
Mato Grosso 
sexta-feira, 10 de maio de 2019
Ano I - Edição 46 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 33 | Mín 24

SORRISO

Mato-grossenses
entram em 
campo neste 
fim de semana 
Enquanto Cuiabá e 
Sinop buscam manter 
os 100% em suas divi-
sões jogando em casa, 
Luverdense e União 
buscam a reabilitação 
e a primeira vitória nas 
competições nacionais 
neste ano.           
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As mudanças realizadas no trânsito em torno da BR-163 foi motivo de uma reunião realizada 
na Câmara Municipal de Sorriso. Organizado por pessoas que moram na região leste a reunião 
contou com representantes da prefeitura e dos vereadores.                Página -7

GÁS DE COZINHA

SINOP

Petrobras 
reajusta mais 
uma vez

Pasta busca 
melhor 
acolhimento
aos pacientes

A Petrobras reajustou em 
3,43%, em média, o preço do 
GásLiquefeito de Petróleo (GLP 
Residencial), o gás de cozinha, 
para botijão de 13 kg às distri-
buidoras sem a cobrança de 
tributos. O preço do botijão vai 
custar R$ 26,20.
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Em entrevista ao Diário 
do Estado MT, o secretario 
indicou que um dos pontos 
fundamentais de mudança, é 
uma recepção qualificada. “Para 
esse atendimento em recepção 
nós queremos pessoas qualifi-
cadas, com perfil que acolham 
as pessoas, que entendam bem 
e deem atenção às pessoas. 
Então essa questão do paciente 
ser bem acolhido na recepção é 
fundamental”, declarou.      
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AssessoriA LeC

KAren MALAgoLi

sALLes FernAndes

Moradores pedem solução para trânsito

ALMT

Ex-deputados que ficaram
com carros serão cobrados
A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) será ressarcida de todos os 
custos extras gerados pelo atraso na devolução dos veículos sob responsabi-
lidade de ex-deputados estaduais.  Página - 3



Seguro para celular - compensa?
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novo, mais caro.
As coberturas podem variar de se-

guradora para seguradora. Ocorrências 
como roubo e furto podem não estar na 

lista de cobertura de todas as 
empresas, e você deve estar 
atento a isso. Verifique tam-
bém o procedimento em ca-
sos de incidentes que possam 
ocorrer com o aparelho, como 
queda e água.

Na hora de contratar o se-
guro tudo pode parecer muito 
atraente, mas devemos, sem-
pre, ter em mente os trâmites 
e prazos em caso de sinistro. 
Cobranças de franquia também 
podem fazer parte dos termos, 
sem que você se atente para 
isso.

O que é para ser bom pode 
se tornar um verdadeiro transtorno. Ve-
rifique todos os detalhes antes de decidir 
pela contratação do seguro, só assim você 
pode minimizar os riscos de ter “dor de 
cabeça” caso precise acionar o seguro.

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!

Já que estamos no “embalo” do assun-
to, vamos falar sobre um assunto que pou-
ca gente conhece: seguro para celular. Por 
mais que essa modalidade não seja dis-
ponibilizada pela maioria 
das empresas “normais” de 
seguro, existem empresas 
especializadas em seguro 
para celulares, smartphones 
e tablets. A grande dúvida é: 
vale a pena?

Antes de qualquer coisa 
é necessário buscar infor-
mações sobre a empresa que 
está oferecendo o seguro. 
Normalmente quem ofere-
ce isso trabalha unicamen-
te com esses dispositivos 
móveis (ou similares, como 
notebooks), e trabalham da 
seguinte forma: você paga 
um valor mensal (ou anual) pelo seguro. 
Caso seu aparelho apresente algum pro-
blema você o envia para a seguradora, que 
vai providenciar o conserto, caso o mesmo 
não seja possível, o aparelho é substituído 
por um similar. Se a substituição é feita por 
um aparelho novo ou usado? A menos que 
seu celular seja extremamente novo, prova-
velmente receberá um usado, mas isso vai 
depender, claro, dos termos que a empresa 
trabalha, e deve ser uma preocupação sua 
antes da contratação.

O valor cobrado depende do aparelho 
em questão e, evidentemente, quanto mais 
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Com exceção talvez de quem acredita em moto-
-perpétuo, nesta altura ninguém mais duvida de que 
o descalabro orçamentário federal exige cortes pro-
fundos de despesas. Nem o IBGE, nem qualquer outra 
repartição, escapará deles.

Admitir tal coisa não implica que todos os dis-
pêndios sejam encurtados de maneira linear. Ao ins-
tituto de estatística cabe realizar em 2020 o censo 
demográfico nacional, cuja importância para embasar 
políticas públicas exige extrema cautela na aplicação 
de cortes.

Basta citar dois exemplos: o censo fornece a refe-
rência populacional para distribuir fundos de partici-
pação a estados e municípios e verbas para a educação 
básica. Nada há de ordinário em contar 212 milhões de 
pessoas, visitar 70 milhões de lares e recrutar 250 mil 
trabalhadores temporários. Pelo gigantismo, o levan-
tamento só ocorre uma vez por década; sua prepara-
ção consome anos de trabalho. Registre-se que o cen-
so de 2020 se acha em andamento desde 2016, com a 
organização de várias reuniões e seminários técnicos.

Suscita preocupação, assim, a perspectiva de re-
dução abrupta do orçamento inicial de R$ 3,4 bilhões 
para algo mais próximo de R$ 2,5 bilhões. O debate 
sobre gastos vem se concentrando na redução de que-
sitos em cada visita, encurtando-a para permitir mais 
visitas por entrevistador.

O questionário do IBGE é, de fato, extenso. Na 
versão longa, aplicada em 10% das casas, comporta 
cerca de 150 formulações (nem todos os entrevistados 
respondem a todas as perguntas); na simplificada, uma 
dezena. São raros os países desenvolvidos em que o 
máximo ultrapassa 60 questões.

O Conselho Consultivo do Censo propôs cortar o 
questionário-base, mas a redução foi considerada in-
suficiente. O pesquisador Ricardo Paes de Barros, con-
ceituado integrante do conselho, ficou encarregado de 
enxugá-lo mais. Parece fazer sentido excluir pergun-
tas sobre desemprego, por exemplo, contemplado já 
em instrumentos de coleta mais ágeis, assim como da-
dos obtidos pela Pnad (pesquisa por amostragem). Se-
ria lamentável, contudo, se séries históricas sem outra 
fonte disponível fossem interrompidas para satisfazer 
a meta de contenção.

A discussão tem de ser técnica, mas à vista de 
todos os especialistas —mesmo porque alguns deles 
calculam que mudar o questionário não produzirá a 
economia almejada em Brasília. Até adiar por alguns 
meses o censo, se necessário for, pode ser menos ruim 
do que gastar bilhões para realizá-lo com omissões in-
sanáveis.

Editorial

Sem margem de erro

Ranking dos Políticos - Facebook

professores, empresários e  policiais. Todos os dias 
temos notícias desses eventos que as vezes aconte-
cem dentro da própria residência da vítima ou em 
qualquer outro lugar.

Não faço juízo de valor sobre o certo ou errado e 
muito menos tenho a pretensão de motivar pessoas 
a comprarem armas e se defenderem, mas também 
não posso deixar escapar a lembrança de que a defesa 
legítima é um direito natural, garantido por lei e que 
cada cidadão pode exercer para proteção de sua vida 
e de outros e aos policiais esse direito vem com a for-
ça do dever posto que a profissão não admite a inter-
mitência, ou seja, uma hora é policial (quando está de 
serviço) e outra não é ( quando de folga), não é assim, 
quem escolheu ser policial o será em tempo integral e 
em qualquer lugar onde estiver, sua arma é um instru-
mento de trabalho e entregá-la a um marginal signi-
fica a negação de um solene juramento de defender a 
sociedade com o sacrifício da própria vida.

As estatísticas de mortes de policiais confirmam 
que quando um policial é rendido em uma ação crimi-
nosa de roubo ou assalto, ao descobrir a sua identidade, 
o criminoso o elimina mediante execução sumária e 
cruel. Ao policial também não é reservado a passivida-
de diante de uma agressão criminosa contra uma pes-
soa de bem da sociedade, atendendo o que preceitua a 
lei quando trata do flagrante delito, diz o compêndio 
legal (Art 301 do Código de Processo Penal Brasileiro) 
“qualquer um do povo pode e os policiais devem pren-
der o agente criminoso pego em flagrante delito”. Por-
tanto, ao policial resta apenas duas alternativas, numa 
situação de assalto e que ninguém pode esquecer: a RE-
AÇÃO (legal e legítima) ou a MORTE (passiva).

Finalizo esta reflexão, prestando homenagem a 
todos os policiais e filhos de policiais executados por 
assaltantes, relação que, infelizmente, em Cuiabá é 
considerável e no Brasil é muito extensa. Agradeço a 
Deus por ter impedido que o meu filho, que é policial 
militar e reagiu a um assalto, figurasse nessa lista. 
Aproveito para informar que em consequência dessa 
reação, pelo menos, três bandidos de uma associação 
criminosa (quadrilha—Art 288 do Código Penal Brasi-
leiro) que operava na região, já foram presos e outros 
ainda serão, também a arma usada nesse crime foi 
apreendida. Que Deus continue nos protegendo!

LEOVALDO SALES É CORONEL DA RESERVA, 
CRIADOR DO GRUPO ESPECIAL DE FRONTEIRA (GE-
FRON)

Reação ou morte passiva

BENÇÃO DOS PIVETTA
Em Nova Mutum, o prefeito de quatro 

mandatos Adriano Pivetta prepara o seu 
vice Leandro Félix (foto), do DC, para enca-
rar o teste das urnas de 2020, na expecta-
tiva de sucedê-lo. Primeiro-suplente de de-
putado estadual, com a conquista de 16.604 
votos nas urnas de 2018, Leandro assumiu 
interinamente o comando do município por 
alguns meses. E demonstrou seriedade, le-
aldade e tamanha dedicação à gestão que 
ganhou de vez a confiança não só de Adria-
no, liderança expressiva no Médio-Norte que 
veio a se reeleger em 2016 como candidato 
único. 

QUE VERGONHA...
Pegou mal para o ex-deputado Daltinho re-

preender a presidente da AL Janaína Riva por 
ela ter cobrado que três ex-parlamentares de-
volvam as três caminhonetes, alugadas com 
recursos públicos, que, até então, estavam em 
seus poderes. Além de Daltinho, Mauro Savi 
e Gilmar Fabris ficaram sem mandato, mas 
usando os veículos pagos com recursos pú-
blicos. Em um grupo de WhatsApp, onde es-
tão parlamentares e ex-deputados, Daltinho 
escreveu que Janaína tentou fazer palanque 
em cima do assunto na mídia e admitiu que, 
de fato, ficou uns dias a mais com o veículo.

DIVISÃO NO PAIAGUÁS
O núcleo do Palácio Paiaguás está divi-

dido sobre apoio a eventual candidatura de 
Carlos Fávaro (foto) na eleição suplementar 
ao Senado que deve ocorrer neste ano para 
ocupar a cadeira de Selma Arruda, cassada 
por abuso de poder econômico e caixa 2. O 
governador Mauro se coloca como futuro 
cabo eleitoral de Fávaro, que faz parte de sua 
equipe do 1º escalão - cuida do Escritório de 
Representação de MT em Brasília. Já o vice-
-governador Pivetta, do PDT, rejeita pedir 
voto para o ex-vice-governador. Carrega má-
goa de Fávaro ainda do pleito de 2016.

Um idoso de 60 anos está morando nas ruas desde fevereiro deste ano após 
ser aprovado no curso de engenharia química na Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), campus Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. 
Motivados com a história de Carlos Toledo, após um professor fazer um post 
nas redes sociais, os alunos da turma dele decidiram fazer uma vaquinha on-
line para ajudá-lo.

Um dos grandes problemas envolvendo os seguros para 
celular diz respeito ao tempo envolvido no envio, análi-
se, manutenção e devolução do aparelho. E não adianta 
tentar “apressar” o processo, pois não vai adiantar. Leve 
tudo isso em consideração quando cogitar contratar um 
seguro dessa natureza, para não acabar, no fim das con-
tas, gastando mais e tendo mais trabalho para ter seu 
aparelho consertado.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Juliano Batista do Santos/ Arquivo pessoal 

LEOVALDO SALES

As estatísticas de mortes de policiais 
confirmam que quando um policial é 
rendido, o criminoso o elimina me-
diante execução sumária e cruel

No ano de 2005 quando assumi a função de Co-
mandante Geral da Polícia Militar de Mato Grosso, 
assisti uma entrevista de um sociólogo e analista po-
lítico com o apresentador Jô Soares. O assunto tratado 
era a violência urbana, por isso me interessei uma vez 
que a função que exercia exigia algum conhecimento 
desse tema que, já naquela época, se apresentava como 
um problema de difícil solução para os governos e para 
a sociedade ordeira e trabalhadora e que nos anos se-
guintes colocaria milhares de pessoas, em todo tempo 
e lugar, diante de uma sentença capital pelo fato de 
possuírem qualquer bem, por mais insignificante que 
fosse, ou por exercerem profissões que representem 
uma barreira ás intenções dos criminosos.

Dizia aquele sociólogo que no Brasil, naquele mo-
mento, nasciam quase que um milhão de crianças 
por ano, filhos de pais adolescentes, a maioria dessas 
crianças não teria assistência paterna para sobrevi-
vência, cresceria em lares desajustados e não teria no-
ção de valores sociais, ou seja, quando esses meninos 
e meninas pudessem empunhar uma arma e resolver 
tomar de assalto um bem de uma outra pessoa, matar 
ou deixar viva não faria nenhuma diferença para quem 
não sabe o valor de alguém para a sua família, para 
uma instituição ou para a sociedade.

Neste momento, após 14 anos, tenho a nítida impres-
são que vivemos a realidade descrita por aquele analista, 
estamos subordinados como reféns desses “ser ameaça-
dor” que toma a qualquer custo o quê o outro tem (relógio, 
cartão, bolsa, celular, tênis, dinheiro, carro e até mesmo a 
vida), porém, a previsão mais nefasta relacionada a esse 
“tipo de ser humano” é que ele aumentaria potencial-
mente  todas as modalidades de crimes violentos, servin-
do como mero soldado executor de ações planejadas por 
outros criminosos mais perigosos e nocivos.

A pergunta é: como fazer para nos proteger? Os 
governos, em todas as esferas (federal, estadual e mu-
nicipal) procuram oferecer essa proteção, todavia, e a 
realidade diária nos mostra, que mesmo aumentando 
os contingentes de suas polícias e proporcionando to-
dos os meios de trabalho, e ainda que a lei e a justi-
ça endureçam a ponto de termos mais presos do que 
a capacidade de acolhimento nos presídios, isso não 
tem sido suficiente para conter a violência urbana, 
materializada na sua modalidade mais letal que é o 
assalto, ceifando vidas de pais de família, estudantes, 

IMAGEM DO DIA

“Até adiar por alguns meses o censo, 
se necessário for, pode ser menos 
ruim do que gastar bilhões para 
realizá-lo com omissões insanáveis

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual
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A Presidência da ALMT determinou a notificação dos ex-parla-
mentares 

Foto: Karen Malagoli

Reunião para ajustes de tarifa aconteceu na quarta-feira no Tribu-
nal de Contas de Mato Grosso

Reunião no Gabinete da Administração

Foto: assessoria 

Foto: Clóvis de alMeida

REVISÃO DE TARIFA

Tarifa de transporte público 
de Cuiabá cai para  R$ 3,85
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A tarifa do transporte 
coletivo urbano de Cuiabá 
voltará a custar R$ 3,85 nesta 
sexta-feira (10), valor pratica-
do antes do aumento para R$ 
4,10. A decisão ocorreu du-
rante reunião entre a Agência 
Municipal de Regulação dos 
Serviços Públicos Delegados 
de Cuiabá (Arsec), Associação 
Mato-grossense dos Trans-
portadores Urbanos (MTU) e 
vereadores de Cuiabá, na ma-
nhã desta quarta-feira (08), no 
Tribunal de Contas de Mato 
Grosso. Na reunião, mediada 
pelo conselheiro Guilherme 
Antonio Maluf, relator das 
contas da Arsec, os partici-
pantes assumiram compro-
misso de firmar acordo para 
atualização da tarifa de trans-
porte coletivo em Cuiabá.

A mudança no valor da 
tarifa ocorreu principalmen-
te em razão de o grupo ter 
acolhido a opinião dos verea-
dores Diego Guimarães e Lilo 
Pinheiro, que representando 
os demais questionaram os 
prazos para que a sociedade e 
instituições de controle pos-
sam apreciar o novo cálculo. 
De acordo com os membros 
do Legislativo municipal, 
o último aumento da tarifa 
para R$ 4,10 não deveria ter 
ocorrido sem que fosse cum-
prido o prazo de 30 dias da 
publicação da nova planilha, 
conforme determinado pelo 
TCE, e a reunião do Conse-
lho Municipal de Transporte 
Público, entidade responsável 
pela análise de alterações no 
valor cobrado.

O impasse em torno do 
prazo para apreciação foi re-
solvido considerando a pu-
blicação que ocorreu no dia 

26/04 e uma nova reunião do 
conselho deve acontecer dia 
27/05.

Entenda o caso: Em 15 
de abril, o Pleno do TCE de 
Mato Grosso determinou ao 
presidente da Arsec que apre-
sentasse ao Tribunal um novo 
estudo de revisão do preço da 
tarifa do transporte coletivo 
em Cuiabá sem o uso da ta-
bela Paramétrica e contem-
plando a isenção de parte do 
ISSQN, no prazo de 15 dias. 
Na data, o colegiado apreciou 
a homologação da cautelar 
concedida pelo conselheiro 
substituto Luiz Carlos Pereira 
em Representação de Nature-
za Externa proposta por cin-
co vereadores de Cuiabá, em 
desfavor da Arsec.

Representantes do par-
lamento municipal apon-
taram supostas irregulari-
dades no aumento da tarifa 
do transporte coletivo, isso 
porque a Arsec não consi-
derou na revisão da tarifa a 
redução de parte da alíquota 
de Imposto sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, ISSQN, 
para o serviço. Neste caso, a 
representação defendeu que 
a redução da alíquota deveria 
refletir em diminuição dos 
custos as empresas prestado-
ras do serviço e, consequen-
temente, ocasionar a redução 
na tarifa cobrada aos usuários 
do transporte coletivo.

Desta forma, a medida 
cautelar foi homologada, esta-
belecendo prazo de 15 dias ao 
presidente da Arsec para apre-
sentar ao Tribunal de Contas 
um novo estudo de revisão do 
preço da tarifa do transporte 
coletivo de Cuiabá. O prazo 
foi cumprido pela Arsec que 
publicou nova planilha man-
tendo o valor do anteriormen-
te definido, que era de R$ 4,10.

NA CASA DO PREFEITO 2
O prefeito Emanuel Pinheiro (MDB) resolveu 

utilizar as mídias sociais para manifestar-se pu-
blicamente sobre o caso do vereador Abílio Bru-
nini (PSC), o Abilinho, que tentou filmar sua resi-
dência com um celular para acusá-lo de tocar uma 
obra no local sem a devida autorização legal.

No texto compartilhado no Facebook, Ema-
nuel afirma que Brunini ultrapassara todos os li-
mites possíveis e imagináveis, pois teria tentado 
invadir a residência “aos gritos e proferindo pa-
lavras de baixo calão, dando um verdadeiro show 
de mediocridade”. Ele segue a afirmar que nunca 
imaginou que teria de passar por uma situação 
“tão invasiva, constrangedora e surreal como essa 
que eu e minha família passamos hoje” e disse que 
tinha direito à privacidade dentro de sua casa.

NA CASA DO PREFEITO

O vereador Abílio Junior (PSC), foi parar na 
delegacia após uma confusão na casa do prefei-
to Emanuel Pinheiro (MDB), no bairro Jardim das 
Américas, em Cuiabá, na manhã desta quinta-feira 
(9). Informações do motorista da primeira-dama, 
Márcia Pinheiro, registradas em boletim de ocor-
rência, são de que o parlamentar de oposição teria 
ido até a casa do prefeito para tirar fotos e fazer fil-
magens até mesmo aéreas com uso de drone ques-
tionando uma obra de reforma que é realizada na 
casa do gestor.

Ele pretendia fazer uma denúncia de que a 
obra está sendo realizada sem alvará. Durante a 
situação, o motorista da primeira-dama percebeu a 
presença do parlamentar e pediu para que parasse 
com as filmagens.

TUDO ISSO?

Sem fazer barulho, o de-
putado Valtenir Pereira (MDB) 
deu parecer favorável à Propos-
ta de Emenda Constitucional 
que aumenta de oito para dez 
anos o mandato de senador, e 
de cinco anos para todos de-
mais cargos eletivos. 

O parlamentar de MT é 
o relator da PEC, que também 
extingue a reeleição no Execu-
tivo. Para ele, o fim da reeleição 
“contribuiria para a lisura da 
disputa e para acabar com a 
perpetuação de oligarquias no 
poder”.

divUlgaÇÃo

ENTREGA DOS VEÍCULOS

Ex-deputados serão cobrados por custos 
extras gerados pelo atraso na devolução

COMÉRCIO DE FRONTEIRA

Cáceres estuda viabilidade para compra 
e transmissão de energia da Bolívia

DA REPORTAGEM

A Assembleia Legislati-
va de Mato Grosso (ALMT) 
será ressarcida de todos os 
custos extras gerados pelo 
atraso na devolução dos ve-
ículos sob responsabilidade 
de ex-deputados estaduais. 
Assim que os atrasos foram 
identificados pelas unida-
des gestoras, a Presidência 
da ALMT determinou que a 
Procuradoria-Geral atuasse 
no caso para notificar os ex-
-parlamentares sobre a obri-
gatoriedade de devolução 
dos veículos. Os bens já fo-
ram entregues e os responsá-
veis pelo atraso deverão pa-
gar pelos dias que utilizaram 
os veículos fora do exercício 
do mandato.

Para que o pagamento 
seja efetivado, a Secretaria 
Geral da Assembleia Legisla-
tiva está levantando o custo 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A vice-prefeita Eliene 
Liberato Dias recebeu na tar-
de de quarta-feira (8), uma 
comissão técnica formada 
por representantes do Go-
verno do Estado, da compa-
nhia de energia Energisa e da 
empresa boliviana de energia 
ENDE. A comissão apresen-
tou um plano que visa nego-
ciar com a Bolívia a compra 
de energia elétrica produzida 
do outro lado da fronteira.  

Os governos mato-
-grossense e boliviano se 
reuniram recentemente para 
discutir a comercialização da 
energia elétrica excedente 
produzida pela termoelétri-
ca de San Matías. Segundo os 
representantes bolivianos, a 
usina será ampliada e o obje-
tivo é oferecer 90 megawatts 
da produção extra a um pre-
ço competitivo.

adicional exato com a em-
presa responsável pela loca-
ção dos veículos.

De acordo com o pro-
curador-geral da ALMT, 
Grhegory Paiva Pires Morei-
ra Maia, a Procuradoria soli-
citou a consolidação dos pos-
síveis débitos pelo uso dos 
veículos para elaboração de 
um acordo com os devedo-
res. “Os responsáveis deve-
rão efetuar o pagamento por 
meio de depósito identifica-
do à Assembleia. Caso não 
assinem o acordo, a Procu-
radoria deverá propor uma 
ação judicial de cobrança e 
ressarcimento”, detalhou o 
procurador.

A presidente em exer-
cício da Assembleia Legisla-
tiva, deputada Janaina Riva 
(MDB), afirma que todas 
as medidas cabíveis foram 
adotadas de forma rápida e 
clara, sem qualquer tentati-

A Bolívia já vende ener-
gia para Argentina e quer ne-
gociar com o mercado brasi-
leiro.

O contato com a Admi-
nistração de Cáceres teve o 
objetivo de receber o aval do 
município. A vice-prefeita 
disse que a Prefeitura está à 
disposição para tudo aquilo 
que venha em benefício do 
município e do Brasil.

Por enquanto, os negó-
cios são estudos e as linhas 
de transmissão poderão ser 
viabilizadas por dois cami-
nhos, Cáceres e Jauru. “Gos-
taríamos que fosse por Cáce-
res”, disse Eliene. Se por um 
lado a linha de Jauru já existe 
parcialmente, há a necessi-
dade de reforma e, na linha 
de Cáceres, há a facilidade de 
construção devido ao relevo 
favorável do terreno.

Depois de Cáceres, os 
técnicos bolivianos se dirigi-
riam a Jauru, para avaliar as 

va de beneficiar um ou ou-
tro deputado. “O presidente 
Eduardo Botelho determi-
nou a devolução dos veícu-
los assim que identificou o 
atraso e, quando assumi a 

presidência, dei continui-
dade ao processo. Tudo de 
forma transparente e célere 
para evitar prejuízos ao erá-
rio público”, afirmou a depu-
tada Janaina Riva.

Secretaria de Educação de Sinop 

Ações serão implementadas imediatamente 
após conclusão dos estudos pela UFMT
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

A pasta da Saúde costu-
ma ser uma das, senão a que 
querer os maiores cuidados 
de uma administração públi-
ca, seja ela na esfera federal, 
estadual ou municipal.

Em Sinop não é dife-
rente. Sempre operando no 
fio da navalha sob os olhares 
de desconfiança da popula-
ção, e também da oposição a 
Secretaria de Saúde de Sinop, 
através do secretário Gerson 
Danzer, decidiu desenvolver 
um estudo que vida mapear 
e identificar a qualidade e as 
reais necessidades de melho-
ria no atendimento de cada 
Unidade Básica de Saúde 
(UBS), do município.

Para isso, a pasta fir-
mou uma parceria com a 
Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT), cam-
pus de Sinop para percorrer 
todas as unidades de saúde 

do município para identifi-
car os pontos que precisam 
ser melhorados e aprimora-
dos, desde o agendamento 
de consultas, passando pelo 
atendimento dos recepcio-
nistas até chegar na consulta 
com os médicos.

Em entrevista ao Diário 
do Estado MT, o secretario 
indicou que um dos pontos 
fundamentais de mudança, 
é uma recepção qualificada. 
“Para esse atendimento em 
recepção nós queremos pes-
soas qualificadas, com perfil 
que acolham as pessoas, que 
entendam bem e deem aten-
ção às pessoas. Então essa 
questão do paciente ser bem 
acolhido na recepção é fun-
damental”, declarou.

Um dos grandes entra-
ves encontrados por gestões 
públicas é o servidor concur-
sado que em muitas vezes ter 
o respaldo do concurso, dei-
xa a desejar em suas atribui-
ções e para isso o secretário 

MELHOR ATENDIMENTO | Estudo está em desenvolvimento pela Secretaria de Saúde de Sinop em parceria com Universidade
Foto: assessoria

também vê como importante 
combater o problema.

“Graças a Deus, hoje 
grande parte dos nossos ser-
vidores são comprometidos 
com o trabalho, mas também 
têm aqueles que não têm o 
mesmo comprometimento, 
e a estabilidade do servidor 
público às vezes prejudica 
um pouco essa situação, isso 
a UFMT [através do estudo] 
vai nos apontar e nós vamos 
tomar providências para ar-
rumar isso, nós temos que 
trabalhar em cima de eficiên-
cia”, afirmou.

PACIENTES DE
OUTROS LOCAIS
O secretário apontou 

também outro fator que aca-
ba por dificultar o trabalho 
nas unidades de saúde. A 
vinda de pessoas das cidades 
vizinhas e até mesmo de ou-
tros estados, como é o caso 
do Pará, para buscarem aten-
dimentos aqui. E isso acaba 

condições técnicas também 
naquele município. O pro-
jeto precisa caminhar com o 
apoio do Ministério de Mi-
nas e Energia e por isto, será 

solicitado uma agenda em 
Brasília, junto ao Ministério 
de Minas e Energia, para que 
os dois governos estruturem 
as negociações.

acarretando em um conges-
tionamento não esperado 
pela administração pública.

“Vem gente de todo o 
Brasil para cá, e nós não po-
demos ser cobrados por falta 
de atendimento na preven-
ção. Muitas cidades vizinhas 
não têm a estrutura que te-
mos aqui, então essas pessoas 
têm parentes aqui e vêm para 
cá, dão o endereço desse pa-
rente e vêm para cá quando 
estão muito mal. Sim, nós te-
mos um atendimento muito 
bom, mas nós pagamos por 
isso”, apontou.

ENTREGA DOS
RESULTADOS
A previsão é que a 

UFMT entregue em 60 dias 
os resultados com o diag-
nóstico de cada unidade de 
saúde de Sinop e segundo o 
secretário Gerson Danzer, a 
aplicação das ações come-
çam de forma imediata à en-
trega.
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CHARGE DO DIA “Não tive nada a ver 
com polêmicas”, diz 
Carol Dieckmann 
sobre caso Loreto

Carolina Dieckmann foi mais uma atriz 
que teve seu nome envolvido no polêmico 
caso da separação de Loreto e Débora Nas-
cimento. Na época, os dois apareceram se 
abraçando nas redes sociais, gerando in-
terpretações duvidosas do público. Em con-
tato feito pelo jornalista Leo Dias, do UOL, 
Dieckmann se esquivou do caso e afirmou 
novamente não ter tido envolvimento nas 
polêmicas. “Vai ter muita gente que vai di-
zer que eu saio ilesa disso tudo, outros vão 
dizer que não. O que eu sei é que eu não tive 
nada a ver com nenhuma dessas polêmi-
cas. Eu fiz muitos amigos. Não só fiz muitos 
amigos como termino a novela sem ter feito 
nenhum inimigo”, disse. Em outra oportu-
nidade, a atriz já havia dito que perdoava 
que pensava mal dela, que a verdade um dia 
apareceria e que ela saia da história com a 
consciência tranquila. Atualmente, Carol 
vem dividindo sua vida entre Brasil e Es-
tados Unidos, onde sua família reside. Ela 
também revelou que irá aproveitar o perío-
do de férias das novelas, quando ‘O Sétimo 
Guardião’ chegar ao fim, para aproveitar um 
tempo ao lado do marido e filhos.

Datena comenta 
ameaças de morte 
que recebe

O apresentador Datena comentou nesta 
quarta-feira (8) durante a exibição do ‘Bra-
sil Urgente’, na Band, sobre o decreto publi-
cado no Diário Oficial da União que, entre 
outros pontos, facilita o acesso dos brasi-
leiros ao porte de armas e falou sobre as 
ameaças que recebe ao longo de sua car-
reira, de acordo com informações do UOL.

“Eu recebo ameaça pra caramba, sou 
ameaçado todo o dia. Mas quer matar, pode 
matar. Não estou nem aí, já vivi bem. Eu 
não estou na idade para usar pistola. Pode 
me dar 380 tiros se quiser. Teve uma épo-
ca que eu recebia ameaças pesadas, e che-
guei a andar armado, mas eu tinha posse 
de arma”, disse Datena.

“Muita gente [jornalista] está escreven-
do [sobre o assunto], sem receber a ame-
aça. Queria ver eles escreverem e sendo 
ameaçado como eu. Entendo o decreto que 
Bolsonaro fez”, declarou o apresentador do 
Brasil Urgente.

TV  e EntretenimentoFOFOCANDO

Gloria Maria é processada 
em R$ 36 mil por dívida 
de imóvel
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Gloria Maria corre o risco de perder 
um imóvel no Leblon, na capital flumi-
nense devido a um acúmulo de dívidas. 
A apresentadora está sendo processada 
graças a um débito de cerca de R$ 36 mil, 
referente ao IPTU do apartamento desde 
2017. De acordo com o colunista Alessan-
dro Lo-Bianco do “A Tarde é Sua”, da Re-
deTV!, além do valor referente às taxas, 
uma segunda ação corre na Justiça. Em 
2011, a veterana também teria deixado 
em aberto cinco parcelas, totalizando R$ 
5 mil.

Vale destacar que a primeira ação 
está correndo na 21ª Vara Civil do Rio 
de Janeiro, e a segunda na 12ª Vara da 
Fazenda Pública. A prefeitura da capital 
fluminense quem moveu a ação contra a 
jornalista, que corre o risco de perder o 
imóvel.
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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) , 

AX MINERAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS LTDA, CNPJ 
n° 23.334.047/0001-97, torna público que requereu junto 
à SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Li-
cença Prévia - LP , da Fazenda Morro Alto, localizada no 
município de Nova Xavantina/MT, para a atividade de extra-
ção e beneficiamento de ouro, na área do processo ANM 
866.676/2006.

AX MINERAÇÃO DE METAIS PRECIOSOS LTDA, CNPJ 
n° 23.334.047/0001-97, torna público que requereu junto 
à SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente, a Licen-
ça de Instalação - LI , da Fazenda Morro Alto, localizada 
no município de Nova Xavantina/MT, para a atividade de 
extração e beneficiamento de ouro, na área do processo 
ANM 866.676/2006.

WOOD CHIP - INDÚSTRIA E COMERCIO E CAVACO DE 
MADEIRA EIRELI  (WOOD CHIP), CNPJ 32.955.177/0001-
38, Torna público que requereu a SEMA, a Licença Prévia e 
de  Instalação para a atividade de Serrarias sem desdobra-
mento de madeira e para atividades econômicas secundá-
rias - Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto 
móveis, no municipio de SINOP - MT. Não EIA RIMA

WOOD CHIP - INDÚSTRIA E COMERCIO E CAVACO DE 
MADEIRA EIRELI  (WOOD CHIP), CNPJ 32.955.177/0001-
38, Torna público que requereu a SEMA, a Licença de Ope-
raçao, para a atividade de Serrarias sem desdobramento 
de madeira e para atividades econômicas secundárias 
- Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto mó-
veis, no municipio de SINOP - MT. Não EIA RIMA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 022/2019 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato Grosso, 
através da Portaria Municipal nº 505 de 08 de Abril de 2019, faz saber que se 
encontra aberta aos interessados, na Secretaria de Administração – Setor de 
Licitações deste Município, licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 
022/2019, regida pela Lei Federal 10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e 
posteriores alterações, e pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da 
melhor proposta pelo Menor Preço Por Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS 
PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA 
ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA 
CIDADE E ADUELAS PARA PONTES, BUEIROS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA.” Que será realizado às 13h30min do dia 23 de 
Maio de 2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 18hs, ou 
pelo fone (66) 3575-5100.  
 
Peixoto de Azevedo, 09 de Maio de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS  
Pregoeiro Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2019 – RESULTADO  

 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, 
cujo objeto é AQUISIÇÃO DE VEÍCULO (CAMINHÃO PIPA) CONFORME CONTRATO DE 
REPASSE 870925/2018/MAPA/CAIXA/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO E TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora a empresa 
GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, com o valor total de R$ 349.899,99 (Trezentos e 
quarenta e nove mil, oitocentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos. 
Na fase de habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não 
houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 09 de Maio de 
2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE

ERRATA DA PUBLICAÇÃO

DO EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019

REGISTRO DE PREÇO N° 044/2019

O Município de Lucas do Rio Verde, Estado de Mato Grosso, por meio da 

Pregoeira Sra. Jéssica Regina Wohlemberg, torna público a errata do 

Edital do Pregão Presencial n. 052/2019, Registro de Preço n. 044/2019, 

que trata da 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. ONDE SE LÊ: EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019. PASSA-SE A LER: EDITAL DE 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019 REGISTRO DE PREÇO Nº 

044/2019. 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, 09 de Maio de 2019.

Guilherme Schafer

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO TOMADA DE PREÇO N° 012/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, tendo como objeto contratação de 
empresa especia l izada para a e laboração do plano de 
desenvolvimento territorial do turismo do Município de Nova Mutum, 
conforme disposições técnicas constantes no edital de licitação e seus 
anexos. Da qual foi vencedora a empresa: Item 831659, OPAH 
ORGANIZACAO E PLANEJAMENTO EM ASSENTAMENTOS 
HUMANOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 06.061.693/0001-09 
no valor de R$ 132.800,00. Nova Mutum - MT, 9 de Maio de 2019.

Maikel Guilherme Roehrs

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, tendo como objeto registro de preços 

para futura e eventual contratação de empresa especializada para 

prestação de serviços médicos, para atendimento em psiquiatria no 

Centro de Atenção Psicossocial – CAPS e consultas em cardiologia a 

clientes do Sistema Único de Saúde das quais foram vencedoras as 

empresas: Item 209787, MARQUES &MARQUES ATIVIDADE DE 

CLINICA MEDICA LTDA inscrita no CNPJ sob o número 

20.607.664/0001-20 no valor de R$ 99.720,00; Item 832246, 

DANIELLE ELENA ARAUJO DA SILVA inscrita no CNPJ sob o número 

32.998.281/0001-00 no valor de R$ 288.504,00. Os representantes 

assinaram a ata renunciando a intenção de interposição de recursos.

Nova Mutum - MT, 9 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

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

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

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

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

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

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

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

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 3 
Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 226m² de area 
construida mais pergolado de 17m², 
area gourmet de 9 x 6 terreno de 12 x 
40 (475m²) bancadas dos banheiros 
em celestone;  bancada do Lavabo 
em pedra espanhola Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM PARAISO III- Detalhes do 
imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) , 2 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Despensa , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 426 m² 
Descrição  Terreno medindo 426m² ( 
10,65 x 40) Casa de Laje, acabamento 
de primeira porcelanato, aberturas 
de vidro temperado, portas de 
primeira linha cozinha com 
armarios, coocktop , coifa, bancada. 
churrasqueira, terreno gramado 
nos fundos. agende uma visita com 
o corretor aceita financiamento. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

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

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



Eduardo Ramos deve ficar à disposição do Cuiabá
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Mato-grossenses têm jogos importantes 
neste fim de semana pelos Brasileiros
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Pela Série B do Cam-
peonato Brasileiro o Cuia-
bá que está invicto e 100% 
na competição, busca neste 
fim de semana manter o ex-
celente aproveitamento até 
aqui. Depois de vencer fora 
de casa o Criciúma na es-
treia, e o Operário em casa, 
o Dourado volta a jogar na 
Arena Pantanal, dessa vez 
contra o Paraná Clube, equi-
pe recém-rebaixada à segun-
da divisão.

Além da volta do meia 
Eduardo Ramos, disponível 
após se recuperar de lesão 
no tornozelo, e do atacante 
Caio Dantas, que retornou 
no jogo passado, o técnico 
Itamar Shculle ganhou mais 
opção no ataque.

O atacante Hugo Ca-
bral, que defendeu a Ponte 
Preta, chega por emprés-
timo até o final do ano e 
foi regularizado na última 
quarta-feira, com seu nome 
aparecendo no Boletim In-
formativo Diário da CBF e à 
disposição do treinador.

O jogo contra o Para-
ná é neste sábado (11), às 18h 

horário de Mato Grosso, na 
Arena Pantanal.

SÉRIE C
Ainda sem vencer na 

competição o Luverdense 
tem missão difícil pela Série 
C neste final de semana. O 
Verdão no Norte recebe no 
Passo das Emas, em Lucas do 
Rio Verde a agremiação do 
Remo, do Pará.

Em busca de um me-
lhor desempenho na compe-
tição nacional o técnico Jú-
nior Rocha pode contar com 
mais dois jogadores ofensi-
vos já que a equipe ainda não 
marcou gols no torneio. Um 
deles é o meia Juninho Tar-
delli, 35 anos, irmão do jo-
gador Diego Tardelli do Grê-
mio. Além dele o atacante 
Giovani Rosa, ex-Central de 
Caruaru também chega para 
reformar a equipe.

SÉRIE D
Pela quarta divisão o 

Sinop F.C depois de estrear 
com vitória diante do Iporá 
em Goiás, faz seu primeiro 
jogo diante de sua torcida 
neste domingo (12). Rechea-
do de novos reforços que es-
trearam muito bem e podem 

FUTEBOL DE MATO GROSSO | Cuiabá e Sinop buscam manter o 100%, Luverdense e União querem a primeira vitória
Foto: AssCom DourADo

SP X ROGÉRIO CENI

Problemas físicos 
preocupam  Cuca 
para escalar o Tricolor

Foto: rubens Chiri

Foto: itAmAr AguiAr/AFP

Cuca pode ter que apostar na juventude nas próximas rodadas 

Elenco comemorando gol contra LA U 

DA REPORTAGEM

Os problemas físicos 
vêm assombrando o elenco 
do São Paulo nesta tempora-
da. Recentemente, as vítimas 
da vez foram os defensores. 
Além de Luan, que sofreu 
um estiramento na coxa es-
querda na final do Paulis-
tão contra o Corinthians, 
o técnico Cuca perdeu nos 
últimos dias Arboleda e na 
quarta-feira não contou com 
Anderson Martins no treina-
mento.

Arboleda foi substitu-
ído na vitória por 2 a 1 so-
bre o Goiás, no Serra Dou-
rada, pela segunda rodada 
do Campeonato Brasileiro. 
Após exame de ressonância 
magnética, foi constatado 
um estiramento no múscu-
lo anterior da coxa esquerda 
do zagueiro. O departamen-
to médico não deu previsão 
para o retorno do jogador 
equatoriano, que perderá o 
importante confronto com 
o Fortaleza de Rogério Ceni.

No último domingo, 
contra o Flamengo, Cuca op-
tou por Anderson Martins na 
vaga de Arboleda, formando 
dupla de zaga com Bruno Al-
ves. Porém, o defensor rece-
beu um cartão amarelo ainda 
no primeiro tempo e, diante 

da necessidade de mudan-
ças, acabou sendo substitu-
ído por Hernanes. Assim, o 
garoto Walce, que iniciou a 
partida improvisado como 
lateral-direito, passou a atu-
ar na sua posição de origem.

No treinamento de 
quinta-feira, Anderson Mar-
tins foi desfalque para o téc-
nico Cuca na primeira ati-
vidade da semana com todo 
o elenco à disposição. Com 
uma tendinite no tornozelo 
direito, ele foi poupado pela 
comissão, mas a expectativa 
é que ele retorne aos treinos 
já nesta quinta. Caso ele não 
se recupere a tempo, Wal-
ce deve ganhar uma nova 
oportunidade como titular, e 
Rodrigo pode ser relaciona-
do para ficar como opção no 
banco de reservas na Arena 
Castelão.

Luan é outro impor-
tante atleta do sistema de-
fensivo do São Paulo que 
está fora de ação. O volante 
sofreu um estiramento no 
músculo posterior da coxa 
esquerda na derrota por 2 a 1 
para o Corinthians, pelo jogo 
de volta da final do Campeo-
nato Paulista, em Itaquera, e 
desde então vem trabalhan-
do no Reffis para voltar a fi-
car à disposição do técnico 
Cuca.

VIRANDO A CHAVE

Após classificação na Libertadores
Grêmio volta a pensar no Brasileiro
DA REPORTAGEM

Depois de vencer o 
Universidad Católica por 2 a 
0 na Arena e confirmar clas-
sificação nas oitavas de final 
da Libertadores, o zagueiro 
Pedro Geromel reiterou os 
objetivos alcançados até ago-
ra na temporada.

“Nós temos quatro ob-
jetivos no ano: conquistar o 
Campeonato Gaúcho, Copa 
do Brasil, classificação na 
Libertadores e melhorar na 
tabela do Campeonato Bra-
sileiro. Precisamos nos re-
cuperar no Brasileirão. Até a 
parada para a Copa América 
vamos buscar o máximo de 
pontos no Brasileiro e bus-
car a classificação diante do 
Juventude na Copa do Bra-
sil”, analisou. 

Autor de um dos gols 
da vitória gremista, o meia 
Alisson lembrou que o time 

entrou em campo hoje com 
outro espírito e, assim, não 
foi surpreendido. “Está todo 
mundo de parabéns pela en-
trega e a partida que fizemos 
hoje. Sabíamos que precisá-
vamos manter a concentra-
ção diante de uma dificul-
dade que nos impuseram 

MACHUCADO

Com 13 minutos em campo, Scarpa 
é destaque da vitória do Palmeiras 

Foto: DjAlmA vAssão

Scarpa saiu com desconforto muscular - Foto: Djalma Vassão

DA REPORTAGEM

Gustavo Scarpa passou 
pouco tempo em campo, 
mas foi o destaque da vitó-
ria do Palmeiras sobre o San 
Lorenzo, alcançada na noite 
de quarta-feira. Sacado por 
lesão pouco depois de fazer 
o gol no Allianz Parque, ele 
tratou de celebrar o triunfo 
pela Copa Libertadores mes-
mo tendo ficado pouco tem-
po em campo.

Poupado pelo técnico 
Luiz Felipe Scolari, Scarpa 
substituiu Raphael Veiga no 
segundo tempo e, pouco de-
pois, inaugurou o marcador 
em um frango do goleiro 
Monetti. Em seguida, sentiu 
desconforto físico e acabou 
substituído por Lucas Lima, 
passando apenas 13 minutos 
em campo.

“Fico feliz pela vitória e 
pela classificação da equipe. 
Infelizmente, aconteceu isso 
aí, mas espero que não seja 
nada, se Deus quiser”, disse 
Scarpa sobre a lesão. “Estou 
feliz pela vitória do grupo”, 
reiterou o meio-campista do 
Palmeiras em entrevista ao 
Fox Sports.

Com 15 pontos ganhos e 
12 gols de saldo, o Palmeiras 
supera o Cruzeiro e encerra 

a primeira fase com a me-
lhor campanha da primeira 
fase da Copa Libertadores. 
Assim, garante a vantagem 
de decidir em casa até as se-
mifinais, já que a decisão será 
travada em jogo único na ci-

dade de Santiago do Chile.
“É importante até certo 

ponto. A gente sabe que pre-
cisamos continuar mostran-
do nosso melhor, vencendo 
partidas e conquistando títu-
los, porque, no final das con-

tas, é o que importa, é o que 
todo mundo quer. Então, te-
mos que fazer jus ao primei-
ro lugar na classificação geral 
e continuar fazendo uma 
boa Libertadores”, afirmou 
Scarpa.

se apresentar agora diante 
da torcida, o elenco também 
conta com velhos ídolos da 
torcida que voltaram, como 
são os casos de Mateus Lima, 
Maycon e Dourado.

Em homenagem ao dia 
das mulheres, elas terão en-
trada gratuita na partida que 
será um confronto direto 
pela liderança do grupo A10.

Diferentemente do Si-
nop, o União não teve uma 
boa estreia na Série D. O Co-
lorado perdeu por 2 a 1 para 
a Anapolina(GO), no estádio 
Luthero Lopes, em Rondo-
nópolis.

Com o placar adverso 
dentro de casa, uma solução 
é reagir já na segunda ro-
dada, fora de casa, contra o 
Operário de Mato Grosso do 
Sul, que também perdeu na 
estreia. O jogo será domin-
go(12), às 16h (de MT), no 
estádio Morenão, em Campo 
Grande.

Para este jogo, o técnico 
Caé Cunha deve promover 
mudanças na equipe titular, 
principalmente por conta 
de alguma estreia que pode 
acontecer, caso do meia-
-esquerda Geovani, que foi 
regularizado.

ali. No domingo fizemos 35 
minutos excepcionais, mas 
deixamos a desejar em al-
gumas coisas. O futebol é 
traiçoeiro, por isso precisa 
estar focado e concentrado. 
Hoje mantivemos noventa 
minutos de concentração e 
conseguimos a classificação”, 

comentou.
O elenco gremista re-

tornou aos treinos na tarde 
de ontem no CT Luiz Car-
valho. Pelo Brasileirão, o 
Grêmio visita neste sábado o 
Corinthians, às 18h, na Arena 
Itaquera, pela quarta rodada 
da competição.
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Reunião entre moradores e poderes Legislativo e Executivo 

Moradores pedem mudanças 
no trânsito entorno da BR-163
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

As mudanças realizadas no 
trânsito em torno da BR-163 
foi motivo de uma reunião 
realizada na Câmara Munici-
pal de Sorriso.

Organizado por pessoas 
que moram na região leste a 
reunião contou com repre-
sentantes da prefeitura e dos 
vereadores.

Até agora foram coletadas 
mais de mil assinaturas em 
três dias de campanha que 
pede para que sejam criados 
novos acessos para aqueles 
que cruzam a rodovia.

O evento abriu oportuni-
dade para que todos dessem 
sua opinião sobre o assunto. 

Os presentes anteciparam 
que a mudança não agradou!

“Nós estamos preocupa-
dos, as alterações feitas pela 
Rota Oeste nas vias de acesso 
a zona leste estão trazendo 
sérias consequências. Os es-
tudos, na prática dificulta-
ram a vida dos munícipes. 
Estivemos com a população 
que atravessa a BR 163 to-
dos os dias para trabalhar e 
estudar, o grito é unânime: “ 
É preciso rever urgentemen-
te alguns pontos. Executivo 
precisa tomar as rédeas.

Os vereadores se coloca-
ram à disposição do movi-
mento que está colhendo 
assinatura para o abaixo assi-
nado que pede uma solução 
imediata para o problema.

SORRISO| Foram coletadas mais de mil assinaturas em três dias de campanha
Foto: SalleS FernandeS

Foto: elid nogueira 

Foto: aSSeSSoria

Foto: Marcelo caSal

SINOP

Prefeitura confirma nomeação 
de 27 professores concursados

3,43%

Petrobras reajusta gás de cozinha

SINOP

EMEI: pais, alunos e 
professores celebram o 
1º Encontro da Família

Secretaria Municipal de Educação 

Proposta visa trazer representatividade aos diferentes tipos 
de formação de famílias 

Preço médio do bujão de 14 kg vai para R$ 26 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A prefeita de Sinop, Ro-
sana Martinelli, confirmou 
que 27 dos 47 profissionais 
aprovados no processo sele-
tivo simplificado 002/2019, 
destinado à contratação de 
professores (30 horas), fo-
ram convocados a se apre-
sentar e tomar posse em suas 
respectivas funções. A lista 
foi disponibilizada na quar-
ta-feira, (8), em Diário Ofi-
cial de Contas.

De acordo com o docu-
mento, no prazo máximo de 
cinco dias, contados a par-
tir da data de publicação do 
Edital 001/2019, os profes-
sores devem comparecer ao 
setor de Recursos Humanos 
da S.M.E.E.C, localizada à 
Avenida dos Jacarandás, nú-
mero 2424, entre 7h e 11h ou 
das 13h às 17h. No ato, preci-
sam apresentar os documen-
tos e habilitações exigidos, 

DA REPORTAGEM

A Petrobras reajustou 
em 3,43%, em média, o preço 
do Gás Liquefeito de Petró-
leo (GLP Residencial), o gás 
de cozinha, para botijão de 
13 kg às distribuidoras sem 
a cobrança de tributos. O 
preço do botijão vai custar 
R$ 26,20. O último reajuste 
ocorreu no dia 5 de feverei-
ro, exatamente há três me-
ses, quando o valor do gás de 
cozinha subiu para R$ 25,33 
para as distribuidoras.

Em nota, o Sindicato 
Nacional das Empresas Dis-
tribuidoras de Gás Lique-
feito de Petróleo (Sindigás) 
informou que as empresas 
distribuidoras associadas à 
entidade foram comunica-
das pela Petrobras que o GLP 
residencial para embalagens 
de até de 13 kg ficaria mais 
caro a partir do domingo 
passado. De acordo com o 
Sindigás, o reajuste oscilará 
entre 3,3% e 3,6%, de acordo 
com o polo de suprimento.

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O último sábado (4) foi 
de união e alegria na Escola 
Municipal de Educação In-
fantil (EMEI) Clara Teixeira, 
no Jardim Primaveras, em Si-
nop. A administração da uni-
dade promoveu uma tarde 
com brincadeiras e apresen-
tações para as família, alunos 
e funcionários, pensando na 
interação e em um momento 
de descontração entre estes.

Abrindo as atividades, 
professoras e alunos apresen-
taram danças. Em seguida, 
fizeram brincadeiras entre 
as famílias e os funcionários 
da unidade. “Não se tratava 
de uma competição, foi para 
interação mesmo”, afirmou a 
diretora da escola, Elaine Bol-
zan.

Elaine ainda explica 
que o objetivo do encontro 
foi proporcionar uma nova 
forma de celebração para a 
comunidade escolar. “Nossa 
proposta é focar mais na fa-
mília, não abrir mão de datas 
como Dia das Mães ou dos 
Pais, mas trazer a família para 
conviver conosco, proporcio-
nar para eles um momento 
de interação com os colegas 
de trabalho, os professores”, 
completa.

Finalizando a tarde 
e como forma de firmar a 
união, foi realizado um lan-
che compartilhado, no qual 
cada família levou um prato 
para oferecer aos demais par-
ticipantes do encontro. Como 
recordação da data, a direção 
da escola entregou uma foto 
revelada para cada uma das 
famílias.

A HISTÓRIA CONTINUA
A creche Lar Menino Jesus e o posto de 

saúde, que ficam na Comunidade de Vargi-
nha, em Santo Antônio de Leverger, a 35 km 
de Cuiabá, estão funcionando em locais im-
provisados, por falta de reforma e conclusão 
de obra nos prédios das unidades de educa-
ção e saúde. As crianças da creche foram le-
vadas para uma sala que não tem ventilador 
e a porta dá acesso direto à rua. Já o posto de 
saúde está funcionando em uma casa e os pa-
cientes aguardam atendimento na varanda.

A Prefeitura de Santo Antônio do Lever-
ger alega que tem uma lista de instituições 
de ensino precisando de reparos e que falta 
dinheiro para atender todas as demandas.

DIA DE FÚRIA
O cadeirante que foi baleado e preso após 

invadir a Prefeitura de Barão de Melgaço, a 121 
km de Cuiabá, na terça-feira (7), disse que es-
tava revoltado com a falta de segurança depois 
de ter a casa assaltada.

Antônio Simão Martins, de 48 anos, está 
internado no Pronto-Socorro Municipal de 
Várzea Grande (PSMVG), na região metropoli-
tana da capital, depois de passar por cirurgia.

Ele estava armado com uma garrucha 
calibre 44, de uso restrito, e uma faca. Antônio 
invadiu a recepção da prefeitura e ameaçou 
funcionários e outras pessoas que estavam 
no local. Assustadas, as pessoas correram en-
quanto o cadeirante efetuava disparos no local.

CAMPUS EM RISCO
Com bloqueio de 30% no orçamento para 
2019, a campus da Universidade Federal de 
Mato Grosso (UFMT) em Cuiabá tem garan-
tia de funcionamento até julho, segundo a 
reitora da instituição, Myrian Serra. Nos ou-
tros três campi, a previsão é que as ativida-
des sejam interrompidas a partir de agosto.
A redução no orçamento foi decretada pelo 
governo federal no dia 29 de março.
“A UFMT pode parar. Com o recurso que 
temos a garantia de funcionamento no 
campus de Cuiabá é até julho. O corte in-
viabiliza que nós honremos com os nossos 
compromissos que são contratos geridos 
pela instituição”, explicou.

diVulgaÇÃo

previamente informados no 
edital de abertura do seleti-
vo. 

Os professores atuarão 
em unidades previamente 
indicadas pela Secretaria de 
Educação, na carga horária 

de 30 horas semanais, com 
uma remuneração de R$ 
3.025,66. A S.M.E.E.C res-
salta ser de responsabilidade 
do candidato acompanhar a 
publicação de todos os atos 
referentes ao presente Pro-

cesso Seletivo por meio do 
endereço eletrônico da Pre-
feitura de Sinop, bem como 
na página do Diário Oficial 
de Contas. A lista dos convo-
cados está disponível no site 
da prefeitura.
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