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NOVA MUTUM

O vice-prefeito de Nova Mutum, Leandro Félix, participou de uma reunião 
para discutir a abertura de mais uma agulha de acesso na BR-163. O projeto 
inicial prevê a alça de acesso entre a C-Vale e o Posto 29. A agulha vai per-
mitir que os usuários da rodovia poderão fazer o contorno sul de maneira 
mais segura.                                  Página -3

DISPUTA ABERTA

L.R.VERDE

Palmeiras: descanso a Deyverson

Discutindo asfaltamento de estradas

Titular nos últimos nove jogos do Palmeiras, Deyverson pode 
ter um descanso nesta quarta, quando o time de Felipão recebe o 
San Lorenzo em casa e, já classificado, joga a última rodada da fase 
de grupos.            Página - 6

Lideranças do Médio Norte e produtores rurais deram início às 
tratativas para asfaltar estradas. Um encontro na ponte sobre o Rio 
Teles Pires, na MT-490 próximo à MT-485 e MT-242, reuniu produto-
res e prefeitos.                                                                            Página - 3
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TRAVESSIA URBANA

A creche municipal Maria Arlene Neves, em Tangará da Serra, foi interditada pela secre-
taria de Educação após determinação da Justiça. A unidade está com pisos quebrados, 
banheiros sem vasos sanitários e fiação elétrica exposta e se tornou um local inadequado 
para abrigar as 256 crianças, com idades entre um e cinco anos.    Página -7

PRECÁRIA

Creche em más condições 
é interditada em Tangará

Escola do
momento
deve ser
aprendente
Como deve reagir o educador 
frente aos desafios presen-
tes no dia a dia da educação 
contemporânea e quais compe-
tências deve desenvolver para 
conectar-se às expectativas 
de estudantes e comunidades 
que já não veem a escola como 
único lugar de ensino-aprendi-
zagem?                                Página  -7



Sem capa e sem película?
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ZQ. Na outra, com o “corpo nu”, meu 
aparelho atual, um Moto G6 Plus so-
breviveu à queda praticamente sem 
nenhum arranhão (pura sorte, claro).

Hoje em dia me aventuro a utili-
zar meu celular sem uso de 
capinha, mesmo ele sendo 
bastante fino e eu tendo 
algum problema de coor-
denação motora por conta 
de um acidente, por ter re-
solvido, após alguns anos, a 
“mostrar” meu celular. Sei 
que estou assumindo um 
risco, mas espero que ele 

não se transforme em arrependimen-
to, como quase aconteceu. Pelas vias 
da sensatez, seguramente, o disposi-
tivo estaria bem protegido. Vamos ver 
por quanto tempo vou seguir firme no 
perfil de não deixar o celular se “aci-
dentar”...

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!

Nosso último artigo foi sobre resis-
tência (ou ausência dela) de aparelhos 
celulares a quedas e da diferença que 
pode existir entre marcas e modelos 
nesse quesito. Vou falar hoje sobre algo 
que me chama mui-
to a atenção: a falta 
de uso de capa e pe-
lícula por usuários 
“desastrados”.

Todo mundo sabe 
que capinhas (espe-
cialmente as mais 
“grossas”) e pelícu-
las protegem o apa-
relho de pequenos imprevistos, mas 
não adianta, aquele camarada que de 
vez em quando deixa o celular cair é 
justamente o que costuma não usar es-
ses recursos.

Eu sou extremamente cuidadoso 
com meus aparelhos de telefonia mó-
vel e acho que consigo contar nos de-
dos de uma das mãos os tombos que os 
mesmos já caíram, em quase vinte anos 
de seu uso contínuo, chegando, inclu-
sive, a utilizar dois aparelhos de forma 
simultânea.

Dentre as vezes que meus celulares 
caíram, duas delas foi do bolso da ca-
misa, ao abaixar para ver algo em obra. 
Em uma das situações a película de vi-
dro salvou a tela do meu Sony Xperia 
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A sociedade se alarma com os efeitos da limitação 
da despesa do governo federal, imposta pela ruína or-
çamentária e formalizada pelo teto vigente desde 2017. 
A tensão da disputa por recursos minguantes tornou-se 
mais evidente.

Ainda que por meio de declarações desastradas do 
ministro da Educação, o público tomou conhecimento 
do corte expressivo de verbas nas universidades fede-
rais; na área da pesquisa científica, a reclamação tam-
bém é grande; o censo demográfico de 2020 deverá ter 
alcance menor.

Empresários se frustram com a redução drástica 
dos recursos disponíveis para investimentos, no Minha 
Casa Minha Vida ou em obras viárias e de infraestrutu-
ra. O país atrasa compromissos com organismos inter-
nacionais.

O teto de gastos inscrito na Constituição quase se 
impôs como solução, tanto gradual quanto provisória, 
para os problemas do déficit do Tesouro Nacional, da 
dívida pública galopante e do risco de caos econômico 
duradouro.

Não obstante, como previsto, o mecanismo será 
insustentável em termos sociais, políticos e financeiros 
caso não haja um controle sistemático, estrutural, das 
despesas principais, que ainda não ocorreu.

Em razão dos dispêndios obrigatórios ou na práti-
ca incontornáveis, restam apenas 6% da arrecadação dis-
ponível para custeio da máquina pública e investimen-
tos, nas contas da Instituição Fiscal Independente (IFI), 
centro de estudos vinculado ao Senado. Sem reformas 
e outras medidas enérgicas, restarão menos de 2% em 
2022. Ou acabará o dinheiro para obras ou não haverá 
como pagar serviços de informática, limpeza, materiais, 
água, luz e outros.

A dimensão do problema é tal que, mesmo com a 
aprovação integral da reforma da Previdência, haveria 
de imediato apenas uma estabilização da penúria em 
nível mais ou menos equivalente ao do ano passado. 
Mudanças mais modestas apenas adiam a crise para o 
início do próximo governo.

Torna-se evidente que há mais a fazer. Cumpre, 
em primeiro lugar, conter a expansão do gasto com ser-
vidores por meio de reajustes salariais e contratações. 
Urge, ainda, a revisão dos subsídios tributários excessi-
vos —no mínimo, para uma distribuição mais justa da 
carga de impostos na sociedade.

Seria possível flexibilizar o teto, de modo pruden-
te? Decerto, se garantido o controle dos desembolsos 
obrigatórios e caso a receita do governo volte a crescer 
de modo robusto o bastante para sustar mais à frente a 
alta da dívida —o que dificilmente acontecerá antes de 
2026, num cenário otimista.

Há meios de evitar a crise. Mas nem o presidente 
Jair Bolsonaro (PSL) nem parte relevante da sociedade 
organizada parecem ter consciência da gravidade do 
momento.

Editorial

Grita por verbas

Ranking dos Políticos - Facebook

no, portanto interessada em sua reeleição 
para manter-se no poder. Quando o Presi-
dente Bolsonaro optou por afagar as ban-
cadas temáticas tinha a boa intenção de 

livrar-se da influência dos partidos políti-
cos na administração e de suas demandas, 
nem sempre republicanas.

Só que deu errado e o governo foi obriga-
do a conviver com o Centrão, companheiro 
manhoso e exigente, que fingindo-se desin-
teressado das benesses governamentais, 
faz biquinho na hora de ajudar.

Provavelmente esta posição do depu-
tado Paulinho da Força seja uma opinião 
generalizada entre os partidos que serão 
responsáveis pela aprovação da PEC previ-
denciária. É possível (só não digo certo para 
não ser leviano) que tenham combinado de 
dar somente parte do que o governo pede, 
mantendo-o no cabresto curto e evitando 
possível reeleição.

O parlamentar verborrágico que provo-
cou a crise agora é vítima da falsa ira santa 
de seus colegas: Paulinho! Paulinho! (de-
vem ter dito) você precisa tomar mais cui-
dado ao falar em público, as coisas que nós 
combinamos internamente não podem ser 
ditas em discurso. Ainda mais você, Pauli-
nho, que é um político experiente não de-
veria deixar escapulir essas frases compro-
metedoras. Mas como quase tudo tem um 
lado bom, é possível que esta escorregada 
possa ser usada para pressionar os cogres-
sistas a apoiar mais abertamente a reforma.  
Os adeptos dela (da reforma) podem lem-
brar este episódio do parlamentar falastrão 
quando os deputados mal intencionados 
insistirem em desidratar o projeto. Só que 
o governo não pode aparecer nessa pressão, 
se apertar muito o Centrão espana.

PERCIVAL PUGGINA É ARQUITETO, EM-
PRESÁRIO E ESCRITOR

Deputado entrega o jogo

GRATIDÃO À BASE
O prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, 

entregou 25 caminhões de coleta de lixo e 
aproveitou a oportunidade para agradecer os 
aliados que mantém na Câmara de Cuiabá. 
O presidente Misael Galvão e os vereadores 
Mario Nadaf, Orivaldo da Farmácia e Marcos 
Veloso acompanharam a solenidade. “Que-
ro saudar esses vereadores que são compa-
nheiros de todas as horas, trabalham por 
Cuiabá incansavelmente e só pedem pela 
população. São vereadores comprometidos 
com a cidade “, disse o chefe do Executivo 
Municipal.

LONGE DO NINHO
Sem mandato e ainda abalados com a 

derrota nas urnas em 2018, o ex-governador 
Pedro Taques e o ex-deputado federal Nilson 
Leitão não compareceram na convenção es-
tadual do PSDB, que reelegeu o ex-vereador 
Paulo Borges como presidente do partido no 
estado. Vale ressaltar que Leitão ainda per-
manece como membro da Executiva Estadu-
al, no cargo de 3° vice-presidente. O partido, 
sob o comando de Borges e do vice-presidente 
Carlos Avalone, prometeu que irá se reorgani-
zar para a disputa das eleições municipais 
em 2020.

RÉU
O juiz Jorge Tadeu, da 7ª Vara Criminal 

de Cuiabá, recebeu processo e tornou réu o 
ex-deputado Gilmar Fabris. Conforme des-
crito na ação, ele é processado pelo art. 312 
de código penal: “apropriar-se o funcionário 
público de dinheiro, valor ou qualquer outro 
bem móvel, público ou particular, de que tem 
a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em 
proveito próprio ou alheio”. Além de Fabris, o 
advogado Ocimar Carneiro de Campos tam-
bém se tornou réu. O MP denunciou os dois 
por utilizar de maneira irregular cartão fun-
cional de abastecimento expedido pela AL.

A creche municipal Maria Arlene Neves, em Tangará da Serra, foi interdi-
tada. A unidade está em más condições, como falta de vaso sanitário, pintura 
desgastada, pisos quebrados, fiação elétrica exposta e restos de entulho es-
parramados.

Além de contar com a “sorte” e com meu históri-
co de pouquíssimos incidentes com o celular, eu 
“fujo” dos modelos mais “frágeis”. Com um estilo 
de vida bastante dinâmico e a coordenação 
motora levemente prejudicada usar um celular 
“sensível” seria pedir para ter “dor de cabeça”

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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RENATO DE PAIVA 
PEREIRA

Provavelmente esta posição do de-
putado Paulinho da Força seja uma 
opinião generalizada entre os partidos 
que serão responsáveis pela aprova-
ção da PEC previdenciária

Os deputados federais e políticos de 
modo geral esta semana correram para a 
imprensa condenando as declarações do 
parlamentar Paulinho da Força, presidente 
do Solidariedade.Mas o que ele disse para 
provocar tamanha indignação dos colegas? 
Somente tornou público o que todo mundo 
sabe, mas que não pode ser verbalizado: os 
políticos eleitos pelo povo, mas que não con-
seguiram cargos no Poder Executivo torcem 
e lutam pelo fracasso do mandatário para 
eventualmente colocar seu time no lugar na 
próxima eleição. Mas e o País que vai bem 
se o governo é bom e sofre com um mau go-
verno, como fica? Bobagem, o que importa é 
a vantagem do partido e do político, a Nação 
é somente um detalhe.

Isto foi declarado nesta semana pelo 
deputado citado acima, quando disse que o 
Centrão – conjunto de partidos a que o So-
lidariedade pertence – ajudaria a aprovar 
uma reforma da Previdência que economi-
zasse somente cerca de 50% do previsto pelo 
Ministério da Economia. Justificou que se o 
governo conseguisse fazer uma reforma que 
poupasse um trilhão de reais em dez anos 
o País ficaria economicamente tão bem que 
o Presidente Bolsonaro seria facilmente re-
eleito, o que não interessa a ele e aos seus 
companheiros.

O estranho no caso é que o empenho em 
provocar o fracasso de um governo, mesmo 
com sofrimento do povo, tem sido papel da 
oposição, aqui no Brasil tão bem representa-
da pelo PT com Gleisi e companhia. A novi-
dade agora é que aos parlamentares que se 
dizem aliados não interessa o sucesso do 
governo. Este é um dos males da democra-
cia, e no caso brasileiro, deve-se a ausência 
de uma base de sustentação parlamentar só-
lida e confiável que se sinta parte do gover-

IMAGEM DO DIA

“o mecanismo será insustentável 
em termos sociais, políticos e finan-
ceiros caso não haja um controle 
sistemático, estrutural

“
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Reunião foi realizada com representantes de entidades

Foto: AssessoriA

Deputada entregou ofício em mãos ao presidente da Funasa 

Protesto de alunos do IFMT 

Foto: JArdel dA silvA

Foto: digulgAção

TRATAMENTO DE ESGOTO

Janaina Riva quer 
recursos da Funasa para 
atender municípios
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Em audiência com o 
presidente da Fundação Na-
cional de Saúde (Funasa), Ro-
naldo Nogueira, e o governa-
dor Mauro Mendes (DEM), 
ocorrida no início da tarde 
de segunda-feira (6), no Pa-
lácio Paiaguás, a presidente 
da Assembleia Legislativa, 
deputada estadual Janaina 
Riva (MDB), entregou um 
ofício para que a instituição 
libere recursos financeiros 
para atender os municípios 
do interior do estado com 
tratamento de esgoto e com 
o transporte de resíduos sóli-
dos. Segundo a parlamentar, 
boa parte dos municípios de 
Mato Grosso têm baixa den-

sidade populacional e o or-
çamento é totalmente com-
prometido com demandas 
relacionadas a saúde, edu-
cação e infraestrutura, não 
restando recursos para in-
vestimentos em saneamento 
e ou em tratamento e desti-
nação do lixo. “A Funasa tem 
sido nossa parceira quando 
o assunto é água. Agora re-
solvi pedir ajuda para resol-
ver essa questão do lixo. Em 
muitas cidades do interior 
temos verdadeiros lixões a 
céu aberto. Fiz o pedido para 
que a Funasa disponibilize 
recursos para o transporte de 
resíduos sólidos. Nossos mu-
nicípios não têm condição e 
o problema do lixo se agra-
va mais a cada dia”, explica a 
presidente.

SELMA 
FUSQUINHA
A senadora Selma Arruda (PSL) disse 

ter se surpreendido positivamente no Sena-
do, sobretudo com a capacidade intelectual 
de alguns nomes consagrados no Parlamen-
to. “Os senadores são pessoas extremamen-
te inteligentes, independentemente de ide-
ologia ou de comportamento, como o Álvaro 
Dias (Podemos/PR). Esses dias eu disse a 
ele que se não tivesse votado no Bolsonaro, 
teria votado nele”, disse a senadora, na en-
trevista que deu ao MidiaNews na semana 
passada. “Sou super-fã e hoje é meu colega. 
Me sinto como um Fusquinha que foi parar 
no meio de um monte de Ferrari”. 

FAMÍLIA 
NÃO QUER

O vice-presidente do PSDB em Mato 
Grosso, deputado Carlos Avalone, disse es-
tar enfrentando dificuldades com a família 
do ex-secretário de Turismo Luiz Carlos Ni-
gro.  Avalone defendeu publicamente que 
Nigro dispute a Prefeitura de Cuiabá nas 
eleições de 2020. Segundo o deputado, a 
família do empresário é contra.  Outro dia, 
encontrei com a mãe dele, que quase não 
me cumprimentou; e ela é minha amiga. 
Porque ela sente, como mãe, a dificuldade 
que é ter alguém da família na política. É 
um processo de amadurecimento”, disse.

ARRANJOS 
FLORAIS

A Assembleia Legislativa con-
tratou a empresa Viveiros Centro 
Oeste para fornecimento de arranjos 
de florais naturais de tipos variados 
para o Legislativo, ao custo de R$ 49,3 
mil.O extrato do contrato está publi-
cado no Diário Oficial Eletrônico que 
circulou na última segunda-feira (6).
Conforme a publicação – assinada 
pela presidente em exercício Janai-
na Riva (MDB) e pelo primeiro secre-
tário Max Russi (PSB) –, a vigência 
do contrato é de um ano.

divulgAção

ANTT/ROTA DO OESTE

Encontro debate mudanças na
travessia urbana de Nova Mutum

UNIVERSIDADES FEDERAIS

Bloqueio de recursos vai causar paralisação geral da educação

DA REPORTAGEM

O vice-prefeito de 
Nova Mutum, Leandro Fé-
lix, participou de uma reu-
nião do grupo prioritário de 
trabalho (GPT), organizado 
pela Concessionária Rota 
do Oeste, Agência Nacional 
de Transportes Terrestres 
(ANTT), com representantes 
da Prefeitura, Câmara, Co-
tram e Aprosoja.

Em outubro de 2018, a 
direção da Concessionária 
confirmou, em reunião no 
gabinete do prefeito, a aber-
tura de mais uma agulha de 
acesso na BR-163. O projeto 
inicial prevê a alça de acesso 
entre a C-Vale e o Posto 29. 
A agulha vai permitir que os 
usuários da rodovia poderão 
fazer o contorno sul de ma-
neira mais segura.

Esse foi um dos assun-
tos cobrados por Félix, por 
entender que Nova Mutum 
está em pleno processo de 
desenvolvimento com a 
consolidação do Polo Tec-
nológico e atração de novos 
investimentos através da ini-
ciativa privada. “Agora mais 
que nunca precisamos des-
sas obras, enquanto os via-

CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Depois do Ministé-
rio da Educação anunciar o 
corte de 30% nos recursos 
destinados às universidades 
federais em todo o país, vá-
rios protestos com a atitude 
do governo vêm tomando 
força.

Há um movimento 
para que as instituições de 
ensino de âmbito federal 
façam uma paralisação ge-
ral da educação no dia 15 de 
maio.

“Em resposta aos ata-
ques à educação pública, 
entidades do setor convo-
cam suas categorias para 

dutos que estão no projeto 
de duplicação da BR-163 não 
são executados, nossa cidade 
está crescendo, vamos rece-
ber investimentos na outra 

uma paralisação nacional 
no dia 15 de maio. A Greve 
Nacional da Educação foi 
definida pela Confederação 
Nacional dos Trabalhadores 
em Educação (CNTE). A data 
foi incorporada ao calendá-
rio de lutas aprovado no III 
Encontro Nacional de Edu-
cação (ENE). O ANDES-SN 
convoca sua base a aderir à 
paralisação”, diz trecho da 
carta publicada pelo Sindi-
cato Nacional dos Docentes 
das Instituições de Ensino 
Superior.

Em Mato Grosso há 
uma união entre docentes 
e discentes para se manifes-
tarem contrários a decisão 
do governo, acadêmicos do 

margem da rodovia e a con-
cessionária precisa entender 
esse momento”, destaca.

O grupo foi criado para 
debater e cobrar agilidades 

nas obras de infraestrutura 
na travessia urbana de Nova 
Mutum que está sob a gestão 
da Concessionária Rota do 
Oeste.

Rodovias estaduais devem receber asfaltamento nos próximos meses 

Lideranças regionais iniciam as
tratativas para asfaltar estradas
DA REPORTAGEM

Lideranças do Médio 
Norte de Mato Grosso e pro-
dutores rurais deram início 
neste fim de semana às tra-
tativas para asfaltar estradas 
no interior. Um encontro 
na ponte sobre o Rio Teles 
Pires, na MT-490 próximo 
à MT-485 e MT-242, reuniu 
produtores rurais da região, 
os prefeitos dos três muni-
cípios próximos – de Lucas 
do Rio Verde, Luiz Binotti; 
de Nova Ubiratã, Valdenir 
José dos Santos; de Sorriso, 
Ari Lafin –, do deputado fe-
deral, Neri Geller, deputado 
estadual, Xuxu Dal Molin, 
secretários municipais e re-
presentantes dos sindicatos 
rurais dos municípios.

O objetivo, de acordo 
com o prefeito Luiz Binotti, 
foi reunir lideranças e pro-
por um projeto de parceria 
público-privada para a im-
plantação de asfalto seguin-

do para os dois lados da pon-
te de madeira, que deverá ser 
trocada em breve pelo Go-
verno do Estado por uma de 
concreto, garantindo assim 
mais segurança para os mo-
toristas e ainda a facilidade 
no escoamento da safra de 
forma permanente.

“Esse é um passo muito 
importante para dar início a 
uma obra de relevância, que 
ligará Nova Ubiratã, Lucas 
do Rio Verde, pela Morocó, 
beneficiando os municípios, 
produtores e toda região. Foi 
uma reunião muito produ-
tiva e já deixamos acordado 
que os Municípios vão ban-
car o projeto e fazer a parce-
ria com a Sinfra e ainda esta-
dualizar o trecho. Contamos 
também com a parceria dos 
produtores da região para 
desenvolver esta grande obra 
para o Nortão”, destacou Bi-
notti. Ari Lafin, prefeito do 
Sorriso, também ressaltou 
a importância da união dos 

L.R.VERDE | O encontro foi liderado pelo prefeito Luiz Binotti e reuniu autoridades e produtores
Foto: divulgAção

municípios e dos produ-
tores para a realização das 
obras. “O caminho é esse, é 
a unidade, é buscar juntos 
resolver os problemas do dia 
a dia. As gestões estão cada 
vez mais pesadas de deman-
das para nós prefeitos e nós 
precisamos nos reinventar. 
Vamos intensificar as ações 
em cima deste projeto, que 
vai beneficiar a classe agríco-
la e a população da região de 
forma geral”, disse.

Durante o encontro, foi 
proposto que os produtores 
que ficam próximo à ponte, 
para ambos os lados, for-
mem associação para juntos 
e em sintonia com o poder 
público dos três municípios 
possam auxiliar no projeto.

O produtor rural Sadi 
Beledelli pontuou que com 
a força de todos será possível 
realizar um sonho antigo. “É 
de suma importância ter essa 
união dos prefeitos, deputa-
dos, lideranças e produtores, 

pra que a gente possa defini-
tivamente daqui uns dias po-
der andar em cima de asfal-
to e não mais em estrada de 
chão como a gente faz desde 

que chegou em Mato Gros-
so. Essa ligação entre a 242 
com a BR 163 é muito im-
portante, vai fazer com que 
os produtores ganhem mui-

to com isso, economizando 
até Cuiabá, Rondonópolis, 
enfim, isso diminui valor de 
frete e vai agregar valor aos 
nossos produtores”.

Instituto Federal de Educa-
ção, Ciência e Tecnologia de 
Mato Grosso (IFMT), na úl-
tima segunda-feira (6), pro-
testaram contra o bloqueio 
de R$ 31.838.793,00 no or-
çamento da instituição para 
2019.

Houve protestos nos 
campi de Bela Vista, em 
Cuiabá, Campo Novo do Pa-
recis e Guarantã do Norte.

Vestidos com camisetas 
pretas, brancas e carregando 
bandeiras do Brasil, Mato 
Grosso e o IFMT, os alunos 
protestaram nas fachadas 
das instituições.

A reitor do IFMT, 
Willian Silva de Paula, di-
vulgou nota sobre o corte no 
orçamento, deixando claro 

que tal decisão vai interfe-
rir nos trabalhos e pesquisas 
desenvolvidos pela a insti-
tuição. “

Este novo cenário po-
derá inviabilizar as ações 
planejadas impactando di-
retamente no resultado es-
perado desta IF junto à co-
munidade mato-grossense, 
impondo inclusive cortes 
radicais em contratos visan-
do a manutenção e qualida-
de de ensino ofertados pelos 
campi”, pontuou, na nota.

Em Sinop haverá uma 
reunião hoje (9) para decidir 
se o campus da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), também vai aderir 
à paralisação geral marcada 
para o dia 15 de maio.
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CHARGE DO DIA

Anitta ostenta avião de 
R$ 98 milhões em viagem 
internacional

Anitta fez mais uma de suas viagens 
internacionais. Poderosíssima, a artista 
está de passagem pelo continente africano 
para realizar alguns shows de divulgação 
do álbum “Kisses”. “Depois da África, qual 
a próxima parada?”, escreveu a carioca ao 
compartilhar um registro nas redes so-
ciais em que aparece deitada dentro de um 
avião particular.

Segundo o colunista Leo Dias, a aerona-
ve luxuosa custou US$ 25 milhões – cerca 
de R$ 98 milhões. No entanto, quem pagou 
foi produtora contratante da diva brasilei-
ra. A famosa, vale ressaltar, esteve recen-
temente entre os 100 artistas mais escuta-
dos do mundo. Ela foi cantora latina com 
os maiores números do Spotify e chegou a 
ultrapassar Shakira.

Príncipe William é 
vaiado durante evento da 
marinha real britânica

Príncipe William participou, na última 
sexta-feira, de um evento na Abadia de 
Westminster para comemorar os 50 anos 
de comprometimento da marinha real 
britânica para com a paz mundial. Desde 
que foi criada, em 1969, os submarinos da 
marinha foram usados para transporte de 
mísseis nucleares, e estão funcionando 
ativamente até os dias atuais.  De acor-
do com a revista People, o evento não foi 
bem recebido pela população britânica, e 
a chegada e saída de William da Abadia 
foi repleta de vaias dos membros da Cam-
panha Pelo Desarmamento Nuclear, que 
gritaram coisas como você devia se enver-
gonhar para o futuro herdeiro do trono bri-
tânico.  - Estou surpreso que ele iria apoiar 
algo que pode destruir nosso planeta. 

O padre responsável pela cerimônia 
revelou que sofreu forte pressão para que 
o evento fosse cancelado:

- Não foi uma celebração do poder nu-
clear, já que não podemos celebrar fer-
ramentas de destruição em massa. Nós 
temos uma dívida de gratidão aos respon-
sáveis pela manutenção da paz.

Kate Hudson, secretária geral da Cam-
panha pelo Desarmamento Nuclear, tam-
bém falou com a imprensa sobre o assun-
to:

- Isso manda uma mensagem terrível 
ao mundo sobre o nosso país. Diz que aqui 
na Inglaterra nós celebramos armas - em 
um local de adoração - que podem matar 
milhares de pessoas.

Príncipe William preferiu não se ma-
nifestar sobre o ocorrido. A seguir, confira 
mais polêmicas envolvendo os membros 
da família real:

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Débora Falabella vive romance 
com ator Gustavo Vaz após 
separação, diz jornal
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Débora Falabella e Murilo Benício pegaram to-
dos de surpresa ao confirmarem o fim do casamen-
to. Juntos há pouco mais de sete anos, desde as gra-
vações da novela “Avenida Brasil”, os dois romperam 
no início do ano e a atriz estaria em um novo rela-
cionamento. Segundo informações do jornal “O Ex-
tra”, nesta terça-feira (07), a mãe da pequena Nina, de 
nove anos, vive um romance com Gustavo Vaz, ator 
em cartaz na peça “Tom na Fazenda”, no ar na série 
“Os Homens São de Marte”, do GNT, e intérprete do 
personagem Augusto em “Coisa Mais Linda”, da Ne-
tflix. Após sucesso da série “Se Eu Fechar os Olhos 
Agora”, Débora poderá ser vista novamente na Globo 
como a personagem Natalie na série “Aruanas”. Na 
história, a atriz e Gustavo Vaz, também separado há 
pouco tempo, fazem par romântico. Ainda de acor-
do com o jornal, os dois se aproximaram durante as 
gravações da trama e, inclusive, teriam sido vistos 

aos beijos durante uma festa em São 
Paulo, há aproximadamente três meses. 
Um vídeo de um integrante da produção 
da trama havia registrado o momento na 
época, dentro de uma boate. Além dis-

so, o artista já participou de uma festa 
privada na casa da famosa e vêm sendo 
vistos juntos fora do local de trabalho, 
incluindo com a irmã de Falabella, Cyn-
thia Falabella.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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
VENDAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL FLORENÇA em 
Sinop-MT 03 Dormitórios sendo 
01 suíte Sala TV / Sala Jantar Área 
de Lazer com churrasqueira e 
bancada Piscina de concreto 20m² 
03 Banheiros Área de Serviços / 
Despensa Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 164m² / 

PADARIA CASA DOS PÃES LTDA., CNPJ: 
13.687.139/0001-05, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT - SAMA, as Licenças Prévia (LP) , de Instalação (LI) 
e Operação (LO), da atividade principal de: 10.91-1-02 - 
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com pre-
dominância de produção própria. Implantado no Município 
de Sorriso - MT, endereço: Rua Caminho do Sol, nº 1208, 
Bairro Rota do Sol. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751). 

FACHINELLO PRÉ-MOLDADOS LTDA, CNPJ N.º 
21.810.649/0001-48, torna público que requereu à SAMA 
– Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de 
Sorriso-MT, alteração de razão social, unificação de licen-
ças ambientais, Licença Prévia e Licença de Instalação 
para área ampliada/faltante, e, Licença de Operação para 
atividades de Fabricação de estruturas pré-moldadas de 
concreto armado, em série e sob encomenda; Fabricação 
de artefatos de cimento para uso na construção; Fabrica-
ção de estruturas metálicas; Fabricação de tanques, reser-
vatórios metálicos e caldeiras para aquecimento central, 
localizadas no município de Sorriso-MT. Não foi determi-
nado EIA/RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
 

AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 001/2019 
 AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019  

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico 018/2019, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS 
DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DA SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS 
(ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Para acesso ao Edital Complementar 001/2019 os interessados deverão 
baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br. 
Maiores informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no 
horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao 
disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 14h30min do 
dia 21 de Maio de 2019. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h 
do dia 20/05/2019 através do site www.bll.org.br 
Peixoto de Azevedo 07 de Maio de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CLÁUDIA – MT 
RESULTADO DE LICITAÇÃO  

 RDC PRESENCIAL Nº 002/2019. 
 

A Prefeitura Municipal de Cláudia, Estado de Mato Grosso, por intermédio da 
Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público, para conhecimento 
dos interessados, que a empresa CONSTRUTORA JURUENA LTDA, sagrou-se 
vencedora do processo de Licitação em referência, para a “CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO 
DOS SERVIÇOS NECESSÁRIOS À ELABORAÇÃO DE ESTUDOS TÉCNICOS 
PRELIMINARES, PROJETO EXECUTIVO E EXECUÇÃO DE OBRA DE DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS NA BACIA DO CÓRREGO LEDA, CONTEMPLANDO FORNECIMENTO 
DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E OUTROS SERVIÇOS AFINS E 
CORRELATOS, com o valor de R$ 3.200.000,00 (três milhões e duzentos mil reais). 
Maiores informações podem ser obtidas no Departamento de Licitações, pelo 
telefone (66) 3546-3100. Cláudia/MT 07 de Maio de 2019.   

Altamir Kurten 
Prefeito Municipal. 

Hemilin Fernanda Tiedt 
Presidente da C.P.L. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT 
EXTRATO DO NONO TERMO ADITIVO DE PRAZO AO  

CONTRATO Nº 29/2016 
NONO TERMO ADITIVO CONTRATO N.º 29/2016 – Por este presente Termo 
Aditivo fica alterada a Clausula terceira - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO- O 
presente Contrato passa a vigorar de 15/05/2019 a 14/12/2019. 
Contratado: CONSTRULOGO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA 
Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
DATA DA ASSINATURA: 08/05/2019 

Procurador Jurídico: Adriano Bulhões dos Santos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
1ª ERRATA DA PUBLICAÇÃO

DA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 001/2019
CREDENCIAMENTO N° 001/2019 - RATIFICAÇÃO

O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, torna público 
a errata do edital do  processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
0 0 1 / 2 0 1 9 ,  C r e d e n c i a m e n t o  n º  0 0 1 / 2 0 1 9 ,  c o m  o b j e t o : 
“CREDENCIAMENTO das empresas que tenham interesse na prestação 
de serviços especializados na realização de consultas e procedimentos 
n a s  á r e a s  d e  O R T O P E D I A ,  P E D I AT R I A ,  U R O L O G I A , 
PNEUMOLOGISTA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, OFTALMOLOGIA, 
NEUROLOGIA, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PSIQUIATRIA, 
CONSULTAS MÉDICAS DE CIRURGIÃO GERAL E PEQUENAS 
C I R U R G I A S ,  C A R D I O L O G I A ,  G A S T R O E N T R O L O G I A 
/PROCTOLOGIA, TESTE DA ORELHINHA, NEUROPEDIATRIA, 
DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMENTO DE 
F R E N E C T O M I A  I N F E C T O L O G I A  E  E X A M E S  D E 
ANATOMOPATOLÓGICOS” ONDE SE LÊ:  As empresas SCHERER 
C L I N I C A O D O N T O L Ó G I C A LT D A i n s c r i t a  c o m  C N P J 
n.08.784.655/00010-00 E J. R. DE OLIVEIRA – ME inscrita com CNPJ 
n.32.593.492/0001-62, ROGÉRIO HIROSHI SATO inscrita com CNPJ 
n.32.002.690/0001-04 e THAYANE SOARES RODRIGUES, inscrita com 
CNPJ n.33.039.394/0001-40. PASSA-SE A LER:  As empresas 
SCHERER CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA inscrita com CNPJ 
n.08.784.655/00010-00 E J. R. DE OLIVEIRA – ME inscrita com CNPJ 
n.32.593.492/0001-62, ROGÉRIO HIROSHI SATO inscrita com CNPJ 
n.32.002.690/0001-04 e PICOLI E GERMANO LTDA, inscrita com CNPJ 
n.33.039.394/0001-40. FUNDAMENTO LEGAL: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002(com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde-MT, 07 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

1ª ERRATA DA PUBLICAÇÃO DA ADESÃO N° 006/2019
AO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003 CIMCERO/2018

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 1-262/CIMCERO/2017
DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL

DA REGIÃO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA-MT
O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, torna público 
a errata do edital da Adesão n° 006/2019, que trata da Aquisição de 
Mobiliários Escolares. ONDE SE LÊ: no valor total de R$ 224.250,00 
(duzentos e vinte e quatro mil e duzentos e cinquenta reais). PASSA-SE A 
LER: no valor total de R$ 244.250,00 (duzentos e quarenta e quatro mil e 
duzentos e cinquenta reais). Lucas do Rio Verde-MT, 06 de maio de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 012/2019
O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, torna público 
a errata do edital do Pregão Presencial nº 017/2019, que trata da 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. ONDE SE LÊ:  
Empresas Vencedoras:  JOSELITO FRIGERI - EPP,  item 139, com 
percentual de 66,5 %; PASSA-SE A LER:  Empresas Vencedoras: 
Empresas Vencedoras:  JOSELITO FRIGERI - EPP,  item 139, com 
percentual de 35,10 %; FUNDAMENTO LEGAL: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002( com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 
9.648/98). Lucas do Rio Verde-MT, 07 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 033/2019
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através de sua Pregoeira 
e Equipe de Apoio, torna público que o Edital de Pregão Presencial nº 
037/2019 que trata do “Registro de Preços para Aquisição de Uniformes: 
camisetas, calças, jogo de uniformes desportivos, coletes, para atender a 
Administração Pública Municipal de Lucas do Rio Verde – MT, no período 
de 12 meses..”, sofreu alterações nos Anexos I Termo de Referência e III 
Proposta de Preços. Diante das alterações necessário se faz a reabertura 
integral do certame, conforme se segue: Dia: 28 de Maio de 2019. Entrega 
dos Envelopes e Credenciamento: Das 07 h :30   até as 08 h :00, do dia 28 
de Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08 h: 00, do dia 28 de Maio 
de 2019, no endereço abaixo. Edital Completo: Afixado no endereço 
Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos Buritis, Lucas do Rio 
Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT,07 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 050/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 042/2019

Objeto: Pregão Presencial com Registro de Preços para eventual e futura 
contratação de serviços de arbitragem em eventos esportivos, jogos 
escolares e escolinhas do município a serem realizados pela Secretaria 
Municipal de Esporte e Lazer e pela secretaria Municipal de Educação, no 
Município de Lucas do Rio Verde – MT. Dia: 27 de Maio de 2019. Entrega 
dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30hs até as 14:00hs, do dia 27 
de Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00hs, do dia 27 de Maio 
de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida América do Sul, 
Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. CEP: 78455-000 – 
F o n e :  6 5  3 5 4 9  8 3 0 0  a c i m a  e  n a  I n t e r n e t ,  s i t e 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde – MT, 07 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019
E REGISTRO DE PREÇOS N° 043/2019

Objeto: Registo de preços para contratação de serviços de 
acompanhamento incluindo despesas com inscrição, arbitragem, 
alimentação e alojamento para atletas Luverdenses que participarão de 
eventos a nível Local, Regional, Estadual e Nacional. Dia: 27 de Maio de 
2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30hs até as 
08:00hs, do dia 27 de Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00hs, 
do dia 27 de Maio de 2019. Edital Completo: Afixado no endereço Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Parque do Buritis, Lucas do Rio Verde MT. 
CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 acima e na Internet, site 
www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde – MT 07 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto aquisição de caminhão 
caçamba, caminhão guindaste (munck) e cesto aéreo sistema de 
elevação para trabalho em altura para a Secretaria de Infraestrutura e 
Obras. Da qual foi vencedora a empresa: Itens 225931, 832365, M. 
DIESEL CAMINHÕES E ÔNIBUS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
07.811.058/0001-64 no valor de R$ 2.488.000,00.
Nova Mutum - MT, 7 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 045/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de gás de cozinha (carga e botijões) e refeições na 
Comunidade Ranchão - Tipo: Menor preço por item - Data de Abertura: 20 
de maio de 2019. HORÁRIO: 14h00min LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Poderão ser 
r e t i r a d o s  n o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> ou telefone ** 
65 3308 5400 ou junto ao Departamento de Licitação pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 07 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 004/2018
O Município de Sorriso – MT, através de sua Comissão Permanente de 
Licitação torna público para o conhecimento dos interessados, que 
realizará às 12:00 horas (Horário Oficial de Sorriso – MT), do dia 13 DE 
JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, 
localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT, a 
abertura da CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 004/2018. O julgamento 
da referida licitação será através da MAIOR OFERTA para a 
“CONCESSÃO USO DE BENS PÚBLICOS, PELO PRAZO DE 05 
(CINCO) ANOS, SENDO UM QUIOSQUE NA PRAÇA MUNICIPAL DO 
BAIRRO JARDIM PRIMAVERA, PERTENCENTE AO PATRIMÔNIO 
PÚBLICO MUNICIPAL NAS CONDIÇOES DO PRESENTE EDITAL E 
ANEXOS”. O Edital poderá ser obtido junto à Prefeitura Municipal de 
Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário normal de 
expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão de Licitação da Prefeitura de Sorriso – MT

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 005/2019
OBJETO: AQUISIÇÃO DE ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA 
INTERNET AOS SERVIÇOS DO SISTEMA “BANCO DE PREÇOS”, 
FERRAMENTA DE PESQUISAS E COMPARAÇÃO DE PREÇOS 
PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, PARA USO DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO-MT. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de um avançado sistema 
denominado “BANCO DE PREÇOS”, com banco de dados para 
auxiliar em todas as fases do certame, com o uso de ferramenta de 
pesquisas e comparação de preços praticados pela administração 
pública para auxiliar na formalização de processos licitatórios e compra 
de produtos e serviços para o município de Sorriso-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 
LTDA, CNPJ Nº 07.797.967/0001-95. VALOR GLOBAL: R$ 7.990,00 
(Sete mil, novecentos e noventa reais). VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

RESULTADO DE TOMADA PREÇO N° 008/2019
A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, através da Comissão de 
Licitação, torna público o resultado do procedimento licitatório de 
TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2019, tendo como objeto a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
REFORMA DE PISOS NA ESCOLA MUNICIPAL PROF. IVETE 
LOURDES AREANHARDT E ESCOLA MUNICIPAL CARAVÁGIO, 
C O N F O R M E  M E M O R I A L ,  P R O J E TO S ,  P L A N I L H A S  E 
DOCUMENTOS ANEXO”, SAGROU-SE vencedora a empresa: 
JUSTIZ SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 10.194.352/0001-89, com 
valores: LOTE I valor de R$ 107.480,32; LOTE II valor de R$ 
56.271,99, perfazendo o valor global de R$ 163.752,31.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da Comissão Permanente De Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 026/2019
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CASA DE RECUPERAÇÃO PARA 
TRATAMENTO CLÍNICO DE DESINTOXICAÇÃO QUÍMICA DA 
MENOR “N.E.G.”, PARA MANUTENÇÃO DE DETERMINAÇÃO 
JUDIC IAL NOS AUTOS DO PROCESSO Nº  0002986 -
57.2019.8.11.0040. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação 
de Casa de Recuperação para tratamento clínico de desintoxicação 
química de menor, tendo em vista, a necessidade de promover 
tratamento clínico adequado, conforme determinação judicial nos 
autos do processo nº 0002986-57.2019.8.11.0040. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: CASA DE RECUPERAÇÃO TALISMÃ LTDA, CNPJ 
Nº 15.106.364/0001-28. VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (Dezoito mil 
reais). VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 054/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 10:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 DE MAIO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE DISPONIBILIZAÇÃO DE ESPAÇO FISICO COM 
ESTRUTURA ADEQUADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
FISIOTERAPIA/HIDROTERAPIA PARA PACIENTES DO MUNICÍPIO 
DE SORRISO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORA 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 055/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 23 DE MAIO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 055/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS E/OU ALUNOS, 
GRUPOS CULTURAIS, FANFARRA MUNICIPAL E GRUPO DE 
TEATRO MUNIC IPAL PARA EVENTOS CULTURAIS  E 
TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS LINHA SANTA MARIA/BOA 
ESPERANÇA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORA 
PELA SECRETARIA SOLICITANTE. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza / Marisete Marchioro Barbieri
Pregoeiros Prefeitura Municipal Sorriso/MT

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 2019

COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTIGRANJEIROS DE SORRISO - 
COOPERRISO       CNPJ 26.898.986/0001-52         NIRE 51400010196
O Diretor-Presidente da COOPERATIVA DOS PRODUTORES HORTIFRUTI-
GRANJEIROS DE SORRISO - COOPERRISO, Sr. Ivaldino Hahn, no uso de suas 
atribuições que lhe confere o Estatuto Social em seu art. 38, convoca os coope-
rados para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA 2019, a ser realizado na 
sede da cooperativa, sito a Rua Dr. Ari Luiz Brandao, 1402, Sala 02 – Bairro Nova 
Prata, no município de Sorriso – MT, no dia 18 de Maio do ano de 2019, ás 07:00 
horas em primeira convocação com 2/3 dos cooperados votantes, ás 08:00 horas 
com metade mais um dos cooperados em segunda convocação, e as 09:00 horas 
terceira e ultima convocação com no mínimo 10 cooperados, para deliberarem so-
bre a seguinte ordem do dia:

I – Reforma do Estatuto Social;
II - Abertura filial da cooperativa.

Aptos a votar: 33
Impedidos de votar: 00

Sorriso – MT, 08 de Maio de 2019.

Ivaldino Hahn
Diretor-Presidente

 
 

 
 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA 2019 
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I – Reforma do Estatuto Social; 
II - Abertura filial da cooperativa. 
 
Aptos a votar: 33 
Impedidos de votar: 00 

Sorriso – MT, 08 de Maio de 2019. 
 

Ivaldino Hahn 
Diretor-Presidente 



Borja está bem atrás de Deyverson em disputa por vaga no Palmeiras 
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Felipão pode dar descanso a
Deyverson e abrir disputa
DA REPORTAGEM

Titular nos últimos 
nove jogos do Palmeiras, 
Deyverson pode ter um des-
canso nesta quarta-feira (8), 
quando o time de Felipão 
recebe o San Lorenzo em 
casa e, já classificado para o 
mata-mata da Libertadores, 
joga a última rodada da fase 
de grupos do torneio sul-
-americano.

A possível ausência de 
Deyverson abre espaço para 
uma mudança que vem fu-
gindo da regra do rodízio 
da comissão técnica: a en-
trada de Borja ou Arthur Ca-
bral. “Eu acredito mais nele 
(Deyverson) em determina-
das situações do que nos ou-
tros. Para quarta-feira, pro-
vavelmente, eu vá colocar 
um outro centroavante, por-
que contra o Atlético temos 
que ter um cuidado de man-
ter uma sequência de três ou 
quatro jogos, e depois dar 
uma recuperação. Para de-
terminados jogos, o Deyver-
son tem um papel muito 
importante, por isso a gente 
tem mantido o Deyverson”, 
explicou Felipão.

Borja, que está a um 
jogo de completar o seu cen-
tésimo pelo Verdão, não en-
tra em campo desde o dia 23 
de março, no empate com 
o Novorizontino no jogo de 
ida das quartas de final do 
Paulistão. Ele teve sequên-

cia durante a suspensão de 
Deyverson no torneio esta-
dual, mas não foi aproveita-
do nos últimos nove jogos.

Arthur Cabral está fora 
do time desde o dia 26 de 
março, na goleada alviverde 
por 5 a 0 contra o mesmo 
Novorizontino, na volta das 
quartas de final do Paulistão. 
No último sábado, o atacante 
não ficou nem no banco de 
reservas contra o Inter. “Eu 
tenho três, vou usar dois. O 
Juca, o Pedro e o Paulo. O 
Paulo, Juca e Pedro. Pedro 
Juca e Paulo. É isso aí. Vou 
escolher dois”, despistou.

E o Palmeiras não deve 
ter mudança apenas no ata-
que contra o San Lorenzo, na 
quarta-feira. Algumas peças 
do time titular devem entrar 
no rodízio, já projetando a 
partida do próximo domin-
go, contra o Atlético-MG, em 
Belo Horizonte, pela quarta 
rodada do Brasileirão.

“Posso adiantar que vou 
mudar de dois a três jogado-
res. Porque já estamos classi-
ficados, vamos jogar apenas 
pelo primeiro lugar do gru-
po. Tenho que pensar tam-
bém na sequência do Brasi-
leiro”, afirmou o treinador 
do Verdão.

O Palmeiras lidera o 
Grupo F da Libertadores 
com 12 pontos. O San Loren-
zo, que também já está clas-
sificado, é o vice-líder com 
10 pontos.

PALMEIRAS | Classificado na Libertadores, Verdão deve receber o San Lorenzo com mudanças
Foto: Cesar GreCo

CRUZEIRO

“Sombra” de Fred, Sassá 
tem caminho aberto 
para fato raro em 2019

Foto: Manaure Quintero/reuters

Foto: MarCelo Baltar

Sassá comemora um dos gols marcados por ele na 
temporada 

Gabigol e Arrascaeta: jogo de vida ou morte contra o Peñarol 

DA REPORTAGEM

A boa fase fez o atacante 
Fred ser total unanimidade 
no ataque do Cruzeiro. Arti-
lheiro do time na temporada 
com 16 gols, o jogador vem, 
por causa disso, dando pouca 
brecha para seus concorren-
tes. É o caso da sua principal 
“sombra” no momento: Sas-
sá. Por causa da sequência 
desgastante do titular, ele 
tem a chance de, apenas pela 
segunda vez na temporada, 
de começar como titular no 
Cruzeiro.

E não será em qualquer 
jogo: pela última rodada da 
fase de grupos da Libertado-
res, contra o Emelec, hoje, às 
18h15, no Mineirão. Elogiado 
por Mano na coletiva após a 
vitória sobre o Goiás, o ata-
cante espera corresponder às 
expectativas.

“Expectativa é sempre 
grande de jogar em uma 
equipe como o Cruzeiro. Es-
tou trabalhando, fazendo o 
meu papel. Espero que con-
siga fazer um grande jogo 

e poder ajudar o Cruzeiro 
marcando gols e conseguin-
do mais uma vitória na tem-
porada. Espero aproveitar 
essa oportunidade do pro-
fessor Mano”.

Sassá foi titular apenas 
na vitória do Cruzeiro por 
2 a 0 sobre o Tombense, no 
Mineirão, pela fase de clas-
sificação do Campeonato 
Mineiro. Entrou no decorrer 
em ainda mais outras oito 
partidas. No ano, fez dois 
gols: contra o Tombense e 
diante do Deportivo Lara.

“Isso é importante, fica 
um time mais forte. Estou 
trabalhando, fazendo o meu 
para que, a cada dia nos trei-
namentos, eu possa ter opor-
tunidade e não desperdiçar”, 
disse o jogador cruzeirense.

Sassá não será a úni-
ca mudança de Mano para 
a partida contra o Emelec. 
Edilson volta à lateral direita, 
Fabrício Bruno substituirá 
Dedé na zaga, enquanto Pe-
dro Rocha – não inscrito na 
fase de grupos – será substi-
tuído por Rafinha ou David.

LIBERTADORES

Sob forte esquema de segurança,
Flamengo decide hoje seu destino
DA REPORTAGEM

Após quase três horas 
de voo, o Flamengo chegou 
em Montevidéu para deci-
dir sua vida nesta quarta-
-feira (8), às 20h30, contra 
o Peñarol, no Campeón Del 
Siglio. Sob forte esquema 
de segurança (seis profissio-
nais viajaram com a equi-
pe, enquanto outros seis 
uruguaios contratados pelo 
clube aguardavam no local), 
a delegação rubro-negra de-
sembarcou na capital uru-
guaia por volta de 3h da ma-
drugada desta terça.

O time veio de São Pau-
lo, onde treinou na segunda, 
no CT do Corinthians. Nes-
ta terça, as atividades em 
Montevidéu foram à tarde 
no Luis Franzini, Estádio 
do Defensor. Rodrigo Caio, 
Diego e César falaram na 
chegada. O zagueiro enfati-
zou que o grupo está cons-
ciente em não deixar que a 
pressão extracampo interfi-
ra no rendimento da equi-

pe. “Temos que nos concen-
trar só no jogo”.

O principal desfalque 
será Diego Alves. O golei-
ro tentou, mas ainda sente 
dores por conta de lombal-
gia e permaneceu no Rio de 

MATO-GROSSENSE

Atlética Sinop desiste de
participar da 2ª divisão

Foto: DivulGação

Equipe abriu mão da disputa do Mato-grossense Segunda Divisão 

DA REPORTAGEM

Sinop poderia ter mais 
uma equipe na elite do fute-
bol estadual no ano que vem, 
porém, nesta semana, a as-
sessoria de imprensa da Fe-
deração Mato-grossense de 
Futebol (FMFMT) confirmou 
a desistência da Associação 
Atlética Sinop da disputa do 
Campeonato Mato-grossen-
se Segunda Divisão.

O motivo oficial não foi 
divulgado, mas nos bastido-
res discute-se que o grupo 
envolvido com a agremiação 
pretende se organizar me-
lhor para participar somente 
ano que vem. Grêmio Sorri-
so, Nova Mutum, Cacerense, 
Poconé e Ação continuam na 
disputa. 

Na primeira rodada, o 
Cacerense recebe o Poconé. 
Já o Grêmio Sorriso enfren-

te o Nova Mutum. Os jogos 
serão no dia 6 ou 7 de julho. 
Os horários ainda serão de-
finidos.

A fórmula da disputa 
será em confrontos em turno 
único dentro do grupo, clas-
sificando os quatro primei-

ros para as semifinais, cujos 
cruzamentos serão 1ºx4º e 
2ºx3º, em jogos de ida e vol-
ta, assim como as finais.

Janeiro em tratamento. Por 
outro lado, Rodrigo Caio 
e Vitinho estão recupera-
dos e desembarcaram no 
Uruguai. Para avançar sem 
depender do resultado de 
LDU x Santa Fé, o Flamengo 

precisa de pelo menos um 
empate. Em caso de derro-
ta na quarta, o Rubro-Negro 
vai precisar torcer para que 
a equipe equatoriana não 
vença. As partidas aconte-
cem simultaneamente.
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Palestra foi realizada em Lucas do Rio Verde 

A escola do momento deve ser uma
escola aprendente, diz formadora
DA REPORTAGEM

Como deve reagir o edu-
cador frente aos desafios 
presentes no dia a dia da 
educação contemporânea e 
quais competências deve de-
senvolver para conectar-se 
às expectativas de estudantes 
e comunidades que já não 
veem a escola como único 
lugar de ensino-aprendiza-
gem?

Estas e outras questões fo-
ram abordadas pela profes-
sora Jussara Ceron, mestre 
em Educação e consultora 
socioeducativa, durante a 
atividade de formação reali-
zada para gestores e profes-
sores de educação infantil e 
de ensino fundamental da 
rede municipal de Lucas do 
Rio Verde.

“O desafio que temos hoje 
é de transformar uma escola 
que ensina, ou que se via na 
arte de ensinar, em uma es-
cola que se vê na condição de 
aprender o tempo todo.  Não 
uma escola fechada, mas 
uma escola aberta, que se co-

necta com versatilidade com 
seu entorno, com o mundo 
de informações, porque o 
mundo de informações está 
presente e está em todos os 
lugares, talvez muito mais 
até fora da escola”, define.

Para ela, a escola que 
aprende é a escola do mo-
mento. 

E para isso deve ser uma 
escola que conversa com a 
comunidade, que está para 
a comunidade e que se vê 
caminhando com a comu-
nidade, e não na contramão 
da comunidade. Uma escola 
que conhece o seu entorno, 
que se pré-ocupa mesmo e 
lida com as questões sociais 
o tempo todo e aprende em 
todos os sentidos.

“Essa escola requer educa-
dores que se sintam apren-
dentes o tempo todo, que 
tenham encantamento, que 
tenham amorosidade, que 
se reconheçam o tempo 
todo como líderes de pro-
cessos educacionais, mas 
mais do que líderes de pro-
cesso, como caminhantes 

L.R.VERDE | Crianças e educadores devem se ver como protagonistas do processo de ensino-aprendizagem
Foto: Neri Malheiros

Foto: Divulgação

Foto: reproDução

SUL DO ESTADO

Operação contra fraudes em fiscalização, 
Transporte e comércio de madeira

TANGARÁ

Interditada creche que não
tinha nem vaso sanitário

AINDA HOJE

Banco Central 
define se mantém 
Selic em 6,5%

“Operação Isópteros” foi deflagrada em Cuiabá, Juscimeira, 
Rondonópolis e Alto Garças 

Creche não tem vaso sanitário... 

DA REPORTAGEM

A Polícia Civil cumpriu, 
na última segunda-feira (6), 
oito mandados de busca e 
apreensão domiciliar duran-
te uma operação que apu-
rar fraudes na fiscalização, 
comércio e transporte de 
produtos florestais em Mato 
Grosso. A “Operação Isópte-
ros” foi deflagrada em Cuia-
bá, Juscimeira, Rondonópo-
lis e Alto Garças. 

As ordens judiciais 
foram cumpridas em resi-
dências e dois escritórios de 
advocacia. O inquérito po-
licial investiga a suspeita de 
falsificação de laudos, relató-
rios ambientais, sequestro e 
cárcere privado, associação 
criminosa, corrupção passi-
va, falsidade ideológica, la-
vagem de capitais, ocultação 
de bens, valores e direitos.

De acordo com a Po-
lícia Civil, todos os crimes 

DA REPORTAGEM

Os pais que levaram 
os filhos para a creche mu-
nicipal Maria Arlene Neves, 
em Tangará da Serra, foram 
surpreendidos pela interdi-
ção da unidade. A secretaria 
de Educação cumpriu uma 
determinação da Justiça, que 
acolheu uma denúncia do 
Ministério Público Estadual 
(MPE), sobre as más condi-
ções do local.

A denúncia do MPE 
apontou que o centro de 
ensino, com a pintura des-
gastada, pisos quebrados, ba-
nheiros sem vasos sanitários 
e fiação elétrica exposta se 
tornou um local inadequado 
para abrigar as 256 crianças, 
com idades entre um e cinco 
anos.

Os funcionários da cre-

DA REPORTAGEM

Agência Brasil

O Comitê de Política 
Monetária (Copom) do Ban-
co Central (BC) realizou on-
tem (7) a terceira reunião de 
2019 para definir a taxa bási-
ca de juros, a Selic, atualmen-
te em 6,5% ao ano. 

Nesta quarta (8), após 
a segunda parte da reunião, 
será anunciada a taxa. Insti-
tuições financeiras consulta-
das pelo BC preveem que a 
Selic deve permanecer este 
ano no atual patamar.

O Copom reúne-se a 
cada 45 dias. No primeiro dia 
da reunião, são feitas apre-
sentações técnicas sobre a 
evolução e as perspectivas 
das economias brasileira e 
mundial e o comportamento 
do mercado financeiro. No 
segundo dia, os membros do 
Copom, formado pela dire-
toria do BC, analisam as pos-
sibilidades e definem a Selic.

O Banco Central atua 
diariamente por meio de 
operações de mercado aber-
to – comprando e vendendo 

títulos públicos federais – 
para manter a taxa de juros 
próxima ao valor definido na 
reunião.

A Selic, que serve de re-
ferência para os demais juros 
da economia, é a taxa média 
cobrada em negociações com 
títulos emitidos pelo Tesouro 
Nacional, registradas diaria-
mente no Sistema Especial 
de Liquidação e de Custódia 
(Selic).

A manutenção da Selic 
no atual patamar, como pre-
vê o mercado financeiro, in-
dica que o Copom considera 
as alterações anteriores nos 
juros básicos suficientes para 
chegar à meta de inflação, 
objetivo que deve ser perse-
guido pelo BC.

Ao reduzir os juros bási-
cos, a tendência é diminuir os 
custos do crédito e incentivar 
a produção e o consumo. En-
tretanto, as taxas de juros do 
crédito não caem na mesma 
proporção da Selic. 

Segundo o BC, isso 
acontece porque a Selic é 
apenas uma parte do custo 
do crédito.

che afirmaram que ratos fo-
ram encontrados nas salas de 
aula e na cozinha da unidade. 

Além disso, as fossas 
estão cobertas com restos 
de materiais de construção 
e outros entulhos estão es-
palhados próximos aos brin-
quedos das crianças. 

Diante do exposto, a 
Justiça acatou a solicitação 
do MPE e determinou o fe-
chamento da unidade, no dia 
29 de abril. 

Determinou ainda que 
os alunos sejam transferidos 
para outra escola.

Entretanto, os alunos 
foram mandados de voltar 
para casa, sem que fosse fei-
ta a transferência para outra 
unidade escolar. A Prefeitura 
informou que está organi-
zando, junto com os pais, o 
remanejamento das crianças.

OPERAÇÃO 
ISÓPTEROS

A Polícia Civil cumpriu, 
oito mandados de busca e apre-
ensão domiciliar durante uma 
operação que apurar fraudes na 
fiscalização, comércio e trans-
porte de produtos florestais em 
Mato Grosso.A operação, cha-
mada de Isópteros, foi deflagra-
da nos municípios de Cuiabá, 
Juscimeira, Rondonópolis e Alto 
Garças.As ordens judiciais fo-
ram cumpridas em residências 
e dois escritórios de advocacia.

VINHGADORES 
DA VIDA REAL

Um jovem registrou queixa na 
Polícia Civil depois de ser perseguido 
e agredido dentro de um shopping em 
Sorriso, a 420 km de Cuiabá. A situa-
ção ocorreu no domingo (5).

O rapaz, de 26 anos, que foi ao ci-
nema do shopping para assistir ao fil-
me ‘Vingadores’, quando foi abordado 
pelo suspeito. O suspeito o acusou de 
ter se relacionado com a mulher dele.

Ele estacionou a caminhonete 
dele e entrava no shopping quando foi 
abordado pelo suspeito.

TRANSFERÊNCIA
 DE DETENTOS
Trinta e nove detentos que estavam na 
Cadeia Pública de Aripuanã, a 976 km 
de Cuiabá, foram transferidos após a de-
cisão do governo do estado de fechar a 
unidade para não cumprir uma decisão 
judicial e contratar servidores.
A unidade tinha vagas para 60 detentos 
e, atualmente, abrigava 39 presos.
Segundo a Secretaria Estadual de Se-
gurança Pública (Sesp-MT), todos eles 
foram transferidos para unidades pri-
sionais em Juína e Colniza. A data da 
mudança não foi informada.

Divulgação

estão relacionados à ativida-
de de fiscalização, comércio 
e transporte de produtos de 
florestais, em especial ma-
deiras apreendidas e de-
positadas no pátio unifica-
do da Secretaria Estadual 
Meio Ambiente (Sema-MT), 
no Distrito Industrial, em 
Cuiabá.A suposta organiza-
ção criminosa é investigada 
há mais de um ano. Ao lon-
go das investigações, foram 
apreendidos documentos, 
celulares e equipamentos 
eletrônicos. Além das buscas, 
foi decretado o bloqueio de 
contas correntes dos inte-
grantes do grupo criminoso.

O nome Isópteros faz 
referência a colônias de 
cupins que possuem cerca 
de 2,8 mil espécies cataloga-
das no mundo. São insetos 
que causam prejuízos eco-
nômicos por ser uma praga 
que corrói madeira e outros 
materiais de celulose.

contribuidores do desenvol-
vimento do outro, de si, ob-
viamente, e da comunidade”, 
defende.

A instituição, segundo ela, 
precisa ser transcendente no 
seu jeito de receber, no seu 
jeito de entregar, no seu jeito 
de fazer o cotidiano e apren-
der a lidar com a diversidade 
de situações, com a diversi-
dade de mecanismos que se 
tem hoje e deixar de se vestir 
de lugar que ensina porque 
esse lugar que ensina não se 
reserva mais à escola.

“E isso só é possível quan-
do os educadores que susci-
tam as práticas cotidianas da 
escola estiverem abertos aos 
desafios dos diferentes coti-
dianos e estiverem também 
predispostos a desenvolve-
rem a sua profissionalidade 
o tempo todo, sem ficarem 
fechados na sua formação 
inicial acadêmica, nas suas 
especializações. Não é mais 
disso que os meninos e as 
meninas precisam, eles pre-
cisam de um educador, de 
um agente de mudança, de 

um sujeito que acredite nos 
seus diferentes potenciais”.

Outro desafio, aponta a 
formadora, tem sido como 
tocar o educador no sentido 
de que ele compreenda que 
ele é o promotor, que ele é 

o primeiro sujeito a protago-
nizar e que já foi-se o tem-
po da sala de aula, já foi-se o 
tempo da aplicação de exer-
cício sem sentido, já foi-se o 
tempo de lugares enfileira-
dos. “Como fazer que esse 

educador adote, a partir de 
suas relações cotidianas, para 
além da escola, uma prática 
de colaboração, de andar 
com o outro, estar juntos, e 
não à frente do outro e nem 
após o outro”, resume.
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O ministro da Educação, Abraham Weintraub, participa de audiência no Senado nesta terça (7)

‘Não há corte, há contingenciamento’, 
diz ministro sobre orçamento
DA REPORATEGEM

O ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, disse 
nesta terça-feira (7) duran-
te audiência na Comissão de 
Educação no Senado que não 
haverá corte no orçamento 
das universidades e institui-
ções de ensino federais, mas 
sim um contingenciamento.

O ministro afirmou que o 
recurso poderá voltar a ser 
liberado se a reforma da Pre-
vidência for aprovada e se a 
economia do país melhorar 
no segundo semestre. Wein-
traub foi ao Senado para 
apresentar as diretrizes e pro-
gramas prioritários da pasta. 
De acordo com o ministro, o 
foco da sua gestão será a edu-
cação básica, uma gestão téc-
nica baseada em entrega de 
resultados e reconhecimento 
por mérito, entre outros pon-
tos. (Veja abaixo lista com as 
prioridades)

Weintraub falou por uma 
hora e, em seguida, respon-
deu ao questionamento dos 
senadores. Entre outros pon-
tos, o ministro disse que:  O 
ministro disse que o governo 
fez a opção pelo contingen-
ciamento para cumprir a Lei 
de Responsabilidade Fiscal e 
disse apostar na retomada da 
economia. O anúncio sobre 
o bloqueio do orçamento das 
universidades foi feito há uma 
semana. Em um comunicado, 
o MEC divulgou que “UFBA, 
UFF e UnB tiveram 30% das 
suas dotações orçamentárias 
anuais bloqueadas”. Na oca-
sião, o ministério não apre-
sentou motivos para bloque-
ar as verbas especificamente 
dessas universidades, mas em 
uma entrevista ao jornal “Es-
tado de S.Paulo”, o ministro 
associou a redução das verbas 
a “balbúrdia” praticada em 

universidades.
“Universidades que, em vez 

de procurar melhorar o de-
sempenho acadêmico, estive-
rem fazendo balbúrdia, terão 
verbas reduzidas. A lição de 
casa precisa estar feita: pu-
blicação científica, avaliações 
em dia, estar bem no ranking 
”, disse na ocasião, sem escla-
recer quais rankings.

A rede federal inclui mais 
de 60 universidades e quase 
40 institutos em todos os es-
tados do Brasil.

Após críticas, o MEC alte-
rou a medida e disse que o 
bloqueio de 30% na verba das 
instituições de ensino federais 
vai valer para todas as univer-
sidades e todos os institutos.

 O ministro afirmou que o 
crescimento do Brasil no en-
sino superior se deve à parti-
cipação da rede privada, e fez 
críticas ao Fundo de Financia-
mento Estudantil (Fies), pro-
grama que classificou como 
uma “política desbalanceada”. 
O ministro foi questionado 
sobre o respeito à autonomia 
universitária, considerando as 
críticas que havia feito à “bal-
búrdia”.

“Sou 100% a favor da auto-
nomia universitária, mas au-
tonomia não é soberania uni-
versitária. Universidade não 
é um estado soberano. Não 
pode ter consumo de droga 
dentro dos campi porque a lei 
não permite. Por que a polí-
cia não pode entrar dentro 
do campus? É um país autô-
nomo? Tem uma violência 
acontecendo lá dentro? O que 
pode fazer? Nada? Temos que 
bater palma? Isso está errado, 
sou contra”, disse o ministro. 
Abraham Weintraub defende 
que um dos principais pro-
blemas na educação brasilei-
ra é que alunos chegam ao 3º 
ano do ensino fundamental 
sem “conhecimentos míni-
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mos de leitura ou de mate-
mática”. O ministro defen-
deu que é preciso “quebrar” o 
“preconceito” de que pessoas 
que desempenham ativida-
des técnicas sejam inferiores 
aos diplomados no ensino 
superior. Para ele, a “taxa de 
insucesso do ensino médio” 
não será alterada se não hou-
ver mudanças na “estrutura” 
da etapa. Ao avaliar a meta do 
Plano Nacional de Educação 
(PNE) de expandir as matrícu-
las no setor público em pelo 
menos 40%, ele avaliou que é 
impraticável. Durante a apre-
sentação, o ministro chegou a 
afirmar que a maior parte das 

bolsas para cursos de pós gra-
duação estão sendo dirigidas 
para áreas que ele considera 
estarem tendo baixo impacto 
(). Entre as metas apresenta-
das pelo ministro, estão:

Foco na educação básica, 
aprimorando o fundo de ma-
nutenção de desenvolvimen-
to da educação básica e da va-
lorização dos professores da 
educação (Fundeb)

MEC como indutor da polí-
tica de educação nacional

Gestão técnica orientada à 
entrega de resultados

Construção de um sistema 
educacional nacional orienta-
do pelo mérito e para o mé-

rito
Fixação de incentivos para a 

adoção das melhores práticas 
nacionais e internacionais em 
gestão da educação

Disciplina, ordem, respeito 
a todos no espaço da educa-
ção público e privados

Respeito à liberdade e di-
versidade de pensamento

Investimento em capital 
humano para aumentar a 
competitividade da economia 
brasileira

O ministro abriu a audiên-
cia falando sobre as metas do 
Plano Nacional de Educação 
(PNE), dando um panorama 
sobre o ensino no Brasil.

Depois, citou os pontos do 
Plano Nacional de Alfabeti-
zação. O ministro disse que 
não vai priorizar um ou outro 
método de ensino. “Não se 
trata de falar de um método 
ou outro. É qualquer método 
empregado que esteja avalia-
do em evidências científicas. 
Tem que ter número compro-
vando isso”, disse.

“A gente não quer impor 
nada a ninguém, a gente quer 
abrir o debate, quer conver-
sar. Dizer assim: alguma coisa 
está errada. Por isso a nos-
sa educação é muito pior do 
que a dos nossos vizinhos na 
América Latina.”


