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ITAÚBA

Dois trabalhadores rurais foram resgatados em uma fazenda de Itaúba em 
situação análoga à escravidão por auditores-fi scais da Superintendência 
Regional do Trabalho (SRT-MT).                                Página -7

EVITAR CRIMES

PESSIMISMO

MT: câmeras de monitoramento

Governador prevê mais cortes

Um total de 88 câmeras vão monitorar as rodovias estaduais, 
por meio de um sistema integrado de monitoramento de veículos, 
das secretarias estaduais de Segurança Pública, de Fazenda e de 
Meio Ambiente.            Página - 7

Em entrevista a jornalistas na manhã de terça (14), o gover-
nador Mauro Mendes declarou que está vendo até aqui uma reação 
da economia nacional e que esse cenário de declínio se manter, o 
Governo do Estado será obrigado a realizar mais cortes.

                                                           Página - 3
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SRT-MT
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SECOM

ANÁLOGA À ESCRAVIDÃO

Representantes do Sintep se reuniram com o secretário estadual de Planejamento e Gestão, 
Basílio Bezerra, e a secretária estadual de Educação, Marioneide Kliemaschewsk. A principal 
reivindicação é em relação ao cumprimento da lei 501 de 2013, que garante a dobra do poder de 
compra dos profi ssionais da educação em Mato Grosso.                                Página -3

SEM RESPOSTA

Escolas estaduais devem
entrar em greve 2ª feira

Deboche
no placar,
craques e
equilíbrio
O sorteio da Copa do Brasil 
colocou frente à frente as duas 
maiores torcidas do país logo 
nas oitavas de fi nal. Corin-
thians e Flamengo começam a 
decidir nesta quarta-feira, na 
Arena Corinthians, uma vaga 
na próxima fase. No ano pas-
sado, a equipe paulista levou a 
melhor na semifi nal.     Página  -6



Qual escolher?
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para escolher e testar, melhor. Veri-
fi que, sempre, a avaliação dos outros 
usuários. Não que isso seja, obrigatoria-
mente, algo a se seguir, mas já dá uma 
boa orientação. Procure, também, dar 

uma olhada em al-
guns aplicativos que 
não estejam entre os 
mais baixados. Por 
mais que, via de re-
gra, as melhores op-
ções sejam as mais 
procuradas, pode ser 
que você se identifi -
que com algo de me-
nos “fama”.

Não se esqueça 
que a escolha de um 

aplicativo leva em conta uma série de 
fatores e preferências pessoais: o que é 
bom para mim pode não ser bom para 
você e vice-versa. Então o melhor a se 
fazer é pesquisar, baixar e testar. Caso 
não goste, basta partir para outra opção. 
Simples assim.

E a gente vai fi cando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfi l em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abraço, 
e até a próxima, se Deus quiser!

Sabemos que a telefonia móvel evo-
luiu e se popularizou de tal forma que 
não é mais possível imaginar a vida 
moderna sem ela, não é mesmo? Então, 
entre as tantas facilidades que temos 
atualmente por conta 
dessa evolução está a 
possibilidade de ter 
conosco, onde quer 
que estejamos, ima 
infi nidade de aplica-
tivos específi cos para 
nossas necessidades, 
facilitando (e muito) 
nossa vida.

A oferta de aplica-
tivos nas lojas ofi ciais 
e em outras fontes é 
tão grande que é bem comum fi car inde-
ciso sobre qual o melhor programa para 
cada uma de nossas necessidades. Esco-
lher, muitas vezes, acaba se tornando um 
verdadeiro “problema”.

Muita gente me pede indicação sobre 
aplicativos para alguma função específi -
ca. Quando eu tenho algo do gênero faço 
questão de indicar, mas, evidentemente, 
existem vários e vários segmentos que 
não fazem parte do meu dia a dia e, por 
conta disso, não faço ideia de quais as 
melhores opções.

A recomendação é a seguinte: evite 
deixar para procurar um aplicativo na 
“ultima hora”. Quanto mais tempo tiver 
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Mais de um ano depois, o Supremo Tribunal Fede-
ral restabeleceu alguma racionalidade na celeuma pro-
vocada pelo indulto de Natal assinado pelo ex-presiden-
te Michel Temer (MDB) em dezembro de 2017.

Por 7 votos a 4, os ministros concluíram que o che-
fe do Executivo tem a prerrogativa de estabelecer as re-
gras para o perdão de condenados —e, logo, o decreto 
editado por Temer não feria a Constituição. Tal enten-
dimento singelo dispensaria maiores análises e debates, 
não fosse o furor ativista do aparelho jurídico-policial 
do país.

É fato que o indulto daquele ano incorreu em ge-
nerosidades um tanto inconvenientes, em especial por 
partirem de um governo enredado em suspeitas de cor-
rupção. O texto permitiu libertar condenados que tives-
sem cumprido um quinto da pena —qualquer que fosse 
ela— e previu até remissão de multas.

Nota-se, de todo modo, que a liberalidade das re-
gras vinha crescendo nos últimos anos. Até meados da 
década passada, o benefício contemplava apenas con-
denados a menos de seis anos de prisão que já tivessem 
cumprido ao menos um terço da pena. Em 2010, o limi-
te subiu a 12 anos; em 2016, exigiu-se o cumprimento de 
um quarto da punição. O indulto passou a incomodar a 
força-tarefa da Lava Jato, para a qual havia indulgência 
em excesso para criminosos do colarinho branco.

Com esse ponto de vista, a procuradora-geral da 
República, Raquel Dodge, recorreu ao STF contra o de-
creto de 2017. Argumentou-se, afrontando a sensatez, 
que a medida —listada na Constituição entre as com-
petências do presidente da República— invadia atribui-
ções do Legislativo e do Judiciário.

A então presidente da corte, Cármen Lúcia, sus-
pendeu a validade de trechos do diploma. Em março do 
ano passado, a invencionice chegou ao cúmulo quando 
o relator do caso, Luís Roberto Barroso, decidiu mu-
dar a redação do texto. A sucessão de erros poderia ter 
acabado em novembro, quando em julgamento seis mi-
nistros do Supremo votaram pela validade do decreto. 
Luiz Fux, porém, apresentou um pedido de vista com 
aparência de manobra protelatória.

Entende-se, é claro, a repulsa da opinião pública à 
corrupção e à impunidade. Entretanto o combate a tais 
mazelas por meio de casuísmos não apenas se mostra 
inefi caz a longo prazo como compromete a credibilida-
de das instituições. A prática do indulto se ampara em 
razões humanitárias e no princípio de que condenados 
por faltas menos graves, tendo cumprido parte da pena 
e não representando ameaça, podem ser reintegrados 
à sociedade. Dada a superlotação dos presídios, onde 
facções criminosas recrutam mão de obra, trata-se de 
providência racional. Idealmente, para esta Folha, a le-
gislação deve evoluir para privilegiar, tanto quanto pos-
sível, o uso de penas alternativas, desde que rigorosas o 
bastante para gerar o necessário efeito dissuasivo.

Editorial

Perdão com sensatez

Ranking dos Políticos - Facebook

utilizaram não são mais capazes de cooptar 
as mentes dos eleitores, mas principalmen-
te porque o celular e as redes sociais são “os 
olhos que tudo veem” como no livro 1984 de 
George Orwell só que com o objetivo inverso, 
pois é o povo que tem o controle sobre eles e 
não os políticos.

A fi cção criada por Orwell quase se mate-
rializou quando dos governos petistas, onde 
os números foram constantemente manipu-
lados para mostrar um país das maravilhas 
aos mais desinformados com o beneplácito 
de seus comparsas de nível superior. Por mui-
to pouco não chegamos a ter fi lhos vigiando 
seus próprios pais pela forma como estavam 
manipulando livros e processos de ensino. As 
famílias estavam sendo alijadas da educação, 
os professores que não aplicavam a cartilha 
do partido eram desprestigiados, os alunos 
eram incentivados a reagir negativamente 
às ideias liberais e muitas outras atrocidades 
morais como visto durante a campanha elei-
tora de 2018.

Durantes aqueles governos a população foi 
desarmada, os meios de comunicação contro-
lados por meio não ortodoxos e boa parte da 
população levada a crer, assim como na fi cção 
de Orwell, que nosso Brasil estava em perma-
nente estado de opressão pelos países desen-
volvidos do mundo. Assistimos a corrupção 
tomar conta dos poderes da República, das 
empresas públicas e se espalhar pelas ativi-
dades privadas, a inefi ciência tomou conta do 
governo e o padrão de vida passou a ser nive-
lado por baixo.

Propositalmente as tecnologias passaram 
a ter uso limitado e a economia controlada 
para que pessoas e estruturas paralelas ao go-
verno como o MST e o MTST permanecessem 
dependendo de invasões de terra privadas e 
imóveis particulares para manterem depen-
dência ideológica com seus lideres e vives-
sem por 15 longos anos na esperança de um 
futuro melhor que nunca aconteceu.

MARCELO PORTOCARRERO 
É ENGENHEIRO CIVIL

Questão de competência

DIA DA ADOÇÃO
A primeira-dama Virginia Mendes par-

ticipou ontem da sessão solene na Câmara 
de Cuiabá em comemoração ao ‘Dia Nacio-
nal da Adoção’. Virginia é madrinha efetiva 
da Associação Mato-grossense de Pesquisa 
e Apoio à Adoção (Ampara), grupo de apoio 
que divulga, orienta e transmite informa-
ções sobre a adoção. A sessão é organizada 
pelo vereador Marcelo Bussiki. A Semana da 
Adoção traz uma extensa programação que 
compreende, no dia 21, um desfi le em um 
shopping de Cuiabá, a partir das 19h.

NA PONTA DO LÁPIS
A reitora da UFMT, Myrian Serra, deverá 

ser convocada para ir à Assembleia Legislati-
va prestar informações a respeito do impacto 
que a instituição de ensino sofrerá com o cor-
te de gastos na educação imposto pelo Gover-
no Federal. O autor da proposta de convite é 
o deputado estadual Wilson Santos (PSDB). O 
corte de 30% no repasse das verbas à UFMT 
comprometeria diversas atividades nas áre-
as de ensino, pesquisa e extensão. O impacto 
atinge até mesmo custos básicos como água, 
luz, segurança do campus, Internet e limpeza.

PROGRAMAÇÃO
No dia 22, a partir das 9h, haverá so-

lenidade de premiação do IX Concurso de 
Redação do Plenário 1 do Tribunal de Jus-
tiça (TJMT).  No dia 23, a população poderá 
acompanhar a palestra sobre ‘Adoação: da 
concepção à convivência familiar’, no audi-
tório da Universidade Federal de Mato Gros-
so (UFMT), das 7h30 às 12h. Para fi nalizar, 
no dia 25, será promovida a Caminhada da 
Adoção, no Parque das Águas, a partir das 
17h.

Sorriso completou ontem 33 anos de emancipação. A Capital do Agronegó-
cio desvinculou-se de Nobres em 13 de maio de 1986 e hoje é uma das potên-
cias do setor no estado e no país. O Diário do Estado MT aproveita para fazer 
uma retifi cação pelo equívoco registrado na edição anterior (nº 48). Na capa, 
foi publicada uma foto de Sinop ao invés de Sorriso. Pedimos desculpas aos 
munícipes!

Não são raros os casos em que não nos adaptamos 
com aplicativos extremamente bem avaliados. Alguns 
usuários “desanimam” quando isso acontece. Você deve 
ter em mente que a escolha não deve se basear, priori-
tariamente, pela opinião dos outros, mas sim pelas suas 
preferências.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

MARCELO 
PORTOCARRERO

os números foram constantemente mani-
pulados para mostrar um país das mara-
vilhas aos mais desinformados

O que mais assombra as pessoas no atual 
momento político nacional é a percepção de 
que os opositores do governo não têm interes-
se em ajudar o país crescer e os argumentos 
que usam para atrapalhar são tão frágeis que 
meia dúzia de palavras do atual Ministro da 
Economia os desmorona como castelos de 
areia. Sem ter outra alternativa preferem tra-
balhar para deixar o povo a míngua. Se pen-
sam que agindo assim conseguirão minar o 
futuro do governo estão certos, como também 
é certo que as pessoas já perceberam que fa-
zem isso para depois se candidatarem a salva-
dores da pátria. Com essas ações destrutivas 
demonstram não conhecer a nova equação 
política, esta que permanece nas cabeças da-
quela maioria de eleitores que elegeu o atual 
presidente.

Não perceberam que se empenhar por me-
nos é caminhar no sentido contrário ou seja, 
para um fi nal com sinal negativo e que traba-
lhar por mais signifi ca que todos vão ganhar 
caso o resultado seja positivo, inclusive eles. 
Mas não, seus objetivos escusos são desesta-
bilizar o governo e garantir espaços como pa-
recem fazer os presidentes das duas casas do 
Legislativo. Para eles o país vem depois.

É lógico que a recuperação da economia 
trará estabilidade fi nanceira e oportunidades 
para o governo desenvolver suas propostas 
de políticas públicas, o que por si só não lhe 
garante sucesso. Por outro lado, e ao contrário 
do que parecem temer oposicionistas e cen-
tristas, signifi cará oportunidade para que to-
dos possam com base em uma economia sau-
dável apresentar novas ou até mesmo velhas 
propostas de gestão. Terão sido acometidos de 
amnésia ou não entenderam as reais causas 
de suas derrotas nas últimas eleições? Se a 
lição foi aprendida também saberão explorar 
os eventuais erros do atual governo, somá-los 
a argumentos convincentes e apresentar suas 
plataformas de governo nas eleições de 2022.

Desde 2018, vitória em eleição passou a ser 
questão de competência e não de “compratên-
cia”, até porque os meios de comunicação que 

IMAGEM DO DIA

“o benefício contemplava apenas con-
denados a menos de seis anos de 
prisão que já tivessem cumprido ao 
menos um terço da pena

“
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Sorriso completou ontem 33 anos de emancipação 

Foto: Secom

Deputado José Medeiros é defensor que o cidadão comum se arme 

Foto: ASSeSSoriA

SEGURANÇA PÚBLICA

Medeiros defende 
posse de arma e 
sugere que contrários 
usem vassoura
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Defender ferrenho das 
ações do presidente Jair Bol-
sonaro (PSL), o deputado 
federal José Medeiros (Pode-
-MT), voltou a se posicionar 
favorável a liberdade da po-
pulação em escolher se que-
rem ou não ter a posse de 
armas.

O deputado participou 
esta semana do programa “O 
Bom da Notícia”, da Rádio 
Vila Real em Cuiabá. Na oca-
sião Medeiros afirmou que 
vetar o acesso do cidadão a 
posse é um desrespeito ao 
que foi definido em plebis-
cito no ano de 2005, quando 
63% da população optou de 
forma favorável ao comércio 
de armas de fogo no país. 

O parlamentar chegou 
a ironizar os contrários da li-
beração da posse e porte de 
armas.

“A população tem o di-
reito [de andar armada] e 
aquele que não quer se armar 
“ah, eu sou contrário!”, tudo 
bem! Você se defende com 

cabo de vassoura, do jeito 
que quiser, um não proíbe o 
outro”, sugeriu.

Durante sua entrevista, 
o vice-líder do presidente 
também defendeu que a pos-
se não será liberada facilmen-
te, sendo a pessoa obrigada a 
realizar o curso de tiro, pas-
sar no exame psicotécnico e, 
só então, adquirir uma arma, 
que já vem tendo aumentos 
exponenciais desde o decreto 
presidencial que flexibilizou 
sua posse em todo o territó-
rio nacional. Uma das teses 
dos defensores dessa me-
dida, incluindo o deputado 
José Medeiros e apresentada 
por ele também na entrevista 
à rádio cuiabana, é a de que 
com o porte de armas, o ci-
dadão comum armado vai 
inibir bandidos de invadirem 
residências, por exemplo.

“Parece clichê, mas não. 
Se o cara é bandido e ele sabe 
que dentro do salão de cabe-
leireiro tem alguém ou várias 
pessoas armadas, ele vai pen-
sar duas vezes antes de entrar 
por aquela porta, porque ele 
não sabe o que tem lá”, falou.

BEZERRA 
SOLIDÁRIO
Dono do MDB/MT, o deputado 

Carlos Bezerra anda inconformado 
com a nova prisão de Michel Temer 
(MDB). O ex-presidente é acusado 
de comandar esquema de propina. 
CB discorda e diz que o amigo é ví-
tima de “armação política”. Após a 
primeira prisão de Temer, em mar-
ço, durante uma operação da PF, Be-
zerra manifestou sua contrariedade 
em público. Apesar das evidências 
de crime apresentadas pela Justiça, 
o deputado insiste em inocentar o 
ex-presidente. 

OPOSIÇÃO 
SE MOVIMENTA

Um dos líderes do PT em MT, 
Lúdio Cabral defende a união das es-
querdas na disputa pela Prefeitura de 
Cuiabá, no ano que vem. O grupo reu-
niria PT, PCdoB, PDT e PSB. O deputa-
do estadual descarta ser candidato a 
prefeito.  Lúdio, inclusive, cita alguns 
nomes que seriam opções na dispu-
ta pela sucessão do prefeito Emanuel 
Pinheiro (MDB). São eles: o ex-juiz 
Julier Sebastião (PDT), a ex-reitora da 
UFMT, Maria Lucia Neder (PCdoB), e 
Edna Sampaio (PT). 

BOLSONARO 
EM MT

Mato Grosso e Goiás vão receber o presiden-
te Jair Bolsonaro (PSL) no dia 5 de junho para um 
evento em comemoração ao Dia Mundial do Meio 
Ambiente. À ocasião, o governador Mauro Mendes 
(DEM) deverá participar do evento a ser realizado 
em Aragarças, cidade goiana que faz divisa com 
o município mato-grossense de Barra do Garças. 
Levando-se em conta que na pauta estarão assun-
tos como a revitalização da Bacia Hidrográfica do 
Rio Araguaia, a cerimônia está prevista ocorrer na 
ponte que une os dois estados. A obra se vier a ser 
realizada será em parceria entre Governo Federal e 
os Governos de Goiás e Mato Grosso.

DiVULGAÇÃo

PESSIMISMO

Governador não vê reação da 
economia e prevê mais cortes

CORTE NOS RECURSOS

Bancada de MT promete intervir junto ao MEC

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Em entrevista aos jor-
nalistas na manhã de terça-
-feira (14), o governador 
Mauro Mendes (DEM) decla-
rou que está vendo até aqui 
uma reação da economia na-
cional e que esse cenário de 
declínio se manter, o Gover-
no do Estado será obrigado 
a realizar mais cortes.  “Nós 
temos que ir acompanhan-
do a evolução da economia 
brasileira. Já existe um sinal 
claro de que o PIB [Produ-
to Interno Bruto], ou seja, 
a atividade econômica, está 
em franco declínio este ano”, 
afirmou Mendes, durante 
evento em Várzea Grande.

O resultado desse de-
clínio apontado por Men-
des terá um impacto muito 
negativo na arrecadação do 
Estado, o que resultará em 
mais dificuldades para o 
funcionamento da máquina 
pública.“E se isso realmente 
se confirmar, como vem se 
confirmando nos primeiros 
meses, vai afetar profunda-
mente a arrecadação. Se en-
tra menos dinheiro, temos 
que cortar mais despesas”, 
completou.

O governador ainda 
disse estar trabalhando de 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Esta semana a banca-
da de deputados federais de 
Mato Grosso esteve reunida 
com representantes da Uni-
versidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) e do Institu-
to Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia de Mato 
Grosso (IFMT), para discu-

forma silenciosa para ten-
tar reparar as dificuldades, e 
mesmo sem fazer barulho, 
segundo Mendes, em alguns 
setores do governo já é pos-
sível enxergar uma melhora 
de desempenho.

tirem sobre o corte promo-
vido pelo Governo Federal 
nas instituições federais de 
ensino superior.A bancada 
parlamentar nesta reunião se 
comprometeu a intervir jun-
to ao Ministério da Educação 
na tentativa de reverter o 
corte de 30% no orçamento 
das instituições. 

Durante a conversa, a 
reitora da UFMT, Myrian 

“Nós estamos tomando 
várias medidas de maneira 
silenciosa. Eu não sou uma 
pessoa que gosta de ficar to-
mando medidas espetacu-
losas. Eu faço, no dia-a-dia, 
medidas importantes de 

corte de gastos, redução de 
despesa, tanto que já é per-
ceptível para muitos setores 
que o Governo já melhora 
seu desempenho, mesmo no 
momento de crise”, disse o 
governador. 

Reunião entre representantes do Sintep/MT e do Governo do Estado 

Governo indica não pagar 
aumento e greve deve ocorrer
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Caso o governo estadu-
al não cumpra a determina-
ção da Lei 501/2013, que es-
tabelece reajuste salarial de 
7,69% aos professores, a ca-
tegoria ameaça greve geral a 
partir de 20 de maio em toda 
a rede estadual de ensino.

A posição foi definida 
após reunião entre repre-
sentantes do governo, via 
Secretaria de Estado de Edu-
cação (Seduc) e Secretaria 
de Estado de Planejamento 
e Gestão, e os do Sindicato 
dos Trabalhadores no Ensi-
no Público de Mato Grosso 
(Sintep/MT), e ambos não 
terem chegado a um acordo.

Pelo lado do governo, o 
secretário de Planejamento, 
Basílio Bezerra Guimarães e 
a secretária de Educação, Ma-
riaoneide Kliemaschewsk, 
apresentaram dados sobre a 
crise econômica vivida pelo 
estado como uma justificati-
va para o não cumprimento 

do reajuste definido por lei.
Já o presidente do Sin-

tep/MT, Valdeir Pereira, 
alertou que o governo deve 
cumprir o estabelecido e 
apresentar de forma oficial, 
via documento o que foi dis-
cutido em reunião, caso con-
trário haverá paralisação.

“O cumprimento do re-
passe da Lei 510/2013 para 
2019 deve estar assegura-
do no salário de maio. Caso 
contrário os profissionais 
não aceitarão ser penaliza-
dos”, advertiu Valdeir. 

Para os diretores do 
sindicato, os recursos que a 
Seduc tem à disposição já são 
suficientes para o pagamen-
to dos 7,69% de reajuste.  O 
estado registra crescimento 
na arrecadação superando 
a previsão da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA), feita em 
janeiro, destacou o secretá-
rio de Finanças do Sintep/
MT, Orlando Francisco. “O 
argumento de crise não con-
vence, falta prioridade nos 
investimentos”, argumentou.

PARALISAÇÃO DOS PROFESSORES | Categoria cobra cumprimento de lei aprovada e sancionada em 2013
Foto: Sintep/mt

Serra mostrou um relatório 
que contém informações 
orçamentárias da universi-
dade. A deputada Rosa Nei-
de Sandes de Almeida (PT), 
afirmou que a bancada de 
Mato Grosso vai se unir às 
instituições para defender o 
orçamento.

Já Emanuel Pinheiro 
Neto hoje (15), haverá uma 
reunião entre Câmara Fede-

ral e o ministro da Educação, 
Abraham Weintraub, para 
discutir os cortes.

Também acontece hoje 
(15), uma paralisação nacio-
nal das instituições. Em Mato 
Grosso, das 19 unidades do 
IFMT, 14 vão aderir à mani-
festação. A UFMT e a Uni-
versidade Federal de Rondo-
nópolis (UFR) também vão 
paralisar as atividades.
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CHARGE DO DIA

Zezé Di Camargo se manifesta após 
declaração de Zilu sobre traições
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Silvio Santos relata 
briga entre as fi lhas

O ‘Programa Silvio Santos’ desse domingo 
(12) contou com um momento de desabafo por 
parte do dono do SBT. Silvio afi rmou que suas 
fi lhas Rebeca, Patrícia e Silvia fi cam discutin-
do qual é a melhor e acabam tirando sua paz.

 “Seu diretor, tem que falar com o diretor 
do SBT que estou tendo confusão na minha 
casa. A Rebeca diz que é melhor que a Patrícia 
e a Silvinha. A Silvinha diz que é melhor que 
elas, Patrícia diz que é melhor que a Silvinha 
e a Rebeca. A gente não janta mais direito, é 
uma confusão”, afi rmou. Na sequência, Silvio 
seguiu brincando com a situação. “Tem que 
mandar duas embora. Quem você vai man-
dar?”, perguntou. “Eu?”, surpreendeu-se Fa-
biano Wicher, diretor da atração. “Uma está 
de licença”, tentou justifi car. “Quem você vai 
mandar embora?”, perguntou o dono do SBT 
novamente. “Sério, Silvio?”, seguiu incrédulo 
o diretor. “Claro, estou dando risada, por aca-
so?”, respondeu, arrancando muitas risadas 
do público. “Rebeca, manda embora. E a Patrí-
cia”, disse Wicher. A platéia protestou com um 
sonoro “Nãããão”. “Fica só a Silvinha? Palmas 
para a Silvinha”, disse Silvio Santos, que já ha-
via tocado nesse assunto na semana passada. 
As “brigas” teriam sido motivadas por Rebeca 
ter ganho Troféu Imprensa de Revelação.

Jéssica Costa comenta afastamento de 
Leonardo: “Sinto falta”

Jéssica Costa quebrou o silêncio e falou a respeito de sua relação com 
o pai, Leonardo. Após algumas polêmicas, a loira cedeu uma entrevista ao 
canal de Antônia Fontenelle no YouTube. “O dinheiro não é tudo na vida. Eu 
preferiria ter o meu pai mais presente ao dinheiro. Eu procuro muito enten-
der muito o motivo desse afastamento, sinto falta, mas perdoo, não guardo 
nenhuma mágoa”, afi rmou. A modelo também relembrou uma atitude do 
veterano com o neto, Noah: “Ele é um artista, uma estrela, muitas pessoas 
falam muitas coisas para ele. As pessoas começaram a julgar muito. 

Viúva de MC Sapão vira musa 
fi tness para aumentar a renda

Quase um mês após a morte do cantor MC Sapão, em decorrência de uma 
pneumonia, a viúva Alessandra Fernandes, tenta supera a perda do marido. 
Por conta do trabalho do artista, ela não trabalhava e cuidava da casa e dos 
quatro fi lhos do casal. Agora, no entanto, ela tentou mudar a vida e buscar 
uma forma de ganhar dinheiro. As informações são do jornal Extra. Ales-
sandra está se lançando como musa fi tness. Antes, ela evitava se fotogra-
fada pela imprensa e tinha os perfi s nas redes sociais trancada. Agora, no 
entanto, mostra sua rotina na academia e o corpo malhado que tem.

TV  e Entretenimento

Zezé Di Camargo não se 
calou diante das declarações 
fortes de Zilu sobre a separa-
ção conturbada que os dois 
tiveram. No Instagram, o can-
tor sertanejo criticou o fato do 
programa Hora do Faro e sua 
ex-mulher relembrarem as 
traições que aconteceram du-
rante o casamento.

Sabe o que eu fi co chate-
ada? É que quando a história 
da sua vida pessoal aparece 
na mídia é só para te difamar, 
escreveu uma fã do cantor.

Em resposta, ele concor-
dou: Já tem dez anos isso e 
eles repetem a mesma histó-
ria. É triste viu, escreveu Zezé.

No programa, Zilu afi rmou 
que sabia das escapulidas do 
ex-marido e ao se referir so-
bre Graciele Lacerda, atual 
companheira de Zezé, a mãe 
de Wanessa, Camilla e Igor 
Camargo, declarou que entrou 
em depressão profunda:

- Eu sempre soube que 
o Zezé dava as escapulidas 
dele. E eu sempre deixei de 
lado pela família, pelos fi lhos, 
eu queria construir minha 

família. Meu amor maior era 
minha família. Quando sur-
giu essa pessoa que está com 
ele hoje, eu tentei por três 
anos salvar meu casamento 
pelos meus fi lhos. Eu sempre 
quis que eles enxergassem o 
pai como herói. [...] Eu fui in-
ternada três vezes, tive uma 
depressão profunda, pensei 
em tirar a própria vida. Eu 
morri por dois anos.

Após a entrevista, Graciele 
Lacerda também se manifes-
tou nas redes sociais. Apesar 
de não se referir a Zilu e aos 
recentes acontecimentos, a 
jornalista postou uma indire-
ta no Instagram Stories: Cada 
lado tem suas razões, escre-
veu ela.

Depois, a morena publi-
cou uma foto em que aparece 
coladinha com Zezé e escre-
veu: Queríamos estar plenos 
assim, mas a realidade é que 
estamos quase 24 horas sem 
dormir, pegando estrada e 
aeroporto. Mas tá tudo cer-
to, nossa união nos fortalece 
cada dia mais. Semana aben-
çoada, meus amores!
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CLASSIFICADOS 66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 

AUTO POSTO KOTOVICZ LTDA. Torna público que re-
quere a Secret. Estadual do Meio Ambiente - SEMA, Re-
novação da Licença Operação (LO), atividade comércio 
varejista de comb. p/ veic. automotores, Av. Marcolino rodri-
gues, s/n, Ouro Branco, Nova Canaã do Norte/MT. CNPJ: 
09.022.892/0001-04. Não EIA/RIMA.

RICARDO TADEU OSSANI EIRELI - ME CNPJ: 
05.163.580/0001-51. Torna público que requereu a Secre-
taria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, Renovação 
da Licença de Operação, de uma Serraria com Desdobra-
mento de Madeira no Município de Juara – MT. Não de-
terminado EIA/RIMA. (ECO D´ MATA ENGENHARIA (66) 
99639-2253).

ARTILEGNO ARTEFATOS DE MADEIRAS LTDA-ME com 
CNPJ N° 05.313.050/0001-42 e Inscrição estadual No. 
13.211.738-0, torna público que requereu junto a SEMA – 
MT, a Renovação da Licença de Operação - LO para de-
senvolver a atividades de Serraria com Desdobramento e 
Benefi ciamento de Madeiras, juntamente com Fabricação 
de Artefatos Diversos de Madeira no Município de FELIZ 
NATAL/ MT.

DELCIO DOVIGI - ME, CNPJ 09.079.010/0001-39, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Li-
cença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividades de Serviços de usinagem, 
tornearia e solda / Serviços de manutenção e reparação 
mecânica de veículos automotores / Manutenção e repara-
ção de máquinas e equipamentos para uso geral não espe-
cifi cados anteriormente / Manutenção e reparação de trato-
res, exceto agrícolas / Manutenção e reparação de tratores 
agrícolas, localizada na Rua Lions Club, N 410, Industrial 1 
Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

GRAOTEC IMPLEMENTOS E INSUMOS LTDA - ME, 
CNPJ 09.409.669/0002-97, torna público que requereu jun-
to a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para ativida-
des de Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adu-
bos, fertilizantes e corretivos do solo / Comércio atacadista 
de mercadorias em geral, com predominância de insumos 
agropecuários, localizada na Rua Irai, N 310, Industrial 2 
Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

AMARILDO APARECIDO MAGALHÃES MARAM, es-
tabelecido na Rua Marupás, nº50, Setor Industrial 
Sul, CEP: 78.557-468, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
27.421.779/0001-75, Torna Público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, Li-
cença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO das 
atividades de Fabricação de outros artefatos ou produtos 
de concreto, cimento, fi brocimento, gesso e materiais se-
melhantes. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernan-
da – Soluções Ambientais (66)99626-3037

A Atrativa Engenharia CNPJ 05.073.316/0001-27, torna 
público que requereu a SEMA-MT, a licença de Operação 
Provisória dos Canteiros de Obras para construir as Pontes 
Sobre os Rios: Primas I, Primas II, Bruno III e Canteiro Ser-
rinha, localizados no município de Apiacás.   

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT 
Aviso de Licitação 

Pregão Presencial n.º 16/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA GUARITA – MT, através da 
sua Pregoeira Oficial, torna público para conhecimento dos interessados, 
que realizará a licitação na modalidade Pregão Presencial n.º 16/2019, cujo 
objeto é a: Seleção de melhor proposta objetivando o registro de preços 
para aquisição fracionada de materiais e medicamentos para os postos de 
saúde do município de Nova Guarita - MT, tudo em conformidade com as 
características técnicas e quantitativos descritos em Edital. Conforme 
Edital nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e alterações posteriores, 
neste município de Nova Guarita - MT, com data prevista para abertura no 
dia 28/05/2019, às 08:30 horas. Cópias do edital e informações poderão ser 
obtidas na Prefeitura Municipal localizada na Av. dos Migrantes, Travessa 
01, N° 30, em Nova Guarita – MT, no horário das 08:30 hs as 11:00 ou 
através do site www.novaguarita.mt.gov.br e encaminhar o formulário/ 
recibo de retirada do edital devidamente preenchido para o departamento 
de Licitações através do e-mail licitacao@novaguarita.mt.gov.br.  

Nova Guarita – MT, em 14 de Maio de 2019. 
Yana Maria Marcon 

Pregoeira Oficial 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019 – RESULTADO 
 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE 
TONNER; PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE 
CARTUCHOS DE TINTA, TONNER; MANUTENÇÃO CORRETIVA E 
LIMPEZA DE IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES 
DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE PEIXOTO 
DE AZEVEDO/MT, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-
se vencedora a empresa AMAURI ROBERTO DE ARAUJO – ME, com o 
valor total de R$ 18.625,10 (dezoito mil, seiscentos e vinte e cinco reais e 
dez centavos); GLAUBER SANTOS ROCHA 04495371100, com o valor 
total de R$ 125.194,00 (cento e vinte e cinco mil cento e noventa e quatro 
reais); MARCOS S. BIUDES – ME, com o valor total de R$ 56.589,80 
(cinquenta e seis mil, quinhentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) 
e OVANDIR BATISTA JUNIOR – ME, com o valor total de R$ 
14.496,15 (quatorze mil quatrocentos e noventa e seis reais e quinze 
centavos). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em 
sua integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de 
Azevedo-MT, 14 de Maio de 2019. 
 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO-MT 
 

RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2019 
 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna público que em despacho proferido 
no processo de Dispensa de Licitação nº 003/2019, o Sr. Mauricio Ferreira de Souza, 
Prefeito Municipal em exercício, RATIFICOU a Licitação em epígrafe, para a 
“CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO FILANTRÓPICA, PARA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS DE OPERACIONAÇLIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO 
REMUNERADO NO AMBITO DO MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE 
AZEVEDO/MT PARA A CONCESSÃO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO A 
ESTUDANTES EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETÁRIAS MUNICIPAIS” com o CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA 
ESCOLA – CIEE (CNPJ nº 61.600.839/0001-55), no valor total de R$ 964.087,80 
(Novecentos e sessenta e quatro mil, oitenta e sete reais e oitenta centavos).. 
Fundamentada no Artigo 24, Inciso XIII, da Lei Federal nº 8.666/1993. Peixoto de 
Azevedo-MT, 14 de Maio de 2019. 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 023/2018 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que realizou no 
dia 013 DE MAIO DE 2019, às 09:00 horas, na Sala de Casa de Amparo em 
Cuiabá - MT, o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 006/2019, com objeto de 
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS 
ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E UTENSÍLIOS, A SEREM 
ENTREGUES NA CASA DE AMPARO DO CISVP, LOCALIZADA NA RUA 
AMSTERDÃ, Nº 007, BAIRRO SENHOR DOS PASSOS, NA CAPITAL 
CUIABÁ/MT, em atendimento ao Consorcio Intermunicipal de Saúde da 
Região do Vale do Peixoto, para o bom funcionamento das atividades da 
casa de Amparo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios 
que compõem o referido Consorcio, onde abertura deu-se em 13 DE 
MAIO DE 2019, AS 09:00 HORAS, onde consagrando-se vencedora do 
certame os seguintes licitantes: A empresa ARENA MIX COMERCIO E 
SERVIÇOS - EIRELI, sagrou se vencedora para os itens no valor global de 
R$ 2.925,00 (Dois Mil e Novecentos e Vinte e Cinco Reais), 
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS RIO BRANCO LTDA - ME, sagrou se 
vencedora para os itens no valor global de R$ 83.345,30 (Oitenta e Três e 
Trezentos e Quarenta e Cinco e Trinta Centavos) e Empresa UGOLINI 
CAMPOS EIRELI - EPP, sagrou se vencedora para os itens no valor global 
de R$ 17.639,95 (Dezessete Mil e Seiscentos e Trinta e Nove Reais e 
Noventa e Cinco Centavos).  Tivemos ainda fracassados os Itens n° 1641, 
1654, 1664, 1665, 1678, 1679, 3023 e Deserto os itens n° 177, 190, 579, 
1657, 1663, 1686, 1694, 1682, 1683, 1691, 2206, 2239, 3026 e 3122   (a 
numeração dos itens estão em Conformidade com o cadastro no Sistema 
GUARDIÃO da AGILI), o Presente Certame fechou no valor Global de R$ 
103.910,25 (Cento e Três Mil e Novecentos e Dez Reais e Vinte e Cinco 
Centavos). Demais informações poderão ser solicitadas na sede do 
Consórcio, ou pelo Fone: (66) 3575-1017 e e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com.  

Peixoto de Azevedo MT, 14 de Maio de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 005/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, através da Equipe 
de Pregoeiro, torna-se público que o Pregão Presencial em tela, com objeto de REGISTRO DE PREÇO 
PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO E REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A SEREM 
PRESTADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA 
BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS 
ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, realizado em 10 
de maio de 2019, foi declarado DESERTO por não haver nenhum participante. Demais informações 
no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 
3575-2489. 

Peixoto de Azevedo MT, 14 de maio de 2019. 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial do CISVP 

 
IGREJA VERBO DA VIDA 

CONVOCAÇÃO 
 
A IGREJA VERBO DA VIDA Localizada no município de SINOP, MATO 
GROSSO na Avenidas das Itaubas n°3312 centro, sob o CEP 78550-196 por 
meio de seu Pastor Presidente, Gilmar Pereira de Lima convoca todos os 
membros da diretoria a estarem presentes na Reunião Extraordinária da 
Diretoria Executiva que ocorrerá ao dia 21/05/2019 terca-feira às 20h00 
horas em nossa sede localizada na Avenida das Itaúbas n° 3312, onde será 
discutida a seguinte pauta. 
 
1-ELEIÇÃO 
2-POSSEDA NOVA DIRETORIA 
3-PARA TRA TAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ABERTURA DO 
CNPJ DO CENTRO DE TREINAMENTO RHEMA. COM INTUITO DE 
REALIZAR A ABERTURA DO CJPJPARA A ESCOLA RHEMA VINCULADO 
JUNTO PARA COMA IGREJA VERBO DA VIDA DE SINOP MT 
 

Sinop-MT, 14 de maio de 2019 
 

Gilmar Pereira de Lima 
Pastor Presidente 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
 

AVISO DE RESULTADO 
PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 - SRP 09/2019 

Processo Administrativo 22/2019 
 
 A Prefeitura Municipal de SANTA CARMEM, através da 
Pregoeira e equipe de apoio, nomeada através da portaria Nº 42/2019, 
torna público para conhecimento dos interessados, que na licitação 
modalidade PREGÃO PRESENCIAL 09/2019 – SRP 09/2019 destinada à 
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE 
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS E RESPECTIVOS PROGRAMAS NO MUNICIPIO 
DE SANTA CARMEM. Com abertura marcada para o dia 13/05/2019 e 
homologada no dia 14/05/2019, teve como vencedor a empresa: EDINEI 
BOEING EIRELI - ME cadastrada no CNPJ nº 08.685.303/0001-05, por 
apresentar o valor de R$ 198.920,85 (cento e noventa e oito mil, 
novecentos e vinte reais e oitenta e cinco centavos); empresa: EDINEIA 
SOUZA DE OLIVA - ME cadastrada no CNPJ nº 08.925.694/0001-80, por 
apresentar o valor de R$201.093,02 (duzentos e um mil, noventa e três 
reais e dois centavos); empresa: MARISTELA DIEL JOSE REINALDO - ME 
cadastrada no CNPJ nº 22.825.629/0001-03, por apresentar o valor de 
R$158.997,55 (cento e cinquenta e oito mil, novecentos e noventa e sete 
reais e cinquenta e cinco centavos); empresa: SCHNEIDERSCHNEIDER 
JUNIOR LTDA cadastrada no CNPJ nº 24.967.999/0001-00, por apresentar 
o valor de R$221.262,66 (duzentos e vinte e um mil, duzentos e sessenta e 
dois reais e sessenta e seis centavos). 

 
Santa Carmem, 14 de maio de 2019. 

 
Maitê Sehnem 

Pregoeira 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE COTRIGUA ÇU – MT 
EXTRATO DO CONTRATO 043-2019 

Contrato Que Entre Si Celebram Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt E 
Empresa Vegrande Norte Maquinas Agricolas Ltda Cnpj: 
07.434.474/000190 Para "Futura E Eventual Aquisição De Trator Agrícola 
Para A Secretaria Municipal De Meio Ambiente, A Serem Custeadas Pelo 
Projeto Semeando Novos Rumos Em Cotriguaçu.". O Prazo De Vigência 
Do Presente Contrato É A Partir De 14 De Maio De 2019 À 31 De 
Dezembro De 2019, Podendo Ser Prorrogado. O Regime De Execução Do 
Presente Contrato É Global, De Acordo Com A Necessidade Da Secretaria 
Municipal De Educação E Cultura. O Valor Da Contratação É De R$ 
104.500,00 (Cento E Quatro Mil E Quinhentos Reais), Incluindo Todas As 
Despesas, Fiscais, Trabalhistas E Encargos Sociais E Profissionais. Juliano 
Mateus De Almeida Pregoeiro 
 

EXTRATO DO CONTRATO 044-2019 
Contrato Que Entre Si Celebram Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt E 
Empresa Vegrande Norte Maquinas Agricolas Ltda Cnpj: 
07.434.474/000190 Para "Futura E Eventual Aquisição De Patrulhamento   
Agrícola   Com   Recursos   Do   Convenio Siconv - (Sistema De Gestão 
De Convênios) Para A Secretaria Municipal De Agricultura Do Município 
De Cotriguaçu/Mt". O Prazo De Vigência Do Presente Contrato É A Partir 
De 14 De Maio De 2019 À 31 De Dezembro De 2019, Podendo Ser 
Prorrogado. O Regime De Execução Do Presente Contrato É Global, De 
Acordo Com A Necessidade Da Secretaria Municipal De Educação E 
Cultura. O Valor Da Contratação É De R$ 370.400,00 (Trezentos E Setenta 
Mil, Quatrocentos Reais), Incluindo Todas As Despesas, Fiscais, 
Trabalhistas E Encargos Sociais E Profissionais. Juliano Mateus De 
Almeida Pregoeiro 
 

EXTRATO DO CONTRATO 045-2019 
Contrato Que Entre Si Celebram Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt E 
Empresa Aprocampo Maquinas Motores E Produtos Agropecuario Cnpj: 
03.362.799/0001-54 Para "Futura E Eventual Aquisição De Patrulhamento   
Agrícola   Com   Recursos   Do   Convenio Siconv - (Sistema De Gestão 
De Convênios) Para A Secretaria Municipal De Agricultura Do Município 
De Cotriguaçu/Mt". O Prazo De Vigência Do Presente Contrato É A Partir 
De 14 De Maio De 2019 À 31 De Dezembro De 2019, Podendo Ser 
Prorrogado. O Regime De Execução Do Presente Contrato É Global, De 
Acordo Com A Necessidade Da Secretaria Municipal De Educação E 
Cultura. O Valor Da Contratação É De R$ 69.365,00 (Sessenta E Nove 
Mil, Trezentos E Sessenta E Cinco Reais), Incluindo Todas As Despesas, 
Fiscais, Trabalhistas E Encargos Sociais E Profissionais. Juliano Mateus 
De Almeida Pregoeiro 
 

EXTRATO DO CONTRATO 046-2019 
Contrato Que Entre Si Celebram Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt E 
Empresa Reavel Veiculos Eireli Cnpj: 30.260.538/0001-04 Para "Futura E 
Eventual Aquisição De Veiculo Pick Up Para Atender A Necessidade Da 
Secretária De Meio Ambiente A Serem Custeados Pelo Projeto Semeando 
Novos Rumos Em Cotriguaçu.". O Prazo De Vigência Do Presente 
Contrato É A Partir De 14 De Maio De 2019 À 31 De Dezembro De 2019, 
Podendo Ser Prorrogado. O Regime De Execução Do Presente Contrato É 
Global, De Acordo Com A Necessidade Da Secretaria Municipal De 
Educação E Cultura. O Valor Da Contratação É De R$ 72.593,33 (Setenta 
E Dois Mil, Quinhentos E Noventa E Três Reais E Trinta E Três 
Centavos), Incluindo Todas As Despesas, Fiscais, Trabalhistas E Encargos 
Sociais E Profissionais. Juliano Mateus De Almeida Pregoeiro 
 
 

EXTRATO DO CONTRATO 047-2019 
Contrato Que Entre Si Celebram Prefeitura Municipal De Cotriguaçu/Mt 
E Empresa Delaide Marines De Souza Cnpj: 11.786.754/0001-35 Para 
''Futura E Eventual Aquisição De Madeira Tratada Conforme As 
Normas Da Abnt E Regularizada Junto Aos Orgãos Ambientais, Tipo 
Lasca, De Bitola De No Minimo 9cm De Diametro, Com Altura Padrão 
De 2,20 Metros, Entregues Na Sede Deste Municipio De Cotriguaçu, 
Com Garantia Mínima De 10 Anos.". O Prazo De Vigência Do Presente 
Contrato É A Partir De 14 De Maio De 2019 À 31 De Dezembro De 
2019, Podendo Ser Prorrogado. O Regime De Execução Do Presente 
Contrato É Global, De Acordo Com A Necessidade Da Secretaria 
Municipal De Educação E Cultura. O Valor Da Contratação É De R$ 
96.820,00 ( Noventa E Seis Mil, Oitocentos E Vinte Reais), Incluindo 
Todas As Despesas, Fiscais, Trabalhistas E Encargos Sociais E 
Profissionais. Juliano Mateus De Almeida Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 13 de Maio 2019, com início 
às 08:00, tendo como objeto aquisição de massas asfálticas, gramas em 
placas e sementes, materiais permanentes e de construção, madeiras e 
materiais em concreto das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
822273, 822274, 827647, 828010, CONCRETA-INDUSTRIA E 
COMERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO EIRELI inscrita no CNPJ sob 
o número 13.591.175/0001-62 no valor de R$ 133.277,75; Itens 826258, 
GRAMEIRA RIO VERDE LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
10.956.025/0001-17 no valor de R$ 146.400,00; Itens 165011, 168247, 
179206, 192573, 231680, 822250, 824111, 826238, 828007, 828009, 
829045, CIMENART COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO 
LTDA inscrita no CNPJ sob o número 12.399.023/0001-08 no valor de R$ 
23.194,30; Itens 824058, 824129, 824130, 824131, 824132, 824136, 
832207, INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO J P LTDA- EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 01.895.101/0002-11 no valor de R$ 
512.270,00; Itens 824119, MARCIA REGINA SILVA GIOPATTO 
06979819836 inscrita no CNPJ sob o número 27.640.756/0001-51 no 
valor de R$ 16.770,00; Itens 191008, 191009, 821959, 824074, 825384, 
828006, 829060, MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE 
CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S LTDA - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 14.888.303/0001-05 no valor de R$ 13.424,50; Itens 
224949, 824059, 824060, 824061, 824063, 824066, 824112, 832324, 
832325, E. F. DAS GRACAS PETRI - ME inscrita no CNPJ sob o número 
09.080.947/0002-05 no valor de R$ 95.656,60; Itens 7158, 175791, 
176581, 205743, 219078, 820201, 820540, 821319, 824056, 824118, 
825888, 826243, ANDERSON F. SCHNEIDER &SCHNEIDER LTDA-ME 
inscrita no CNPJ sob o número 24.548.152/0001-91 no valor de R$ 
144.102,50; Itens 824666, SAMCASTRO ENGENHARIA E COMERCIO 
EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 31.309.955/0001-59 no valor de 
R$ 71.250,00. Foram fracassados os itens: 199584, 821963, 823321, 
824137, 828008, 830611, 832329, 832330.
Nova Mutum - MT, 14 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 017/2019

Objeto: contratação de empresa para execução de rede de média tensão 
34,5 Kv, com cabine de transformação nas futuras instalações do 
laboratório UNIVATES no Parque Tecnológico, conforme planilha 
orçamentária, cronograma físico financeiro e memorial descritivo que 
compõe o projeto básico. Data de Abertura: 31 de maio de 2019. Horário: 
14:00 horas. Tipo: Menor preço (global). Edital e anexos: Poderá ser 
obtido no site http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, 
ou pelo email licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-
3308.5400.Nova Mutum - MT, 14 de maio de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de material permanente – mobiliário, eletroeletrônicos e 
climatizadores. Tipo: menor preço por item - Data de abertura: 27 de maio 
de 2019. Horário: 14h00min - local: Av. Mutum, nº 1.250 N, Jardim das 
Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Poderá ser obtido no site 
http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, ou pelo e-mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e ou telefone **65-3308.5400.
Nova Mutum – MT, 14 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, 
com reposição de peças, para equipamentos médico hospitalares, 
laboratoriais, odontológicos e fisioterápicos, Tipo: Menor preço por lote - 
Data de Abertura: 28 de maio de 2019. HORÁRIO: 08h00min - LOCAL: Av. 
Mutum, n º 1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e 
Anexos: Deverá ser retirado pelo site: 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicações/licitacoes>, e-mail: 
<carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br>, no Departamento de 
Licitação, ou pelo telefone ** 65 3308 5400.
Nova Mutum – MT, 14 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 027/2019

OBJETO: CONTRATAÇÃO DO SEBRAE/MT PARA PROMOVER 
SERVIÇO DE CONSULTORIA VOLTADA AO MICROEMPREENDEDOR 
INDIVIDUAL, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS COM PROMOÇÃO 
DE CAPACITAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PALESTRAS, OFICINAS, 
CURSOS, ASSESSORIA E CONSULTORIA, VISANDO O 
FORTALECIMENTO E CRESCIMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL 
NA REGIÃO DE SORRISO – MT. FINALIDADE: O processo refere-se à 
contratação do SEBRAE para promover serviço de consultoria voltada ao 
microempreendedor individual, micro e pequenas empresas com 
realização de palestras, oficinas, cursos, assessoria no município de 
Sorriso-MT. O objetivo é continuar fomentando e promovendo o 
desenvolvimento da classe empresarial com sede no município, 
buscando melhoria e profissionalização daqueles que investem e geram 
empregos na região, por meio de cursos, oficinas, assessoria técnica, 
capacitação de planejamento financeiro e de gestão. FUNDAMENTO 
LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal nº. 8.666/93. CONTRATADO: 
SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENA EMPRESAS 
EM MATO GROSSO, CNPJ Nº 03.534.450/0001-52. VALOR GLOBAL: 
R$ 124.900,00 (Cento e vinte e quatro mil e novecentos reais). 
VIGÊNCIA: 09 (nove) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE SUSPENSÃO DE EDITAL
PREGÃO PRESENCIAL N° 043/2019

1. A Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, vem por meio deste publicar o 
AVISO DE SUSPENSÃO do Processo Licitatório Pregão Presencial nº 
043/2019, que tem como objeto Registro de Preços para futura e eventual 
Contratação de Empresa Especializada na prestação de serviços de 
locação de veículos automotores de pequeno porte, tipo passeio e 
utilitários.
2. Em que pese, o Edital de Licitação ter sido retificado, julgado e 
homologado, a suspensão do mesmo, se dá em virtude do Processo 
128864/2019 – Representação de Natureza Externa junto ao TCE-MT, e, 
considerando a homologação pelo Plenário da Medida Cautelar adotada 
por meio do Julgamento Singular nº 452/MM/2019, ocorrido no 
julgamento de 07 de Maio de 2019.
3. Em tempo, registramos que as devidas manifestações e 
esclarecimentos já foram apresentadas ao TCE-MT, entretanto fica 
suspenso temporariamente o referido Processo até julgamento do mérito. 
Publique-se, Registre-se e Intime-se. Sorriso – MT, 10 de maio de 2019.

Marisete Barbieri Marchioro
Pregoeira Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO DE ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 071/2018. 
 
O Município de Vera - MT, através de seu Pregoeiro Oficial nomeado pela portaria 002/2019, de 02 de Janeiro de 2019, 
torna público para conhecimento dos interessados que mediante a competente autorização do senhor Prefeito Municipal 
procede à adesão à Ata do Registro de Preços nº 066/2018, oriunda do Pregão Presencial nº 071/2018, gerenciada pelo 
MUNICÍPIO DE ARIPUANÃ – MT, que teve como vencedora a empresa FERRARI CELL LTDA - EPP, inscrita no CNPJ nº 
11.350.664/0001-05, cujo objeto trata-se da FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTES PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, cujos itens e quantidades registradas na ata serão 
contratados de acordo com as necessidades do município de Vera – MT, conforme segue: 

 
ITEM DESCRIÇÃO DO OBJETO UND MARCA QTD R$ UNT R$ TOTAL 
695656 Relógio- Ponto eletrônico digital informatizado, com 

leitor biométrico (biometria+código de barras), cartão 
proximidade, com comunicação TCP/IP. O 
equipamento de ponto eletrônico digital deverá ser 
aprovado e homologado de acordo com a Portaria 
Ministério do Trabalho e Emprego nº 1510/2009. 

UND HENRY 
– 

PRISMA 
ADVANC

ED R2 

20 2.050,00 41.000,00 

TOTAL R$ 41.000,00 
 

Vera - MT, 14 de Maio de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
Pregoeiro - Port. n° 002/2019 

 



Clássico das multidões acontece nas oitavas da Copa do Brasil 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quarta-feira, 15 de maio de 201906 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Flamengo e Corinthians: deboche
no placar, craques e equilíbrio
DA REPORTAGEM

O sorteio da Copa do 
Brasil colocou frente à fren-
te as duas maiores torcidas 
do país logo nas oitavas de 
final. Corinthians e Flamen-
go começam a decidir nesta 
quarta-feira (15) às 20h30, na 
Arena Corinthians, uma vaga 
na próxima fase. No ano pas-
sado, a equipe paulista levou 
a melhor na semifinal. O re-
trospecto dos dois clubes, no 
entanto, aponta para duelos 
equilibrados e repletos de 
craques.

Será o sétimo encontro 
entre Corinthians e Flamen-
go em mata-matas. O clássi-
co já teve jogos decisivos por 
Libertadores, Campeonato 
Brasileiro, Copa do Brasil, 
Rio-São Paulo e Supercopa 
do Brasil. O equilíbrio é a 
marca do confronto. Cada 
time levou a melhor três 
vezes. O duelo que começa 
quarta e tem seu capítulo 
decisivo em 4 de junho, no 
Maracanã, é uma espécie de 
tira-teima.

O confronto vai bem de 
protagonistas. Nomes como 
Sócrates, Junior, Casagrande, 
Zico, Neto, Túlio, Sávio, Vag-
ner Love, Adriano, Romá-
rio e Ronaldo participaram 
de grandes jogos de mata-
-mata entre os dois clubes. 
E, enquanto aguardamos o 
próximo capítulo ser escri-
to, recordamos essa história 
abaixo.

BRASILEIRO DE 1984
O Flamengo vivia a 

maior fase de sua história e 
tinha conquistado três dos 
últimos quatro Campeona-

tos Brasileiro. No jogo de 
ida, no Maracanã, venceu o 
Corinthians por 2 a 0 e en-
caminhou uma vaga nas se-
mifinais. No Morumbi, no 
entanto, o Corinthians con-
trariou a lógica. Comandado 
por Sócrates e Casagrande, o 
Timão venceu por 4 a 1 e eli-
minou o time carioca.

No fim do jogo, o placar 
eletrônico do Morumbi pro-
vocou: ““Ponte aérea para 
o Rio - Próximas partidas - 
18:00, 19:00, 20:00, 21:00” e 
“Boa viagem”. Foi uma brin-
cadeira de um engenheiro 
corintiano que trabalhava no 
Morumbi, para o delírio de 
mais de 120 mil torcedores 
no estádio.

COPA DO BRASIL 1989
A história quase se re-

petiu cinco anos depois. 
Após perder no Maracanã 
por 2 a 0 para o Flamengo, 
o Corinthians esteve próxi-
mo de reverter a vantagem 
no Pacaembu. Com três gols 
no segundo tempo, a equipe 
paulista conseguiu fazer 4 a 
1, com Neto, aos 40 minutos 
do segundo tempo. A dois 
minutos do fim, no entanto, 
Júnior marcou e calou o está-
dio. Ele e Zico comandaram 
a classificação rubro-negra.

SUPERCOPA DO
BRASIL 1991
A CBF anunciou a in-

clusão da Supercopa do Bra-
sil no calendário de 2020, 
mas a competição não chega 
a ser novidade. Em 1991, Co-
rinthians e Flamengo, cam-
peões brasileiro e da Copa 
do Brasil, respectivamente, 
no ano anterior, decidiram 

MATA-MATA | Clubes de maiores torcidas do país se enfrentaram seis vezes em fases eliminatórias, e cada um venceu três
Foto: Júlio tabile

PREOCUPANTE

Vasco tem seu pior início no 
Brasileiro de pontos corridos

TEMPORADA 19/20

Jornal lista maiores negociações 

BOM SINAL?

Santos nunca 
foi eliminado pelo 
Atlético-MG em 
duelos eliminatórios

Foto: bruno GiuFrida

Vasco treina para sair do buraco da lanterna 

Equipes se enfrentam pelo jogo de ida das oitavas
da Copa do Brasil

DA REPORTAGEM

Os números do Vas-
co após as quatro primeiras 
rodadas do Campeonato 
Brasileiro assustam e não é 
para menos. Com apenas um 
ponto em 12 disputados, o 
clube já tem o seu pior início 
desde 2003, quando a com-
petição passou a ser decidida 
por pontos corridos.

A breve campanha até 
agora ainda chega a ser pior 
do que os anos em que o clu-
be acabou caindo para a Se-
gunda Divisão: 2008 (7 pon-
tos), 2013 (seis pontos) e 2015 
(três pontos).

Em 2004, o Vasco tam-
bém chegou na quinta roda-
da com apenas um ponto, 
sendo que levou seis gols a 
menos do que esse ano. O 
time terminou o campeo-
nato na 16ª posição, com 54 
pontos, que são suficientes 
para se manter na elite.

Outro fator que ajuda 
para essa estatística é a falta 
de competitividade quando 
atua fora de casa. A última vi-
tória do Vasco jogando longe 
do Rio de Janeiro aconteceu 
na 37ª rodada do Campeona-
to Brasileiro de 2017, na vitó-
ria por 1 a 0 diante do Cru-
zeiro, em Belo Horizonte. 

Ano passado, o time até 
venceu o Fluminense, que ti-
nha o mando de campo, mas 

DA REPORTAGEM

Com o fim da temporada 
se aproximando, começam as 
especulações para a janela de 
transferências do verão euro-
peu. E o diário madrileno “As” 
listou 10 negociações que po-
dem acontecer nos próximos 
meses ultrapassando a marca 
de três dígitos, ou seja, passem 
dos 100 milhões de euros. A 
primeira delas seria a do bel-
ga Eden Hazard. De acordo 
com jornal francês “LÉquipe”, 
o Real já teria chegado a um 
acordo com o Chelsea pelo 
atacante. E o valor da nego-

DA REPORTAGEM

O duelo entre Santos 
e Atlético-MG terá mais um 
capítulo na história com os 
dois jogos das oitavas de fi-
nal da Copa do Brasil entre 
as equipes. No retrospecto 
geral do confronto, o Galo 
leva vantagem no número de 
vitórias, mas em confrontos 
eliminatórios até aqui só deu 
Peixe.

Ao todo, Santos e Atlé-
tico-MG se enfrentaram 96 
vezes na história, com 37 vi-
tórias do Galo, 35 do Peixe e 
24 empates. São 146 gols do 
time mineiro e 140 dos pau-
listas.

No entanto, mesmo 
com essa ligeira vantagem do 
Atlético-MG, um dado pode 
animar os torcedores mais 
supersticiosos do Santos: o 
Peixe tem 100% de aprovei-
tamento em mata-mata con-
tra o Galo. Até aqui, são três 
confrontos eliminatórios en-
tre as equipes e três classifi-
cações do Santos.

A primeira vez que San-
tos e Atlético-MG se enfren-
taram em um mata-mata foi 
em 1964, pelas quartas de 
final da Taça Brasil. Na oca-
sião, o Peixe goleou o Galo 

o jogo foi no Maracanã.
Para mudar esse pano-

rama, a diretoria aposta no 
início do trabalho de Van-
derlei Luxemburgo, que as-
sumiu o time efetivamente 
nesta segunda-feira e terá a 
semana inteira para mudar o 
ambiente do clube até a im-

ciação seriam exatos 100 mi-
lhões de euros (quase R$ 450 
milhões). 

Outros medalhões que 
podem agitar o mercado são 
Paul Pogba, também deseja-
do pelo Real Madrid, Gareth 
Bale, que faria justamente o 
caminho inverso do francês. E 
até Philippe Coutinho, que fez 
uma temporada abaixo do es-
perado, poderia ser negociado 
pelo Barcelona, que pagou 130 
milhões de euros ao Liverpo-
ol pelo brasileiro no início do 
ano passado. Confira a seguir a 
lista dos 10 jogadores que de-
vem ser negociados por mais 

nas duas partidas, por 4 a 1, 
no Independência, e 5 a 1, no 
Pacaembu, e seguiu sua ca-
minhada rumo ao título da 
competição.

O segundo encontro 
dos times em jogos elimina-
tórios aconteceu 19 anos de-
pois, em 1983. Nas semifinais 
do Campeonato Brasileiro, o 
Santos venceu o Atlético-MG 
por 2 a 1, no Morumbi, e se-
gurou o empate por 0 a 0 no 
jogo de volta, no Mineirão. 
Na final, o Peixe enfrentou o 
Flamengo, mas foi derrotado 
e ficou com o vice-campeo-
nato.

O último confronto de 
mata-mata entre Santos e 
Atlético-MG aconteceu há 
nove anos, em 2010, dessa 
vez pela Copa do Brasil. Co-
mandado pela dupla Ney-
mar e Ganso, o Peixe foi der-
rotado pelo Galo, por 3 a 2, 
no jogo de ida, no Mineirão, 
mas venceu a volta por 3 a 1, 
na Vila Belmiro, e deu conti-
nuidade à campanha do seu 
primeiro título na competi-
ção. A partida de ida aconte-
ce nesta quarta-feira, na Are-
na Independência, e a volta 
está marcada para o próximo 
dia 6 de junho, no estádio do 
Pacaembu.

a taça em jogo único no Mo-
rumbi. Neto marcou o único 
gol do jogo e deu o título à 
equipe paulista.

RIO-SP 1997
Os times de maiores 

torcidas do país voltaram a 
se encontrar nas quartas de 
final do Rio-São Paulo, em 
1997. Reforçado com con-
tratações badaladas, o Co-
rinthians era o favorito. No 
entanto, o Flamengo atro-
pelou no primeiro jogo no 
Maracanã e venceu por 3 a 

0. Na estreia de Túlio com a 
camisa corintiana, quem deu 
as cartas foi Romário, com 
dois gols. 

Sávio ainda marcou ou-
tro. A equipe paulista venceu 
o jogo de volta por 2 a 0, mas 
quem avançou foi o Rubro-
-Negro.

LIBERTADORES
DE 2010
Outro confronto que 

o Corinthians era o favori-
to, mas o Flamengo levou a 
melhor. Melhor campanha 

da fase de grupos, o Timão 
enfrentou o Flamengo, pior 
campanha entre os classifica-
dos. No jogo de ida, um dilú-
vio no Maracanã. O Rubro-
-Negro venceu por 1 a 0, com 
gol de pênalti de Adriano. Na 
partida de volta, no Pacaem-
bu, o Corinthians massacrou 
no primeiro tempo e rever-
teu a vantagem, com direito 
a gol de Ronaldo. Hoje na 
equipe paulista, Vagner Love 
diminui na etapa final e le-
vou os cariocas às quartas de 
final da Libertadores pela úl-

tima vez.

COPA DO BRASIL 2018
O último encontro en-

tre as duas equipes em mata-
-mata é recente. Há oito me-
ses o Corinthians eliminou 
o Flamengo na semifinal da 
Copa do Brasil. Após em-
pate sem gol no Maracanã, 
Pedrinho saiu do banco e 
precisou de poucos minutos 
para marcar o gol da classifi-
cação. O resultado derrubou 
o então técnico rubro-negro, 
Maurício Barbieri.

de três dígitos: Hazard (Chel-
sea para o Real Madrid); Bale 
(Real Madrid para Manches-
ter United ou Tottenham); 
João Félix (Benfica para Man-
chester United ou Barcelona); 
Sancho (Borussia Dortmund 
para o Real Madrid); Dybala 
(Juventus para o Manchester 
United); Philippe Coutinho 
(Barcelona para Chelsea, Ju-
ventus ou PSG); Griezmann 
(Atlético de Madrid para o 
Barcelona); Isco (Real Madrid 
para o PSG); Eriksen (Totte-
nham para o Real Madrid); 
Pogba (Manchester United 
para o Real Madrid).Inf.: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

LEI Nº 9.514/97 - PRESENCIAL E ONLINE
LEILÃO EXTRAJUDICIAL DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA

LUIZ TOCIAKI HIRANO, leiloeiro oficial inscrito na JUCESP sob n° 922, faz saber, que devidamente autorizado pela credora fiduciária ECO 
SECURITIZADORA DE DIREITOS CREDITÓRIOS DO AGRONEGÓCIO S/A, inscrita no CNPJ sob n° 10.753.164/0001-43, nos termos do Instrumento 
Particular de Constituição de Alienação Fiduciária em Garantia de Bens Imóveis firmado em 03/02/2014, onde figuram como fiduciantes ALESSANDRO 
NICOLI, RG nº 982.582 SSP/MT, CPF/ME nº 630.307.051-53 e ALESSANDRA CAMPOS DE ABREU NICOLI, RG nº 1.347.398-0 e CPF/ME nº 909.366.801-
30 e na forma da Lei nº 9.514/97, promoverá a venda em LEILÃO EXTRAJUDICIAL “ON-LINE” e PRESENCIAL (1º e/ou 2º leilão) dos imóveis abaixo 
descrito, em conjunto. O PRIMEIRO LEILÃO será realizado no dia 27/05/2019, às 10h00, na Av. Brig. Faria Lima, 1234 - Cond. Edifício Cons. Paranaguá 
- 18º andar - Jardim Paulistano - São Paulo/SP, com lance mínimo igual ou superior a R$ 10.136.963,32 DESCRIÇÃO DOS IMÓVEIS: - Um Imóvel 
Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 398,2230 Has 
(Trezentos e noventa e oito hectares, vinte e dois área e trinta centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA I”, desmembrada de uma área 
maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 9.437,99 metros. Matrícula 1971. - Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de 
Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 350,1408 Has (Trezentos e cinquenta hectares, quatorze 
ares e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VI”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado 
de 8.177,69 metros. Matrícula 1976. - Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área 
GEORREFERENCIADA com área de 329,7482 Has (Trezentos e vinte e nove hectares, setenta e quatro ares e oitenta e dois centiares), denominada 
“FAZENDA SANTA CLARA VII”, desmembrada de uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.042,36 metros.  Matrícula 1977. 
- Um Imóvel Rural, situado no Município e Comarca de Nova Canaã do Norte - MT, correspondente a uma área GEORREFERENCIADA com área de 
330.2828 Has (Trezentos e trinta hectares, vinte e oito ares e vinte e oito centiares), denominada “FAZENDA SANTA CLARA VIII”, desmembrada de 
uma área maior de 2.630,4367 Has com perímetro demarcado de 8.054,72 metros. Matrícula 1978. Caso não haja arrematação em primeiro leilão, 
fica desde já designado o dia 31/05/2019, no mesmo horário e local, para realização do SEGUNDO LEILÃO, com lance mínimo igual ou superior a 
R$ 12.862.493,79. Os imóveis estão ocupados e serão vendidos em caráter “ad corpus” e no estado em que se encontram, sendo a desocupação de 
total responsabilidade do arrematante, nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97. Providências e encargos para regularização de eventuais divergências, 
pendências e averbações junto aos órgãos competentes, correrão por conta do comprador. Os interessados em participar do leilão no modo “on-line”, 
deverão se cadastrar através do site www.uonleiloes.com.br e se habilitar em até 01 (uma) hora antes do início do leilão presencial. Os lances “on-line” 
e seus incrementos deverão estar de acordo com valores mínimos estabelecidos e concorrerão em igualdade de condições com os ofertados a viva-voz 
nos leilões presenciais de fechamento. O arrematante pagará no ato do encerramento do leilão o valor total da arrematação, mais 5% correspondente 
à comissão do leiloeiro oficial, a qual não está incluída no valor do lance. As demais condições deste leilão obedecerão ao que regula o Decreto n° 
21.981 de 19/10/1932, com as alterações introduzidas pelo Decreto n° 22.427 de 01/02/1933.

portante partida de domin-
go, às 18h, diante do Avaí, em 
São Januário. 

O técnico sabe que 
precisará de reforços para a 
temporada e já apresentou 
alguns nomes.

Outro fator que vai aju-
dar é o retorno de jogadores 

lesionados como Leandro 
Castán e Fernando Miguel. 
O zagueiro se recupera de le-
são na coxa esquerda e deve 
voltar antes da parada para a 
Copa América, mês que vem. 
O goleiro teve problema na 
panturrilha direita e também 
segue na mesma expectativa.
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Benildes e Talissa foram mortas e enterradas na casa do suspeito 

Exames de DNA vão confirmar se corpos
são de ex-mulher e namorada de suspeito
DA REPORTAGEM

Exames de DNA devem 
confirmar se os restos mor-
tais encontrados durante es-
cavações no quintal de uma 
casa, no Bairro Nova Con-
quista, em Cuiabá, são de Ta-
lissa de Oliveira Ormond, 22 
anos, e de Benildes Batista de 
Almeida, 39 anos, que estão 
desaparecidas desde 2013.

A casa onde os corpos fo-
ram localizados pertence ao 
suspeito do crime, Adilson 
Pinto da Fonseca, 48 anos, 
que era namorado de Talis-
sa e ex-marido de Benildes e 
foi preso nesta semana.

Os ossos que seriam de 
Benildes foram localizados a 
três metros de profundidade 
no mesmo local onde foram 
localizados, na segunda-fei-
ra, ossadas de outra mulher, 
enterrados na calçada exter-
na da casa, que pertence o 
suspeito. Talissa desapareceu 
em julho de 2013 e Benil-
des sumiu em dezembro de 
2013.

O desaparecimento delas 
era investigado pelo Núcleo 

de Pessoas Desaparecidas, 
da Delegacia Especializada 
de Homicídios e Proteção à 
Pessoa (DHPP). O trabalho 
de retirada dos ossos foi re-
alizado pela Perícia Oficial e 
Identificação Técnica (Poli-
tec).

Na segunda-feira, os tra-
balhos, em cumprimento de 
mandado de busca e apre-
ensão autorizada pela Jus-
tiça, teve o apoio do Corpo 
de Bombeiros com um cão 
farejador, Águas Cuiabá e 
também de um professor 
de Geologia da Universida-
de Federal de Mato Grosso 
(UFMT). A polícia informou 
que as duas vítimas manti-
nham relacionamento amo-
roso com o suspeito, o que 
ligou os dois desapareci-
mentos.

CIÚMES
O suspeito alegou que ma-

tou as vítimas por ciúmes, 
mediante discussões ocasio-
nais. O suspeito está preso 
por duas ocultações de cadá-
veres e também será indicia-
do por dois homicídios qua-

CRIME BÁRBARO | Homem de 48 anos confessou ter matado as vítimas por ciúmes e as teria enterrado
Foto: Divulgação

gabriel aguiar/SeSp-Mt

Foto: Srt-Mt

EVITAR CRIMES

88 câmeras vão 
monitorar rodovias 
estaduais em MT

ITAÚBA

Trabalhadores alojados em selaria
de cavalos são resgatados em MT

EDUCAÇÃO AMBIENTAL

Vencedores da 
Gincana da Água 
recebem premiação

RONDONÓPOLIS

Ladrões espancam 
morador e vítima 
se finge de morta

Ao todo, serão gastos cerca de R$ 8 milhões 

Funcionários eram alojados em barracão que também funcio-
nava como selaria 

DA REPORTAGEM

Um total de 88 câmeras 
vão monitorar as rodovias 
estaduais, por meio de um 
sistema integrado de moni-
toramento de veículos, das 
secretarias estaduais de Se-
gurança Pública (Sesp), de 
Fazenda (Sefaz) e de Meio 
Ambiente (Sema). Os equi-
pamentos vão ser instalados 
neste ano, mas ainda não há 
data exata do funcionamen-
to.

O sistema visa integrar 
tecnologia de imagens e tro-
cas de informações entre as 
secretarias, no intuito de coi-
bir a sonegação fiscal, crimes 

DA REPORTAGEM

Dois trabalhadores ru-
rais foram resgatados em 
uma fazenda de Itaúba em 
situação análoga à escravi-
dão por auditores-fiscais da 
Superintendência Regional 
do Trabalho (SRT-MT). A 
ação foi realizada entre o dia 
24 de abril e 1º de maio com 
apoio da Gerência de Opera-
ções Especiais (GOE).

De acordo com o SRT, 
um dos trabalhadores fazia 
a aplicação de agrotóxico e o 
outro cuidavam do gado sem 
os equipamentos de proteção 
necessários e eram submeti-
dos a condições subumanas. 
Entre as irregularidades, os 
funcionários eram mantidos 
em um alojamento que tam-
bém funcionava como sela-
ria para os cavalos e depósito 
de materiais.

No local, segundo os 
auditores, a selaria estava re-

DA REPORTAGEM

A Secretaria de Meio 
Ambiente realiza nesta se-
mana a entrega da premia-
ção coletiva para as escolas 
EMEB Rodrigo Damasceno 
e EMEB Armando Dias, res-
pectivamente campeã e ter-
ceira colocada na Gincana 
da Água, ocorrida em março. 
Além de troféus e medalhas, 
estudantes das unidades edu-
cativas que participaram da 
atividade serão contempla-
dos com um dia de cinema 
e com uma tarde de lazer e 
diversão em clube aquático.

Ontem (14), o primei-
ro grupo de estudantes a re-
ceber a premiação foi o da 
EMEB Armando Dias. Ao 
conquistar o bronze, a ins-
tituição assegurou, além de 
uma impressora (patrocínio 
empresa Flores do Brasil), 
um dia de cinema no Cine 
Center de Sinop. Na sede da 
empresa, localizada no bair-
ro São Cristóvão, a Secretaria 

DA REPORTAGEM

Um morador foi espan-
cado durante assalto na casa 
dele, na madrugada desta 
terça-feira (14) em Rondo-
nópolis. Segundo a Polícia 
Militar, a vítima, 50 anos, se 
fingiu se morta para não ser 
assassinada. O crime ocorreu 
às 4h no Bairro Moradas do 
Parati.

O morador contou aos 
policiais que dormia em casa 
quando dois homens arrom-
baram a janela da frente e 
invadiram a residência. Eles 
estavam armados, encapuza-
dos e vestiam roupas escuras. 
Os assaltantes disseram para 
que o morador não olhasse 

e os representantes do esta-
belecimento entregarão as 
medalhas e o troféu.

Amanhã (16) será a vez 
do grupo da EMEB Rodri-
go Damasceno desfrutar de 
uma tarde de diversão no 
Curupy Acqua Parque. Além 
deste prêmio coletivo, a es-
cola também recebeu um 
notebook (patrocínio Águas 
de Sinop). Os estudantes fa-
turaram o primeiro lugar na 
Gincana da Água. 

A GINCANA
Em 2019, a edição da 

Gincana da Água mobilizou 
estudantes de seis escolas 
municipais. Realizado pela 
Prefeitura de Sinop, por meio 
da pasta de Meio Ambiente, o 
evento promove a interação 
de estudantes em atividades 
pedagógicas, de lazer e de re-
creação, com o propósito de 
conscientizá-los e promover 
o alerta quanto à importância 
do uso consciente do recurso 
hídrico.

para eles e exigiram que a 
vítima entregasse joias e per-
tences.

O morador foi espanca-
do com golpes na cabeça e, 
enquanto era agredido, pedia 
socorro ao vizinho. A vítima 
afirmou aos suspeitos que so-
mente tinha uma bolsa com 
sem joias. Para evitar ser as-
sassinado, o homem se fingiu 
de morto e os ladrões inter-
romperam a agressão.

O morador foi levado 
pelo Serviço de Atendimen-
to Móvel de Urgência (Samu) 
até a Unidade de Pronto 
Atendimento (UPA). Ele foi 
encontrado ensanguentado 
e com diversos ferimentos 
pelo corpo.

pleta de estrume de animais 
e com terra revirada. “O am-
biente apresentava grande 
mau cheiro, seja pela sujeira 
acumulada E causada pela 
falta manutenção, seja pelos 
odores exalados dos produ-
tos que se encontravam no 
quarto utilizado como depó-
sito, ou pelas fezes dos ani-
mais que utilizavam a sela-
ria, situada na parte externa 
do alojamento”, diz trecho 
do relatório.

Um dos trabalhadores 
havia sido contratado há um 
ano era responsável por tra-
tar dos animais e fazia repa-
ros nas cercas da proprieda-
de. Pelo serviço, ele deveria 
recebe R$ 80 por dia.

Diante da situação, o 
dono da fazenda foi notifica-
do a parar as atividades dos 
dois trabalhadores e abrigá-
-los em local adequado até 
a regularização da situação 
trabalhista dos funcionários.

ambientais, roubo e furto de 
veículos, tráfico de drogas e 
redução da violência nas ro-
dovias.

A meta é que até o fim 
do ano vários pontos das ro-
dovias sejam monitorados. 
Ao todo, serão gastos cerca 
de R$ 8 milhões. Atualmente 
nenhuma rodovia do estado 
é monitorada. Todas as ima-
gens serão recebidas pelo 
Centro Integrado de Ope-
rações de Segurança Pública 
(Ciosp).

A intenção é aumentar 
a vigilância. Segundo a Sesp, 
em abril deste ano, o Ciosp 
ampliou em 55% o videomo-
nitoramento em Cuiabá e 

lificados das duas mulheres.

DESAPARECIMENTO
A vítima Talissa de Oliveira 

Ormond, 22 anos, teve o de-
saparecimento comunicado 
em 8 julho de 2013, cerca de 
quatro dias depois de sumir. 
A mãe da moça contou que 
ela tinha saído para trabalhar 
em uma empresa de telefo-
nia e não mais deu notícias. 

Na empresa, a chefe da 
vítima informou à mãe que 
naquele dia ela tinha traba-
lhado o dia todo e quando 
saiu havia um rapaz moreno 
em uma motocicleta a espe-
ra dela. Mas ninguém a viu 
sair com ele. No dia seguinte, 
a vítima teria ligado na em-
presa pedindo socorro. De-
pois não deu mais notícias.

Benildes morava na cidade 
de Asturia, na Espanha, e ti-
nha voltado ao Brasil, onde 
passou cinco meses com a 
família. A

 filha dela entrou em con-
tato com a Polícia Federal, 
que não identificou que ela 
havia saído do Brasil. Ela era 
ex-mulher do suspeito.

TRATAMENTO 
ODONTOLÓGICO

O Sesc Poconé está com vagas abertas 
para tratamento odontológico a baixo custo. O 
serviço é oferecido a toda população de Poconé 
e o benefício do desconto é concedido aos que 
possuem o Cartão Sesc (categoria trabalhador 
do comércio e dependente). As inscrições po-
dem ser feitas na unidade, localizada na Ave-
nida Generoso Ponce, na entrada da Rodovia 
Transpantaneira, Centro de Poconé, de segunda 
a sexta, das 6h às 21h.Restaurações, prevenção 
(aplicação de flúor), exodontia (extração), endo-
dontia (tratamento de canal), raspagem (limpe-
za) e radiografia são os serviços oferecidos na 
clínica odontológica, para todas as idades. 

REVITALIZAÇÃO DA BEIRA RIO
Dos R$ 13 milhões para revitalização da 

Avenida Beira-Rio, em Barra do Garças, quase a 
metade (R$ 5,85 milhões) é fruto de emenda do 
senador Wellington Fagundes (PR-MT) junto à 
Superintendência de Desenvolvimento do Cen-
tro-Oeste (Sudeco). Na última terça-feira, 7, o pre-
feito Roberto Farias recebeu da Secretaria Esta-
dual de Meio Ambiente (SEMA-MT) o documento 
necessário para dar início às obras. Segundo a 
prefeitura, reunindo os mais modernos concei-
tos em arquitetura, urbanismo e paisagismo, o 
projeto será o principal cartão postal de Barra do 
Garças após a sua conclusão. A avenida ligará o 
Porto Baé a praia da Rapadura, no bairro São Be-
nedito”, explanou o site institucional.

MAIS MÉDICOS 
EM MT
O Programa Mais Médicos abriu no-
vas vagas para contratar 29 médicos 
que vão trabalharem Mato Grosso. 
Segundo o Ministério da Saúde, a 
nova etapa do programa vai contra-
tar médicos em 32 municípios mato-
-grossenses.Mais de 6 milhões de 
pessoas que vivem nas áreas mais 
vulneráveis do Brasil terão a assis-
tência na atenção primária reforça-
da na nova etapa. Em todo o país, o 
projeto será voltado para aproxima-
damente 790 municípios com altos 
índices de vulnerabilidade.

Divulgação

Várzea Grande. O incremen-
to é resultado da parceria 
público privada na recepção 
das imagens. Ao todo foram 
inseridas 59 novas câmeras, 
totalizando 161 unidades.

As câmeras estão insta-
ladas em pontos estratégicos 
da região central e nos bair-

ros. A parceria para realizar 
o videomonitoramento con-
siste em cidadão adquirir a 
câmera e fazer a instalação 
na frente do estabelecimento 
comercial. Todas as imagens 
captadas externamente che-
gam ao centro de controle 
do Ciosp e são monitoradas.
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Pelo segundo ano, Festa será realizada no Aquarela das Artes 

14ª Festa do Milho terá shows de 
Felipe Araújo e Bruno & Marrone
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

Faltam apenas 8 dias! A 
Faculdade Fasipe promove 
nos dias 23, 24 e 25 de maio 
o maior evento gastronômi-
co de Sinop e região – e um 
dos maiores de Mato Grosso. 
Trata-se da tradicionalíssi-
ma Festa do Milho, que nes-
te ano chega à sua 14ª edição 
com uma grande novidade: 
dois shows musicais nacio-
nais para embalar todos os 
visitantes. O evento será re-
alizado no estacionamento 
do novo campus da institui-
ção, na Cidade Universitária, 
localizada no bairro planeja-
do Aquarela das Artes, e terá 
na sexta (24) o cantor Felipe 
Araújo e no sábado (25) Bru-
no & Marrone. Para muitos, 
a Festa do Milho vem como 
uma substituta natural da 
antiga Exponop, que deixou 
de ser realizada há dois anos 
e acontecia dias após a festa 
gastronômica.

HISTÓRIA DA FESTA
A primeira edição da Festa 

do Milho foi realizada no ano 

de 2006. Tudo começou com 
o curso de Administração, 
que teve a ideia de organizar 
uma espécie de quermesse, 
mas cujos produtos comer-
cializados fossem derivados 
do milho. 

“Houve uma mobilização 
muito grande por parte dos 
alunos do curso, dos profes-
sores e da instituição para que 
esta festa tivesse início. Quan-
do ela ficou pronta, ainda de 
forma improvisada, parecia 
até que não ia vingar, mas o 
público aderiu, participou e 
consumiu bastante. A partir 
daí, a ideia ganhou vida e pas-
sou a ser realizada anualmen-
te”, conta o jornalista Clemer-
son Mendes, que escreveu um 
livro sobre a Festa. Ano após 
ano, a Festa do Milho ganha 
atrativos e diferenciais. Se 
no início de tudo apenas um 
curso participava, logo outros 
cursos começaram a se envol-
ver, e cada barraca passou a 
ser dominada como empresa 
– até porque todas precisam 
se organizar a tal ponta que 
gerem o mínimo de lucro e, 
para isso, precisam de um ní-
vel mínimo de organização.

FALTAM 8 DIAS | Tradicional festa será realizada de 23 a 25 de maio; evento gastronômico já faz parte do calendário estadual
Foto: AssessoriA


