (Edital) e 4.1.2 (Termo de Referência); O veículo/equipamento deverá ser 
entregue de segunda à sexta–feira, das 07h00min às 13h00min, no Paço Municipal, 
sem ônus para a Contratante. LEIA-SE: Item 15.1.1 (Edital) e 4.1.2 (Termo de 
Referência); O veículo caminhão, tipo cavalo mecânico deverá ser entregue pela 
licitante vencedora, na sede da Prefeitura Municipal de Vera, devidamente 
emplacado, no prazo descrito no item 4.1, de segunda à sexta–feira, das 07h00min 
às 13h00min, sem ônus para a Contratante. INCLUA-SE: Item 15.1.2 (Edital) e 4.1.3 
(Termo de Referência); O implemento rodoviário, tipo prancha semi reboque, será 
retirado pela Prefeitura Municipal de Vera às suas expensas, na sede da licitante 
vencedora, devidamente emplacado, no prazo descrito no Edital e Termo. Os 
demais itens do Edital publicados até a presente data permanecem inalterados em 
suas funções. 
 

Vera – MT, 06 de Maio de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
Pregoeiro – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
EDITAL TOMADA DE PREÇOS Nº 003/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para realizar a Ampliação 
da Padaria Municipal, visando ampliar o atendimento e a qualidade da 
merenda encaminhada para as Unidades Escolares, propiciando uma 
estrutura física adequada que atenda as prioridades trabalhistas, 
nutricionais e da Vigilância Sanitária. Data: 27/05/2019. 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, 23/05/2019. Visita: 
Entre os dias 07/05/2019 até 24/05/2019. 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, 06 de Maio de 2019.
Paulo Henrique Brincker. Presidente CPL

AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 028/2019

O Município de Lucas do Rio Verde – MT, através da Pregoeira e Equipe 
de Apoio  torna público que o procedimento licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 031/2019 que tratava da “Contratação de serviços de 
arbitragem em eventos esportivos, jogos escolares e escolinhas do 
município a serem realizados pela Secretaria Municipal de Esporte e 
Lazer e pela secretaria Municipal de  Educação, no Município de Lucas do 
Rio Verde – MT. ” FICA NO PRESENTE ATO ANULADO EM TODOS OS 
SEUS TERMOS, para conhecimento dos licitantes e de quem mais 
interessar possa, por razões de interesse público decorrente de fato 
superveniente devidamente comprovado, conforme decisão 
circunstanciada inserta no processo licitatório.
Lucas Do Rio Verde - MT, 06 de Maio de 2019. 
Jéssica Regina Wohlemberg. Pregoeira

AVISO DE ANULAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2019
REGISTRO DE PREÇOS Nº 029/2019

O Município de Lucas do Rio Verde – MT, através da Pregoeira e Equipe 
de Apoio  torna público que o procedimento licitatório modalidade Pregão 
Presencial nº 032/2019 que tratava da “Contratação de serviços de 
acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, 
alimentação e alojamento para atletas Luverdenses que participarão de 
eventos a nível Local, Regional, Estadual e Nacional. ” FICA NO 
PRESENTE ATO ANULADO EM TODOS OS SEUS TERMOS, para 
conhecimento dos licitantes e de quem mais interessar possa, por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, conforme decisão circunstanciada inserta no processo 
licitatório. Lucas Do Rio Verde - MT, 06 de Maio de 2019. 
Jéssica Regina Wohlemberg. Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2019
Objeto: Pregão Presencial para a Contratação de empresa para 
fornecimento de veículo tipo furgão de carga, para uso do Almoxarifado 
Central do Município de Lucas do Rio Verde-MT. Dia: 23 de maio de 2019. 
Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30 às 14:00 horas, do 
dia 23 de maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00 horas, 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: 78455-000 – Fone: 65 549 8300 e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98)
Lucas do Rio Verde-MT, 06 de maio de 2019.
Jéssica Regina Wohlemberg. Pregoeira

CERTIDÃO
O Município de Lucas do Rio Verde, por meio da Secretária Municipal de 
Administração a Sra. ANDRESSA LUCIANA FRIZZO, certifica para os 
devidos fins que o Contrato n. 064/2018,  que trata da Contratação de 
empresa para fornecimento de Patrulha Agrícola para estruturar e apoiar a 
agricultura familiar do Município Lucas do Rio Verde, através da 
ampliação de meta do contrato de Repasse nº 830843/2016, Processo 
Caixa nº 1031658-82/2016/MDA, Contratada a empresa JHONNY 
MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob o n. 
24.184.923/0001-09, com sede na Rod RS 122, KM 17, 18325 – Bairro Rio 
Branco, na cidade de São Sebastião do Caí, Estado Rio Grande do Sul, 
teve sua vigência contratual extinta na data de 16 de fevereiro de 2019, 
pelo advento do termo contratual, no entanto, importante ressaltar que a 
empresa não cumpriu com a entrega do objeto, instaurou-se o Processo 
Administrativo Nº 010/2019, devidamente publicado no Diário Oficial de 
Contas do Estado – TCE/MT na data de 03 de abril de 2019, processo em 
andamento. Lucas do Rio Verde-MT, 30 de abril de 2019
Andressa Luciana Frizzo. Secretária Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2019

A Prefeitura Municipal de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, torna 
público através da Comissão Permanente de Licitação, que fará realizar 
às 14:00 horas do dia 10/06/2019, nos termos da Lei 8.666/93, 
concorrência do tipo maior oferta por item, destinada à alienação (venda) 
de lotes,  localizados no Distrito Ranchão. O edital completo poderá ser 
a c e s s a d o  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o  p e l o  e - m a i l  
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo e – 
mail: licitacao@novamutum.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser 
obtidas com a Comissão Permanente de Licitação, de segunda a sexta 
das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, na sede da 
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, ou pelo telefone (065) 3308-5400.
Nova Mutum – MT, 06 de maio de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves 
Presidente da CPL 



Sinop estreou vencendo o Iporá por 2 a 0 
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Melhor estreia, impossível:
Sinop bate Iporá fora de casa
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC estreou 
pela Série D do Campeona-
to Brasileiro com uma ótima 
vitória. Jogando fora de casa, 
a equipe superou o Iporá-
-GO por 2 a 0 e marcou seus 
primeiros três pontos na 
competição. A partida foi 
disputada domingo, no Es-
tádio Francisco José Ferreira, 
em Iporá.

Com a vitória, o Sinop 
chega à liderança da chave ao 
lado do Corumbaense-MS, 
que venceu o Palmas-TO por 
3 a 2, em Corumbá. Na pró-
xima rodada, o Galo recebe 
a equipe sul-mato-grossense 
no Estádio Gigante do Norte, 
domingo (12), às 16. Os lan-
ternas da chave jogam na ca-
pital tocantinense.

O JOGO
Mais de um mês parado 

após a eliminação nas quar-
tas de final do Campeona-
to Mato-grossense, o Sinop 
voltou a uma partida oficial 
para enfrentar o Iporá-GO, 
que terminou na 10ª posição 
no Goianão, um ponto e uma 
posição acima do primeiro 
rebaixado. Sinais de que a 

equipe estaria enfraquecida?
Como no futebol não 

existe time bobo, o Sinop 
jogou fora de casa com uma 
postura cautelosa, mas logo 
percebeu que o adversário 
não era lá aquelas coisas. 
Tanto é que aos 12 minutos, 
o meia esquerda Lagoa rece-
beu e disparou para abrir o 
placar. Apesar do gol, o Galo 
não mudou sua postura e o 
jogo teve lances para ambos 
os lados. Mas como as coisas 
favoreciam os visitantes, aos 
37 da etapa inicial, o velho 
conhecido lateral-esquerdo 
Maycon, de volta após pou-
co mais de um ano longe da 
equipe, fez bela jogada e foi 
derrubado pelo goleiro. O 
centroavante Ávila bateu e 
marcou o segundo gol.

Na segunda etapa, o 
ritmo caiu um pouco, e o Si-
nop se acomodou na partida. 
Tanto é que o meia Batista 
quase entregou o ouro ao 
recuar na fogueira uma bola 
para o goleiro Guilherme, 
lance que quase culminou 
em gol do Iporá. O arqueiro, 
por sinal, estava inspirado. 
Em lance de pênalti para o 
Iporá, Guilherme segurou a 
cobrança e garantiu o placar 
de 2 a 0 para o Sinop.

SÉRIE D | Galo do Norte foi até Goiás e superou mandantes na primeira rodada do Grupo A10
Foto: Divulgação

FLAMENGO

Reservas vão bem e dão 
opções para Abel 
“dissipar nuvem”

Foto: Marcos ribolli

Foto: EDuarDo torrEs

Hugo Moura na marcação sobre Antony 
Equipe mato-grossense levou 2 a 0 do São José em 

Porto Alegre 

DA REPORTAGEM

Abel Braga mencionou 
duas vezes, em entrevista, 
depois do empate por 1 a 1 
com o São Paulo, que o Fla-
mengo convive com uma 
nuvem que precisa ser dissi-
pada. A nuvem traz a assom-
bração de eliminações pre-
coces do clube em edições 
recentes da Libertadores – e 
também carrega a oscilação 
no rendimento do time em 
2019. E para dissipá-la, o 
treinador ganhou uma arma 
de última hora: o fortaleci-
mento dos reservas.

Foi com um time de 
suplentes que o Flamengo 
quase venceu o São Paulo no 
Morumbi. O time de Abelão 
saiu na frente no primeiro 
tempo, gol de Berrío, e re-
sistiu à pressão adversária 
quase até o fim – acabou va-

zado em gol de Tchê Tchê, 
aproveitando rebote de óti-
ma defesa de César. Joga-
dores pouco aproveitados, 
quase esquecidos, tiveram 
desempenho surpreendente. 
E agora podem chacoalhar 
as convicções do treinador 
no jogo mais importante do 
semestre: quarta-feira, em 
Montevidéu, contra o Peña-
rol, valendo classificação 
para as oitavas de final da Li-
bertadores.

O Flamengo joga pelo 
empate na capital uruguaia, 
mas o próprio Abel já garan-
tiu que essa vantagem não 
o fará mudar a forma de o 
time jogar. Não será, garante 
ele, uma equipe mais defen-
siva. A estrutura será man-
tida, e aqueles que se desta-
caram contra o São Paulo, 
caso sejam utilizados, serão 
encaixados nela.

SÉRIE C

Luverdense perde para o São
José e segue sem vencer
DA REPORTAGEM

Na tarde de sábado (4), 
no Estádio Passo d’Areia, em 
Porto Alegre, o Luverdense 
sofreu sua primeira derrota 
na Sèrie C do Campeonato 
Brasileiro: 2 a 0 para o São 
José/RS, pela segunda roda-
da da competição. O time 
gaúcho fez os dois gols no 
segundo tempo da partida, 
com Maradona aos 18 mi-
nutos e Rafael Tavares, que 
já jogou no Verdão do Norte 

e fechou o placar aos 40.
Com a derrota, o time 

de Lucas do Rio Verde per-
manece com um ponto no 
Grupo B e ocupa a 9ª posi-
ção, dentro da zona de re-
baixamento. Já o São José 
está na segunda posição, 
com quatro pontos. Na pró-
xima rodada, o LEC recebe 
o Remo, no Estádio Passo 
das Emas, em busca da re-
abilitação na competição 
nacional, no sábado (11), às 
16h15.

SÉRIE B

De virada, Cuiabá vence o
Operário-PR e mantém 100%

Foto: asscoM

Cuiabá venceu o Operário de virada na Arena 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Foi emocionante, de vi-
rada, quase que tudo vai por 
água abaixo no último lance 
do jogo, mas o Cuiabá ven-
ceu em sua estreia em casa 
na Série B do Brasileiro, ao 
vencer e espantar o Operá-
rio-PR, o Fantasma, por 2 a 1, 
na Arena Pantanal, na noite 
de sábado.

O time paranaense saiu 
na frente aos 13 do primeiro 
tempo, com Felipe Augusto. 
O Dourado não se abateu, 
seguiu no ataque e buscou 
a virada ainda no primeiro 
tempo. Alê, aos 23, e Júnior 
Todinho, em dividida com o 
zagueiro Allan Viera, aos 37, 
marcaram para o Cuiabá.

Na segunda etapa, o 
Cuiabá chegou a criar boas 
chances para ampliar, teve 
um gol anulado, mas quase 

sofreu o empate nos acrés-
cimos, após cruzamento na 
área e bola desviada pelo ata-
que paranaense.

Com a vitória, o Cuiabá 
faz seis pontos em dois jogos 

e assume o segundo lugar na 
classificação, somente atrás 
do Botafogo-SP, que tam-
bém soma seis pontos, mas 
tem um gol a mais no saldo.

O Dourado volta a jogar 

no sábado (11), novamen-
te na Arena Pantanal, dian-
te do Paraná, às 18h. O jogo 
teve um público pagante de 
4.590, para um total de 5.374. 
A renda foi de R$ 98.710.
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Motivos: irregularidade no cadastro ou ausência de movimentação 

Bolsa Família pode ser cancelado 
por falta de saque de beneficiados
DA REPORTAGEM

Pelo menos 260 famílias 
em Sinop correm o risco 
de perderem o benefício do 
Bolsa Família porque não 
estão realizando o saque do 
dinheiro disponibilizado 
mensalmente pelo programa 
social, do Governo Federal. 
O grupo pode ter o benefício 
cancelado caso não regulari-
ze a situação.

Conforme explica a co-
ordenadora do Bolsa Fa-
mília no município, Neuza 
Bertelli, o cancelamento do 
programa pode ocorrer me-
diante quatro circunstâncias: 
pela ausência de movimen-
tação e/ou saque do benefí-
cio, desatualização cadastral, 
prestação de informações 
incorretas e renda acima da 
declarada. Em se tratando 
da não retirada dos valores, 
explica a gestora, o Governo 
Federal determina que o di-
nheiro deve ser sacado em, 
no máximo, 90 dias. Caso 
não ocorra a operação, ele 
retorna para a União. 

“Isto porque o Governo 
entende que aquela família 
já não mais está precisan-
do do benefício e ocorre o 
cancelamento automático. É 
importante e necessário que 
as famílias retirem o dinhei-
ro, pois ele não pode ficar 
acumulando”, frisou Neuza. 

Na relação de 260 famí-
lias que foram incorporadas 
ao programa, mas não estão 
sacando o benefício, cons-
tam perfis diversos, entre os 
quais, de pessoas em situação 
de rua, o que dificulta a loca-
lização destas pelo poder pú-
blico municipal. Em caso de 
dúvidas e/ou informações, 
as famílias podem procurar a 
Caixa Econômica Federal ou 
entrarem em contato com a 
gestão do Bolsa Família pelo 
telefone (66) 3531-2791. Ou-
tra orientação aos beneficiá-
rios é que procurem o Centro 
de Assistência Social (CRAS) 
da territorialidade para con-
firmarem se as informações 
cadastrais estão todas com-
pletas e em dia. O programa 
federal efetua o pagamento 

BENEFÍCIO | Grupo de 260 famílias pode ter o benefício cancelado caso não regularize a situação
Foto: Divulgação

Foto: ares soares/uniFor

Foto: Divulgação

Foto: PM-Mt/ Divulgação

ENSINO MÉDIO

Começam inscrições do Enem 2019

VILA RICA

Avião parte ao meio após queda

SORRISO

45 veículos são 
apreendidos em
festa do Comando 
Vermelho

Prova será aplicada em dois domingos: 3 e 10 de novembro

Segundo a PM, foram apreendidos 16 carros e 29 motocicletas 

Partes de aeronave ficaram espalhadas na rodovia 

DA REPORTAGEM

Começou nesta segun-
da-feira (6) o prazo para as 
inscrições do Exame Nacio-
nal do Ensino Médio (Enem) 
de 2019. O cadastro deve ser 
feito pelo site oficial da pro-
va (https://enem.inep.gov.
br/participante/) e vai até 
17 de maio. A taxa de inscri-
ção é de R$ 85. Neste ano, a 
prova será aplicada em dois 
domingos seguidos: 3 e 10 de 
novembro.

Mesmo quem obteve 
a isenção desse pagamento 
precisa se inscrever. Os can-
didatos que não têm isenção 
devem pagar a taxa entre 6 
e 23 de maio, em agências 
bancárias, casas lotéricas e 
correios.

Para fazer a inscrição, 
é necessário informar o nú-
mero do CPF e do RG. Pelo 
site, será criada uma senha 
de acesso que também per-

DA REPORTAGEM

Uma equipe do Sexto 
Serviço Regional de Inves-
tigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (Seripa), 
órgão regional do Centro de 
Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa), fez uma perícia no 
avião que caiu em Vila Rica 
na sexta-feira (3), para tentar 
identificar as causas do aci-
dente.

Até a chegada dos in-
vestigadores, os destroços da 
aeronave, prefixo PT-RZN, 
que partiu ao meio após ten-
tar arremeter, atravessar a 
BR-158 e cair do outro lado 
da rodovia, foram monitora-
dos por policiais, segundo a 
Polícia Civil de Vila Rica.

A bordo do avião esta-
vam o irmão do ex-gover-
nador de Goiás Marconi Pe-
rillo, Antônio Pires Perillo, o 
advogado João Paulo Brze-
zinski da Cunha, e o piloto. 
O piloto informou à polícia 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na madrugada de do-
mingo (5), mais de 30 pes-
soas foram conduzidas à de-
legacia após serem flagradas 
em uma festa, supostamente 
organizada pelo Comando 
Vermelho em Sorriso, regada 
a drogas e bebidas. Segundo 
relatório da Polícia Militar, 
no total foram apreendidos 
45 veículos (16 carros e 29 
motocicletas), 89 celulares, 
R$ 2,3 mil em dinheiro, três 
porções de maconha e três de 
cocaína.

A PM também divulgou 
o número exato de pessoas 
conduzidas à delegacia. Ao 
todo, foram apreendidas 13 
garotas menores de 18 anos, 
11 garotos, cinco homens 
adultos e quatro mulheres. 
Além disso, 120 pessoas fo-
ram checadas e quem não 
tinha nada de ilícito foi li-
berado. Agora, a Polícia Ci-
vil passa a investigar quem 
seriam os responsáveis pela 
festa que, supostamente, te-
ria sido organizada pelo Co-
mando Vermelho com a fina-
lidade de arrecadar dinheiro 
para a facção.

as luzes do trem de pouso 
não acenderam, houve uma 
falha no motor e o avião caiu 
em uma área de pasto.

Conforme o Seripa, a 
ação inicial é o começo do 
processo de investigação e 
possui o objetivo de coletar 
dados, fotografar cenas, re-
tirar partes da aeronave para 
análise, reunir documentos e 
ouvir relatos de pessoas que 
possam ter observado a se-
quência do acidente.

A investigação realiza-
da pelo Cenipa tem o obje-
tivo de prevenir que novos 
acidentes com as mesmas 
características ocorram. Pe-
rillo e o advogado tiveram 
ferimentos leves e foram 
atendidos em uma unidade 
de saúde do município. O 
piloto saiu ileso.

SEQUESTRO
E AMEAÇA
Conforme a Polícia Ci-

vil, no dia anterior ao aciden-
te, quinta (2), Antônio Perillo 

COBRA NO 
SUPERMERCADO

Uma cobra da espécie muçurana 
foi encontrada no motor de um veícu-
lo estacionado em supermercado em 
Sinop. Conhecida popularmente como 
‘cobra que bebe leite’, o réptil foi res-
gatado e solto em uma área de mata. O 
caso foi registrado na Avenida dos In-
gás, no Bairro Jardim das Violetas. O 
animal foi avistado pelos funcionários 
do estabelecimento que acionaram o 
Corpo de Bombeiros. Os miliares captu-
raram o animal e o soltou em uma re-
gião de mata próximo ao aeroporto.

DENGUE MATA 
CRIANÇA

Uma criança de 10 anos morreu com 
quadro grave de dengue em Primavera do 
Leste, a 239 km de Cuiabá. A menina deu 
entrada na Unidade de Terapia Intensiva 
(UPA) da cidade às 22h de sexta-feira (3), 
com febre e dores pelo corpo, e faleceu no 
sábado (4). Ela foi avaliada pelo plantonista, 
medicada e mantida em observação. Foram 
solicitados exames laboratoriais para con-
firmar se foi mesmo dengue hemorrágica. 
Na manhã de sábado, a pediatra solicitou 
vaga para UTI pediátrica pela Central de 
Regulação porque o quadro dela se agravou.

ESCOLA 
INTERDITADA
Os pais que levaram os filhos para a creche 
municipal Maria Arlene Neves, em Tangará da 
Serra, a 242 km de Cuiabá, foram surpreendi-
dos pela interdição da unidade. A secretaria 
municipal de Educação cumpriu uma determi-
nação da Justiça, que acolheu uma denúncia 
do Ministério Público Estadual (MPE), sobre as 
más condições do local. A denúncia do MPE 
apontou que o centro de ensino, com a pintura 
desgastada, pisos quebrados, banheiros sem 
vasos sanitários e fiação elétrica exposta se 
tornou um local inadequado para abrigar as 
256 crianças, com idades entre 1 e 5 anos.

Divulgação

mitirá verificar o cartão de 
confirmação e os resultados 
do candidato.

Também é preciso ter 
um número de celular e um 
e-mail válidos para que o 
Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira (Inep), que 
organiza a prova, envie co-
municados diretamente aos 
candidatos.

Segundo o Inep, até 17 
de maio o candidato ainda 
poderá atualizar dados de 
contato, trocar o município 
de provas, mudar a opção de 
língua estrangeira e alterar 
atendimento especializado 
e/ou específico. Para os can-
didatos que precisam dessa 
atenção diferenciada, como 
pessoas com deficiência ou 
lactantes, a solicitação deve 
ser feita também até 17 de 
maio. Entre 20 e 24 de maio, 
os candidatos que desejarem 
poderão fazer a solicitação 

do benefício às famílias me-
diante duas exigências e que 
tomam como base as áreas 
da Saúde e da Educação. Na 
primeira delas, é necessária 
a manutenção da vacinação 
em dia, registro do peso e da 
altura das crianças de até 7 
anos e realização do pré-na-
tal pelas gestantes, conforme 
o Governo. Já na Educação, 
a atenção deve estar sobre a 
frequência em aula daquelas 
crianças cujas famílias estão 
cadastradas. De acordo com 
a União, a frequência míni-
ma é de 85% das aulas para 
crianças e adolescentes dos 
6 aos 15 anos e de 75% para 
jovens de 16 e 17 anos.

No município, diferentes 
ações vêm sendo idealizadas 
pelo poder público munici-
pal para assegurar o cumpri-
mento das metas instituídas. 
A Secretaria de Saúde, por 
exemplo, vem percorren-
do, desde o início do mês, 
escolas públicas estaduais e 
municipais para realizar a 
pesagem de crianças. “Até o 
momento, já foram identi-

de atendimento pelo nome 
social - caso prefiram não ser 
chamados pelo nome do re-
gistro civil.

O cartão de confirma-
ção será disponibilizado só 
em outubro. Nele, haverá 

um resumo das principais 
informações para o candi-
dato: número de inscrição; 
data, hora e local das provas; 
dados sobre atendimento es-
pecializado se solicitado; e 
opção de língua estrangeira.

e o advogado seguiam para 
uma fazenda, alvo de uma 
reintegração de posse, quan-
do o piloto precisou fazer 
um pouso forçado após uma 
pane no avião. Essa proprie-
dade onde eles desceram fica 
ao lado da fazenda para onde 
eles pretendiam ir e na mes-
ma região de Vila Rica. No 
entanto, os funcionários da 
fazenda, por ordem do pro-
prietário da fazenda, bloque-
aram a pista e não deixaram 
o avião decolar. Ainda amea-

çaram atear fogo na aerona-
ve no dia seguinte.

Por causa disso, o advo-
gado deslocou até a fazenda 
onde a polícia estava fazendo 
a desocupação e pediu ajuda. 
A PM então foi à proprieda-
de, liberou a pista e prendeu 
duas pessoas em flagrante 
por porte ilegal de arma de 
fogo. Perillo e o advogado 
decolaram na manhã de sex-
ta com destino ao aeroporto 
de Vila Rica, quando a aero-
nave caiu.

ficadas mais de 700 famílias 
com a situação pendente, 
por conta de crianças que 
não foram localizadas ou o 
endereço delas não confere 
com o do cadastro”, alerta a 
coordenadora de Programa 
Estratégico, Ana Paula Fer-
nandes. A responsável lem-
bra que é recomendável que 
as crianças levem para a es-
cola o cartão de vacina e o 
Número de Identificação So-
cial (NIS). Ana Paula pontua, 
ainda, que todos os benefici-
ários do programa têm até o 
dia 31 de maio para realiza-
rem a pesagem e atualização 
do cartão de vacina ou terão 
o benefício suspenso.

NÚMEROS - Em Sinop, 
dados da Secretaria de As-
sistência Social, Trabalho e 
Habitação indicam que 3.116 
famílias recebem o Bolsa Fa-
mília. Somente em abril, o 
Governo Federal, por meio 
do Ministério da Cidadania, 
repassou R$ 449.651 em re-
cursos aos assistidos, um be-
nefício médio de R$ 144,30.

O QUE É O
CANCELAMENTO?
De acordo com o Governo 

Federal, o cancelamento des-
liga a família do Programa 
Bolsa Família, interrompe a 
geração de novos benefícios 
e impede o saque dos bene-
fícios que a família ainda não 

havia retirado. 
O cancelamento pode 

ocorrer por ação do MDS 
(ações de fiscalização ou 
exclusão do cadastro, por 
exemplo) ou do Gestor Mu-
nicipal (nos casos de desliga-
mento voluntário ou decisão 
judicial).
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importa
No Brasil, 90% dos casos de suicídio poderiam ser evitados com ajuda psicológica. A 
maioria deles é causada por doenças mentais que não são tratadas porque muita gente 

nem sabe que precisa de tratamento. O Plano Estadual de Combate ao Suicídio, 
instituído pela Lei nº 10.598 de 2017, busca identificar possíveis sintomas; tratar o 
transtorno mental e/ou psicológico que pode incluir depressão, transtorno bipolar, 
esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas; e promover o acompanhamento de 
indivíduos que apresentem o perfil, minimizando a evolução dos quadros que podem 
chegar ao suicídio. Um importante instrumento que pode salvar vidas.


