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Divulgação

Na ocasião foi entregue ao chefe de governo a “Carta do Fórum de Governadores”. O do-
cumento consta com seis reivindicações definidas pelos gestores estaduais que visam 
assegurar a estabilidade financeira dos estados. Entre eles está o pagamento do Fundo de 
Auxílio à Exportação (DEX), superior a R$ 450 milhões.      Página -3

COBRANÇA

Em Brasília Mendes cobra 
Bolsonaro repasse do FEX

SINOP

GUARANTÃ

Embrapa
realiza dia de 
campo sobre 
sistemas 
integrados

Câmara abre
3 CPI’s contra
Prefeito Érico

Nesta quinta e sexta-feira, 
dias 9 e 10 de maio, a Embrapa, 
em parceria com o Senar-MT 
realizará o 9º Dia de Campo 
sobre Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária. 
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Os vereadores de Gua-
rantã do Norte, definiram nesta 
terça-feira (7), às 17h30, os pre-
sidentes, relatores e membros 
das três Comissões Parlamen-
tares de Inquérito (CPIs), que 
foram instauradas para inves-
tigar a aplicação de recursos 
em infraestrutura, contratos e 
prestação de contas do prefeito 
Érico Stevan Gonçalves (PRB).
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Senhas de
residencial 
serão 
distribuídas
A Secretaria de Assistência Social, 
Trabalho e Habitação de Sinop reali-
zará a entrega de senhas para novas 
inscrições do Conjunto Habitacional 
Nico Baracat entre os dias 13 e 17 de 
maio. Para retirada da senha, a pessoa 
deverá apresentar o Cartão do Bolsa 
Família ou o comprovante de inscri-
ção no Cadastro Único, como ressalta 
a prefeita Rosana Martinelli.
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Divulgação

valcir Pereira

SINOP F.C

SINOP

DE VOLTA 
AOS TREINOS
O Sinop FC voltou para casa com três pontos conquistados após estrear com vitória 
contra o Iporá-GO, por 2 a 0, na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro da Série 
D. Agora, a equipe volta suas atenções para o Corumbaense-MS, adversário da se-
gunda rodada, no domingo (12), às 17h, no Estádio Gigante do Norte.
 

Página  - 6



Compensa consertar?
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pelo valor de mercado, sendo que peças 
extremamente baratas devem ser evita-
das.

Além do valor da peça você deve levar 
em consideração o valor do serviço. Da 

mesma forma que não 
se deve buscar o com-
ponente mais barato, 
investir no serviço 
mais em conta passa 
longe de ser uma boa 
ideia.

São raros os casos 
em que a manuten-
ção não vale a pena. 
Para saber se esse é 
o caso imagine o va-
lor de mercado do 
equipamento após o 
conserto, leve em con-

sideração o que vai ser gasto no conserto 
e o que vai precisar gastar para repor o 
aparelho em questão. A menos que essas 
perguntas mostrem um cenário extrema-
mente negativo para o aparelho em ques-
tão, conserte. Só “aposente” o aparelho se 
realmente não tiver outro jeito.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Tenho falado sobre aparelhos celula-
res e os danos causados por quedas, espe-
cialmente quando não estão devidamente 
protegidos com capa e película. Mas existe 
sempre uma dúvida após incidentes dessa 
natureza: vale a pena 
investir no conser-
to do dispositivo ou 
é melhor pensar em 
comprar outro para 
substituir?

Na esmagadora 
maioria dos casos a 
manutenção com-
pensa. O custo, via de 
regra, é proporcional 
ao valor do aparelho. 
Em outras palavras, 
aparelhos novos, re-
cém lançados, vão ter 
custo de manutenção extremamente alto, 
especialmente pelo custo das peças para 
reposição. Com o passar do tempo todos os 
dispositivos tecnológicos tendem a perder 
valor e, por conseguinte, peças para reposi-
ção tendem a ficar mais baratas.

Da mesma forma, com o passar dos 
tempos, peças paralelas começam a ser 
produzidas, como opção mais barata para 
quem quer gastar pouco. É evidente que, 
nesse caso, existem toda a questão da qua-
lidade que, muitas vezes, acaba sendo infe-
rior na peça paralela.

Existem, entre as peças paralelas, com-
ponentes de melhor e de pior qualidade. 
Isso é, normalmente, percebido claramente 
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Definida por um ex-presidente, Laerte Rimoli, 
como um “mastodonte”, a Empresa Brasil de Comu-
nicação (EBC) conta neste ano com orçamento de R$ 
600 milhões para sustentar um conglomerado forma-
do por uma agência, emissoras de rádio e canais de 
televisão.

A estatal foi criada em 2007 por medida provisó-
ria, durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva. Com 
a missão de incorporar a estrutura de comunicação es-
tatal já existente e liderar o chamado Sistema Público 
de Comunicação, nasceu em meio à cantilena do PT 
acerca do “controle social” da mídia — um eufemismo 
mal disfarçado para a vontade de restringir a liberda-
de de imprensa e proteger os governantes do jornalis-
mo crítico.

Durante a campanha eleitoral do ano passado, o 
então candidato Jair Bolsonaro (PSL) aventou a possi-
bilidade de extinguir a estatal de comunicação, o que 
parecia uma demonstração de coerência com a agen-
da privatizante de Paulo Guedes, o nome escolhido 
para comandar o Ministério da Economia.

Com quatro meses de governo, Bolsonaro já deu 
mostras suficientes de que sua adesão ao liberalismo é, 
no mínimo, tortuosa. Declarações sobre temas sensí-
veis como a reforma da Previdência, o preço dos com-
bustíveis ou a política de crédito dos bancos públicos 
já geraram instabilidade nos mercados financeiros e 
reforçaram a desconfiança dos agentes econômicos 
quanto às suas reais convicções no terreno econômico.

O presidente, como se noticiou, desistiu da ideia 
de fechar a EBC. Na realidade, em 1º de janeiro, dia 
da posse do novo governo, tal recuo já se esboçava no 
decreto 9.660, que passou a vincular a empresa à Se-
cretaria de Governo —hoje sob o comando do general 
Carlos Alberto dos Santos Cruz. Agora, como parte do 
que seria um processo de reorganização, o presidente 
da empresa, Alexandre Graziani, promove a contra-
tação de militares para ocupar cargos diretivos e de 
assessoria.

Repete-se o que se observa em diversos ramos 
da máquina federal na atual administração, que tem 
escalado quadros ligados às Forças Armadas e à Polí-
cia Militar para as mais variadas funções públicas. Tal 
disposição não deixa de lembrar os governos autori-
tários, em especial na década de 1970, que acolhiam 
vasto contingente de oficiais nas companhias estatais.

Durante o breve período de Michel Temer (MDB) 
na Presidência, a EBC passou por alguns ajustes de go-
vernança. Manteve-se, não obstante, inexpressiva e 
desnecessária como sempre foi e continua a ser --ago-
ra sob nova direção.

Editorial

A EBC continua

Ranking dos Políticos - Facebook

não fazer a jantar, porque teve que levar o 
filho ao médico, por não estar pronto o al-
moço, por não concordar, pela cama mal 
feita, por não ouvir, por não olhar, por não 
sentir;

Maria não quer mais sentir medo: dos 
professores homens, dos médicos homens, 
dos chefes homens. Dos tios e dos primos. 
Dos padrastos e do pai. E dele…que, sobre-
tudo, não deixa ela ser. É sério, “há pessoas 
que nos roubam e há pessoas que nos de-
volvem”.

Maria não quer mais ser “pessoa que não 
é”: porque impõe que roupa ela deve vestir, 
como ela deve se portar, o que ela deve fa-
zer, senão ela é “errada” - por ter escolhido 
o lugar errado, a hora errada, a roupa errada, 
o cara errado; senão é “louca”, senão é “mal-
-amada”.

Já são livres, mas ainda não, diz o poe-
ta. É que a conquista da liberdade se dá no 
mesmo decurso do “tornar-se pessoa”. A 
violência ameaça a liberdade, é golpe forte 
no ser. Ora, o ser humano é essencialmente 
livre, é fim em si mesmo.

Mas as Marias sabem que a vida huma-
na é travessia. Somos êxodos contínuos; 
enquanto estivermos vivos seremos convi-
dados à mudança. E como um grito de liber-
dade já cantam:

Ela desatinou, desatou nós (…) Eu não me 
vejo na palavra Fêmea: alvo de caça, confor-
mada vítima.

Prefiro queimar o mapa, traçar de novo a 
estrada, ver cores nas cinzas e a vida rein-
ventar.

E um homem não me define, minha casa 
não me define, minha carne não me define...
eu sou meu próprio lar.

EMANUEL FILATIRGA ESCALANTE 
RIBEIRO É PROMOTOR DE JUSTIÇA EM 
MATO GROSSO

Um pouco de Maria… da Penha

FABRIS ALIVIADO
O Supremo Tribunal Federal (STF) negou 

nesta quarta-feira (8) medida cautelar em 
Ação Direta de Constitucionalidade (ADI) 
que poderia restabelecer a prisão preventi-
va do ex-deputado Gilmar Fabris. A decisão 
foi proferida por maioria, seis votos contra 
cinco, garantindo que as Assembleias Legis-
lativas podem “estender” o direito da Câma-
ra e Senado de soltar parlamentares presos 
(salvo em flagrante de crime inafiançável). O 
presidente Dias Toffoli foi quem votou para 
desempatar. Ele, no entanto, apresentou en-
tendimento diferente do exarado em 2017. 

COM RESSALVAS
O Pleno do Tribunal Regional Eleitoral de 

Mato Grosso (TRE-MT) aprovou com ressal-
vas, por unanimidade, a prestação de contas 
da campanha do deputado federal José Me-
deiros (PODE) nas eleições de 2018. Medeiros 
havia recorrido contra uma decisão que de-
terminava que ele devolvesse a quantia de R$ 
50.533,10, sobre gastos com Facebook, que não 
teriam transitado pela conta de campanha. 
Os magistrados seguiram o voto do juiz Jack-
son Francisco Coleta Coutinho, que citou que 
as notas fiscais, no valor total de R$ 50.533,10, 
de fato tramitaram na conta de campanha, 
mas foram entregues após a data determina-
da, por isso as ressalvas. 

ENTROU NA BRIGA
O senador de MT Wellington Fagundes 

(PR) entrou na briga pública entre Olavo 
de Carvalho e militares que integram o go-
verno Bolsonaro e se posicionou contrário 
a manifestações feitas pelo guru ideológi-
co do presidente da República. Fagundes 
assinou voto de solidariedade ao general 
Villas-Boas, a quem Carvalho se referiu re-
centemente como “um doente preso a uma 
cadeira de rodas”. Pelo Twitter, o Olavo não 
deixou o assunto passar batido e utilizou os 
adjetivos “caluniadores, porcos e bandidos” 
para comentar a manifestação dos senado-
res contra ele.

Em homenagem às mães, a Polícia Militar de Mato Grosso abraça a expo-
sição fotográfica “A vida com microcefalia”. O projeto da Associação das Mães 
e Amigos de pessoas com microcefalia, em parceria com o fotógrafo Bruno 
Sampaio, estará aberto à visitação nos dias de hoje e amanhã, no Quartel do 
Comando – Geral, em Cuiabá.

É comum que peças vendidas pela internet sejam mais 
baratas que as disponibilizadas no comércio local. Vale 
lembrar que a qualidade deve ser mais importante que 
o valor, então procure um profissional de confiança 
para saber se vale a pena ou não a compra. O barato, 
muitas vezes, pode sair caro.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Bruno Sampaio

EMANUEL FILATIRGA 
ESCALANTE RIBEIRO

A humanidade, ainda, é masculina 
e o homem define a mulher não em 
si, mas relativamente a ele; ela não é 
considerada um ser autônomo, capaz 
de dar a si a própria lei, dona do seu 
próprio destino

Em meus dedos é presente a advertência 
de François Poulain de La Barre: “Tudo o que 
os homens escreveram sobre as mulheres 
deve ser suspeito, pois eles são, a um tempo, 
juiz e parte.” Mas preciso ousar, no sentido 
pleno desta palavra.

Pode haver uma forma mais expressiva 
de desamor do que considerar uma pessoa 
uma coisa? Lamentavelmente, é isso que 
acontece nove, entre dez vezes, na violência 
de gênero no âmbito doméstico, familiar e 
na relação íntima de afeto.

Sim! A humanidade, ainda, é masculina e 
o homem define a mulher não em si, mas re-
lativamente a ele; ela não é considerada um 
ser autônomo, capaz de dar a si a própria lei, 
dona do seu próprio destino. Segue o desafio 
de “ser pessoa” e luta, todos os dias, contra o 
sequestro de sua subjetividade. As dores são 
muitas em ser mulher que quer amar.

A Maria afirma que não sente seu cor-
po seguro em nenhum lugar: como sentar, 
como andar, que roupa colocar, como prote-
ger seu corpo das mãos, dos olhos, das facas, 
dos cintos, do fogo, da água quente, das ar-
mas de fogo;

A Maria não quer mais ser vista, escon-
de-se: do olhar dele que a julga, dos outros 
que a invade, do dele que a censura e repro-
va, do olhar que a diminui, a violenta, que diz 
quem ela é ou que diz que ela não é;

Maria quer “ser dela”: não quer ser dele, 
da voz dele, do que ele diz que ela é, de modo 
algum ser devassada quando anda pelas 
ruas, se defendendo dos olhares, das vozes, 
das atitudes e das mãos dos estranhos;

Maria não quer ser mais violentada com 
tapas, palavras, gestos, olhares, pratos, mó-
veis, facões, fogo e revólver: por não dar a 
senha do celular, por não lavar a roupa ou 

IMAGEM DO DIA

“Com quatro meses de governo, Bol-
sonaro já deu mostras suficientes 
de que sua adesão ao liberalismo é, 
no mínimo, tortuosa

“
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ASSINATURAS

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

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338
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Reunião definiu composição para três CPI’s instauradas 
em Guarantã 

Foto: AssessoriA

Reunião para discutir repasses da APM

Turismo de negócio pode ser fortalecido com a parceria de cida-
des vizinhas 

Foto: JArdel dA silvA
Foto: AssessoriA 

SOBRE EDUCAÇÃO

Prefeitura de Cláudia 
realiza  reunião de 
repasse educacional
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na segunda-feira (6), 
no município de Cláudia, foi 
realizado uma reunião com 
diretores das instituições de 
ensino, presidentes das as-
sociações, o Procurador Ju-
rídico, controlador interno 
e técnico responsável pelas 
prestações de contas, para 
colher assinaturas para re-
passes de recursos que serão 
realizados pelas Associação 
de Pais e Mestres (APM), das 
unidades municipais de edu-
cação. Serão repassados o 
valor de R$ 10,00 por aluno, 
distribuídos em dez parcelas 
para ser utilizados nas despe-
sas de manutenção da estru-
tura física e aquisição de bens 
materiais didáticos e pedagó-
gicos.

O prefeito Altamir Kur-
ten destacou que o executivo 
tem por prioridade manter a 
qualidade de ensino. “Nossos 
alunos são o futuro de Cláu-
dia [...] Os nossos estudantes 
precisam de uma estrutura 
cada vez melhor”, pontuou. A 
secretária de Educação e Cul-
tura Claudevânia Barbon An-
derle, destacou a importân-

cia da participação conjunta 
do poder público para o bom 
desenvolvimento econômi-
co e educacional do municí-
pio. “Aproveitamos a reunião 
para passar orientações sobre 
a execução dos planos de tra-
balho. Este convenio é muito 
importante para as unidades 
de ensino, pois com os recur-
sos, as escolas passam a ter 
mais autonomia para investir 
em suas necessidades”, con-
tou.

A presidente da APM 
da Escola Municipal Daniel 
Titton, Marinalva Vareschini, 
contou que a boa distribuição 
dos recursos facilita o pro-
gresso dos alunos.

“É um valor de suma 
importância, empregado na 
manutenção de materiais pe-
dagógicos, reparos hidráuli-
cos, elétricos e infraestrutura 
para o bom fracionamento e 
desempenho de toda comu-
nidade escolar. Nós agrade-
cemos a Secretaria Municipal 
de Educação e Cultura, Câ-
mara Municipal de Vereado-
res e Prefeito Municipal, que 
entende e atende as necessi-
dades para o melhor desen-
volvimento de nossos alu-
nos”, descreveu Marinalva.

 

ARMAMENTO LIBERADO
O decreto assinado nesta terça-feira (7) pelo 

presidente Jair Bolsonaro expande a relação de 
profissionais com direito a requerer o porte de 
armas no país. O texto da medida, divulgado na 
quarta (8), contempla categorias como políticos, 
jornalistas que atuam na cobertura policial, con-
selheiros tutelares, advogados, oficiais de Justiça 
e agentes de trânsito. Para carregar o armamento, 
a iniciativa ressalta que os profissionais precisam 
cumprir com as exigências previstas na legisla-
ção e que o aparato seja devidamente registrado 
no Sistema Nacional de Armas. O portador de 
arma de fogo deve comprovar idoneidade, com 
certidões negativas de antecedentes criminais, 
além de capacidade técnica e aptidão psicológica.

MAIS UM MÊS

O secretário de Estado de 
Saúde Gilberto Figueiredo afirmou 
que há uma estimativa de 30 dias 
para que os atendimentos na San-
ta Casa de Misericórdia de Cuiabá 
sejam retomados. A unidade está 
com as portas fechadas desde o 
dia 11 de março. No último dia 2, o 
governador Mauro Mendes (DEM) 
decretou a requisição administra-
tiva dos bens e serviços da unida-
de médica. Na prática, o governo 
assumiu o controle do hospital e 
de seus equipamentos de forma 
emergencial e temporária.

NEPOTISMO NA SEDUC

O Pleno do Tribunal de Con-
tas Estadual (TCE) recomendou que 
a Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc) exija declaração de ausên-
cia de parentesco para servidores 
que pretenderem exercer cargos 
em comissão ou mesmo serem con-
tratados. A recomendação foi feita 
após a constatação de nepotismo 
na contratação de uma mulher que 
foi contratada para trabalhar na 
Seduc e é casada com um servidor 
efetivo que ocupava cargo de dire-
ção no setor ao qual ela estava dire-
tamente subordinada.

divUlGAÇÃo

INVESTIGAÇÃO EM GUARANTÃ

Formada primeira comissão de 
CPI’s para investigar Prefeitura 

AGROTURISMO

Sinop tenta captação de recursos 
para firmar o setor de turismo

DA REPORTAGEM

Os vereadores de 
Guarantã do Norte, defini-
ram nesta terça-feira (7), às 
17h30, os presidentes, re-
latores e membros das três 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito (CPIs), que foram 
instauradas para investigar 
a aplicação de recursos em 
infraestrutura, contratos e 
prestação de contas do pre-
feito Érico Stevan Gonçalves 
(PRB), referente ao exercício 
do ano passado, ao Tribunal 
de Contas do Estado (TCE).

Constam nos autos da 
primeira comissão, a inves-
tigação sobre aplicação dos 
recursos do Fundo de Trans-
porte e habitação (Fethab), 
nos anos 2017, 2018 e 2019, 
na recuperação de estradas 
rurais e urbanas. A segunda 
comissão deve apuar contra-
tos, com uma construtora, 
firmado com a prefeitura, 
sem especificar qual seria a 
irregularidade. A última CPI 

DA REPORTAGEM

Sinop quer investir em 
turismo de negócio, para isso 
a Prefeitura tenta angariar 
recursos e parceiros para fo-
mentar o comércio no setor 
de turismo. Na última sexta-
-feira (03), técnicos da Pasta 
de Secretaria de Desenvolvi-
mento Econômico (SEDEC), 
estiveram no município vi-
zinho de Nova Ubiratã para 
divulgar as potencialidades 
de Sinop durante a tercei-
ra feira de negócios e arena 
cultural naquela cidade, o 
objetivo é atrair novas indús-
trias para o fortalecimento 
do setor. Lá, a turismóloga 
da Secretaria, Leidiane Vie-
gas, participou de uma reu-
nião liderada pela SEDEC 
para a captação de recursos 
para o desenvolvimento do 
turismo regional, onde foi 
discutida a importância de 

vai investigar a administra-
ção do prefeito, Érico Ste-
van, no exercício de 2018. 
A última CPI vai investigar 
a inobservância do prefeito 
Érico Stevan Gonçalves re-
ferente a que não repassou 
informações exigidas pelo 
Tribunal de Contas do Esta-
do por meio do Sistema de 
Auditoria Pública Informa-
tizada de Contas (APLIC), 
que possibilita a prestação 
de contas públicas pela in-
ternet, ao TCE. 

O secretário de Ad-
ministração de Guarantã, 
Eugênio Cafone Lima, dis-
se ao site Só Notícias, que 
observando o material que 
está sendo tramitado não 
existe nada de consistente. 
“Nós entendemos que isso 
não passa de um jogo políti-
co da oposição tentado pre-
judicar o prefeito, que está 
muito bem avaliado. Estão 
tentando fazer um desgaste 
do prefeito que vai para ree-
leição. É uma situação e não 

os municípios estarem or-
ganizados nesse segmento. 
“Os municípios precisam 
se conscientizar dos bene-
fícios do turismo, investir 
em infraestrutura, serviços 
de qualidade, permitindo 
que o turismo se desenvolva 
em cenários variados”, afir-
mou Leidiane. Conforme 
destaca o secretário de De-
senvolvimento Econômico 
de Sinop, Billy Dal’Bosco, 
manter o turismo fortaleci-
do e organizado equivale à 
geração de renda às cidades. 
“Vamos manter o município 
de Sinop no Mapa do Turis-
mo Brasileiro, garantindo 
recursos federais via Minis-
tério. Queremos fortalecer 
as organizações de forma 
compartilhada com a so-
ciedade civil, empresários, 
instituições de ensino, para 
fortalecer a cadeia produtiva 
do turismo”, finalizou Billy.

temos dúvida que isso não 
vai prosperar”, declarou.

Referente a falta de 
envio das informações ao 
TCE, Cafone explicou que é 
um procedimento normal. 
“Existe atraso que é toda 
uma conjuntura do APLIC. 

O próprio tribunal já divul-
gou que tem ao menos 51 
prefeituras que estão com 
os dados em dia. Seria bom 
se não tivéssemos atrasados, 
mas não há nada de anor-
mal. Tudo isso é um jogo 
político”, concluiu.

Reunião foi realizada na casa do senador Davi Alcolumbre

Em reunião com Bolsonaro, 
Mendes cobra pagamento do FEX
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Juntamente com outros 
25 governadores, o governa-
dor Mauro Mendes (DEM) 
participou na manhã de on-
tem (8), de uma reunião com 
o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PSL). Na oca-
sião foi entregue ao chefe de 
governo a “Carta do Fórum 
de Governadores”.

O documento consta 
com seis reivindicações de-
finidas pelos gestores esta-
duais que visam assegurar a 
estabilidade financeira dos 
estados.

Entre eles está o paga-
mento do Fundo de Auxílio à 
Exportação (DEX), superior a 
R$ 450 milhões, que no caso 
de Mato Grosso já deveria ter 
sido feito o repasse no início 
deste ano.

A reunião que contou 

também com a presença do 
presidente do Senado Fede-
ral, Davi Alcolumbre (DEM), 
do presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM), e do ministro-chefe 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni (DEM), foi classificada 
por Mauro Mendes como 
positiva e que causou um 
bom ânimo nos demais go-
vernadores.

“O ministro Onyx fez 
um compromisso de que 
em uma semana ele dará 
uma resposta naquilo que 
será possível encaminhar na 
pauta dos governadores”, re-
latou.

Além do repasse do 
FEX já atrasado, fazem par-
te das reinvindicações a im-
plementação imediata por 
parte do Governo Federal de 
um plano para abrangência 
sustentável que restabeleça o 
equilíbrio fiscal dos Estados.

ATRASO NO ENVIO | Carta do Fórum de Governadores foi entregue ao presidente Bolsonaro em reunião 
Foto: divUlGAÇÃo

A defesa de um Fundo 
de Manutenção e Desenvol-
vimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profis-
sionais da Educação (Fun-
deb) permanente que atenda 
às reais necessidades da po-
pulação brasileira em rela-
ção à educação.

Outro ponto de desta-
que da “Carta do Fórum de 
Governadores diz respeito 
ao apoio no avanço urgen-
te da Proposta de Emenda à 
Constituição nº 51/2019, que 
altera o art. 159 da Consti-
tuição para aumentar para 
26% (vinte e seis por cento) 
a parcela do produto da ar-
recadação dos impostos so-
bre a renda e proventos de 
qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados 
destinada ao Fundo de Par-
ticipação dos Estados e do 
Distrito Federal e dá outras 
providências.

Sinop, Nova Ubiratã, 
Nova Mutum, Lucas do Rio 
Verde, Sorriso, Tapurah e 
Cláudia compõem o Por-
tal do Agronegócio, uma 
regional voltada para o de-
senvolvimento do turismo 
onde estão sempre trocan-

do experiências. No final 
desse mês, eles voltam a se 
reunir na capital do Estado 
e devem colocar em pauta 
assuntos como a criação de 
ferramentas para o desen-
volvimento do Turismo na 
região em parceria.
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CHARGE DO DIA

Taís Araújo desiste de 
viver cientista no cinema 
por causa do tom de pele

Taís Araújo havia sido escalada para in-
terpretar a cientista Joana D’Arc Félix, bra-
sileira que já recebeu mais de 72 prêmios 
em química e sustentabilidade. Porém, a 
atriz decidiu desistir do papel por conta do 
seu tom de pele. Quem noticia é o site Notí-
cias da TV. Após a informação de que Taís 
daria vida à Joana nos cinemas, muitas 
pessoas fizeram comentários online criti-
caram a escolha, pois a cientista tem um 
tom de pele diferente do da atriz. E ela con-
cordou com isto. “É algo curioso, porque às 
vezes você pensa que é uma pessoa instruí-
da, e mesmo assim comete falhas. Eu reflito 
sobre isso o tempo todo. Quando anuncia-
ram que eu ia fazer a Joana D’Arc, tiveram 
vários comentários criticando, falando ‘Ela 
é muito clara’. E quando eu li aquilo, vi que 
eles estavam totalmente certos”, falou Taís. 
Ela acrescenta que já faz muita coisa nos 
cinemas e na TV e, portanto, pode deixar 
espaço para uma outra atriz, da mesma 
tonalidade de pele que Joana, assumir o 
papel. “Nosso país tem milhões de proble-
mas, e essa atriz de pele mais escura deve 
estar cansada de ouvir que não pode fazer 
um ou outro papel porque não é adequado 
para ela. Nesse caso, o papel é absoluta-
mente adequado, então ninguém vai dizer 
que ela não pode fazer”. A atitude de Taís é 
louvável, pois o que ela disse é um fato. Mu-
lheres negras já têm dificuldades em con-
seguir algum tipo de visibilidade na mídia, 
e o colorismo delas restringe ainda mais 
as oportunidades devido à nossa socieda-
de preconceituosa e distintiva. “Acho que 
essa inclusão é muito recente e nós vamos 
cometer falhas, e vamos cometer excessos. 
É um caminho que nunca trilhamos, e que 
não sabemos onde vai dar. Mas com certe-
za vai ser para um mundo diferente, mais 
justo, porque nesse aqui nós já vivemos de-
mais e cansou”, afirma.

Aos 84 anos, Renato 
Aragão dita moda e faz 
sucesso nas redes socias

Quem disse que existe idade para fazer 
sucesso nas redes sociais? Renato Aragão 
prova que tem carisma suficiente! Aos 84 
anos, Renato Aragão reúne 2,4 milhões de 
seguidores no Instagram! Dentre eles estão 
Selton Mello, Eliana, Rodrigo Hilbert, Xuxa, 
Ivete Sangalo, Sabrina Sato, Whindersson 
Nunes, Paulo Gustavo, Anitta, Neymar, Fer-
nanda Gentil, Fábio Porchat, entre outros.

O humorista diverte os fãs com seus 
posts descontraídos. Desde vídeos engra-
çados, remetendo a piadas do passado, até 
os famosos “Look do Didia”. Ingressando há 
pouco tempo no mundo das redes sociais, 
ele compartilha seu dia-a-dia de forma 
inusitada. A post shared by Renato Aragão 
(@renatoaragao) on May 6, 2019 at 2:47pm 
PDT “Um maravilhoso domingo a todos! 
Me contem aqui… O que estão fazendo?! 
Eu hoje tirei o dia para cuidar de minhas 
plantinhas!”, escreveu posando ao lado de 
seu jardim. Em outro momento, aproveitou 
o dia com a filha e usou gírias jovens: “Sex-
tou com minha princesa Lívian”.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

A 1ª entrevista de Meghan 
sobre o bebê: ‘tenho os 
melhores caras do mundo’
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2/el. 3/bed — fat. 9/cocoricar — regimento.

Em uma espécie de coletiva de imprensa na ma-
nhã desta quarta (8), Meghan Markle e o Príncipe 
Harry apresentaram o bebê real para o mundo. De 
vestido branco acinturado acima da barriguinha – 
natural para toda mãe de recém-nascido dois dias 
depois do parto – Meghan e Harry pareciam felizes 
e ainda “fora do ar” com o bebê nos braços.

Meghan respondeu a algumas perguntas dos jor-
nalistas. A primeira foi sobre como ela está se sen-
tindo como mãe, e sobre o “bebê Sussex”, que é como 
o pequeno está sendo chamado na Inglaterra. Ela riu 
e respondeu: “É mágico, é bem incrível, e eu tenho 
os dois melhores rapazes do mundo, então estou fe-
liz de verdade”. Sobre o comportamento do bebê, ao 
longo desses dois dias de vida, ela disse: “Ele tem 
o temperamento mais doce, calmo… é um sonho, e 
esses dois dias foram especiais”

Quando perguntados sobre com quem o bebê se 
parecia mais, Meghan disse que eles ainda não sa-
bem. Harry completou: “todo mundo diz que o bebê 
muda muito a cada duas semanas, vamos observar 

ao longo desse primeiro mês, mas a apa-
rência dele muda o tempo todo, então… 
não sabemos!”

Sobre a paternidade de uma forma 
em geral, Harry disse que está sendo in-
crível, nesses dois dias e meio que eles 
puderam experimentar o que é ser pai 
desse “pacotinho de alegria”, como ele 
chamou o bebê, que estava em seus bra-

ços, e que espera passar bastante tempo 
com o pequeno, enquanto ele cresce.

Depois da sessão de fotos, Harry e 
Meghan foram apresentar o bebê à Rai-
nha Elizabeth e ao Príncipe Philip – que 
já havia encontrado a pequena família 
por acaso, nos corredores do Castelo de 
Windsor. “Outro bisneto”, comentou Har-
ry. O bebê é o oitavo bisneto da Rainha.
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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: 

CICERO DE JESUS DA CONCEICAO – CNPJ: 
18.318.777/0001-64, localizado na Rua Caminho da Luz, 
N° 1062 – Bairro: Rota do Sol, do município de SORRISO-
-MT, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Renovação da Licença de Operação, com ramo de 
Atividade: Serviço de corte e dobra de metais; Manutenção 
e reparação de equipamentos e produtos não especifica-
dos anteriormente; não foi determinado EIA-RIMA. (MR 
Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) 
– Tel: (066) - 99612-7413.

LABORATORIO NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA – 
CNPJ: 03.592.130/0001-59, localizado na AV. NATALINO 
JOAO BRESCANSIN N° 855 – Bairro: Centro do municí-
pio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia, Licença de Ins-
talação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Laboratórios clínicos;  Laboratórios de anatomia patológi-
ca e citológica; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

E. A. DAL POZ CHAPEACAO E PINTURA - ME, CNPJ 
33.295.958/0001-06, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença de 
Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para atividades 
de Serviços de lanternagem ou funilaria e pintura de veí-
culos automotores, localizada na AV. Santa Maria, N 1044, 
Santa Barbara, Município de Sorriso/MT, não foi determina-
do EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

ELIFARMA DROGARIA LTDA, CNPJ n° 08.853.477/0001-
21, torna público que requereu junto a Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de Ope-
ração (LO) para a atividade comércio varejista de produtos 
farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Localizado 
na Avenida Perimetral Sudoeste, n° 2345, Jardim Aurora, 
Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o EIA-RIMA.

IMPACTO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA, CNPJ 
14.638.724/0001-70, torna público que requereu à SEMA 
– Secretaria de Estado de Meio, Licença Prévia, Licença 
de Instalação e Licença de Operação para atividade de 
Transporte rodoviário de produtos perigosos, localizada n 
a cidade de Sorriso/MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

W.O. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MADEIRAS E 
BENEFICIAMENTO EIRELI, CNPJ. 05.821.548/0001-16. 
Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Alteração de Razão Social da 
LO – Licença de Operação de uma Serraria com Desdobra-
mento de Madeira, localizada no município de Marcelândia/
MT. Não determinado EIA/RIMA.

SILVANIA BONES - ME, CNPJ  21.617.015/0001-73, torna 
público que requereu junto a SAMA/ SORRISO/MT, a Re-
novação da Licença de Operação (LO) para atividade de 
Comércio varejista de plantas e flores naturais (cultivo de 
plantas), localizada na Rua Abrelino Antonio Baggio, N 104, 
Centro Norte, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

NANTES COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS EI-
RELI – CNPJ: 07.367.791/0004-84, localizado na Rua Dr° 
Ari Luiz Brandão, N° 1308 – Bairro: Industrial Nova Prata, 
SORRISO-MT, torna público que requereu junto a SAMA/
SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Operação, com 
ramo de Atividade: Comércio atacadista de defensivos agrí-
colas, adubos, fertilizantes e corretivos do solo; Depósitos 
de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e 
guarda-móveis; Carga e descarga; Organização logística 
do transporte de carga; não foi determinado EIA-RIMA. 
(MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombei-
ro) – Tel: (066) - 99612-7413.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA - MT
RESULTADO DE JULGAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL  009 / 2019

Na data de 08/04/2019 as 8:30 Horas, foram abertas as propostas Referente a 
licitação supracitada, requisitada pelo(S) órgão(S):  06 – 003 Departamento Mac 
Ambulatorial e Hospitalar. E devidamente acompanhada por esta comissão de li-
citação, estamos assim de acordo com as normas legais vigentes. Tendo como 
vencedor(es) o(s) listado(s) abaixo. Contratação de empresa especializada para 
confecção de próteses dentárias conforme as necessidades da Secretaria Muni-
cipal de Saúde do Município de Nova Guarita-MT, para a efetivação do programa 
nacional Brasil Sem Miséria.4799- Laboratorio de Protese Adelar Ltda ME Cnpj: 
12.131.299/0001-00, total do vencedor: R$ 207.000,00

Nova Guarita-MT, 08 de Maio de 2019
Yana Maria Marcon
Pregoeira Oficial

LEILÕES JUDICIAIS EM MATO GROSSO

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

Fazenda, Matupá/MT, 3.312ha, Sugestão de 
Lance R$ 2.156.935,00 (PARCELÁVEL)

Terreno 36.500m², Matupá/MT, c/ casa 231m². 
Sugestão de Lance

R$ 1.594.230,00 (PARCELÁVEL)

Terreno Indl. 5.000m², Matupá/MT, Rua 02-l2,
Projeto de Colonização Integrado Matupá. 

Sugestão de Lance
R$ 194.481,00 (PARCELÁVEL)

Fazenda, Juruena/MT, 190ha, Estrada L-1,
Inicial R$ 588.500,00 (PARCELÁVEL)

500 Vacas neloradas, c/ 36 meses de idade. 
Inicial R$ 380.000,00 

Conj. completo p/ geração de energia,
composto de 03 máquinas principais

c/ gerador síncrono, turbina e gerador de vapor.
Inicial R$ 7.500.000,00 (PARCELÁVEL)

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019-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 empresas: EMAM – 
EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, nos itens 07 e 08: ZANIN 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, nos itens 05, 09 e 11; 
PADOVANI & PADOVANI LTDA-ME: no tem 10; PRAOBRA INDUSTRIA E 
COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, nos itens 01 
e 02. Juina-MT, 08 de maio de 2019.  
 

Jose Carlos Divino 
Pregoeiro Substituto- Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019-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 empresas: BRITADEIRA 
LOPES LTDA-ME, nos itens 10 a 12; ZANIN MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES 
LTDA-ME, nos itens 03, 05, 07, 15; PADOVANI & PADOVANI LTDA-ME, nos 
13, 14, 17 a 19; PRAOBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, no item 06; SADI A. DEZAN –ME, nos itens 04 e 
09. Juina-MT, 08 de maio de 2019.  
 

Jose Carlos Divino 
Pregoeiro Substituto - Poder Executivo. 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 

 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019-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 empresas: BRITADEIRA LOPES LTDA-ME, nos itens 11 e 12; EMAM 
– EMULSOES E TRANSPORTES LTDA, nos itens 07 a 09; ZANIN 
MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA-ME, nos itens 02 e 13; 
PRAOBRA INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, nos itens 01, 04 e 05; SADI A. DEZAN –
ME, nos itens 03 e 10. Juina-MT, 08 de maio de 2019. 

 
Jose Carlos Divivo 

Pregoeiro Substituto - Poder Executivo. 

 
PREEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ – MT  

EXTRATO RESUMIDO DO CONTRATO Nº. 005/2019 

Contratante: Município De Tabaporã/Mt. Contratado: Construtora Dias Eireli – Me, 
Inscrita No C.N.P.J. Sob O N.º 30.291.130/0001-91, Estabelecida Loteamento Pai 
Herói, S/N° - Zona Rural – Cep: 78.563-000, No Município De Tabaporã – Mt. Objeto 
Do Contrato: Contratação De Empresa Especializada Na Prestação De Serviços De 
Obras E Serviços De Engenharia Para A Construção De 01 (Uma) Sala De Alvenaria 
De 73,01 M² Com Banheiro Para Atender A Secretaria Municipal De Educação Na 
Escola Municipal Lili Maria Konzen No Distrito De Americana Do Norte Do Município 
De Tabaporã – Mt, Tudo Em Conformidade Com O Projeto Básico E Seus Anexos. 
Data Do Contrato: 08 De Maio De 2019. Prazo Do Contrato: 08 De Maio De 2020. 
Valor Do Contrato: R$: 97.107,87 (Noventa E Sete Mil Cento E Sete Reais E Oitenta E 
Sete Centavos) Processo Licitatório: Tomada De Preços Nº. 001/2019. Para Que 
Ninguém Alegue Ignorância, Afixe E Publique-Se No Átrio Desta Municipalidade. 

Tabaporã/Mt, Em 08/05/2019. 

Sirineu Moleta 

Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 
TOMADA DE PREÇO Nº 003/2019 

 
RESULTADO 

 
O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada de Preço nº 
003/2019, realizada no dia 11/04/2019, às 08:00 horas, na sua Sede Administrativa, 
licitação destinada a contratação de empresa para construção da garagem municipal 
no distrito Entre Rios, homologada e adjudicada em 06/05/2019, sagrou-se 
vencedora do certame a empresa J. LEOCADIO ROCHA ME. Nova Ubiratã - MT, 
06 de maio de 2019. 

 
Mauro Odinei Soliani 

Secretário de Administração. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 030/2019

Objeto: Registro de Preços para contratação de pessoa jurídica para executar serviços de manutenção preventiva 
e corretiva de veículos operacionais e prestação de serviços técnicos especializados (mão-de-obra) e 
fornecimento de material utilizado nos serviços em tapeçaria de veículos operacionais (automóveis leves, 
camionetes, ambulâncias, ônibus, caminhões, motos, implementos agrícolas e máquinas agrícolas e pesadas), 
independente de marca e categoria para atendimento da frota de veículos do Município de Lucas do Rio Verde – 
MT. Data: 08 de Maio de 2019. Empresa Vencedora:  Item 0001 a empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com o 
valor total de R$ 15.375,00 (quinze mil e trezentos e setenta e cinco reais); Item 0002 a empresa: JOSELITO 
FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 4.200,00 (quatro mil e duzentos reais); Item 0003 a empresa: G A BAZANA 
POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de R$ 13.580,00 (treze mil e quinhentos e oitenta reais); 
Item 0004 a empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 15.225,00 (quinze mil e duzentos e vinte 
e cinco reais); Item 0005 a empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 4.500,00 (quatro mil e 
quinhentos reais); Item 0006 a empresa: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de 
R$ 25.375,00 (vinte e cinco mil e trezentos e setenta e cinco reais); Item 0007 a empresa: JOSELITO FRIGERI - 
EPP, com o valor total de R$ 14.720,00 (quatorze mil e setecentos e vinte reais); Item 0008 a empresa: JOSELITO 
FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 4.335,00 (quatro mil e trezentos e trinta e cinco reais); Item 0009 a 
empresa: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de R$ 30.545,00 (trinta mil e 
quinhentos e quarenta e cinco reais); Item 0010 a empresa: BOM CLIMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E 
AGRICOLA EIRELI, com o valor total de R$ 33.990,00 (trinta e três mil e novecentos e noventa reais); Item 0011 a 
empresa: BOM CLIMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E AGRÍCOLA EIRELI, com o valor total de R$ 26.000,00 
(vinte e seis mil reais); Item 0012 a empresa: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor 
total de R$ 37.840,00 (trinta e sete mil e oitocentos e quarenta reais); Item 0013 a empresa: SILVIO ANTONIO 
GUERINO, com o valor total de R$ 64.620,00 (sessenta e quatro mil e seiscentos e vinte reais); Item 0014 a 
empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 37.180,00 (trinta 
e sete mil e cento e oitenta reais); Item 0015 a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP, com o valor total de R$ 17.835,00 (dezessete mil e oitocentos e trinta e cinco reais); Item 0016 a empresa: , 
com o valor total de R$ 0,00 (); Item 0017 a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E SERVIÇOS EIRELI - 
EPP, com o valor total de R$ 30.400,00 (trinta mil e quatrocentos reais); Item 0018 a empresa: LUCAS MECÂNICA 
HIDRÁULICA LTDA ME, com o valor total de R$ 27.540,00 (vinte e sete mil e quinhentos e quarenta reais); Item 
0019 a empresa: LUCAS MECÂNICA HIDRAULICA LTDA ME, com o valor total de R$ 49.700,00 (quarenta e nove 
mil e setecentos reais); Item 0020 a empresa: LUCAS MECÂNICA HIDRÁULICA LTDA ME, com o valor total de R$ 
28.060,00 (vinte e oito mil e sessenta reais); Item 0021 a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 17.287,00 (dezessete mil e duzentos e oitenta e sete reais); Item 
0022 a empresa: BOM CLIMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E AGRÍCOLA EIRELI, com o valor total de R$ 
46.640,00 (quarenta e seis mil e seiscentos e quarenta reais); Item 0023 a empresa: BOM CLIMA TECNOLOGIA 
AUTOMOTIVA E AGRÍCOLA EIRELI, com o valor total de R$ 41.020,00 (quarenta e um mil e vinte reais); Item 
0024 a empresa: BOM CLIMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E AGRÍCOLA EIRELI, com o valor total de R$ 
18.900,00 (dezoito mil e novecentos reais); Item 0025 a empresa: BOM CLIMA TECNOLOGIA AUTOMOTIVA E 
AGRÍCOLA EIRELI, com o valor total de R$ 17.440,00 (dezessete mil e quatrocentos e quarenta reais); Item 0026 
a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 25.840,00 
(vinte e cinco mil e oitocentos e quarenta reais); Item 0027 a empresa: JEFFERSON A. DA SILVA MENDES - ME, 
com o valor total de R$ 17.250,00 (dezessete mil e duzentos e cinquenta reais); Item 0028 a empresa: RETIFICA 
LUCAS LTDA, com o valor total de R$ 27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos reais); Item 0029 a empresa: G A 
BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de R$ 7.400,00 (sete mil e quatrocentos reais); 
Item 0030 a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 
41.700,00 (quarenta e um mil e setecentos reais); Item 0031 a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 25.740,00 (vinte e cinco mil e setecentos e quarenta reais); Item 
0032 a empresa: RETIFICA LUCAS LTDA, com o valor total de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos reais); Item 0033 a 
empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 29.792,00 (vinte 
e nove mil e setecentos e noventa e dois reais); Item 0034 a empresa: VENEZA AUTO CENTER - PECAS E 
SERVIÇOS EIRELI - EPP, com o valor total de R$ 20.535,00 (vinte mil e quinhentos e trinta e cinco reais); Item 
0035 a empresa: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de R$ 39.000,00 (trinta e 
nove mil reais); Item 0036 a empresa: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de 
R$ 36.660,00 (trinta e seis mil e seiscentos e sessenta reais); Item 0037 a empresa: G A BAZANA POSTO DE 
MOLAS E MECÂNICA EPP, com o valor total de R$ 34.960,00 (trinta e quatro mil e novecentos e sessenta reais); 
Item 0038 a empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 49.875,00 (quarenta e nove mil e 
oitocentos e setenta e cinco reais); Item 0039 a empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 
48.125,00 (quarenta e oito mil e cento e vinte e cinco reais); Item 0040 a empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com 
o valor total de R$ 69.690,00 (sessenta e nove mil e seiscentos e noventa reais); Item 0041 a empresa: MARCELO 
WAKAO EIRELI, com o valor total de R$ 24.585,00 (vinte e quatro mil e quinhentos e oitenta e cinco reais); Item 
0042 a empresa: MASSAO WAKAO EIRELI, com o valor total de R$ 19.370,00 (dezenove mil e trezentos e 
setenta reais); Item 0043 a empresa: MARCELO WAKAO EIRELI, com o valor total de R$ 49.766,00 (quarenta e 
nove mil e setecentos e sessenta e seis reais); Item 0044 a empresa: RETIFICA LUCAS LTDA, com o valor total de 
R$ 14.760,00 (quatorze mil e setecentos e sessenta reais); Item 0045 a empresa: JEFFERSON A. DA SILVA 
MENDES - ME, com o valor total de R$ 8.710,00 (oito mil e setecentos e dez reais); Item 0046 a empresa: 
JEFFERSON A. DA SILVA MENDES - ME, com o valor total de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais); Item 
0047 a empresa: JEFFERSON A. DA SILVA MENDES - ME, com o valor total de R$ 15.200,00 (quinze mil e 
duzentos reais); Item 0048 a empresa: RETIFICA LUCAS LTDA, com o valor total de R$ 4.950,00 (quatro mil e 
novecentos e cinquenta reais); Item 0049 a empresa: JEFFERSON A. DA SILVA MENDES - ME, com o valor total 
de R$ 13.260,00 (treze mil e duzentos e sessenta reais); Item 0050 a empresa: RETIFICA LUCAS LTDA, com o 
valor total de R$ 14.980,00 (quatorze mil e novecentos e oitenta reais); Item 0051 a empresa: JEFFERSON A. DA 
SILVA MENDES - ME, com o valor total de R$ 9.000,00 (nove mil reais); Item 0052 a empresa: MARCELO WAKAO 
EIRELI, com o valor total de R$ 29.295,00 (vinte e nove mil e duzentos e noventa e cinco reais); Item 0053 a 
empresa: MASSAO WAKAO EIRELI, com o valor total de R$ 31.030,00 (trinta e um mil e trinta reais); Item 0054 a 
empresa: MASSAO WAKAO EIRELI, com o valor total de R$ 19.370,00 (dezenove mil e trezentos e setenta reais); 
Item 0055: O lote resultou fracassado ; Item 0056 a empresa: G A BAZANA POSTO DE MOLAS E MECÂNICA 
EPP, com o valor total de R$ 6.570,00 (seis mil e quinhentos e setenta reais); Item 0057 a empresa: JOSELITO 
FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 15.614,00 (quinze mil e seiscentos e quatorze reais); Item 0058 a 
empresa: JOSELITO FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 34.344,00 (trinta e quatro mil e trezentos e quarenta 
e quatro reais); Item 0059 a empresa: LUMAF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA ME, com o valor total de R$ 
33.930,00 (trinta e três mil e novecentos e trinta reais); Item 0060 a empresa: LUMAF MAQUINAS E 
FERRAMENTAS LTDA ME, com o valor total de R$ 30.070,00 (trinta mil e setenta reais); Item 0061 a empresa: 
JOSELITO FRIGERI - EPP, com o valor total de R$ 60.375,00 (sessenta mil e trezentos e setenta e cinco reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 08 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO ELETRÔNICO N° 010/2019
REGISTRO DE PREÇO N° 025/2019

Objeto: Pregão Eletrônico com Registro de Preços para futura aquisição 
de emulsão asfáltica para obras diversas de pavimentação, execução de 
lama asfáltica e serviços de tapa buracos em ruas e avenidas do 
município. Empresa Vencedora: EMAM - EMULSÕES E TRANSPORTES 
LTDA, itens 01, 02 e 03, totalizando o valor de R$ 1.866.000,00 (um 
milhão e oitocentos e sessenta e seis mil reais).
Lucas do Rio Verde – MT, 08 de maio de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE ABERTURA PREGÃO PRESENCIAL N° 039/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 035/2019
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 
039/2019 que trata do “Registro de Preços, para contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de locação de veículo sem 
motorista, a fim de atender as necessidades das Secretarias Municipal de  
Lucas do Rio Verde – MT.”, sofreu alterações nos Anexos I Termo de 
Referência e III Proposta de Preços. Diante das alterações necessário se 
faz a reabertura integral do certame, conforme se segue: Dia: 31 de Maio 
de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07 h :30   até as 
08 h :00, do dia 31 de Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08 h: 00, 
do dia 31 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,08 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019
Objeto: Registro de Preços para a Contratação de pessoa jurídica para a 
prestação de serviços de Espetáculo Teatral para atender à necessidade 
das Secretarias do Município de Lucas do Rio Verde -MT. Dia: 30 de Maio 
de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07:30 às 08:00 
horas, do dia 30 de Maio de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08:00 
horas, do dia   30 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, 08 de Maio de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇO N° 015/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto a contratação de 
empresa para construção de estacionamentos em avenidas do 
perímetro urbano da cidade, conforme planilha orçamentária, 
cronograma físico financeiro e memorial descritivo que compõe o 
projeto básico. Da qual foi vencedora a empresa: Item 173805, 
ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 112.761,49.
Nova Mutum - MT, 7 de Maio de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 033/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 
para futura e eventual aquisição de móveis (planejados, conjuntos 
escolares e outros). Das quais foram vencedoras as empresas: Lote 
002, Lote 003, Lote 004, Lote 005, Lote 006, MILANFLEX IND. E COM. 
DE MOVEIS E EQUIP. LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
86.729.324/0002-61 no valor de R$ 153.599,92; Lote 007, NACIONAL 
MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
19.165.753/0001-85 no valor de R$ 6.370,00; Lote 001, PANTANAL 
MOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o 
número 25.306.981/0001-20 no valor de R$ 30.000,00. Os 
representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 8 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA N° 004/2019

Objeto: Contratação de empresa para construção da Escola de Ensino 
Básico (Fundamental) no Bairro Jardim II.  Data de Abertura: 11 de 
junho de 2019. Horário: 08:00 horas. Tipo: Menor preço (Global). Edital 
e  A n e x o s :  D e v e r á  s e r  r e t i r a d o  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:  
licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum - MT, 08 de maio de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM-MT 

 
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE À ATA DE REGISTRO Nº 09/2019, PREGÃO 
PRESENCIAL N. º 03/2019, SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO 03/2019 

 
TERCEIRO TERMO ADITIVO DE REAJUSTE À ATA DE REGISTRO N.º 09/2019 – Objeto: Aditivo de 
Reajuste conforme abaixo especificado: 

 
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM 
CONTRATADO: AUTO POSTO FALCÃO LTDA 
 

Data Assinatura: 09/05/2019. 
 
 

Adriano Bulhões dos Santos. 
Procurador Jurídico 

 

ITEM QTD UND PRODUTOS VALOR  
ANTERIOR 

VALOR  
REAJUSTADO 

VALOR  
ESTIMADO 

01 4.600 LITROS GASOLINA - COMUM 
 

4,60 R$ 4,67 21.482,00 

03 100.150 LITROS COMBUSTIVEL - OLEO DIESEL, 
CLASSIFICACAO COMUM 
 

4,11 R$ 4,17 417.625,50 

04 52.000 LITROS COMBUSTIVEL – DIESEL S10 , 
UTILIZACAO PARA UTILIZACAO 
EM VEICULO AUTOMOTOR 
 

4,16 R$ 4,22 219.440,00 



Jogo na Bombonera vale a liderança do Grupo G da Libertadores 
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Athletico estuda novo esquema
para encarar o Boca Juniors
DA REPORTAGEM

O técnico do Athletico-
-PR, Tiago Nunes, já estuda a 
melhor estratégia para supe-
rar - ou pelo menos segurar 
- o Boca Juniors e garantir 
a liderança do Grupo G da 
Libertadores. O treinador, 
inclusive, não descarta um 
novo esquema, com três za-
gueiros e dois laterais recu-
ados, em um 5-4-1 ou 5-3-2.

“É uma alternativa, que 
deu bom resultado no do-
mingo. A equipe, até na pré-
-temporada, treinou com 
uma linha de 5 em alguns 
momentos. Vamos avaliar 
jogo a jogo, pensando no que 
a gente tem para propor para 
cada adversário”, falou após 
o 1 a 1 com a Chape na Arena 
Condá.

Após “abandonar” o 
4-2-3-1, Tiago Nunes usou o 
4-1-4-1 em todos os jogos do 
time titular. Na prática, o es-
quema com 5 atrás (5-4-1 ou 
5-3-2) significaria a entrada 
de um zagueiro ao lado de 
Thiago Heleno e Léo Pereira 
e uma postura mais defensi-
va de Jonathan e Renan Lodi.

Ou seja, se optar pelo 
novo esquema, Tiago Nu-
nes poderia escalar: Santos; 
Jonathan, Thiago Heleno, 
Paulo André (Bambu), Léo 
Pereira e Renan Lodi; Ca-
macho, Bruno Guimarães, 
Nikão e Rony; Marco Ruben.

“Difícil (mudar o esque-

ma) não é. A questão toda é 
estudar com calma. Não vou 
nem antecipar nem facilitar 
a vida do Alfaro (Gustavo Al-
faro, técnico do Boca), que é 
um grande treinador, meu 
amigo, me deve um vinho e 
uma camiseta. Vamos avaliar 
nos próximos dias. Temos al-
guns jogadores que precisa-
mos ver a recuperação, ver a 
logística, ver a estratégia para 
jogar lá. Vamos, com calma, 
avaliar quem pode jogar lá”.

LIDERANÇA
O jogo do Athletico 

contra o Boca Juniors vale 
a liderança do Grupo G. 
Quem terminar em primei-
ro pega algum segundo co-
locado e decide em casa nas 
oitavas de final. O Furacão já 
está classificado, e o Boca só 
seria eliminado se perdes-
se e o Tolima tirasse 7 gols 
de saldo.“O que tenho fala-
do para os jogadores é que 
a gente tem que ir lá sem o 
peso do resultado, até por-
que já estamos classificados. 
Nossa proposta, quando ini-
ciamos a Libertadores, era 
conseguir a classificação en-
tre os dois primeiros. Então, 
a gente vai leve para jogar lá, 
sem preocupação com o re-
sultado, mas com preocupa-
ção de jogar bem”.

A partida do Athletico 
contra o Boca Juniors está 
marcada para 20h30 desta 
quinta-feira (9).

LIBERTADORES | Tiago Nunes não descarta esquema com três zagueiros e pede time sem o “peso do resultado”
Foto: Divulgação

SP X ROGÉRIO CENI

Hernanes prevê 
reencontro histórico
com o atual técnico 
do Fortaleza

Foto: RepRoDução

Foto: alDo CaRneiRo / peRnambuCo pRess

Rogério Ceni e Hernanes se abraçam em eliminação 
do São PauloVanderlei assume o comando do Vasco

DA REPORTAGEM

São Paulo e Fortaleza 
se enfrentam domingo, às 
18h, no Castelão, onde vão 
promover um embate his-
tórico pela quarta rodada 
do Brasileirão. Pela primei-
ra vez na vida Rogério Ceni 
vai enfrentar o Tricolor do 
Morumbi, após defender o 
clube por 25 anos como go-
leiro e mais seis meses como 
treinador.

Chamado de “M1TO” 
pelos são-paulinos, Ceni terá 
uma noite de reencontros no 
Castelão. O técnico do Forta-
leza vai rever Hernanes, com 
quem fez parceria no título 
de bicampeão brasileiro de 
2007 e 2008 (o Profeta estava 
emprestado ao Santo André, 
em 2006).

“Vai ser um encon-
tro interessante, vamos di-
zer histórico. Mas, quando 
a bola rolar, as coisas que 
aconteceram no passado, 
tudo fica fora. O que importa 

é quando a bola rola. Vai ser 
muito falado até domingo, 
mas quando o jogo começar 
cada um vai brigar pelos três 
pontos”, disse Hernanes.

Hernanes saiu do São 
Paulo em 2010, após uma 
eliminação para o Interna-
cional na semifinal da Li-
bertadores. Na ocasião, o 
volante e Rogério Ceni se 
emocionaram, pois o jogo 
no Morumbi marcou a des-
pedida do Profeta. Depois, 
ele se transferiu para a Lazio, 
da Itália.

Atual goleiro titular do 
São Paulo, Tiago Volpi tam-
bém falou sobre como será o 
duelo com Rogério Ceni. “A 
gente espera que seja muito 
difícil, pelo bom trabalho 
que o Rogério tem feito no 
Fortaleza. Tem um senti-
mento especial por tudo o 
que ele representa para o 
São Paulo até os dias de hoje. 
É bacana poder enfrentá-lo. 
Espero que a gente possa sair 
vencedor”, disse Volpi.

NOVO COMANDO

Luxemburgo acerta com o Vasco
DA REPORTAGEM

O Vasco anunciou na 
manhã desta quarta-feira 
que Vanderlei Luxemburgo 
será o novo técnico do clu-
be. Com contrato até o fim 
do ano, Luxa será anuncia-
do nesta quarta, mas come-
ça a trabalhar só na próxima 
segunda, depois da quar-
ta rodada do Campeonato 
Brasileiro, quando enfrenta 
o Santos. Mais cedo, o trei-
nador postou uma mensa-
gem em suas redes sociais 
mandando um “alô” para a 
torcida vascaína. Ele che-
ga com Mauricio Coperti-
no como auxiliar e Antonio 
Mello como preparador. Se 
Luxemburgo não era a pri-
meira opção do Vasco para 
o cargo de treinador, três fa-
tores aproximaram as duas 
partes: outras opções no 
mercado, promessa por re-
forços e chance de recome-
ço para o técnico. A diretoria 
teria informado a Luxa que 

ao menos dois jogadores 
virão da janela internacio-
nal. O técnico ganhou força 
como novo treinador após o 
Cruz-Maltino ver as nego-
ciações com Jorge Jesus, Do-
rival Júnior e Diego Aguirre 
esfriarem. Houve também 
a busca por técnicos mais 
novos, como Thiago Larghi, 
mas prevaleceu a preferên-
cia de Alexandre Campello, 
ao desejar alguém com 
currículo mais vasto para 
o cargo. O último trabalho 
de Vanderlei Luxemburgo 
como técnico foi no Sport, 
em 2017, quando esteve ao 
lado de Alexandre Faria (ex-
-diretor de futebol do Vas-
co). A missão do treinador 
será tirar o clube da zona 
rebaixamento do Campeo-
nato Brasileiro, onde amar-
ga a última colocação, com 
um ponto em três rodadas. 
O Cruz-Maltino entra em 
campo contra o Santos, no 
próximo domingo, às 16h, 
no Pacaembu.

SÉRIE D

Após vitória na estreia, Sinop
faz duelo de ‘6 pontos’ em casa

Foto: Divulgação

Sinop e Corumbaense somam 3 pontos e se enfrentam neste domingo 

DA REPORTAGEM

O Sinop FC voltou para 
casa com três pontos con-
quistados após estrear com 
vitória contra o Iporá-GO, 
por 2 a 0, na rodada de es-
treia do Campeonato Bra-
sileiro da Série D. Agora, a 
equipe volta suas atenções 
para o Corumbaense-MS, 
adversário da segunda roda-
da, no domingo (12), às 17h, 
no Estádio Gigante do Norte.

Assim como o Galo do 
Norte, o Carijó também es-
treou com vitória sobre o 
Palmas-TO, por 3 a 2, tem 
três pontos na colocação, po-
rém, o Sinop lidera pelo sal-
do de gols. Portanto, como 
as duas equipes venceram, 
o jogo de domingo se torna 
um duelo ‘de seis pontos’, 
pois quem vencer alcança di-
ferença interessante em rela-
ção ao adversário.

“É uma disputa direta 
pela liderança do Grupo A10, 
e o Galo espera contar com o 
fator casa e o apoio da torci-

da Galo Doido para perma-
necer na liderança no topo”, 
explica o jornalista e comen-
tarista esportivo Clemerson 
Mendes.

O adversário aposta no 
entrosamento entre os joga-
dores, já que o técnico e boa 
parte do elenco foi manti-
do. O Corumbaense conta 

com apenas quatro reforços, 
sendo o zagueiro Jaime, os 
volantes Mutuca e Peterson, 
e o atacante Cassiano, ex-Lu-
verdense.
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Apartamentos do conjunto devem ser entregues até outubro deste ano 

Nico Baracat: senhas de inscrições
serão distribuídas semana que vem
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Assistência 
Social, Trabalho e Habitação 
de Sinop realizará a entrega 
de senhas para novas inscri-
ções do Conjunto Habita-
cional Nico Baracat entre os 
dias 13 e 17 de maio. Os inte-
ressados devem se dirigir ao 
setor de Habitação, localiza-
do na Rua das Avencas, 1.541, 
no centro, das 7h às 11h e das 
13h às 17h. As senhas tam-
bém poderão ser retiradas 
nos Centros de Referência 
de Assistência Social (CRAS) 
Menino Jesus, Palmeiras, 
Paulista e Boa Esperança.

Para retirada da senha, a 
pessoa deverá apresentar o 
Cartão do Bolsa Família ou 
o comprovante de inscrição 
no Cadastro Único, como 
ressalta a prefeita Rosana 
Martinelli. “É uma grande 
oportunidade de se adquirir 
a casa própria. Já nos anteci-

pamos em informar a data de 
entrega das senhas para que 
as pessoas que precisarem 
atualizar ou fazer o Cadastro 
Único já providenciem essa 
documentação”, pontua.

De acordo com o secre-
tário de Assistência Social, 
Ademir Bortoli, serão dispo-
nibilizadas, a princípio, três 
mil senhas. “A entrega é uma 
forma de organizar o atendi-
mento para a realização do 
cadastro que será encami-
nhado à Caixa Econômica 
Federal”, reforça Bortoli. Os 
atendimentos devidamente 
agendados, por meio destas 
senhas, terão início no dia 
20 de maio e serão feitos so-
mente no setor de Habitação 
da secretaria.

Entre os pré-requisitos 
para realização do cadastro 
na nova fase de inscrição do 
conjunto habitacional Nico 
Baracat estão: ter filho me-
nor de idade residindo junto; 
ser idoso, mulheres ou ca-

HABITAÇÃO | Senhas para nova fase do residencial serão distribuídas entre os dias 13 e 17 de maio
Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção

CONSCIENTIZAÇÃO 

Trânsito promove 
novas ações do Maio 
Amarelo nesta semana

SINOP

Saúde fecha parceria com UFMT para
aperfeiçoar atendimentos nas UBSs

CAMPEONATO DAS COMUNIDADES

Taça Saudoso Masuede: 
muitos gols na rodada 
de abertura

Agenda de trabalho foi aberta na semana passada 

Próxima rodada será no dia 26 de maio 

Ação busca ampliar e melhorar o acolhimento feito a comuni-
dade nas unidades 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Trânsi-
to e Transporte Urbano rea-
liza, nesta semana, ações da 
campanha Maio Amarelo. 
Entre segunda (6) e sexta (10) 
agentes da Guarda Civil Mu-
nicipal realizam ciclo de pa-
lestras em empresa do setor 
supermercadista, de trans-
porte, além de blitz educa-
tiva.

De acordo com a agen-
da, de segunda a quarta, as 
atividades contemplaram 
funcionários do Supermer-
cado Machado, unidade 
Itaúbas, com exposições de 
manhã e à tarde. Já nesta 
quinta (9), às 16h, está pro-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Saúde 
de Sinop fechou uma nova 
parceria com a Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT), no intuito de me-
lhorar os atendimentos nas 
Unidades Básicas de Saúde 
(UBS). De acordo com se-
cretário Gerson Danzer, esta 
ação busca, junto com outras 
providências que já estão 
sendo aplicadas na Atenção 
Básica, reformular as estra-
tégias de acolhimento à co-
munidade e, com isso, ofer-
tar aos cidadãos melhorias e 
mais atendimentos.

“Estamos trabalhando 
para encontrar toda e qual-
quer falha que haja dentro 
das unidades e também es-
tamos abertos, se houver 
necessidade, para mudar 
completamente as formas, 
na qual, o serviço é prestado 
atualmente. Nosso intuito é 
humanizar os atendimentos 
e para que isso aconteça va-
mos estudar a nossa situação, 
para poder por em prática, 
de forma assertiva, novos 

DA REPORTAGEM

Teve início no último 
domingo (5), na Paróquia São 
José, em Peixoto de Azevo, o 
5° Campeonato das Comuni-
dades - Taça Saudoso Masue-
de, com muitos gols e uma 
grande festa durante todo o 
dia. No primeiro jogo da ro-
dada, Sagrado Coração Jesus 
B e Paróquia São José fizeram 
um jogo bastante equilibrado 
e terminaram empatando 
em 4 a 4 – destaque para Cle-
berson, do Sagrado, que fez 
três gols.

No período da tarde 
mais dois jogos. Primeiro, 
a equipe do São João Jorge 
venceu o Sagrado Coração 

de Jesus A por 4 a 3, e fechan-
do a rodada a equipe da São 
Francisco deu início a sua 
caminhada para o bicampe-
onato goleando a equipe da 
São Luís Luiz por 7 a 2. As 
equipes da São Braz e Tere-
nas Kopenoty não jogaram 
na rodada, ficando ambos 
para estrearem na próxima 
rodada.

A próxima rodada será 
disputada no Travessão 00, 
no dia 26 de maio, com os 
seguintes jogos: 9h30 - Sa-
grado Coração Jesus A x Sa-
grado Coração Jesus B; 14h15 
- São Francisco x Paróquia 
São José; 15h15 - São Luiz x 
São Braz; 16h15 - Terenas Ko-
penoty x São Jorge.

métodos de trabalho”, expli-
ca.

As atividades iniciam 
por meio de um estudo 
científico que será realizado 
pela equipe interdisciplinar 
da UFMT –cursos de Medi-
cina, Enfermagem, Farmá-
cia e Administração – para 
minimizar os processos de 
atendimento e capacitar os 
enfermeiros chefes e recep-
cionistas das UBSs para que, 
desta forma, a gestão atual 
possa ofertar o melhor aten-
dimento à população sino-
pense. 

Segundo o professor 
e coordenador da Célula de 
Inovação, Gestão e Estraté-
gia da UFMT, Urandir João 
Rodrigues Junior, o trabalho 
a ser desenvolvido por toda 
a equipe pode trazer resul-
tados de grande relevância 
para o município. 

As equipes da UFMT es-
tarão percorrendo, por volta 
de duas vezes por semana, as 
UBS’s Maria Vindilia II, Oli-
veiras, Boa Esperança, Bo-
tânico, Violetas e Paraíso. As 
unidades foram escolhidas 

A HISTÓRIA 
CONTINUA

A creche Lar Menino Jesus e o posto de 
saúde, que ficam na Comunidade de Varginha, 
em Santo Antônio de Leverger, a 35 km de Cuia-
bá, estão funcionando em locais improvisados, 
por falta de reforma e conclusão de obra nos 
prédios das unidades de educação e saúde. As 
crianças da creche foram levadas para uma sala 
que não tem ventilador e a porta dá acesso dire-
to à rua. Já o posto de saúde está funcionando 
em uma casa e os pacientes aguardam atendi-
mento na varanda. A Prefeitura de Santo Antô-
nio do Leverger alega que tem uma lista de ins-
tituições de ensino precisando de reparos e que 
falta dinheiro para atender todas as demandas. 

INVASÃO EM 
FRIGORÍFICO

Oito ladrões armados invadi-
ram um frigorífico em Várzea Grande, 
município na região metropolitana 
de Cuiabá. De acordo com a Polícia 
Civil, eles conseguiram fugir levan-
do cheques.O caso é investigado pela 
Delegacia Especializada de Roubos e 
Furtos (Derf). Segundo a polícia, du-
rante a ação os ladrões quebraram 
uma parede para ter acesso ao esta-
belecimento.No local, eles renderam o 
vigia e também roubaram a arma dele. 
Até a publicação desta reportagem 
ninguém havia sido preso.

SURTO DE 
DENGUE
A Prefeitura de Primavera do Leste, a 
239 km de Cuiabá, anunciou que de-
cretou estado de emergência por ca-
sos de dengue no município. Segundo 
o prefeito Leonardo Bortolin (PMDB), o 
governo não autorizou o uso do fuma-
cê devido ao índice ainda não estar tão 
alto. “Baixamos esse decreto de esta-
do de emergência para que possamos 
atender e ampliar algumas contrata-
ções”, disse. De acordo com a vigilân-
cia sanitária foram 178 casos até a se-
mana passada, sendo de dengue zika e 
chikungunya.

DivulgAção

gramada uma blitz educati-
va na avenida das Palmeiras, 
próximo à praça P-18. Fe-
chando a semana, na sexta-
-feira (10), tem palestra para 
funcionários da Rosa Trans-
porte, às 9h e às 15h.

A primeira atividade da 
campanha Maio Amarelo, 
promovida pela Prefeitura 
de Sinop, por meio da Secre-
taria Municipal de Trânsito, 
foi realizada na quinta-feira 
(02) com uma blitz educati-
va no cruzamento entre as 
avenidas Jacarandás e Flam-
boyantes, próximo ao Está-
dio Massami Uriu. Trazendo 
o tema 

“No trânsito, o sentido 
é a vida”, a mobilização leva-
rá até o final do mês palestras 

sais com idade entre 50 e 59 
anos em situação de vulne-
rabilidade social; deficientes; 
pessoas com doenças que 
incapacitam para o trabalho 
(comprovação por meio de 
laudo médico); e renda fa-
miliar que não ultrapasse R$ 
1,8 mil. 

“Ressaltamos que a par-
te que compete à Prefeitu-
ra está sendo feita, que é o 
cadastramento das famílias 
que se encaixam dentro do 
perfil estabelecido pela Cai-
xa e o posterior envio desses 
cadastros a mesma. A apro-
vação final do cadastro tam-
bém fica a cargo da Caixa”, 
explica Rosana.

ENTREGA
De acordo com previsão 

repassada à Prefeitura de Si-
nop pela Caixa Econômica 
Federal, os 1.440 apartamen-
tos do conjunto habitacional 
Nico Baracat devem ser en-
tregues até outubro.

educativas em escolas e em-
presas, públicas e privadas, 
além de blitze educativas.

A campanha Maio Ama-
relo, promovida em nível 
internacional, visa chamar a 
atenção da sociedade quanto 
ao alto índice de mortes e fe-
ridos no trânsito em todo o 
mundo. 

Em Sinop, segundo 
avaliação de Sara, existem 

atos de imprudência pratica-
dos com frequência pela po-
pulação, como exemplo, ex-
cesso de velocidade e o não 
uso do cinto de segurança. 

“Sinop é uma questão 
de desrespeito não somente 
à legislação, mas também, à 
vida. As pessoas estão sem-
pre na pressa e esquecem 
que são vidas que estão em 
jogo”, lamenta.

para serem estudadas devi-
do à diversidade de público 
e estratégias dentro de cada 
uma. Ao término da ação, os 
estudantes apresentarão à 
Secretaria de Saúde uma es-
tratégia padrão a ser aplicada 

em todas as unidades. O es-
tudo tem o prazo de 60 a 90 
dias para ser concluído. Após 
o término, os profissionais 
de saúde receberão capaci-
tações para se adequarem às 
novas condutas.
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Assim como na edição do ano passado, o evento será realizado em dois dias, com a mesma 
programação se repetindo

Embrapa Agrossilvipastoril realiza nona edição 
de seu dia de campo sobre sistemas integrados
DA REPORATEGEM

Nesta quinta e sexta-
-feira, dias 9 e 10 de maio, 
a Embrapa, em parceria 
com o Senar-MT realizará 
o 9º Dia de Campo sobre 
Sistemas Integrados de 
Produção Agropecuária. 
O evento será na vitrine 
tecnológica da Embra-
pa Agrossilvipastoril, em 
Sinop (MT), a partir das 
7h30, e contará com parti-
cipantes de diferentes re-
giões de Mato Grosso.

Assim como na edição 
do ano passado, o even-
to será realizado em dois 
dias, com a mesma pro-
gramação se repetindo. 

A estratégia visa dividir 
o público, dando maior 
conforto ao participante e 
garantindo a qualidade do 
evento. 

Em 2018, 840 pesso-
as participaram dos dois 
dias. Neste ano, até segun-
da-feira, já havia o regis-
tro de 660 inscritos ante-
cipadamente.

As inscrições antecipa-
das serão encerradas na 
manhã desta quarta-feira, 
entretanto, será possível 
se inscrever nos dois dias, 
a partir das 7h30.“O dia de 
campo é voltado para os 
produtores, para os pro-
fissionais do agronegócio, 
da produção rural, con-

9º DiA DE CAmpo  | O evento será na vitrine tecnológica da Embrapa Agrossilvipastoril
Foto: DIVULGAÇÃo

sultores, técnicos, quem 
dá assistência e também 
para estudantes. 

O que tem para se ver no 
evento e a possibilidade de 
integração com os pesqui-
sadores são sempre muito 
enriquecedores”, afirma o 
chefe-adjunto de Trans-
ferência de Tecnologia da 
Embrapa Agrossilvipasto-
ril, Flávio Fernandes.

Esta edição do dia de 
campo marcará também o 
aniversário de dez anos da 
Embrapa Agrossilvipasto-
ril, completos nesta terça-
-feira, dia 7 de maio.

Programação
O dia de campo terá iní-

cio com o credenciamen-
to dos participantes e di-
visão dos grupos a partir 
das 7h30. A abertura será 
às 8h. 

Em seguida, os partici-
pantes percorrerão um 
circuito de quatro esta-
ções temáticas. Em cada 
uma delas, permanecerão 
por quarenta minutos.

Após os quatro grupos 
terem passado por todas 
as estações, haverá um 
quinto tempo de 40 mi-
nutos em que o público 
ficará livre para escolher 
entre outras quatro esta-
ções satélites ou mesmo 
para retornar a alguma das 
estações já visitadas para 
tirar alguma dúvida com 
os palestrantes. O término 
do evento será às 12h.

Neste ano a programa-
ção das estações princi-
pais abordará a inoculação 
de braquiárias com Azos-
pirillum, a pesagem de 
animais sem interferência 
humana por meio da ba-
lança Balpass, as possibi-
lidades da ILPF para pe-
quenas propriedades, por 
meio das experiências de 

um produtor rural, o Sis-
tema Gravataí, consórcio 
de braquiária com feijão-
-caupi para a ILP, lançado 
pela Embrapa Agrossilvi-
pastoril e a importância 
da análise microbiológica 
de solo em sistemas agro-
pecuários.

Nas estações satélites, 

haverá apresentações so-
bre o monitoramento de 
resistência de lagartas a 
inseticidas nas lavouras 
de Mato Grosso, consór-
cios forrageiros de safri-
nha para ILP ou sistemas 
de plantio direto na pa-
lha, produção de energia 
a partir do eucalipto e as 

cultivares forrageiras da 
Embrapa.

Promovido pela Embra-
pa e Senar-MT, o dia de 
campo conta com apoio 
da Acrimat, Coimma, 
Gepi, Rede ILPF, UFMT 
e Estância Vanda. Conta 
ainda com patrocínios da 
Acrinorte e da Unipasto


