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Um vendedor foi assassinado a tiros em uma residência na Rua das Ameixeiras, no Jardim 
Celeste, em Sinop. Luiz Carlos Lidani, 33 anos, teria sido morto por volta das 12h de terça-
-feira, mas o corpo só foi localizado no final da noite. No local, foram encontradas 11 cápsulas 
de calibre 380, das quais 10 perfurações foram identificadas no corpo.          Página -7

SINOP

Vendedor é assassinado com pelo 
menos 10 tiros em residência

SÉRIE B

APAMS: mais
uma feira
de adoção
de animais
A Associação Protetora dos 
Animais do Município de 
Sinop (APAMS), entidade sem 
fins lucrativos que luta pelos 
direitos dos animais e pela 
conscientização da popula-
ção quanto ao abandono e aos 
maus tratos, promove mais 
uma feita de adoção neste sá-
bado, no pátio da agropecuária 
Campo e Lavoura.             Página  - 7

O Cuiabá segue invicto na Série B do Brasileiro. Na noite de terça, na Arena Barueri, 
o Dourado empatou por 1 a 1 com o Oeste, pela quarta rodada da competição nacio-
nal. Com o resultado, o time chegou aos oito pontos.              Página -6

CUIABÁ EMPATA E SEGUE INVICTO

DERROTA JUDICIAL
Aumento 
salarial do 
MPE: ALMT 
perde decisão

Após tentar que o reali-
nhamento da remuneração dos 
membros do Ministério Público 
Estadual, fosse submetido à 
aprovação do Poder Legislativo, 
a mesa diretora da Assembleia 
Legislativa se viu obrigada a 
recuar da decisão e suprimir 
o artigo 1º que tratava do 
assunto.
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As opiniões dos usuários
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e, acima de tudo, níveis de conheci-
mento diferentes. Isso faz com que as 
experiências sejam completamente 
diferentes.

Devemos, então, ignorar os co-
mentários? De forma 
alguma. O que deve-
mos fazer é não le-
var em consideração 
os mais “extremos”: 
dificilmente um 
aplicativo merece 
apenas comentários 
apaixonados ou de-
cepcionados.

Um bom “termô-
metro” é o percentu-

al de comentários positivos e negati-
vos. Com ele você tem uma visão geral 
da satisfação dos usuários. Quanto 
mais manifestações, mais fácil ter 
uma “ideia” do que você vai encontrar.

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são 
muito importantes, e você pode entrar 
em contato pelo fone (66) 99971-6500, 
pelo e-mail, lsmussi@hotmail.com ou 
visitar nosso perfil em facebook.com/
paginadocareca. Do mais um grande 
abraço, e até a próxima, se Deus qui-
ser!

Escolher aplicativos, como falei na 
edição anterior, pode ser um verdadeiro 
problema. E se basear nos comentários 
dos usuários é uma verdadeira “aven-
tura”. Escolhas são sempre pessoais, e 
não são raros os ca-
sos em que comen-
tários excelentes e 
péssimos dividem 
espaço nas avalia-
ções do mesmo pro-
grama.

Por vezes eu dei-
xei de baixar alguns 
aplicativos por con-
ta de comentários 
depreciativos, que 
diziam que os mesmos não cumpriam 
com as funções às quais se propunha e, 
após tentativas frustradas com outros 
programas, acabei baixando o que de-
sisti anteriormente e o mesmo funcio-
nou extremamente bem.

Existem casos, também, em que 
instalei aplicativos com comentários 
excelentes e não me “acertei” com ele, 
acabando por desinstalar após algum 
tempo.

Comentários são baseados nas ex-
periências e preferências dos usuários. 
É importante pensar que muita gente 
tem necessidades e expectativas dife-
rentes das suas, aparelhos diferentes 
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Em circunstâncias normais, corrigir a tabela do 
Imposto de Renda de modo a manter estável a carga 
sobre as pessoas físicas é medida justa e corriqueira. 
Quando o colapso orçamentário do governo está a 
ameaçar serviços e obras públicas, porém, as priori-
dades têm de ser escolhidas com mais cuidado.

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) decerto bus-
cou agradar aos contribuintes quando anunciou a 
medida, no domingo (12), em entrevista a um pro-
grama de rádio. Dois dias depois, esta Folha noticiou 
que o governo prepara um novo bloqueio de gastos, 
depois de já ter contingenciado por meio de decreto 
quase R$ 30 bilhões neste ano.

Não há como dissociar os dois temas. A prometi-
da correção da tabela significará, quando e se levada a 
cabo, menor arrecadação —e, em consequência, mais 
cortes de despesas. Cumpre, portanto, comparar be-
nefícios e custos.

A escassez de verbas, agravada pelo mau desem-
penho da economia, afeta principalmente os investi-
mentos a cargo do Tesouro Nacional. Estes somaram 
pouco mais de R$ 50 bilhões em 2018, apenas 0,78% 
do Produto Interno Bruto. Para manter o patamar de 
quatro anos antes, a cifra teria de ficar na casa dos R$ 
90 bilhões. O quadro contribui para as deficiências 
do país em infraestrutura, para a crise na construção 
civil e, portanto, para o desemprego.

Mas os cortes também atingem duramente ati-
vidades tão essenciais quanto o custeio das univer-
sidades públicas e as bolsas para pesquisa. Mesmo 
com a perspectiva de uma reforma da Previdência, 
os ajustes tendem a continuar severos nos próximos 
anos.

Do outro lado da conta, não resta dúvida de que 
o congelamento da tabela do IR é um modo tortuoso 
e pouco transparente de elevar a receita do governo. 
Além do mais, utilizado em excesso: calcula-se defa-
sagem das faixas em torno de 95% acumulados desde 
1996. Entretanto deve-se considerar que a tributação 
direta da renda permanece relativamente baixa no 
Brasil, onde a carga total —de exagerados 32,43% do 
PIB— concentra-se em demasia no consumo. Não se-
ria despropositado, portanto, elevar o peso do IR na 
arrecadação pública, sem elevá-la no todo, em espe-
cial com a taxação dos maiores rendimentos.

Uma revisão mais ampla das regras do imposto 
poderia, sim, permitir a correção da tabela evitando 
maiores danos colaterais. Esse também parece ser o 
entendimento da área técnica, que, no entanto, foi 
mais uma vez ignorado pelo voluntarismo de Bolso-
naro.

Editorial

Tabela congelada

Ranking dos Políticos - Facebook

É perceptível que as pessoas não se 
servem da própria inteligência, buscan-

do ‘per si’ um juízo crítico sem a ajuda do 
outro, do interesse. É a necessidade por 
alteridade, por diferença de pensamento 
a dar suporto dialético ao próprio juízo. 
É um quase testar ‘empiricamente’, ainda 
que no plano das ideias.

A ideologia, aqui, transcende, e trans-
cende para abraçar um conforto dialético 
trazido pela presença de um outro pen-
samento. Ela se torna mais forte, pois, a 
ética pode ser camuflada e até revaloriza-
da, a ideologia não, é militante e penaliza, 
repele os contrários e ajunta os ‘iguais’, 
protegendo-os de indiferença e solidão.

Cada vez mais se precisa da tutela do 
outro. Essa é a maior necessidade, não 
importando a ética e conduta individual, 
mas o fazer parte de algo que seja maior 
que a individualidade considerada. 

O líder, por encarnar ideologia, valerá 
mais que a ética, que qualquer ética, que 
móvel e derrotada, deixará espaço para 
outra ética, jovem e mais vigorosa, esta-
belecedora de novas condutas.

A filosofia atual exige um pensar sem 
certezas, visto que a essência do que pen-
so em mim se cala enquanto a diferença 
existente no outro não for confrontada. E 
se do outro, o pensado não se revestir da 
altura crítica necessária?

Resultará em ideias paradoxais, além 
de incompletas, sem profundidade o sufi-
ciente para causar inquietações e angús-
tias, premissas básicas para quaisquer 
novos paradigmas. É por aí...

GONÇALO ANTUNES DE BARROS 
NETO É JUIZ EM CUIABÁ

Do ser, no ser não se esgota

ATO NO ARAGUAIA
O presidente Jair Bolsonaro virá a Mato 

Grosso no próximo dia 5 de junho. Segundo 
o jornal O Popular, o presidente vai partici-
par do lançamento do “Projeto Juntos pelo 
Araguaia”, nas cidades de Barra do Garças 
e Aragarças-GO, na divisa dos dois esta-
dos. Essa será a primeira vez que Bolsonaro 
vem a Mato Grosso desde que tomou posse. 
O evento foi confirmado pelo próprio presi-
dente após reunião com o ministro-chefe da 
Casa Civil Onyx Lorenzoni e o governador 
de Goiás, Ronaldo Caiado. O governador de 
Mauro Mendes também deve estar presente 
no evento.

ABSURDO
Com o registro profissional cassado e de-

nunciado pela morte da bancária cuiabana Li-
lian Calixto, o médico Denis Furtado, conhe-
cido como “Doutor Bumbum”, está ganhando 
a vida, acredite, dando curso de capacitação 
para médicos e profissionais da saúde. A in-
formação foi divulgada pelo O Globo desta 
quarta (15). Ele afirmou ao jornal que ministra 
um curso de capacitação em “estética médica, 
terapias hormonais, ortomolecular e medici-
na integrativa no geral”. As aulas acontecem 
em um shopping center na Barra da Tijuca.

ÁGUA E ÓLEO
Não faz o menor sentido a união de Mau-

ro Mendes e Pedro Taques no mesmo grupo 
político. Apesar de movimentos para uma 
eventual fusão das duas siglas em nível na-
cional, no Estado seria como tentar misturar 
água e óleo. Não dá liga. Isso porque Mendes 
se elegeu ao Paiaguás, no primeiro turno, 
justamente como a antítese de Taques, que 
se perdeu em sua gestão e colocou Mato 
Grosso em meio a um caos financeiro. Só em 
dívidas, Mendes herdou um rombo de R$ 4 
bilhões - fora a desorganização estrutural da 
máquina.

Agentes da Penitenciária Mata Grande, em Rondonópolis, apreenderam 
oito aparelhos celulares e quatro fones de ouvidos. Os eletroeletrônicos foram 
encontrados dentro de uma televisão, sendo seis celulares, e uma sanduichei-
ra, sendo dois celulares e quatro fones. Três pessoas foram presas. Todos os 
itens apreendidos seriam destinados aos presos que cumprem pena na uni-
dade.

Sempre que possível deixe seu comentário e sua avalia-
ção sobre os aplicativos que utiliza. Mesmo que pareça 
irrelevante, suas informações podem ajudar alguém 
que esteja em dúvidas quanto a baixar ou não um deter-
minado software. Não custa nada, não é mesmo?

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Sesp-MT/Assessoria

GONÇALO ANTUNES DE 
BARROS

A filosofia atual exige um pensar sem 
certezas, visto que a essência do que pen-
so em mim se cala enquanto a diferença 
existente no outro não for confrontada

O que é mais forte, a ética ou a ideo-
logia? Qual sobrevive na alma humana 
por mais tempo? Há conflito interno para 
ensejar sopesamento entre ética e ideo-
logia a amparar processos de escolhas? 
Explico.

Primeiramente, é necessário estabele-
cer que ética será tomada no sentido de 
ciência da conduta e, em sendo assim, 
como móvel a buscar a conduta humana 
mais aceita e previsível em determinada 
época. E por ideologia, a situação de um 
Ser quanto às próprias sensações e ideias 
frente a aspectos econômicos, políticos e 
culturais, sendo o primeiro de maior re-
levância.

Estabelecidas as premissas básicas, 
condições se têm de adentrar mais refle-
xivamente sobre o interesse central deste 
artigo de jornal – quem vence, a ética ou a 
ideologia? Sabe-se que ambas fundamen-
tam condutas, mas o caminhar por elas 
nem sempre é trabalho fácil. Exemplifico.

Sou filiado a determinado partido po-
lítico, torço pelo seu programa de gover-
no e pelo meu líder maior, o que carrega 
consigo as esperanças de concretude dos 
estatutos partidários. Por outro lado, esse 
mesmo líder é considerado um fora da lei, 
ou mesmo alguém despreparado para go-
vernar e administrar a ‘res’ pública (coisa 
comum, de todos). Pronto, o conflito resta 
estabelecido, quem vence?

A resposta talvez seja difícil, mas para 
encurtar o caminho, acrescento a neces-
sidade (relações entre as pessoas e entre 
elas e as coisas), a dependência a deter-
minados interesses.

IMAGEM DO DIA

“não resta dúvida de que o congelamen-
to da tabela do IR é um modo tortuoso e 
pouco transparente de elevar a receita 
do governo

“
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Curso de pilotagem de drone formou 35 servidores do fisco estadual 
e da segurança pública 

Parceria da Prefeitura com cooperativa representa fomento na 
agricultura familiar 

Bolsonaro participará de evento ambiental 

Lorrana CarvaLho/Sefaz-MT

foTo: DivuLgação

foTo: reproDução

SEGURANÇA PÚBLICA

Governo investe em 
drones para ampliar 
monitoramento 
em estradas
DA REPORTAGEM

Trinta e cinco servido-
res estaduais concluíram a 
“Capacitação em Legislação, 
Pilotagem e Manutenção de 
Aeronaves Remotamente Pi-
lotadas” e foram certificados 
em pilotos de Aeronaves Re-
motamente Pilotadas (RPA’s), 
também conhecidas como 
drones. Foram cinco dias de 
ensino e prática que serão re-
vertidos na intensificação das 
ações de monitoramento re-
alizadas pelas Secretarias de 
Fazenda (Sefaz) e Segurança 
Pública (Sesp).

Para o chefe da Uni-
dade Militar de Operações 
Conjuntas (UMOC), da Se-
faz, e coordenador do curso, 
tenente-coronel PM Paulo 
César, o uso do drone traz ao 
trabalho o uso da tecnologia 
ligado à inteligência, além de 
suprir a falta de recurso hu-
mano. “O drone permite que 
tenhamos menos recursos 
humanos lá na ponta. Com 
ele apenas um servidor pode 
fiscalizar uma área muito 
maior, uma vez que o equi-
pamento pode voar num raio 
de 3 km, trazendo mais efeti-
vidade nas ações”.

O coordenador ressal-
tou a oportunidade que os 
alunos tiveram em conhecer, 
em primeira mão, algumas 
tecnologias novas adotadas 
no uso de drones e trazidas 
pelos instrutores da ABM. 

“Essas novas tecnologias, tra-
zidas pela equipe da ABM, 
foram recém lançadas nos 
Estados Unidos e apresen-
tadas pela primeira vez no 
Brasil aqui para os nossos 
alunos”, relata.Gilson Pregely 
é coordenador de fiscalização 
móvel de trânsito da Sefaz e 
avaliou de forma positiva o 
curso. Para ele, os drones se-
rão mais uma ferramenta nas 
operações fiscais que visam o 
combate à sonegação.

“Na fiscalização de trân-
sito, os RPAs serão utilizados 
principalmente na análise 
situacional do campo onde 
se realizará a operação fiscal. 
O equipamento vai permitir 
que as equipes de fiscaliza-
ção, de modo furtivo, ava-
liem o cenário da operação 
sem que sejam expostos a ris-
cos desnecessários”, explica o 
coordenador. Já na seguran-
ça pública os RPA’s auxiliam 
no monitoramento de uma 
ocorrência policial ou até 
mesmo nas barreiras poli-
ciais. Com o auxílio do equi-
pamento é possível verificar, 
por exemplo, se o motorista 
tenta desviar o caminho ao 
visualizar uma blitz ou ele 
troca de lugar com o passa-
geiro para escapar da aborda-
gem. Dentre os novos pilotos 
estão servidores da Sefaz, das 
Polícias Militar, Civil e Judi-
ciária, Corpo de Bombeiros, 
Politec, Ciopaer, Gefron, De-
fesa Civil e Marinha.

DA BOCA PRA FORA...
O prefeito de Cáceres Francis Maris 

(foto), empresário de sucesso na iniciati-
va privada e que se gaba de ser gestor que 
sabe conter gastos e controlar as finanças 
públicas, não está conseguindo cumprir 
efetivamente na prática o que se prega 
tanto da boca pra fora. Relatório de gestão 
fiscal, dentro do processo de acompanha-
mento simultâneo dos atos de governo, 
aponta que a administração cacerense ul-
trapassou o limite de alerta de gastos com 
pessoal. Atingiu o nível de 50,67%, extrapo-
lando 90% da Receita Corrente Líquida. O 
conselheiro interino João Batista determi-
nou que Francis adote medidas para ade-
quar as despesas de gastos com folha, sob 
pena de ser punido por ferir a lei fiscal.

SEM MEDO DE CRÍTICAS...
O presidente da Câmara de Cuiabá 

Misael Galvão anunciou que vai alugar 32 
veículos, sendo 30 automóveis modelo ha-
tch, uma van e um ônibus. Justifica que a 
medida é necessária para dar condições de 
trabalho aos 25 vereadores, além de atender 
as demandas das secretarias legislativas. 
A contratação será feita por meio de toma-
da de contas no segundo semestre. Misael 
garante que não está preocupado com as 
críticas, não tendo medo de quebrar para-
digmas, e sustenta que fará tudo de forma 
transparente. Os veículos vão ser usados 
para a realização de sessões itinerantes, 
audiências públicas e a execução do projeto 
social Cuiabaninhos na Câmara, que levará 
estudantes para acompanhar as sessões. 

É MUITO CALOR...
Mais um pregão presencial é sus-

penso em Alto Araguaia, administrada 
pelo prefeito Gustavo de Melo (foto). E os 
valores são absolutos. O prefeito man-
dou fazer coleta de preços para comprar 
entre 1.150 e 1.427 aparelhos de ar condi-
cionado predial e automotivo, numa ex-
pectativa de gastar R$ 28,1 milhões. O in-
trigante é que não apresentou as razões 
pelas quais entende ser necessário orçar 
quantidade tão expressiva de equipa-
mentos. O TCE decidiu, então, suspender 
de imediato o pregão e notificar o prefei-
to a se explicar dentro de 15 dias. Intimou 
também sobre a medida suspensiva o se-
cretário de Administração Manoelito Re-
zende e o pregoeiro Telles Lincoln.

DivuLgação

VISITA PRESIDENCIAL

Bolsonaro confirma 
vinda para Mato 
Grosso em junho

ALIMENTAÇÃO SAUDÁVEL

Pequenos produtores fornecerão 
merenda escolar em Sinop

DA REPORTAGEM

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) estará em Mato 
Grosso no próximo dia 05 
de junho para participar do 
projeto ‘Juntos Pelo Ara-
guaia’. O evento contará com 
a presença dos governado-
res de Goiás, Ronaldo Caia-
do (DEM) e de Mato Gros-
so, Mauro Mendes (DEM). 
A confirmação foi feita em 
reunião na terça-feira (14), 
realizada em Brasília (DF).

O evento será em co-

NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A Prefeitura de Sinop 
firmou contrato com duas 
cooperativas agrícolas de pe-
quenos produtores, do mu-
nicípio, elas fornecerão me-
renda escolar para as escolas 
municipais. Juntas devem 
fornecer 32 produtos para 
compor o cardápio escolar 
e devem receber R$ 2,4 mi-
lhões ao longo do ano.

A Cooperativa Selene, 
que reúne produtores de lei-
te, tem contrato no valor de 
R$ 984 mil com a prefeitura 
e deve fornecer 64 mil litros 
de bebida láctea nos sabo-
res morango, coco e salada 
de fruta, 98,4 mil litros de 
leite pasteurizado (de saqui-
nho) e 5 mil quilos de queijo 
mussarela. Além disso deve 
fornecer também polpa de 
frutas congelada, entre aba-
caxi, acerola e uva. A outra 
cooperativa é Coopernop 
(Cooperativa Agrícola Mista 
dos Produtores Rurais de Si-
nop), com contrato de R$ 1,5 

memoração ao Dia Mun-
dial do Meio Ambiente e foi 
idealizado pelo Governo de 
Goiás. A intenção é revitali-
zar a Bacia Hidrográfica do 
Rio Araguaia, por meio de 
convênio com os governos 
Federal e de Mato Grosso.

A confirmação da pre-
sença foi feita pelo próprio 
Jair Bolsonaro, durante reu-
nião com o governador Ro-
naldo Caiado e o ministro 
da Casa Civil, Onyx Loren-
zoni, no Palácio do Planalto. 
O evento acontece na ponte 

milhão. E vai  fornecer para 
merenda 19,8 mil quilos de 
tomate, 67 mil quilos de ba-
nana nanica, 8 mil quilos de 
mamão, 41 mil quilos de me-
lancia, 24,5 mil quilos de la-
ranja, 4 mil abacaxis, 1,5 mil 
quilos de limão, 5 mil quilos 
de melão, 2,5 mil quilos de 
banana maçã, 8,9 mil quilos 
de batata, 6,9 mil quilos de 
mandioca, 7,9 mil quilos de 
abobrinha, 8 mil quilos de 
repolho, 8 mil quilos de pe-
pino, 19,5 mil quilos de cebo-
la, 3 mil quilos de berinjela, 1 
mil quilos de chuchu, 43 mil 
maços de couve, 46 mil ma-
ços de alface e 31 mil maços 
de cheiro verde. Também 
haverá 3 produtos industria-
lizados: 180 mil “bananas” 
(um doce de banana em bar-
rinhas de 30g), 3,4 mil potes 
de doce de goiaba e 70 mil 
sachês de 10g com mel.

O presidente da Coo-
pernop, Mauro Dall’Agnol, 
disse ao site GC Notícias, que 
70% dos produtos oferecidos 
é produzido em Sinop, a co-
operativa conta com parce-

que liga as cidades de Barra 
do Garças (520 quilômetros 
de Cuiabá) e Aragarças (GO).

O governador Mauro 
Mendes também confirmou 
presença no evento. Vale 
lembrar que o chefe do Exe-
cutivo mato-grossense tem 

feito diversas viagens à Bra-
sília. Na pauta, está a busca 
pelos recursos do Fundo de 
Auxílio à Exportação (FEX) 
de 2018 que ainda não foi 
pago ao Estado, cuja a quan-
tia chega a quase R$ 500 mi-
lhões.

Justiça derrubou artigo de lei que dava poderes ao Legislativo 

Lei que determinava aprovação da ALMT 
para aumento salarial do MPE é derrubada
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Após tentar que o rea-
linhamento da remuneração 
dos membros do Ministério 
Público Estadual (MPE), fos-
se submetido à aprovação 
do Poder Legislativo, a mesa 
diretora da Assembleia Legis-
lativa de Mato Grosso se viu 
obrigada a recuar da decisão 
e suprimir o artigo 1º da Lei 
10.398/2016 que tratava do 
assunto. A decisão veio após a 
ALMT ser intimida por inter-
médio da Procuradoria-Geral 
através de uma Ação Dire-
ta de Inconstitucionalidade 
(ADI). 

A Assembleia então se 
viu obrigada a reconhecer 
a autonomia do MPE para 
fazer esse realinhamento 
salarial aos seus membros 
sempre que houver a fixação 
de novo subsídio para os mi-
nistros do Supremo Tribunal 
Federal.  A ADI, proposta pelo 
Procurador-Geral de Justiça 
de Mato Grosso, foi acatada 
por unanimidade pelo Órgão 
Especial do Tribunal de Justi-
ça do Estado de Mato Grosso, 
com base na Constituição do 
Estado. A Mesa Diretora da 

ALMT, liderada pelo presi-
dente licenciado, deputado 
Eduardo Botelho (DEM), pela 
presidente em exercício, de-
putada Janaina Riva (MDB), e 
pelo primeiro-secretário, de-
putado Max Russi(PSB), deci-
diram, após parecer técnico 
da Procuradoria da ALMT, 
que irão recorrer da decisão. 
Para a presidente Janaina Riva 
(MDB), conforme orientação 
da Procuradoria, cabe ao Po-
der Legislativo reconhecer 
o entendimento da Justiça e 
suprimir o referido artigo da 
Lei 10.398. “A Assembleia Le-
gislativa vai acatar a decisão 
judicial e reconhecer a auto-
nomia do Ministério Público 
para reajustar os salários de 
seus membros conforme atu-
alização salarial dos ministros 
do STF”, afirmou.

A Lei 10.398 foi apro-
vada na ALMT em maio de 
2016, para regulamentar a 
regime remuneratório dos 
membros do Ministério Pú-
blico do Estado de Mato 
Grosso. Na época, o então go-
vernador do estado chegou a 
vetar o artigo primeiro da lei, 
mas o veto foi derrubado e 
promulgado em 16 de junho 
de 2016.

DERROTA JUDICIAL | Justiça diz que Ministério Público tem autonomia na decisão
foTo: JLSiQueira / aLMT

ria com outros produtores 
de agricultura familiar, al-
guns fora da cidade. Segun-
do ele existe um campo vas-
to que pode ser explorado 
dentro da agricultura fami-
liar. “E não é só para meren-

da. Embora seja um contrato 
grande, é um grão de areia 
perto da demanda que exis-
te no comércio em geral de 
Sinop”. Os contratos são de 
12 meses com início em 7 de 
maio.
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CHARGE DO DIA

Mayra Cardi processa 
ex-Panicat por plágio de projeto
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Fátima aconselha 
Maiara sobre namoro e 
ouve resposta inusitada

Fátima Bernardes deu um conselho para 
Maiara, durante o “Encontro”, da TV Globo, 
nesta quarta-feira (15). Após a apresentadora 
sugerir que a cantora fosse com calma antes 
de se casar com Fernando Zor, a sertaneja deu 
uma resposta um tanto quanto inusitada. “E 
você, está com quanto tempo de namoro?”, 
perguntou a irmã de Maraisa, Ao ouvir a res-
posta da jornalista, que está com Túlio Gadê-
lha há 1 ano e 6 meses, a morena arrancou ri-
sos dos convidados e da apresentadora. “Está 
quase, hein [na hora de casar]”, brincou.Vale 
lembrar que Maiara e Fernando estão juntos 
desde o fim de março. Entretanto, só oficiali-
zaram o affair recentemente. “Ele me pediu 
em namoro no dia 6”, confidenciou.

Viviane Araújo engata affair com 
diretor ex de Paolla Oliveira

Viviane Araújo teria engatado um affair com o diretor Rogério Gomes, 
mais conhecido como Papinha. No “Balanço Geral”, da Record TV, na última 
terça-feira (14), Fabíola Reipert revelou o possível romance da atriz com o 
ex-namorado de Paolla Oliveira. De acordo coma jornalista, os pombinhos 
teriam se aproximado nos bastidores de “O Sétimo Guardião” – trama das 
21h da TV Globo – dirigida pelo veterano. Vale lembrar que o último relacio-
namento público da famosa foi com Klaus Barros. Os dois puseram um fim 
na relação no primeiro semestre de 2018. Já o global, além de ter se envolvi-
do com Paolla, também já se relacionou com beldades como Deborah Secco 
e Andreia Horta.

Veterano da comédia, Tim Conway 
morre aos 85 anos

Tim Conway morreu aos 85 anos, nesta terça-feira (14), em Los An-
geles, nos Estados Unidos. O famoso enfrentava complicações de hidro-
cefalia, que prejudica o funcionamento do cérebro. Segundo o “TMZ”, a 
situação era grave já há algum tempo. O artista tinha como cuidadora sua 
esposa, Charlene, que confirmou a morte do companheiro. Além disso, 
Conway também estava com um declínio no funcionamento de todos os 
órgãos do corpo. Ele já havia se afastado da TV por causa dos problemas 
de saúde. Tim, vale lembrar, foi vencedor de seis prêmios Emmy. Dentre 
eles, quatro troféus por sua participação no programa “The Carol Burnett 
Show”, do canal norte-americano CBS.

TV  e Entretenimento

Mayra Cardi abriu um pro-
cesso contra Carol Dias. O mo-
tivo? A life coach acredita que 
a ex-Panicat tenha copiado 
seu projeto de emagrecimento 
e decidiu levar o caso à Justi-
ça. “Por que você pediu a sua 
equipe que eu fosse processa-
da pelo meu projeto? Existem 
muitos projetos na internet 
que fazem isso e acho que as 
pessoas estão querendo mes-
mo ajudar o próximo”, desa-
bafou a morena nas redes so-
ciais. E continuou: “Eu nunca 
quis prejudicar o projeto de 
ninguém e nem desconside-
rar profissionais, pelo con-
trário, eu os valorizo muito. 
Sempre deixei claro que meu 
projeto é uma missão de aju-
dar mulheres que passam 
pelo que já passei”.

A antiga assistente de 
palco explicou a situação ao 
colunista Leo Dias. “Ela me 
notificou com a intenção de 
processo. Temos alguns dias 

para recorrer e vamos fazer 
isso. A intenção da equipe da 
Mayra, pelo o que eu entendi, 
é que o nosso programa ter-
mine”, destacou.

“Ela disse que meu irmão 
acessou alguém da equipe 
dela para entrar no produto 
[programa de emagrecimen-
to] dela. Mas isso não foi uma 
verdade. Meu irmão não assis-
tiu nenhuma aula da Mayra 
Cardi, nunca vimos o curso 
dela. Ela também alegou na 
notificação que compramos 
um outro curso dela de inte-
ligência emocional, que des-
culpa, não é arrogância, mas 
eu nem sabia desse curso. 
Nunca tinha visto esse curso. 
Ela fala que nos meus vídeos 
do Instagram eu copio o que 
ela fala nos cursos dela. Isso 
não é verdade. Desejo muita 
sorte para Mayra Cardi, tudo 
de bom, mas eu nunca copiei 
ela. Estudei, sou formada e te-
nho meus cursos”, completou.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

APARTAMENTO- Jardim Das 

WV COSTA MANUTENÇÃO INDUSTRIAL, estabele-
cido na Avenida das Palmeiras, nº 3115, Jardim Impe-
rial, CEP: 78.555-068, Sinop/MT, inscrito no CNPJ nº 
33.173.359/0001-10, Torna Público que requereu junto a 
Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Susten-
tável do município de Sinop/MT, a Licença Prévia – LP, 
Licença de Instalação – LI e Licença de Operação – LO 
das atividades de Manutenção e reparação de veículos au-
tomotores. Não foi determinado EIA/RIMA. Maria Fernanda 
– Soluções Ambientais (66)99626-3037

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

O Oficial do Registro de Imóveis de Nova Ubiratã-MT, no uso de suas atribuições e 
tendo em vista o que dispõe o § 8 do artigo 9º do Decreto nº 4.449/02, com a reda-
ção dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, § 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ 
SABER o notificado PEDRO SOBRINA, ora apontados como antigos CONFRON-
TANTES, que se encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, 
protocolado sob o nº 11874, em que se requer a retificação de matrícula mediante 
a AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado no lugar 
denominado Fazenda Tocantins, com área total de 13.939,2764 ha, localizado no 
Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 417, Livro 02, deste C.R.I. de Nova 
Ubiratã-MT, e matrícula nº 418,  com área de 10.909,3343 ha, localizado no Muni-
cípio de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Agro Pecuária Tocantins Ltda, o qual 
CONFRONTAM com o imóvel rural de propriedade dos já referidos notificados. Fica 
Vossa Senhoria, dessa forma, CIENTIFICADA de que, no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados a partir da data de publicação do presente EDITAL DE NOTIFICAÇÃO, 
poderá apresentar, perante este Cartório de Registro de Imóveis, situado na Avenida 
Tancredo Neves, nº 1790, Centro, em Nova Ubiratã – MT, nos dias úteis, no horário 
das 09h00 min as 17h00 min, IMPUGNAÇÃO aos limites traçados entre as suas pro-
priedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 15 de maio de 2019.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

SORRISO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA., CNPJ: 
32.807.519/0001-72, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT - SAMA, as Licenças Prévia (LP) , de Instalação (LI) e 
Operação (LO), das atividades de:  47.44-0-99 - Comércio 
varejista de materiais de construção em geral; 46.79-6-99 - 
Comércio atacadista de materiais de construção em geral; 
47.41-5-00 - Comércio varejista de tintas e materiais para 
pintura; 47.44-0-02 - Comércio varejista de madeira e arte-
fatos; 47.44-0-04 - Comércio varejista de cal, areia, pedra 
britada, tijolos e telhas - MT, endereço: Rua Panambi, nº 
169 , Bairro Industrial 1ª Etapa. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751). 

CA SISTEMAS E SERVIÇOS HIDRÁULICOS LTDA-ME, 
CNPJ nº 17.631.643/0001-36, torna público que requer 
junto a SAMA/SORRISO, a Renovação da Licença de Ope-
ração nº 102/2017, para a atividade de serviços de manu-
tenção e reparação de veículos automotores e manutenção 
e reparação de equipamentos e pneumáticos, instalado na 
Av. Idemar Riedi, nº 355, Bairro Industrial, Sorriso - MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

RESIDUAL BENEFICIADORA DE PRODUTOS FLORES-
TAIS LTDA, CNPJ 06.894.635/0001-66, torna público que 
requer junto à SEMA a Renovação da LO nº 313510/2016, 
para realização da atividade de Fabricação de artefatos de 
madeira, exceto móveis - Fabricação de cavacos de madei-
ra, localizado na Rodovia MT-325, KM 01, Gleba Taquaral- 
Zona Rural no município de Juara-MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA.

GONÇALVES PEREIRA & CIA LTDA- EPP, CNPJ 
20.329.547/0001-42, torna público que requer junto à 
SAMA a Licença de Operação para realização da ativida-
de de incorporação e compra e venda de imóveis próprios 
(Loteamento Santa Clara II Etapa), localizada no Lote Ur-
bano nº 01 e 17H6-A, Zona Urbana de Sorriso-MT . Não foi 
realizado o EIA/RIMA.

SADI ZONTA, CPF nº 204.101.310-91, torna público que 
requer junto a SAMA/SORRISO, a Renovação da LO nº 
106/2017, para a atividade Armazéns Gerais, implantada 
na Fazenda Porta do Céu I, com coordenadas  geográficas 
12°33’9.15” de Latitude Sul e  56°01’25.47” de Longitude 
Oeste, em Zona Rural no Município de Sorriso - MT. Não 
foi realizado o EIA/RIMA.

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 
 

Inscrição n° 022/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a 
todos os interessados que a empresa JOSÉ AGNALDO PARANHOS SOUTO- CLINICA MÉDICA 
(CNPJ Nº 23.000.320/0001-47), fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública 
n° 002/2019 para os serviços médicos, no segmento CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 06:00 HRS 
DAS 07:00HRS AS 13:00HRS E DAS 13:00HRS AS 19:00HRS, CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 12:00 
HRS DURANTE A SEMANA E PLANTÃO DE FINAL DE SEMANA E FERIADO do respectivo 
chamamento público, lote 01, 02, 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-

1017 
Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 

 

 

 

 

ESTADO DE MATO GROSSO 
CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO 

“VALE DO PEIXOTO” 
CNPJ: 02.997.711/0001-08                           E-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com 

Municípios: Matupá, Novo Mundo, Peixoto de Azevedo e Terra Nova do Norte 

 
 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 
 

Inscrição n° 022/2019 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, por meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a 
todos os interessados que a empresa JOSÉ AGNALDO PARANHOS SOUTO- CLINICA MÉDICA 
(CNPJ Nº 23.000.320/0001-47), fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública 
n° 002/2019 para os serviços médicos, no segmento CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 06:00 HRS 
DAS 07:00HRS AS 13:00HRS E DAS 13:00HRS AS 19:00HRS, CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 12:00 
HRS DURANTE A SEMANA E PLANTÃO DE FINAL DE SEMANA E FERIADO do respectivo 
chamamento público, lote 01, 02, 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  

Peixoto de Azevedo/MT, 15 de maio de 2019. 

VIVIAN LUCAS CASSIANO 
Presidente – CPL 

 
ALINE VANESSA MOCHI 

Secretária Executiva do CISVP 
Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-

1017 
Peixoto de Azevedo – Estado de Matogrosso 

 

 

 

 

 
“O MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, CNPJ nº 
03.503.612/0001-95, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, 
as Licenças Prévia e de Instalação (LP e LI), para as 
obras de Construção e Restauração de Estradas 
Vicinais, com extensão total de 38,77 km, a serem 
executadas em diversas estradas vicinais no Projeto 
de Assentamento Santa Cassia, zona rural do 
município de General Carneiro/MT.” 
 
 
 “O MUNICÍPIO DE GENERAL CARNEIRO, CNPJ nº 
03.503.612/0001-95, torna público que requereu à 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT, 
a Licença de Operação Provisória (LOP), para a 
atividade de Extração de Cascalho in natura com 
área total de 2,5 ha,  material que será utilizado 
exclusivamente nas Obras de Construção e 
Restauração de Estradas Vicinais, a serem 
executadas em diversas estradas vicinais no Projeto 
de Assentamento Santa Cassia, zona rural do 
município de General Carneiro/MT.” 
 

REQUERIMENTO LICENÇA JUNTO A SEMA 
“A Prefeitura Municipal de General Carneiro CNPJ nº 

03.503.612/0001-95, torna público que requereu junto a 

SEMA – Secretaria Estadual do Meio Ambiente a Licença 

Prévia e Licença de Instalação (LP-LI), referente a APOIO A 

PROJETO DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 

Construção da Orla do Rio Barreiro, localizado, no município 

de General Carneiro/MT.’’ 

 

  
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019 – SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MEDICOS PARA PLANTÕES NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. 
HIDEO SAKUNO, PARA ATENDIMENTO AOS MUNICIPES QUE RECEBEM ATENDIMENTO PELO SUS, SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 29 DE MAIO DE 
2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da Administração do Município de Juína, situado na Travessa 
Emmanuel, nº. 33N, Centro. O Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a sexta-feira ou 
pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 14 de Maio de 2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR E NOVA DATA SESSÃO 

PREGÃO PRESENCIAL-SRP Nº 022/2019 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, 

Estado de Mato Grosso, através da Comissão Permanente de Licitação, 
nomeada pela Portaria Municipal nº 505/2019, faz saber que foi realizado 
alteração no Edital 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 em 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”.  Para acesso ao 
Edital Complementar 001/2019 os interessados deverão baixar no site 
www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e maiores informações no Setor de 
Licitações de segunda a sexta–feira, no horário das 12h às 18h ou pelo fone 
(66) 3575-5100. Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 
fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, ficando marcada nova sessão 
pública para às 13:30hs do dia 28 de Maio de 2019, na sala de Licitações, no 
Paço Municipal Milton José Santana. Peixoto de Azevedo, 15 de Maio de 
2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro Oficial 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2019 – RESULTADO  
 

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MAQUINÁRIO 
(RETROESCAVADEIRA) CONFORME CONVÊNIO Nº 867646/2018 
SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA – 
SUDAM/PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO E 
TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora a empresa ROTA 
OESTE MÁQUINAS LTDA, com o valor total de R$ 209.000,00 (Duzentos 
e nove mil reais). Na fase de habilitação a concorrente atendeu 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 LUCAS DO RIO VERDE
AVISO DE RESULTADO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 046/2019
REGISTRO DE PREÇOS N° 040/2019

Objeto: Registro de Preços para transporte intermunicipal de pedras 
britas diversas, que serão utilizadas para realização de ações de 
manutenção de rodovias rurais, urbanas, fabricação de artefatos de 
concreto diversos, obras em geral e demais manutenções das secretarias 
do Município de Lucas Do Rio Verde – MT. pelo período de 06 (seis) 
meses.  Data:  15 de Maio de 2019.  Empresa Vencedora: 
TRANSPORTADORA QUEIROZ LTDA, com o item: 001, no valor total de 
R$ 822.204,00 (Oitocentos e vinte e dois mil, duzentos e quatro reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Maio de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL DE ABERTURA
PREGÃO PRESENCIAL N° 041/2019

E REGISTRO DE PREÇOS N° 037/2019
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através de seu Pregoeiro 
e Equipe de Apoio, torna público que o Edital de Pregão Presencial nº 
041/2019 que trata do “Registro de Preços para futura e eventual 
contratação de pessoa jurídica especializada para fornecimento de 
placas para manutenção da sinalização viária do município de Lucas do 
Rio Verde –MT.”, sofreu alterações nos Anexos I Termo de Referência e III 
Proposta de Preços. Diante das alterações necessário se faz a reabertura 
integral do certame, conforme se segue: Dia: 03 de junho de 2019. 
Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 07 h :30 até as 08 h :00 , 
do dia 03 de junho de 2019. Abertura dos envelopes: Às 08 h: 00, do dia 03 
de junho de 2019, no endereço abaixo. Edital Completo: Afixado no 
endereço Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Parque dos Buritis, Lucas 
do Rio Verde MT, CEP: 78455-000 – Fone: 65 3549 8300 e na Internet, 
site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: Regida pela Lei 
nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 
21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98).
Lucas do Rio Verde-MT,15 de maio de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

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

O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Flori Luiz Binotti, torna 
público, que tendo concordado com a justificativa apresentada pela 
Assessoria Jurídica, no processo de Inexigibilidade de Licitação nº 
0 0 1 / 2 0 1 9 ,  C r e d e n c i a m e n t o  n º  0 0 1 / 2 0 1 9 ,  c o m  o b j e t o : 
“CREDENCIAMENTO das empresas que tenham interesse na prestação 
de serviços especializados na realização de consultas e procedimentos 
n a s  á r e a s  d e  O R T O P E D I A ,  P E D I AT R I A ,  U R O L O G I A , 
PNEUMOLOGISTA, GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA, OFTALMOLOGIA, 
NEUROLOGIA, EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA, PSIQUIATRIA, 
CONSULTAS MÉDICAS DE CIRURGIÃO GERAL E PEQUENAS 
C I R U R G I A S ,  C A R D I O L O G I A ,  G A S T R O E N T R O L O G I A 
/PROCTOLOGIA, TESTE DA ORELHINHA, NEUROPEDIATRIA, 
DERMATOLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, PROCEDIMENTO DE 
F R E N E C T O M I A  I N F E C T O L O G I A  E  E X A M E S  D E 
ANATOMOPATOLÓGICOS”, a empresa CLINICA MEDICA J & F 
SOCIEDADE SIMPLES LTDA. inscrita com CNPJ n.29.701.922/0001-08, 
encontram-se apto para credenciar pelo período de 12 (doze) meses, em 
conformidade com as disposições contratuais, onde formulou-se 
expediente de Inexigibilidade de Licitação com fulcro nas disposições do 
art. 25 da Lei 8.666/93, RATIFICA a justificativa apresentada e autoriza a 
contratação referida. Lucas do Rio Verde MT, 15 de Maio de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 040/2019

REGISTRO DE PREÇOS N° 036/2019
Objeto: Registro de Preços para Contratação de pessoa jurídica 
especializada para confecção e instalação de abrigos para pontos de 
ônibus em diversas ruas e avenidas do Município de Lucas do Rio Verde -
MT. Data: 15 de Maio de 2019. Empresa Vencedora: FILGUEIRA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA EPP, com o item: 001, no valor total 
de R$ 280.000,00 (Duzentos e oitenta mil reais).
Lucas do Rio Verde-MT, 15 de Maio de 2019.

Guilherme Schafer
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 036/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 30 de Abril 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e 
eventual aquisição de materiais elétricos para manutenção da rede de 
iluminação pública das quais foram vencedoras as empresas: Itens 
184717, 826616, 832343, ELETRO MENDONCA COMERCIO DE 
MATERIAIS ELETRICOS LTDA inscrita no CNPJ sob o número 
03.806.018/0001-73 no valor de R$ 109.200,00; Itens 176070, 176075, 
828095, 832342, M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP inscrita no CNPJ 
sob o número 05.020.986/0001- 85 no valor de R$ 48.870,00; Itens 
832341, 832344, LEDLUZ INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA EPP 
inscrita no CNPJ sob o número 12.072.665/0001-90 no valor de R$ 
3.624,00; Itens 828089, 828105, 3E TERRAPLANAGEM E 
CONSTRUÇÕES EIRELI inscrita no CNPJ sob o número 
29.516.527/0001-55 no valor de R$ 120.325,00;  Itens 832403, 
DELVALLE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob 
o número 37.227.550/0001-58 no valor de R$ 100.500,00.
Nova Mutum - MT, 15 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 028/2019

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL. FINALIDADE: O processo refere-
se à LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVA SEDE 
DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso X, da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADO: V.M. CENI & CIA LTDA, CNPJ Nº 
26.565.287/0001-90. VALOR GLOBAL: R$ 36.000,00 (Trinta e seis mil 
reais). VIGÊNCIA: 12 meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019

O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 052/2019. TENDO COMO OBJETO. 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
C O N T R ATA Ç Ã O  D E  E M P R E S A E S P E C A L I Z A D A E M 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE RÉ PARA OS 
VEÍCULOS DO TIPO M3 QUE REALIZAM O TRANSPORTE 
ESCOLAR, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S).” 
CONFORME A SEGUIR, C.M. SIQUEIRA & SIQUEIRA LTDA, CNPJ 
Nº 07.351.198/0001-05, ITENS VENCEDORA - 829166 R$ 1.150,00, 
VALOR TOTAL R$ 46.000,00, VALOR TOTAL GERAL 46.000,00.

Miraldo Gomes De Souza
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 31 DE MAIO DE 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, Centro – 
Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2019, 
objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO 
SOLAR (INSUFILM) EM VEÍCULOS E EM PRÉDIOS PÚBLICOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 057/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 09:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 03 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
057/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PRODUTOS SANEANTES/LIMPEZA 
HOSPITALAR, PARA LIMPEZA DA UNIDADE DE PRONTO 
ATENDIMENTO-UPA, REAGENTES PARA A VIGILÂNCIA 
SANITÁRIA PARA O SISTEMA DE CONFERÊNCIA E ANÁLISE DE 
ÁGUA NACIONAL VIGIÁGUA,  CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

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



Algo que o Botafogo lidera: número de cartões 
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Trio carioca e Avaí têm maiores
médias de cartões nesta edição
DA REPORTAGEM

O que Botafogo, Fla-
mengo e Fluminense têm 
em comum na temporada? 
A indisciplina. Os três times 
integram o G-4 do ranking 
de clubes da Série A com as 
maiores médias de cartões 
em 2019. O Glorioso lidera 
a ingrata lista, com média 
de 3,10 cartões no ano. Em 
21 jogos, os jogadores do Al-
vinegro foram punidos 65 
vezes, sendo 60 amarelos e 
cinco vermelhos.

Outro time que anda 
com nervos à flor da pele é 
o Avaí. No levantamento fei-
to pelo Espião Estatístico, o 
time catarinense aparece na 
segunda posição, com média 
2,79 advertências na tem-
porada. O Leão disputou 28 
partidas em 2019 e levou 78 
cartões no total (77 amarelos 
e 1 vermelho).

Em seguida vem a du-
pla Fla-Flu. Em 27 jogos, o 
Rubro-Negro foi punido em 
75 ocasiões (71 amarelos e 4 
vermelhos), o que corres-
ponde uma média de 2,78 no 
ano. Em quarto no ranking, 
o Fluminense tem média um 
pouco menor (2,74 no ano), 
porém teve mais jogadores 

advertidos com cartão ver-
melho: cinco, no total. Em 
números absolutos, o Trico-
lor carioca fica atrás apenas 
do Atlético-MG, com seis 
atletas expulsos em 2019.

O MAIS
DISCIPLINADO
Por outro lado, o time 

mais disciplinado dentre os 
20 clubes do Brasileirão é o 
Corinthians, com 49 cartões 
(48 amarelos e 1 vermelho) 
em 30 jogos (média de 1,63 
por ano). O Ceará também 
merece destaque neste que-
sito. 

Os atletas do Vozão 
participaram de 28 jogos, 
foram amarelados 45 vezes 
e levaram dois vermelhos, 
a segunda menor média de 
cartões na temporada: 1,68.

Quando analisamos os 
números de cartões no Cam-
peonato Brasileiro, o time 
mais indisciplinado é o Fla-
mengo, com 15 amarelos. O 
Santos figura em segundo no 
ranking, com 14 cartões (13 
amarelos e 1 vermelho). Grê-
mio e Botafogo, ambos com 
12 advertências (todos ama-
relos) completam o G-4 das 
equipes mais punidas com 
cartões na Série A.

INDISCIPLINA | Equipe catarinense, Bota, Fla e Flu são as mais indisciplinadas no ano
Foto: Divulgação

LIBERTADORES

Conmebol divulga datas e horários
dos jogos das oitavas de final

VASCO

Andrey ganha atenção e
pode voltar a ser titular

SÉRIE B

Cuiabá sofre gol no fim, 
empata com o Oeste, 
mas segue invicto

MERCADO

Diretor do Milan veta 
contratação de Everton, do 
Grêmio, diz site italiano

Foto: RepRoDução

Foto: Divulgação

Foto: assCom

Confrontos das oitavas da Libertadores com datas e horários 

Andrey ganha atenção de Luxemburgo e pode voltar a ser titular do Vasco 

Em quatro jogos, Dourado teve duas vitórias e dois empates 

DA REPORTAGEM

Após sorteio realizado 
na noite da segunda-feira, a 
Conmebol anunciou nesta 
terça-feira as datas e os ho-
rários dos confrontos das oi-
tavas de final da Libertado-
res, programados para julho, 
depois da realização da Copa 
América. Os locais, entretan-
to, ainda não foram defini-
dos pela entidade.

Melhor campanha da 
fase de grupos, o Palmeiras 
fará o primeiro jogo diante 
do Godoy Cruz no dia 23 de 
julho (terça-feira), às 20h30, 
na Argentina. O duelo da 
volta acontece uma sema-
na depois, em São Paulo, 
e na mesma faixa de hora. 
Também no dia 23, mas um 
pouco mais cedo, às 18h15, 
o Cruzeiro vai à Argentina 
enfrentar o River Plate. O 
segundo jogo está marcado 
para o dia 30 em horário 
igual, porém, em Belo Hori-
zonte.

Na quarta-feira, dia 24, 
o Internacional faz o jogo da 
ida diante do Nacional em 
Montevidéu, no Uruguai, 
enquanto a volta acontece no 

DA REPORTAGEM

Depois de fazer apenas 
um ponto em quatro roda-
das no Campeonato Brasilei-
ro, o Vasco aposta na chega-
da de Vanderlei Luxemburgo 
para organizar a casa e fazer 
com que o time conquiste 
a primeira vitória já no do-
mingo, contra o Avaí, em São 
Januário. Para o confronto, o 
técnico deve fazer mudanças 
na equipe e incluir Andrey 
na lista.

Cria de São Januário, 
o volante não teve muitas 
oportunidades com Alberto 
Valentim nessa temporada 
e chegou a ficar de fora até 
do banco de reservas. O fato 
causou indignação de alguns 
torcedores que gostariam de 
vê-lo como titular da equipe 
e não sabiam o que estava 
acontecendo, mas era op-
ção do treinador. Segundo 
pessoas do clube, Valentim 
achava que Andrey não se 
concentrava nas partidas.

Com a saída do trei-
nador, as coisas mudaram. 
Durante as reuniões com al-
guns profissionais do depar-

DA REPORTAGEM

O Cuiabá segue invicto 
na Série B do Brasileiro. Na 
noite de terça (14), na Arena 
Barueri, o Dourado empa-
tou por 1 a 1 com o Oeste-SP, 
pela quarta rodada da com-
petição nacional. 

Com o resultado, o time 
comandado pelo técnico Ita-
mar Schülle chegou aos oito 
pontos, ocupando a segunda 
posição.

Os gols da partida fo-
ram marcados por Jean Pa-
trick, aos 30 minutos do pri-
meiro tempo, para o Cuiabá, 
em um belo chute de fora da 
área, no ângulo do goleiro 

DA REPORTAGEM

O Milan desistiu de 
Everton, do Grêmio. É o que 
noticia a imprensa italiana 
nesta quarta-feira. Segundo 
o site da TV Sport Mediaset, 
o diretor-executivo do clube 
rossonero, Ivan Gazidis, ve-
tou a contratação do camisa 
11 gremista. A publicação diz 
que os motivos são os custos 
da operação e possíveis co-
missões e destaca que “negó-
cios com clubes brasileiros 
são sempre complicados”.

Everton era apontado 
como o “ficha um” no mer-
cado brasileiro na lista de 
reforços de Leonardo, dire-
tor técnico do Milan. O in-
teresse, no entanto, não vai 
resultar em uma negociação 
concreta com o Grêmio. Esse 
seria o terceiro “não” do ho-
mem forte do Milan ao ex-
-lateral, que também tentou 
as contratações de Ibrahi-
movic e Fabregas na janela 
de inverno europeia, destaca 

dia 31 em Porto Alegre, com 
as duas partidas marcadas 
para as 18h15. Nas mesmas 
datas, o Flamengo encara 
o Emelec e o Athletico-PR 
pega o Boca Juniors. Os dois 

tamento de futebol do Vasco, 
Vanderlei Luxemburgo pro-
curou saber a situação de An-
drey e mostrou interesse em 
aproveitá-lo. No treino desta 
terça-feira, no CT do Almi-
rando, o treinador fez ques-
tão de entrar em campo para 
conversar com o jogador que 

do Oeste-SP. Porém, o casti-
go veio aos 42 da etapa final, 
quando Bruno Paraíba, de 
cabeça, deixou tudo igual.

O Cuiabá mostrou su-
perioridade da partida. Es-
tava melhor em campo e 
chegou ao primeiro gol. Na 
segunda etapa, teve algumas 
chances de contra-ataque, 
mas, na base da pressão, o 
Oeste-SP buscou o empate 
nos minutos finais.

O Dourado terá agora 11 
dias de recuperação e prepa-
ração até a próxima rodada, 
já que só volta a jogar no dia 
25, às 10h, contra o Coritiba, 
no Estádio Couto Pereira, ca-
pital paranaense.

o site. O próximo alvo dos 
italianos é o francês Allan 
Saint-Maximin, do Nice. 
Desde dezembro passado, o 
Milan mantinha contato com 
o estafe do Everton, confor-
me apurou o GloboEsporte.
com. O atacante é agencia-
do pelo empresário Gilmar 
Veloz, que tem boa relação 
com o Milan. O empresário, 
inclusive, era quem cuida-
va da carreira de Alexandre 
Pato quando o atacante foi 
do Inter para o clube italiano 
em 2007.

No ano passado, Ever-
ton renovou contrato com 
o Grêmio até 2022 e sua 
multa rescisória beira os 80 
milhões de euros (R$ 356,6 
milhões, na cotação atual). 
O clube gaúcho, porém, já 
informou que está disposto a 
abrir negociação por metade 
desse valor. O Manchester 
City é outro clube de olho no 
jogador de 23 anos, mas até o 
momento não sinalizou com 
nenhuma oferta.

embates, no entanto, aconte-
cem um pouco mais tarde, às 
20h30. Único confronto da 
quinta-feira, o Grêmio faz a 
primeira partida diante do 
Libertad em Porto Alegre, no 

teve boa participação na ati-
vidade.

Em 2019, Andrey par-
ticipou de apenas oito par-
tidas, sendo que duas como 
titular. Pelo Vasco, ele pode 
completar o seu jogo de nú-
mero 50 no próximo domin-
go, às 18h, contra o Avaí, em 

dia 25, e a decisão fica para 
o dia dois de agosto, quan-
do as equipes duelam em 
Assunção, no Paraguai. Os 
dois embates acontecem às 
20h30.

São Januário.
Com contrato até de-

zembro de 2021, Andrey era 
visto como um dos joga-
dores mais valorizados do 
elenco. No início do ano, o 
Vasco recusou propostas de 
Bordeaux e Sampdoria pelo 
volante.
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Cães e gatos sempre estão à disposição para encontrar um novo lar! 

APAMS promove mais uma feira de adoção
NILCEIA COSTA

nilceiacamposcosta@hotmail.com

A Associação Protetora dos 
Animais do Município de Si-
nop (APAMS), entidade sem 
fins lucrativos que luta pelos 
direitos dos animais e pela 
conscientização da popula-
ção quanto ao abandono e 
aos maus tratos, promove 
mais uma feita de adoção 
neste sábado (18), no pátio da 
agropecuária Campo e La-
voura.

Fundada em agosto de 
2005 por um grupo de pes-
soas que voluntariamente 
se mobilizaram nessa defe-
sa, a Associação atende em 
torno de 200 animais (cães 
e gatos), entre os que estão 
em tratamento e os que são 
resgatados diariamente. Esse 
número representa uma su-
perlotação e impossibilita o 
acolhimento de novos ani-
mais. Para tentar diminuir 
esse número, a instituição 

promove feiras para adoção. 
Os interessados devem ter 
consciência de que a adoção 
requer responsabilidade e 
gera custos. Segundo a pre-
sidente da Associação, há 13 
anos, Luciane Prante Chia-
rello, alguns cuidados devem 
ser levados em conta no mo-
mento da adoção.

“A adoção de um amigo é 
muito simples, porém al-
guns cuidados são impor-
tantes, como ter quintal fe-
chado com local para que ele 
possa se abrigar da chuva e 
sol; no caso de filhotes, cum-
prir o calendário de vacinas; 
quando atingir a maioridade 
de maturidade sexual, levar 
para castração; ter condição 
de manter esse animalzinho 
sabendo que vai gerar um 
custo na família”, explica.

“Eu não posso resgatar um 
animalzinho, muitas vezes 
destruído, gastar um valor 
alto com ele, e entregar para 
uma pessoa irresponsável, eu 

CUIDADO ANIMAL | Objetivo da associação é encontrar um lar para cães e gatos abandonados
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SINOP

Vendedor é assassinado a tiros em residência

EDUCAÇÃO???

UFMT, IFMT, Unemat e escolas aderem à 
mobilização contra bloqueios de recursos 

TERRA NOVA DO NORTE

Delegacia recebe 
voluntariado para 
reforma do prédio

SINOP

Sebrae realiza Startup 
Day 4.0, o maior evento 
de inovação

Homem foi assassinado dentro de residência 

Foto: aRte/divulgação

Expectativa é que 650 pessoas passem pelo evento nos dois dias 

Instituições federais se mobilizaram em cobrança 

População única transforma em realidade melhoria de delegacia 

DA REPORTAGEM

Um vendedor foi assas-
sinado a tiros em uma resi-
dência localizada na Rua das 
Ameixeiras, no Jardim Ce-
leste, em Sinop. Luiz Carlos 
Lidani, 33 anos, teria sido 
morto por volta das 12h de 
terça-feira, mas o corpo só 
foi localizado no final da 
noite.

Com o desaparecimen-
to da vítima, uma pessoa liga-
da à família foi à residência – 
que teria sido arrombado – e 
encontrou o corpo. “Por falta 
de contato com a vítima, al-
guém adentrou a casa e a en-

DA REPORTAGEM

Instituições federais, 
estaduais e municipais de 
educação em Mato Gros-
so aderiram à mobilização 
nacional contra o bloqueio 
de 24,84% dos recursos para 
a educação anunciado pelo 
Ministério da Educação 
(MEC). Entidades ligadas a 
movimentos estudantis, so-
ciais e a partidos políticos 
e sindicatos convocaram a 
população para uma greve 
de um dia contra as medidas 
na educação anunciadas pelo 
governo do presidente Jair 
Bolsonaro.

Nesta quarta-feira (15), 
alunos e professores reuni-

DA REPORTAGEM

Terra Nova do Nor-
te teve ação voluntária de 
populares para reformar o 
prédio da delegacia muni-
cipal do município. O mo-
vimento contou com ajuda 
de policiais civis e membros 
do Conselho de Seguran-
ça (Conseg). As doações dos 

DA REPORTAGEM

 O Sebrae Mato Gros-
so, com apoio da CDL Sinop 
realiza na sexta (17) e sába-
do (18), em Sinop, o Startup 
Day 4.0. Serão dois dias de 
palestras, debates, networks 
e exposição de empresas do 
ramo. Realizado no Centro 
de Eventos Dante Martins 
de Oliveira, a programação 
voltada a microempresas e 
potenciais empreendedores, 
tem como objetivo consoli-
dar a inserção de Sinop e re-
gião no ecossistema de ino-
vação mundial.

“Escolhemos Sinop 
para sediar o Startup Day 4.0, 
maior evento sobre Startup 
e inovação em Mato Grosso, 
pois a região é um grande 
polo de inovação, que tem 
o DNA de colonizadores vi-
sionários e a comunidade 
é extremamente engajada. 
Nesses últimos três anos de 
gestão do projeto, as ações 
estavam mais voltadas para 
Cuiabá, mas realizando ações 
esporádicas em algumas ci-
dades, principalmente em 
Sinop, tivemos expectativa 
de público superada. Por isso, 
é o lugar certo para receber 
este grande acontecimento”, 
destacou o gestor do proje-
to Startups em Mato Grosso, 
Fernando Pscheidt.

O evento é a oportuni-
dade para que a comunidade 
de startups faça muito ne-
tworking e com isso seja es-
timulada à mudança de min-
dset dos novos e tradicionais 
empreendedores. Realizado 
pelo Sebrae, o Startup Day 
4.0 tem como parceiros a Co-
munidade HubNorte e Asso-
ciação Brasileira de Startups 
(ABStartups). A expectativa é 
que 650 pessoas passem pelo 
evento nos dois dias.

Serão 20 palestrantes, 
falando sobre empreende-
dorismo e inovação, em en-
contros com startups mato-
-grossenses, que já fazem 
sucesso em outros mercados, 
e com outras que buscam 
a consolidação local. Com-
pondo um desses painéis, a 
empresa WEBPAGO, natural 
de Sinop, está há seis meses 
contribuindo com os peque-
nos negócios da região.

“Começamos como 
uma empresa de cobrança, 
mas hoje é um meio de pa-
gamento e estamos entrando 
agora também no meio uni-
versitário”, contou o empre-
sário Rodrigo Paiva. Segundo 
ele, o evento traz oportuni-
dades para empresários lo-
cais terem contato com pes-
soas que possivelmente não 
teriam se não fosse o Startup 
Day 4.0.

ram-se na Praça Alencastro, 
em Cuiabá, em um ato polí-
tico. Segundo o Governo Fe-
deral, a queda na arrecada-
ção obrigou a contenção de 
recursos. O bloqueio deverá 
voltar a ser validado poste-
riormente.

De acordo com o MEC, 
o bloqueio é nas chamadas 
despesas discricionárias — 
aquelas consideradas não 
obrigatórias, que incluem 
gastos como contas de água, 
luz, compra de material 
básico, contratação de ter-
ceirizados e realização de 
pesquisas. O valor total con-
tingenciado, considerando 
todas as universidades, é de 
R$ 1,704 bilhão.

materiais necessários para a 
reforma vieram de comér-
cios locais. A reforma que 
durou seis meses terminou 
em abril deste ano.

O projeto inicial seria 
apenas para instalar grades 
nas janelas e portas feitas 
por um serralheiro, que não 
cobrou mão de obra pelo 
serviço. A partir daí os in-

controu já falecida. Pela aná-
lise que fizemos, da rigidez 
do corpo, (ocorreu) há cerca 
de 12 horas”, explicou o pe-
rito Fabiano Cardoso ao site 
Só Notícias.

No local, foram encon-
tradas 11 cápsulas de calibre 
380. Um investigador da 
Polícia Civil confirmou que, 
ao menos, 10 perfurações 
foram identificadas, preli-
minarmente, no corpo. A 
Perícia Oficial e Identificação 
Técnica (Politec) removeu a 
vítima para o Instituto Médi-
co Legal (IML). Lidani traba-
lhava em uma empresa em 
Sinop.

estaria jogando meu traba-
lho, minha dedicação toda, 
fora, além de comprome-
ter totalmente a vida desse 
animal. Não seria justo nem 
com nosso trabalho muito 
menos com a vida desse ani-
mal”, pontua Luciane.

Ainda segundo a presiden-
te, a instituição se mantém 
hoje, depois de muita luta 
sem nenhum tipo de repas-
se, com uma certa ajuda da 
Prefeitura e da Câmara com 
repasses de emendas impo-
sitivas.

“Ainda assim não é o sufi-
ciente, está longe de ser, in-
clusive nós temos que cons-
truir uma sede nova, pois 
estamos num espaço minús-
culo, onde não há condições 
adequadas de atendimento, 
comprometendo a saúde dos 
animais com a proliferação 
de doenças infectocontagio-
sas, e as doações da socieda-
de, ajuda de pessoas civis e 
jurídicas”, completou.

NOVA AMBULÂNCIA 
EM CLÁUDIA...

A prefeitura de Cláudia foi contemplada com uma 
ambulância, tipo A. Esse veículo faz parte de um projeto 
realizado pelo Ministério da Saúde que tem por objetivo 
melhorar o atendimento em diversas cidades. A aquisi-
ção visa auxiliar com maior conforto e eficiência pacien-
tes acamados e pessoas que necessitam de fisioterapia. A 
secretária de Saúde Eli Rizzi, destacou que o veículo rece-
bido é de grande importância, em especial porque a frota 
municipal já está com “um bom tempo de uso”. Esse fato 
acaba acarretando uma grande demanda de manutenção 
causando um custo adicional para os cofres públicos.A 
ambulância tipo A é um automóvel destinado ao trans-
porte de pacientes que não apresentam risco de vida e 
para remoções simples e de caráter eletivo.

CHIPAGEM ANINAL 
EM MUTUM...
Acontece no próximo sábado (18), a 

partir das 8h no PSF Flor do Cerrado, EM 
Nova Mutum, a 4ª fase da Campanha de 
Chipagem Animal que está sendo reali-
zada pela Secretaria de Saúde. Até agora 
cerca de 1.200 animais (cães e gatos) fo-
ram chipados. O registro através do chip 
tem por objetivo identificar todos os da-
dos de cães e gatos como; proprietário, 
histórico, situação vacinal dentre outras 
informações. De acordo com a coordena-
dora da Vigilância em Saúde, Jerusa Vi-
drik, a população entendeu a importância 
de aderir à campanha.

ESPETÁCULO 
EM PEIXOTO...
O Departamento Municipal de Cultura 
de Peixoto de Azevedo convida a todos 
para assistirem o Espetáculo Fiu Fiu - 
Um encontro entre pássaros, uma obra 
que está ganhando espaço em vários 
encontros e festivais internacionais, 
até neste exato momento está confir-
mada nos estados de Minas Gerais, 
Mato Grosso, Rio Grande do Sul e São 
Paulo, no exterior Turquia, Angola e Ro-
mênia A apresentação acontecerá nes-
te sábado dia 18 de Maio as 16h00 com 
entrada gratuita no Centro Cultural 
Luiz Gonzaga em Peixoto de Azevedo.

divulgação

vestigadores decidiram pela 
construção de um cofre na 
unidade para guardar pro-
dutos de apreensões.  

No decorrer desse tem-
po, o Conseg se juntou na 
ação e sensibilizou o comér-
cio para ajudar na conclusão 
da reforma abrangendo mu-

ros que estavam desabando, 
instalação de portão eletrô-
nico, pedra brita no pátio, 
troca de tomadas e interrup-
tores, revisão em pontos de 
instalação elétrica e internet, 
reparação de torneiras e pin-
tura interna e externa na par-
te da frente.
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Produtores rurais cobram aplicação do Fethab em estradas 

Produtores rurais fazem manifestação e 
entregam carta de reivindicação ao governo

DA REPORTAGEM

Cerca de 1,5 mil produtores 
rurais realizaram uma mani-
festação no Centro Político 
Administrativo (CPA), nesta 
quarta-feira (15), em Cuiabá. 
Eles protestaram contra a de-
cisão do governo do estado 
de impor tributo à produção 
de milho. 

Também reivindicaram 

que os recursos do Fundo 
Estadual de Transporte e Ha-
bitação (Fethab) sejam aplica-
dos na pavimentação e recu-
peração de estradas.

Os agricultores caminha-
ram até Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso (ALMT), 
onde entregaram um carta de 
reivindicações aos deputados. 
Depois, seguiram a pé até 
o Palácio Paiaguás e a carta 

Mato grosso | Carta também foi entregue ao governo do estado. Entre as reivindicação está a taxação 
do milho e aplicação do Fethab em estradas.

Foto: AprosojA/AssessoriA

do”. Segundo os agricultores, 
a principal cobrança feita por 
este movimento é a aplica-
ção dos recursos advindos do 
pagamento do Fethab em es-
tradas, conforme o fim para 
o qual o tributo foi criado. 
Confira, abaixo, alguns pon-
tos de reivindicação da carta 
entregue ao governo:

Imediata extinção do Fe-
thab Milho;

Destinação de 100% dos re-
cursos arrecadados pelo Fe-
thab commodity (1 e 2) para 
transporte e habitação, aten-
dendo aos objetivos para os 
quais o fundo foi criado;

Apresentação das medidas 
concretas que estão sendo to-
madas e seus impactos para 
adequação do tamanho da 
máquina pública ao cresci-
mento da arrecadação;

Desburocratização no âm-
bito da Secretaria de Fazenda, 
Secretaria de Meio Ambiente, 
Instituto de Defesa Agrope-
cuária, Instituto de Terras e 
demais órgãos estaduais que 
tenham interface com a pro-
dução agropecuária;

Declínio à participação do 
estado em quaisquer projetos 
que envolvam Organizações 
Não Governamentais dire-

tamente ligadas a ações que 
limitem direitos dos cidadãos 
mato-grossenses (Moratória 
da Soja, Manifesto do Cerra-
do, PCI - Produzir, Conservar 
e Incluir etc.);

Viabilizar, em lei, a parti-
cipação efetiva das entidades 
do setor produtivo nos Con-
selhos de fiscalização da apli-
cação dos recursos do Fethab, 
estadual e municipal.


