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Deve começar em junho a reforma do prédio que abrigará a sede da Divisão Central de negócios da Fendt no Brasil. A fabricante de máquinas agrí-
colas escolheu Sorriso para ser o berço da empresa no Brasil e anunciou as operações no país no mês passado.       Página -7

FENDT

Fabricante alemã de tratores deve
investir R$ 30 milhões em Sorriso

PALMEIRAS X SANTOS

Assembleia:
Verba
Indenizatória
causa atrito
Projeto de lei apresentado pelo 
deputado Ulysses Moraes que 
trata sobre a redução de 50% no 
gasto com Verba Indenizatória 
vem causando um certo descon-
forto entre os parlamentares na 
Assembleia. Mas o embate co-
meçou com troca de farpas entre 
o autor do projeto e a presidente 
em exercício, deputada Janaína 
Riva.                                       Página  - 3

O jogo entre Palmeiras e Santos, neste sábado, às 18h, no Pacaembu, pela quinta rodada do Bra-
sileirão, pode ter um duelo à parte.                                                Página -6

ACIDENTE

NOVA MUTUM

Carretas
colidem e
pegam fogo

Investimento
em Parque
Tecnológico

Duas carretas pegaram 
fogo após uma grave colisão no 
fim da tarde de quinta-feira, na 
BR-163, em Nobres. De acordo 
com a Rota do Oeste, o acidente 
envolveu três carretas. Apesar 
da gravidade do acidente, os 
três motoristas não sofreram 
ferimentos e passam bem.

                              Página - 7

O vice-prefeito de Nova 
Mutum, Leandro Felix, participou 
de uma reunião em Brasília para 
viabilizar investimentos através 
da Financiadora de inovação e 
Pesquisa (Finep) para o Par-
que Tecnológico. A reunião foi 
articulada pelo deputado federal 
José Medeiros e o secretário de 
Planejamento e Assuntos Estra-
tégicos Mauro Manjabosco
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Dudu e Soteldo: duelo de baixinhos



O que seu filho tem feito na internet?
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facilidade.
Os casos de problemas envolven-

do esse público são extremamente 
comuns e, infelizmente, muitos deles 
não apresentam um bom desfecho.

Deixe a privaci-
dade de lado e acom-
panhe o que seu filho 
faz na internet, com 
quem conversa, o 
que conversa e fique 
atento a qualquer 
coisa que possa pa-
recer anormal. É 
muito melhor você 
dedicar um pouco do 
seu tempo, acompa-
nhar os hábitos on-
line de seu filho do 
que deixá-lo “livre” e 

correndo riscos que você pode evitar 
sem maiores dificuldades.

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!

Navegar na internet, hoje em dia, 
é algo extremamente comum. Sites, 
portais, redes sociais, comunicadores 
instantâneos, enfim, os recursos dis-
poníveis parecem não ter fim. E em 
um mundo cada vez 
mais tecnológico as 
crianças estão tendo 
contato com a gran-
de rede cada vez 
mais cedo.

Para muitos pais 
permitir acesso não 
supervisionado aos 
filhos à essa tecno-
logia parece uma 
excelente opção 
para que os mesmos 
fiquem “tranquilos”. 
Para outros é difícil 
fazer qualquer tipo de controle, seja por 
falta de conhecimento ou de tempo.

A pergunta que eu costumo fazer e a 
maioria dos pais não consegue respon-
der é bem simples: o que seu filho tem 
feito na internet? Caso você não saiba 
exatamente a resposta, é bom se preo-
cupar.

Você precisa ter em mente que é 
possível encontrar qualquer conteúdo 
e todos os tipos de pessoas, e que crian-
ças e adolescentes podem ser engana-
dos e influenciados com muito mais 
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O obscurantismo agressivo do governo Jair Bolso-
naro (PSL) converteu o crucial debate sobre o financia-
mento do ensino superior público, já tardio no país, em 
um confronto de bandeiras ideológicas.

Apenas no quinto mês de seu mandato, o presi-
dente viu ruas das capitais e de grandes cidades se en-
cherem na quarta-feira (15) de manifestantes em defesa 
da educação e contra o corte de recursos das universida-
des promovidos por sua administração —cujo desgaste 
precoce ficou ainda mais evidente. Protestos populares 
se tornaram comuns na paisagem brasileira a partir das 
jornadas de 2013, e seu impacto avassalador sobre a po-
lítica não se limita à contribuição decisiva para o impe-
achment de Dilma Rousseff (PT). Agora alvo dos atos, 
Bolsonaro optou, a seu estilo, por acirrar os ânimos.

Milhares que foram às ruas seriam, em suas pala-
vras, “idiotas úteis”que estariam sendo “usados como 
massa de manobra”, além de incapazes de efetuar uma 
simples conta de multiplicação.

Não se duvide das deficiências do aprendizado 
nacional, tampouco do oportunismo de forças oposi-
cionistas que aproveitaram o momento inclusive para 
atacar a reforma da Previdência Social. Entretanto as 
manifestações se pautaram por uma causa pertinente 
—o governo que mal começou representa, sim, ameaça 
à educação.

Para mencionar apenas a motivação original dos 
protestos de quarta, o bloqueio de verbas para o ensi-
no superior foi apresentado, numa entrevista infame 
do ministro Abraham Weintraub, como uma represália 
a universidades que estariam promovendo “balbúrdia”, 
citando três delas como exemplo.

Tratava-se de mera bravata, pelo visto, dado que 
logo se anunciou um contingenciamento linear, para 
todos os estabelecimentos federais. Mas o ministro 
escancarava ali tanto despreparo como intenções per-
secutórias, o que não se desfaria depois com analogias 
pueris entre recursos e bombons.

Fato é que o colapso orçamentário do governo fa-
talmente atingiria as universidades federais, que passa-
ram por um vigoroso e temerário processo de expansão 
a partir do final da década passada.

A redução de 30% do repasse do Tesouro Nacional 
para custeio e investimentos é sem dúvida dramática 
para as instituições. Mesmo que se consiga atenuar o 
arrocho neste ano, as perspectivas futuras nada têm de 
promissoras —o que vale para todo o setor público.

A agenda de ajustes passa por temas espinhosos 
como o regime previdenciário dos servidores, a cobran-
ça de mensalidades e a profissionalização da governança 
dos estabelecimentos, hoje sujeitos a excessiva politiza-
ção. O governo Bolsonaro, infelizmente, ainda não se 
mostrou à altura de discussões bem mais básicas nessa 
seara.

Editorial

Idiotia inútil

Ranking dos Políticos - Facebook

pactuadas, o que condiz com o uso das áreas 
que lhe são permitidas. Ao possuir um veículo 
de grande porte, terá que estar sempre atento 

para que o uso do seu automóvel não inviabili-
ze a manobra dos carros próximos, e, tampouco 
prejudique a abertura das portas e manobra dos 
veículos vizinhos.

O bom senso deve imperar nesses casos! Em 
casos extremos em que o veículo não consiga se 
adequar as especificações da vaga, ou prejudi-
car manobras dos demais moradores invadindo 
em demasia a área comum, o proprietário pode 
ser compelido a deixar de usar a vaga, caso seu 
direito passe a prejudicar os demais usuários. 

Outro ponto que merece destaque é a entre-
ga das vagas de garagem com metragem infe-
rior ao permitido em lei. A maioria dos contratos 
prevê que as vagas entregues serão compatíveis 
com veículos de médio porte, cabendo ao me-
morial descritivo especificar a metragem das 
unidades.

Atenção! Em Cuiabá a disciplina do tamanho 
das vagas de garagem é da Lei Complementar nº 
102/2003, disciplinando as seguintes especifi-
cações para garagens particulares individuais: 
largura útil mínima de 2,50m, profundidade mí-
nima de 4,50m, altura livre mínima de 2,20m, 
além de demais informações. Vide artigos 58 
e 59 da legislação municipal. A não adequação 
das vagas ao Código de Obras e Edificações Mu-
nicipal é outro fator que inviabiliza o uso vaga 
pelo proprietário.

Em caso de violação a legislação vigente e 
as regras pactuadas no contrato, o consumidor 
terá que acionar a incorporadora/construtora 
para adequações necessárias, ou reclamar seus 
direitos pela via judicial com acompanhamento 
de um advogado(a).

Lembre-se que a vaga de garagem é tão im-
portante quanto o apartamento ou a casa que 
está sendo adquirido. Visite a vaga de garagem 
antes de finalizar a compra, teste se os seus ve-
ículos conseguem se encaixar na vaga e faça 
teste de manobra, para evitar conflitos futuros. 
No caso de aquisições na planta só resta ao pro-
prietário, checar se a vaga que lhe foi entregue, 
atende as especificações do contrato e da legis-
lação vigente.

KEIT DIOGO GOMES É ADVOGADA E PRO-
FESSORA DE DIREITO NA UFMT

Vagas em garagens de condomínios

DELAÇÃO E IMPUNIDADE
Dizendo-se indignada com a progressão 

de regime concedida ao ex-governador Sil-
val Barbosa, a senadora Selma Arruda afir-
mou que, nos moldes atuais, a colaboração 
premiada é um incentivo ao crime do cola-
rinho branco. Para ela, políticos corruptos 
permanecerão tentados a reincidir na práti-
ca, já que a punição é leve. Silval, por exem-
plo, foi acusado de desviar R$ 1 bilhão dos 
cofres públicos e ficou menos de quatro anos 
preso, entre o regime fechado e domiciliar. 
Na quarta (15), ele teve decisão favorável a 
progressão de pena, e passar para o semia-
berto. 

LUVA DE PELICA
Efusivo na defesa do Governo Bolsonaro, 

o deputado federal José Medeiros rebateu, 
com luva de pelica, as críticas do senador 
Jaime Campos ao bloqueio no orçamento da 
Educação do País. O democrata classificou 
a medida como “atraso”. Medeiros disse que 
Jaime é “parceiro” e que ajudará o Governo 
nas reformas da Previdência e tributária. E 
lembrou dos tempos em que os Campos es-
tiveram no poder em Mato Grosso, quando 
houve atraso nos salários dos professores. 
“Esse é o estilo dele. Sei que vai ajudar go-
verno na reforma da previdência e tributá-
ria”, disse.

DINHEIRO PÚBLICO
O deputado Romoaldo Jr. afirmou ser con-

trário à redução de 50% na verba indenizatória 
paga aos parlamentares, atualmente fixada 
em R$ 65 mil mensais. A medida está prevista 
em um projeto de autoria do deputado Ulysses 
Moraes, que também pretende cobrar dos par-
lamentares a prestação de contas das despe-
sas contraídas no exercício de suas funções. 
Resistente ao projeto, Romoaldo alegou que é 
“muito difícil” juntar notas de todas as despe-
sas. Seria cômico, se não fosse trágico, ouvir 
de um parlamentar que não há condições de 
prestar contas de uma verba que é advinda de 
recurso público.

O Parlamento de Taiwan aprovou a legalização do casamento entre pes-
soas do mesmo sexo. Centenas de pessoas, que se reuniram do lado de fora 
da Casa para esperar a votação, comemoram a decisão que tornou o país o 
primeiro no continente asiático a reconhecer essa forma de união.

Existem incontáveis aplicativos que podem ajudar a 
monitorar as atividades dos filhos na internet e para 
restringir seu acesso à conteúdos impróprios. Use 
a tecnologia a seu favor. Caso não tenha o conheci-
mento necessário para tanto procure ajuda profis-
sional. A segurança de seus filhos deve ser colocada 
em primeiro lugar.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Tyrone Siu/ Reuters

KEIT DIOGO GOMES

Ao possuir um veículo de grande por-
te, terá que estar sempre atento para 
que o uso do seu automóvel não invia-
bilize a manobra dos carros próximos

Morar em condomínio implica em proximi-
dade com os vizinhos e divisão dos espaços co-
muns. Para além disso, tema que as vezes gera 
conflito entre a vizinhança ou com a construto-
ra/incorporadora se refere as vagas de garagem 
existente nos condomínios.

As vagas de garagem podem ser de dois ti-
pos tradicionais: as vagas vinculadas são aque-
las que já estão discriminadas na matrícula do 
imóvel, e, as vagas autônomas, que possuem 
matrícula própria no cartório de registro de 
imóveis, e, podem ser comercializadas de for-
ma independente da unidade imobiliária.

As vagas podem ainda contar numeração 
específica, vinculando-se à unidade residen-
cial, ou ainda ter caráter rotativo, ocasião em 
que “quem chegar primeiro, escolhe a vaga para 
estacionar”.

A primeira regra clara sobre vagas de ga-
ragem em condomínios residenciais, assegura 
que estas somente podem ser comercializadas 
ou alugadas entre os próprios condôminos. 
Regras gerais que disciplinam o uso das ga-
ragens devem ser tratadas pela Convenção de 
Condomínio e Regimento Interno. Em caso de 
omissão destes documentos, deverá ser reali-
zado assembleia específica para tratar sobre o 
assunto.Eis alguns exemplos que normalmente 
são tratados nestes documentos: proibição de 
usar as vagas como depósitos; proibição de uso 
das vagas por terceiros não residentes no con-
domínio; proibição de estacionar fora do local 
especificado nas vagas, proibição de lavar os 
veículos nas próprias vagas e etc. Em caso de 
descumprimento das regras pelos moradores, 
caberá ao síndico resolver o conflito, e, multar 
o infrator conforme o caso.

Merece destaque a situação dos veículos 
que extrapolam a metragem de suas vagas. A 
situação pode ocorrer primordialmente por 
dois fatores: veículos de grande porte que não 
se adequando a metragem padrão das vagas. E, 
ainda, vagas com metragem reduzida ao permi-
tido em lei. Vamos tratar abaixo de ambos os 
casos.

O proprietário do imóvel tem total liberdade 
para escolher seu veículo, qualquer que seja seu 
tamanho. Todavia, ao residir em condomínio 
edilício, obriga-se ao cumprimento das normas 

IMAGEM DO DIA

“A redução de 30% do repasse do Tesou-
ro Nacional para custeio e investimen-
tos é sem dúvida dramática para as 
instituições

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Audiência pública debate o fechamento das cadeias públicas 

Afirmação foi feita em reunião na AMM - Foto: Tchélo Figueiredo

Secom/mT
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EM MATO GROSSO

TRE busca apoio 
do TSE para 
ampliar biometria
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Atualmente o estado 
de Mato Grosso conta com 
69,69% do seu elitorado com 
a biometria cadastrada. Mas 
dos 141 municípios, 81 deles 
ainda estão distantes de nú-
meros expressivos.

Para isso o Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), 
através do seu presidente, 
o desembargador Gilber-
to Giraldelli, acompanhado 
de uma equipe técnica fo-
ram até Brasília, em busca 
de apoio do Tribunal Supe-
rior Eleitoral para tentar a 
aquisição de novos kits bio-
métricos, com o objtetivo 
de alavancar o cadastro dos 
mato-grossenses.

“Em Mato Grosso, já 
concluímos a revisão em 60 
municípios, incluindo os 
maiores colégios eleitorais, 
como, por exemplo, Cuiabá 
e Várzea Grande. Restam 81 
municípios, os quais pos-
suem 152 seções eleitorais 

pulverizadas e classificadas 
com índice de elevada com-
plexidade, seja por conta da 
infraestrutura, energia elé-
trica, espaço físico, conecti-
vidade e acessibilidade. Para 
avançar precisamos de mais 
kits biométricos e é nesse 
sentido que buscamos apoio 
do TSE”.

Presente na reunião, o 
secretário de tecnologia da 
informação do TRE, Luiz 
Cézar Darienzo, reforçou a 
necessidade de adquirir no-
vos kits biométricos. 

“A cada revisão vamos 
sofrendo baixa no quantita-
tivo de kits disponíveis para 
iniciarmos novos procedi-
mentos. 

Quando finalizamos o 
cadastramento biométrico 
em determinado município, 
alguns kits passam a integrar 
o patrimônio da zona eleito-
ral para garantir a continui-
dade dos trabalhos e outros, 
sofrem danos e desgastes por 
conta do uso e nem sempre é 
possível sua reparação”.

CARLOS NA REDE...
Em tom enigmático, quase atribuindo 

aEm tom enigmático, quase atribuindo a forças 
ocultas, mas do jeito que gosta de divulgar seus 
pontos de vista, o vereador do Rio Carlos Bolso-
naro (PSC), filho do presidente Jair Bolsonaro, 
postou ontem no Twitter frase em que dá a en-
tender que o mandato do pai estaria ameaçado. 
O 02 da família afirmou que “o que está por vir 
pode derrubar o Capitão eleito”, sem dar mais 
detalhes de qual seria o motivo. “Onde estão os 
caras feias, os identificadores de problemas, os 
escritores de cartas para aliados ‘desbocados’? 
O silêncio não tem nada a ver com a descober-
ta de seus devidos lugares. O que está por vir 
pode derrubar o Capitão eleito. O que querem é 
claro!”, afirmou em seu perfil.

PSDB EM CRISE...
De partido central na política lo-

cal, o PSDB saiu minúsculo após o fiasco 
eleitoral de Pedro Taques. Na esteira do 
fracasso tucano no Paiaguás, o partido 
perdeu também a disputa para o Sena-
do, com Nilson Leitão em quinto lugar. 
A legenda saiu também sem nenhum 
deputado federal. Distante do partido 
desde a derrota nas urnas, Taques até 
teve o nome cogitado como possível 
candidato ao senado, caso seja aberta a 
vaga de Selma Arruda. Hoje, com a poei-
ra baixando, já há quem defenda que é 
melhor o ex-governador nem aparecer 
como apoiador de ninguém para eventu-
almente não atrapalhar mais que ajudar.

MEDEIROS O 06...
O deputado José Medeiros (Pode-MT) 

aproveitou para surfar na onda do seu chefe 
Jair Bolsonaro (PSL) e, em reação aos pro-
testos em defesa da Educação, na quarta-
-feira (15), chamou de “velhacos” as pessoas 
ligadas a partidos políticos que estariam 
usando estudantes e professores para as 
manifestações. O político mato-grossense 
tem sido sistemático em fazer coro ao pre-
sidente. Principalmente, quando generaliza 
ataques. Seu discurso virulento mistura ar-
rogância, ódio, deboche e desprezo contra 
quem protesta contra o Governo.  Há quem 
ache que, nas redes sociais, Medeiros supe-
ra até os filhos de Bolsonaro na defesa in-
transigente do presidente. 

DIVULGAÇÃo

SISTEMA PRISIONAL

Fechamento de cadeias é contestado 
em audiência pública na Assembleia

ESTADO NA UTI

Mendes descarta repasse total de emendas aos deputados da AL

DA REPORTAGEM

A Comissão de Direi-
tos Humanos, Cidadania e 
Amparo à Criança, ao Ado-
lescente e ao Idoso da As-
sembleia Legislativa realizou 
audiência pública na tarde 
de quinta-feira (16) com a fi-
nalidade de debater o fecha-
mento das cadeias públicas e 
centros de detenção provisó-
ria, anunciado pelo governo 
estadual.Os trabalhos foram 
conduzidos pelo presidente 
da comissão, deputado João 
Batista (Pros), autor do re-
querimento para a realiza-
ção da audiência, que tam-
bém contou com a presença 
do presidente da Comissão 
de Segurança Pública, Elizeu 
Nascimento (DC). Ambos são 
da Segurança Pública – Ba-
tista é agente penitenciário e 
Elizeu, sargento aposentado 
da Polícia Militar.

FACÇÕES CRIMINOSAS 
Já na abertura dos de-

bates o deputado João Batis-
ta assinalou que o fechamen-
to de unidades irá agravar 
ainda mais o problema do 
sistema prisional em Mato 

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Mesmo depois de per-
der a disputa com os de-
putados estaduais sobre 
o pagamento da emandas 
impositivas, o governador 
Mauro Mendes (DEM), em 
reunião com os diretores da 
Associação Mato-grossense 
dos Municípios (AMM), vou 
a dizer que a situação vivida 
atualmente pelo Estado não 
é boa e que pagar a integra-
lidade das emendas está fora 
das condições do governo.

“Nos últimos 4 anos, 
apenas 28% das emendas 
foram pagas. A emenda é 

Grosso, além de aumentar a 
sensação de insegurança que 
aflige a sociedade.

“Já enfrentamos situ-
ações como a superlotação 
das penitenciárias, cami-
nhamos para uma situação 
na qual iremos colocar os 
reeducandos em condições 
insalubres e até desumanas, 
isso sem falar no esgotamen-
to físico e mental dos nossos 
profissionais do sistema pe-
nitenciário”, avaliou o parla-
mentar.

“Nortelândia, Alto Gar-
ças, Santo Antônio de Lever-
ger, Canarana, Arenápolis, 
Nobres, Rio Branco, Arapu-
tanga, Rosário Oeste e Cha-
pada dos Guimarães, estão 
na lista de Mauro Mendes 
para terem suas atividades 
encerradas, tudo isso para 
não cumprir uma decisão ju-
dicial e contratar servidores”, 
criticou.

De acordo com a Sesp/
MT, a ação adotada pelo go-
vernador, é justificada dada 
a situação econômico-finan-
ceira do Estado. “A nomea-
ção de servidores encontra-
-se vedada pelos decretos 
números 7 e 8, de 17 de ja-

importante, porque os de-
putados podem ajudar na 
execução de políticas públi-
cas, porque eles conhecem 
muito bem a realidade da 
maioria dos municípios do 
Estado. Entretanto, isso tem 
que ser feito dentro daqui-
lo que é possível”, reforçou 
o governador, justificando a 
medida também adotada por 
seu antecessor, Pedro Taques 
(PSDB). 

O governador disse 
ainda que a confirmação do 
pagamento só vai acontecer 
quando as contas do Estado 
estiverem mais consolida-
das. “Não podemos confir-
mar o pagamento daquilo 

Deputados entram em rota de colisão por causa de VI

Verba Indenizatória causa atrito na ALMT
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O projeto de lei resen-
tado pelo deputado Ulysses 
Moraes (DC) que trata sobre 
a redução de 50% no gas-
to com Verba Indenizatória 
vem causando um certo des-
conforto entre os parlamen-
tares na Assembleia Legisla-
tiva de Mato Grosso.

Essa acabou sendo a 
bandeira que elegeu o demo-
crata cristão e que agora quer 
instituicionalizar a redução 
de gastos dos parlamentares.

Mas o embate come-
çou com troca de farpas 
entre o autor do projeto e 
a presidente em exercício 
da ALMT, deputada Janaína 
Riva (MDB). A parlamentar 
utilizou na manhã de sexta-
-feira (17), suas redes sociais 
para criticar e chamar de 
“demagogo” o colega Ulys-
ses.

Segundo declaração da 
deputada em vídeo, há uma 
grande diferença entre “falar 
e fazer”.

“O que eu condeno é 
quando uma pessoa é na 
sua frente de um jeito e por 
trás é de outro, então isso 
me causa preocupação, uma 

pessoa que usa passagem da 
Assembleia, carro da Assem-
bleia, que hoje usa Verba In-
denizatória da Assembleia, 
que o seu chefe de gabinete 
usa Verba Indenizatória, usa 
mesmo? Mas prometeu aca-
bar com isso, e a minha pre-
ocupação é porque eu achava 
que ele seria um bom depu-
tado estadual”, diz trecho do 
vídeo.  A motivação da men-
sagem veio após o deputado 
Ulysses Moares emitir uma 
nota à imprensa atacando a 
família da deputada. “Desse 
sobrenome quero distância”, 
disse Moraes se referindo ao 
histórico de acusações e con-
denações do pai de Janaína, o 
ex-deputado José Riva.

A deputada questionou 
os ataques do colega parla-
mentar ao que se refere à sua 
família. “Isso mostra o quão 
limitado ele é, quando ofen-
de a minha família e não a 
minha atuação parlamentar. 
Muita gente me ligou para 
dizer que o pai dele também 
problemas, mas eu não vou 
fazer isso porque esse não é 
o meu perfil”, retrucou.

No vídeo a deputada 
ainda questionou de forma 
veemente os gastos feitos 
por Moraes, acusando o par-

TROCA DE FARPAS | Os deputados Ulysses e Janaína se atacam e clima fica quente na Assembleia
FoTo: ASSeSSoRIA ALmT

neiro de 2019, que tratam de 
medidas visando o equilíbrio 
das contas públicas, diante 
da situação de calamidade 
financeira”, justificou Alves 
das Flores.

Ele também anunciou 
para agosto próximo a inau-
guração do Complexo Peni-
tenciário de Várzea Grande, 
com 1008 vagas, obra que, 
segundo ele, deve “desafo-
gar” o sistema.

Os números, porém, di-
zem o contrário. Conforme 

dados do Conselho Nacional 
de Justiça (CNJ), as unidades 
prisionais mato-grossenses 
– há muito superlotadas – 
abrigam aproximadamente 
11,3 mil presos, entre provi-
sórios e condenados. Além 
disso, há mais de 11,5 mil 
mandados de prisão para 
cumprimento no estado.

“Basta cumprir um dé-
cimo desses mandados e a 
nova cadeia já estará lotada”, 
concluiu o deputado João 
Batista.

lamentar de não fazer aquilo 
que prega. “Gastar R$ 3.200 
com passagem aérea, R$ 9 
mil de Verba Indenizatória, 
sem apresentar nota fiscal, o 
que ele defendia, gastar R$ 
6 mil da Indenizatória do 
seu chefe de gabinete, usar o 
quadro de funcionários total 
Assembleia, tem três efetivos 
no gabinete, ele gasta quase 
R$ 100 mil de servidores que 
são indicados pelo gabinete, 
então não foi eu quem pro-
meti que ia transformar isso, 
não sou eu a demagoga, faz 
o que eu falo, mas não faça o 
que eu faço? Será que essa é a 
Assembleia que a gente quer 
ver?”, indagou Janaína.

O deputado não perdeu 
tempo e soltou um comuni-
cado onde diz que ser critica-
do por Janaina é sinal de que 
está no caminho certo e su-
geriu que ela com presidente 
da ALMT, deixe o projeto ir à 
votação em plenário.

“Ser criticado por Ja-
naina Riva, significa que es-
tou no caminho certo. Deste 
sobrenome, quero distância. 
Estou lutando e enfrentan-
do privilégios e mordomias 
oferecidos pela Assembleia 
Legislativa de Mato Grosso 
aos parlamentares e tenho 

muito orgulho disso. Se a 
Janaina Riva é contra, que 
deixe o projeto ser votado 
em plenário. Os deputados 

que são contra o projeto, que 
mostrem a cara para a po-
pulação, argumentem e não 
fiquem tentando desvirtuar 

a proposta, através da mídia. 
Venham para o plenário e se 
manifestem”, diz nota envia-
da à imprensa.

que o Estado não tem con-
dições financeiras para arcar.  
O que for combinado será 
cumprido”, acrescentou.

Mauro aproveitou a 
oportunidade ainda para pe-
dir uma cooperação das 141 
prefeituras de Mato Grosso 
para que as políticas públicas 
cheguem ao cidadão.

“Estamos trabalhando 
para que programas sejam 
desenvolvidos nos municí-
pios em parceria com o Esta-
do e que possam beneficiar a 
todos. O Estado está na UTI, 
mas temos condições de sair 
e as parceiras serão funda-
mentais nesse processo”, 
destacou.
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CHARGE DO DIA

Morre Grumpy Cat, gata ‘rabugenta’ 
que se tornou uma lenda da internet
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3/céu — pea. 6/famoso — viagem. 8/mal-estar.

Rodrigo Santoro dá 
beijão em Tatá Werneck 
no ‘Lady night’

Rodrigo Santoro foi ao “Lady night”, no 
Multishow, e deu um beijão em Tatá Werneck. 
Ela fez doce, mas o ator insistiu: “Vim aqui pra 
isso”, disse. Depois, ela se ajoelhou e agrade-
ceu “a graça alcançada”, no que foi acompa-
nhada por Rodrigo.  A apresentadora come-
çou a gravar a nova temporada do programa 
nesta segunda-feira, 13. A primeira convidada 
foi a atriz e cantora Larissa Manoela. Em seu 
perfil no Instagram, Tatá revelou que passou 
mal antes de entrar no palco e recebeu a ajuda 
de Larissa. Tatá, que está grávida de sua pri-
meira filha, deverá terminar os trabalhos em 
julho. O parto está previsto para outubro.

TV  e Entretenimento

Grumpy Cat, a “rabugen-
ta” felina que virou sensação 
na internet por parecer estar 
constantemente de cara fe-
chada, morreu aos sete anos.

Num comunicado, os do-
nos informaram que a gata 
morreu no dia 14 de maio de-
pois de apresentar complica-
ções decorrentes de uma in-
fecção urinária.

A gata do Arizona, nos 
EUA, ajudou “milhares de pes-
soas a sorrir”, diz o comunica-
do. Grumpy Cat, que significa 
“gata rabugenta”, é o apelido 
com o qual a gata ficou conhe-
cida – seu nome real era Tar-
dar Sauce. Ela ganhou fama 
na internet depois que fotos 
passaram a ser divulgadas 
em 2012. Rapidamente virou 
meme. Tabitha Bundesen, 
dona da gata, diz que a ex-
pressão facial de Tardar Sau-
ce foi causada por nanismo 
felino.

Grumpy Cat viajou pelo 
mundo fazendo aparições na 
televisão e, em 2014, até es-
trelou em seu próprio filme de 
Natal.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Técnico em Segurança do Trabalho, com 
experiência;
2-Recepcionista, com experiência, conhecimento 
pacote Office, fluência em língua inglesa;
3-Auxiliar de Eventos, conhecimento pacote 
Office, fluência em língua inglesa;
4-Jovem Aprendiz, 18 a 21 anos, residir no bairro 
Alto da Glória;
5-Auxiliar de Mecânica Industrial, com experi-
ência;
6-Soldador, com experiência;
7-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
8-Aux. Escritório, com experiência, para escritó-
rio de contabilidade;
9-Auxiliar de manutenção, com experiência;
10-Caseiro, com experiência, para o município de 
Poconé – MT;
11-Chapeador, com experiência;
12-Dedetizador, com CNH e disponibilidade para 
viagens; 
13-Operador de Máquinas Router, com experi-
ência;
14-Operadora de Caixa, com experiência;
15-Pessoa com Deficiência.
16-Representante Comercial, com experiência;
17-Técnico em Enfermagem;
18-Vendas, com experiência; 

Caso tenha alguma vaga ao qual se interessem fiquem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfil e são realizados das 07h30min 

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

ASSESSORIA EM RECURSOS HUMANOS
Rua dos Coqueiros, 1000 – Jd. Botânico

Fone: (66) 3531-2259 
Cel:(66) 9 9632-1922 / 9 9634-7208

www.adestec.org.br – email: rh@adestec.org.br

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 

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

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002800848900  088.378.879
279002800674200  593.764.901
279002700657000  041.875.411
279002701095500  029.831.881
279002700111200  725.917.571
279002800505400  029.960.891
279002701102900  043.800.441
279002701474000  405.569.481
279159700   10.976.963/0001
279002701043100  034.432.921
279002800890100  735.223.091
279002700885500  043.525.951
279002701443300  112.825.059
279002700392700  996.707.981
279002701412500  015.385.111
279002700769200  735.264.011
279002800763500  049.934.009
279002701000900  979.760.591
279002700988800  064.563.981
279002701311500  042.488.531
279002701433700  037.443.851
279002800566600  006.388.481
279002701358100  894.724.461
279002800657600  030.790.379
279002800287500  865.796.901
279002700545800  036.413.741
279002800890800  381.583.418
279002800717900  168.028.338
279002701235200  050.860.281
279002100260500  019.485.271
279002701379100  301.298.048
279002701448800  070.019.431
279002800808400  769.459.362
279002701299400  768.743.381
279002700950800  034.794.841
279030700   12.114.544/0001
279973100   10.637.383/0001
279045900000300  039.311.681
279002800861600  019.635.790
279002701306400  043.775.411
279002701249000  019.959.991
279002700947500  054.728.999
279002701467600  012.959.641
279002701045400  025.307.691
279002700944300  007.801.301

Unimed Norte de Mato Grosso Cooperativa de Trabalho Médico, inscrita no CNPJ/MF sob nº 73.967.085/0001-55, com sede a Rua 
das Nogueiras, nº 583, na cidade de Sinop, Estado de Mato Grosso, vem por meio desta, e após tentativa frustrada de localização, 
vem NOTIFICAR os beneficiários abaixo relacionados, a comparecerem na sede desta cooperativa no prazo máximo de (05) 
cinco dias a contar da data desta publicação, para que possam regularizar suas situações junto a esta empresa. Sendo estes os 
beneficiários:

CONTRATO   CPF/CNPJ
279002100209600  039.519.129
279002700430900  005.497.911
279002701487800  038.031.031
279002701439100  003.165.296
279002700958500  002.260.471
279002701380400  024.674.201
279002701000800  417.559.950
279002800528300  516.802.541
279002800320100  830.246.111
279002700322200  002.728.821
279002701410600  005.588.141
279002800725000  630.325.201
279002701272800  831.529.891
279002700760600  016.696.401
279002800854100  061.032.871
279002701160900  790.977.159
279002800514800  593.518.371
279002700682300  726.885.139
279002701401300  022.802.512
279002800276900  052.793.921
279002800276900  052.793.921
279002700665200  903.491.481
279002700147500  025.993.111
279389100021600  012.818.300
279002700752000  002.205.521
279002700661600  394.046.171
279002800248100  723.166.671
279002800863900  057.430.541
279028300                   13.558.243/0001
279002800647100  031.110.749
279002800812300  012.529.211
279002701430300  060.854.671
279002800290200  035.413.511
279002800653100  028.105.241
279002700744200  009.082.590
279002700586000  049.287.131
279002701132000  007.280.731
279002701467800  025.679.361
279002700250500  946.160.781
279002701311900  012.576.521
279002701043700  033.963.191
279002700426500  447.800.601
279002701385200  059.762.741
279002800496600  615.982.082

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019
O MUNICIPIO DE SORRISO – MT. TORNA PÚBLICO O RESULTADO 
DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 053/2019. 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 I A L I Z A D A N O 
FORNECIMENTO DE CARTUCHOS, TONNERS E KITS DE 
IMPRESSÃO COMPATÍVEIS NOVOS, NÃO REMANUFATURADOS, 
PARA SECRETARIAS MUNICIAIS DE SORRISO/MT, CONFORME 
ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA 
ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S).” CONFORME A SEGUIR, 
AMAURI ROBERTO DE ARAÚJO, CNPJ Nº 13.234.712/0001-17, 
ITENS VENCEDORA - 800798 R$ 18,95 - 821545 R$ 18,93, VALOR 
TOTAL R$ 18.053,39, KATY RODRIGUES DE ALMEIDA RIBAS 
CHENET, CNPJ Nº 19.416.953/0001-63, ITENS VENCEDORA - 
800802 R$ 44,80 - 800803 R$ 45,00 - 800814 R$ 42,70 - 800815 R$ 
42,70 - 828538 R$ 9,40 - 828550 R$ 78,80, VALOR TOTAL R$ 
5.465,20, ALEXANDRE VENSO BONFIM - ME, CNPJ Nº 
21.445.783/0001-97, ITENS VENCEDORA - 85316 R$ 34,00 - 800799 
R$ 18,95 - 800801 R$ 34,90 - 820805 R$ 53,10 - 828552 R$ 34,50 - 
828553 R$ 34,50 - 828554 R$ 34,50 - 828556 R$ 34,50, VALOR 
TOTAL R$ 10.854,30, BELAFORTE COMERCIAL LTDA, CNPJ Nº 
24.296.486/0001-15, ITENS VENCEDORA - 89697 R$ 25,00 - 820702 
R$ 8,00 - 820703 R$ 8,00 - 820704 R$ 8,00 - 820705 R$ 8,00 - 821546 
R$ 8,00 - 821547 R$ 8,00 - 821548 R$ 8,00 - 821549 R$ 8,00, VALOR 
TOTAL R$ 13.540,00, MARCOS S BIUDES ME, CNPJ Nº 
08.257.279/0001-03, ITENS VENCEDORA - 800789 R$ 35,50 - 
800790 R$ 35,50 - 800791 R$ 35,50 - 800792 R$ 35,50 - 800795 R$ 
19,00 - 800796 R$ 19,40 - 800804 R$ 51,00 - 820696 R$ 1.010,00 - 
820698 R$ 845,30 - 820700 R$ 845,30 - 820701 R$ 845,30 - 821551 
R$ 41,73 - 821552 R$ 41,73 - 821553 R$ 41,73 - 821554 R$ 41,73 - 
828534 R$ 52,43 - 828535 R$ 52,43 - 828536 R$ 52,43 - 828551 R$ 
38,00, VALOR TOTAL R$ 72.456,94, GTECH COMERCIO MATERIAIS 
DE INFORMATICA LTDA ME, CNPJ Nº 22.079.367/0001-85, ITENS 
VENCEDORA - 800807 R$ 44,00 - 820708 R$ 53,00 - 820806 R$ 62,00 
- 828549 R$ 35,00, VALOR TOTAL R$ 1.984,00, OVANDIR BATISTA 
JUNIOR ME, CNPJ Nº 16.582.414/0001-06, ITENS VENCEDORA - 
800808 R$ 50,00, VALOR TOTAL R$ 750,00, VALOR TOTAL GERAL 
123.103,83.

Marisete M. Barbieri
Pregoeira

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 007/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados a PRORROGAÇÃO do 
procedimento licitatório na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 
007/2019, JULGAMENTO TÉCNICA E PREÇO e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO E 
EXECUÇÃO DO PROJETO DE TRABALHO SOCIAL - PTS E DO 
PDST- PLANO DE DESENVOLVIMENTO SÓCIOTERRITORIAL DO 
RESIDENCIAL MARIO RAITER”. O julgamento do presente certame 
será às 08H30M (Horário oficial de Sorriso MT), DO DIA 27 DE MAIO 
DE 2019, na sede da Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto 
Alegre, nº 2.525, Centro, na cidade de Sorriso – MT. Mantem 
inalterados os termos do edital. 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 
menu “Portal da Transparência”. 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
Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 030/2019
OBJETO:  CONTRATAÇÃO DE CASA DE APOIO PARA 
ACOLHIMENTO DO IDOSO G.D.S PARA MANUTENÇÃO DE 
CUMPRIMENTO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL NOS AUTOS DO 
PROCESSO Nº 0009776-96.2015.8.11.0040. FINALIDADE: O 
processo refere-se à contratação de Casa de Apoio e acolhimento de 
pessoas idosas, tendo em vista, a necessidade de manter o 
cumprimento determinação judicial nos autos do processo 0009776-
96.2015.8.11.0040, garantindo o adequado atendimento ao idoso 
G.D.S. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso IV, da Lei Federal nº. 
8.666/93. CONTRATADO: ASSOCIAÇÃO FREI MIGUEL DE APOIO 
AOS IDOSOS, CNPJ Nº 11.429.344/0001-37. VALOR GLOBAL: R$ 
6.000,00 (Seis mil reais). VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE PRORROGAÇÃO - REPUBLICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019
O Município de Nova Mutum, comunica que em virtude de não ter 
comparecido nenhuma empresa em tempo hábil no certame licitatório 
em questão, fica prorrogada a data de abertura para o dia 31 de maio 
às 08:00 horas. Nova Mutum – MT, 17 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de câmeras de vigilância, monitoramento e 
segurança e cabo de rede. Tipo: menor preço por item - Data de 
abertura: 30 de maio de 2019. Horário: 08h00min - local: Av. Mutum, nº 
1.250 N, Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: 
P o d e r á  s e r  o b t i d o  n o  s i t e 
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, 17 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE
ATO JUSTIFICADOR

DA CONVENIÊNCIA DA OUTORGA DA CONCESSÃO
OBJETO: Constitui objeto da presente concorrência pública, a outorga de concessão para pessoa jurídica 
destinada à implantação do centro de recebimento de resíduos de construção civil e gesso e compostagem de 
resíduos orgânicos provenientes da jardinagem, madeira e podas no município de Lucas do Rio Verde-MT, 
conforme previsto em legislações vigentes e solicitações feitas pelo órgão ambiental competente, gerados por 
pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, dentro do município, pelo período de 05 anos, do tipo melhor 
técnica, em atendimento a Lei nº 8.987/1995 e Lei Municipal nº 1.735/2009. LOCAL: Centro de recebimento de 
resíduos de construção civil e gesso e compostagem de resíduos orgânicos provenientes da jardinagem, madeira 
e podas no município de Lucas do Rio Verde-MT. ÁREA DE ABRANGÊNCIA: Parte do lote 10, do setor 02, na MT 
449, com 5,31117 hectares, aos fundos da Fundação Rio Verde e ao lado da área do antigo aterro municipal. 
PRAZO: 05 (cinco) anos, com possibilidade de prorrogação nos termos da lei.
O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE, nos termos do art. 175 da Constituição Federal; da Lei nº 8.897/95 e 
da Lei Municipal nº 1735/2009, estas autorizativas à concessão de uso de bem imóvel, apresenta os seguintes 
motivos para abertura do procedimento licitatório na modalidade de concorrência pública de concessão de imóvel 
para implantação do centro de recebimento de resíduos de construção civil e gesso e compostagem de resíduos 
orgânicos provenientes da jardinagem, madeira e podas no município de Lucas do Rio Verde-MT, com o objetivo 
de recebê-los e processá-los de forma ambientalmente adequada.
Diariamente são geradas toneladas de resíduos orgânicos de podas de árvores, jardinagem, madeira, restos de 
construção civil, gesso e varrição. Atualmente estes resíduos do município são encaminhados para uma área 
pública localizada na zona rural. Estes resíduos somam um elevado montante de material, gerando gastos e 
passivos ao município. Outrossim, há outros meios de tratar estes resíduos de uma forma ambientalmente 
adequada, tal qual a compostagem. Nesse processo, boa parte dos resíduos orgânicos são decompostos por 
ação de microrganismos e, posteriormente, após as etapas necessárias e com adição adequada de outros 
elementos, o material pode ser utilizado para diversos fins, como na adubação orgânica para a agricultura. Dessa 
forma, reduz-se o passivo ambiental gerado pela falta de tratamento destes materiais, além de gerar um composto 
orgânico que pode ser utilizado na agricultura proveniente de um material que seria descartado.
A abertura desta licitação justifica-se pela necessidade de criação de um Centro de recebimento de resíduos de 
construção civil e gesso e compostagem de resíduos orgânicos provenientes da jardinagem, madeira e podas no 
município de Lucas do Rio Verde-MT, reduzindo os gastos dos cofres públicos, além de contribuir com a questão 
ambiental e redução de passivos. Atualmente, a Prefeitura Municipal, através dos contratos com empresas 
terceirizadas, realiza a poda de aproximadamente 20.000 árvores/ano. Além disso, devido ao rápido crescimento 
e expansão urbana do município, com a abertura de novos loteamentos e instalação de novas empresas, a 
tendência é que esse número se eleve ainda mais. Outrossim, há o aumento na geração de resíduos de 
construção civil que está associado com o desenvolvimento da cidade. Dessa forma, como já mencionado 
anteriormente, há a necessidade de criação de um local adequado para o recebimento e processamento destes 
materiais.
Por isso a importância do Poder Público que, devidamente amparado legalmente, assume seu papel de organizar 
a sociedade em traçar um rumo à correta destinação e processamento dos resíduos supramencionados.
Assim, em conformidade aos princípios e objetivos do Município de Lucas do Rio Verde, em especial a “defesa do 
meio ambiente e da qualidade de vida” (art. 1º, IX e 91º, VI, da Lei Orgânica Municipal), somado à necessidade de 
promover parcerias cujos serviços gerem benefícios ambientais, em consonância ao art. 225 da Constituição 
Federal de 1988 – “ Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo 
e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e 
preservá-lo para as presentes e futuras gerações.”

RESOLVE:
Promover a licitação para outorgar a iniciativa privada com comprovada qualificação, a concessão de área 
pública, destinada à implantação de um centro de recebimento de resíduos de construção civil e gesso e 
compostagem de resíduos orgânicos provenientes da jardinagem, madeira e podas no município de Lucas do Rio 
Verde-MT, conforme previsto em legislações vigentes. Lucas do Rio Verde/MT, 09 de maio de 2019.

Flori Luiz Binotti
Prefeito Municipal

AVISO DE RESULTADO
DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento e instalação de gradil nas piscinas das 
unidades escolares Olavo Bilac, Caminho para o Futuro e Vinícius de Moares de Lucas Do Rio Verde-MT. Data: 16 
de maio de 2019. Empresas Vencedoras: GENIVAL FREITAS DE NOVAES SEGUNDO 04228271189, vencedora 
dos itens 01, 02 e 03, totalizando o valor de R$ 127.182,25 (cento e vinte e sete mil cento e oitenta e dois reais e 
vinte e cinco centavos). Lucas do Rio Verde-MT, 17 de maio de 2019.

Guilherme Schafer - Pregoeiro
Márcio R. Albieri

Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇO N° 002/2019

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público 
que o Edital de Tomada de Preço nº 002/2019 que trata da Contratação de empresa especializada para realizar a 
Ampliação do Bloco Educacional e vestiário na E. M. E. I. E. F. Fredolino Vieira Barros, no Município de Lucas do 
Rio Verde-MT. Sofreu alterações na proposta de preço, sendo necessário a reabertura integral do edital. Data 
entrega dos envelopes: Até as 08:00 horas do dia 10/06/2019. Data de Abertura Dia: 10/06/2019. Hora: 08:00 
horas. Prazo CRC FACULTATIVO: Até o terceiro dia anterior à data marcada para recebimento das propostas, ou 
seja, 07/06/2019. Visita: Entre os dias 06/05/2019 até 07/06/2019. Edital Completo: Afixado no endereço: Avenida 
América do Sul, Nº 2500 S, Loteamento 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: Lei Federal Nº 8.666/93 e 
demais legislações complementares. Edital Completo afixado no endereço acima descrito.
Lucas do Rio Verde-MT, 17 de maio de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

1ª RETIFICAÇÃO DO EDITAL
DE TOMADA DE PREÇO N° 003/2019

O MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, através da Comissão Permanente de Licitações, torna público 
que o Edital de Tomada de Preço nº 003/2019 que trata da “Contratação de empresa especializada para realizar a 
Ampliação da Padaria Municipal, visando ampliar o atendimento e a qualidade da merenda encaminhada para as 
Unidades Escolares, propiciando uma estrutura física adequada que atenda as prioridades trabalhistas, 
nutricionais e da Vigilância Sanitária.”. Sofreu alterações na proposta de preço, sendo necessário a reabertura 
integral do edital. Data entrega dos envelopes: Até as 08:00 horas do dia 11/06/2019. Data de Abertura Dia: 
11/06/2019. Hora: 08:00 horas. Prazo CRC FACULTATIVO: Até o terceiro dia anterior à data marcada para 
recebimento das propostas, ou seja, 08/06/2019. Visita: Entre os dias 06/05/2019 até 10/06/2019. Edital 
Completo: Afixado no endereço: Avenida América do Sul, Nº 2500 S, Loteamento 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: Lei Federal Nº 8.666/93 e demais legislações complementares. Edital Completo afixado no endereço 
acima descrito. Lucas do Rio Verde-MT, 17 de maio de 2019.

Paulo Henrique Brincker
Presidente da Comissão Permanente de Licitações

EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 013/2019

Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis e perecíveis e recarga de gás para uso na merenda 
escolar do 2º semestre de 2019 das escolas municipais de ensino fundamental, educação infantil, creches, e 
manutenção da padaria escolar de Lucas do Rio Verde – MT. Realização: Por meio do site www.bllcompras.org.br. 
Data de Início para o recebimento das propostas: das 12:00 horas do dia 20/05/2019 até as 17:00 horas do dia 
05/06/2019 (horário de Brasília). Data e horário de início da sessão: Dia 06/06/2019 as 09:00 horas (horário de 
Brasília). Data e horário de início da disputa: Dia 06/06/2019 as 09:30 horas (horário de Brasília). 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 ,  s i te  www. lucasdor ioverde.mt.gov.br  e 
http://www.bllcompras.org.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 e Decreto Federal 5.450/05.
Lucas do Rio Verde - MT, 17 de maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 016/2019 - RATIFICAÇÃO
O Prefeito Municipal de Lucas do Rio Verde, Sr. Flori Luiz Binotti, torna público, que tendo concordado com a 
justificativa apresentada pela Secretaria Municipal de Saúde, no processo de Inexigibilidade nº 016/2019 para 
Contratação da empresa MV Sistemas Ltda, que objetiva a prestação de serviços de manutenção, atualização e 
suporte técnico da Solução Web de Sistema Integrado de Gestão em Serviços de Saúde adquirido através de 
licença permanente de uso, CNPJ n. 91.879.544/0001-20, no valor total de R$ 354.000,00 (trezentos e cinquenta 
e quatro mil), em conformidade com as disposições legais, 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  17 de Maio de 2019.

Flori Luiz Binotti - Prefeito Municipal
Rafael Bespalez

Secretário Municipal de Saúde

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019
Objeto: Pregão Presencial para Contratação de empresa para realizar serviço com fornecimento de material para 
uso no Tratamento das Telhas, Aplicação de nova Pintura da Cobertura do Refeitório, laterais do Ginásio, 
Passarela, tesouras da Cobertura do Bloco Educacional Antigo, Grades e Quadra (incluindo quadra, 
arquibancada, paredes e pilares) da Escola Municipal Caminho para o Futuro do Município de Lucas do Rio Verde 
– MT. Dia: 06 de Junho de 2019. Entrega dos Envelopes e Credenciamento: Das 13:30 às 14:00 horas, do dia 06 
de Junho de 2019. Abertura dos envelopes: Às 14:00 horas, do dia 06 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: 65 549 8300 e na Internet, site www.lucasdorioverde.mt.gov.br. Fundamento Legal: 
Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações 
da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). Lucas do Rio Verde-MT, 17 de Maio de 2019.

Jéssica Regina Wohlemberg
Pregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA – MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 040-2019 – SRP 
 

O Município de Juina, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no 
uso de suas atribuições que lhe confere a portaria nº 6413-2019, TORNA 
PÚBLICO, para conhecimento dos interessados que não compareceu 
nenhum licitante no certame, configurando portanto licitação Deserta. 
Juina-MT,16 de maio de 2019. 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 

 
 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019-SRP 
 

Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas atribuições que lhe 
confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que sagrou-se vencedora as empresas: 
RICOM COMERCIAL E CONSTRUÇÕES EIRELI-ME, nos itens 01, 02, 04 e 05; ZAN & CIA LTDA-EPP, no 
item  03. Juina-MT, 17 de maio de 2019.  

Jose Carlos Divino 
Pregoeiro Substituto  - Poder Executivo. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019 
 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS PARA ME/EE E 
ITENS AMPLA CONCORRENCIA

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 FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERAIS HOS-
PITALARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SAÚDE, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão 
pública para o dia 03 DE JUNHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departa-
mento 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, 17 de Maio de 2019.

MARCIO ANTONIO DA SILVA
Pregoeiro Designado

Poder Executivo

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO – MT 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2019 
 

O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 

PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna público que realizou no dia 

016 DE MAIO DE 2019, às 08:00 horas, na Sala de Licitações do Consorcio 

Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, o PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº 007/2019, com objeto de REGISTRO DE PREÇO PARA 

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA HABILITADA 

PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA HOSPITALAR E 

LAVANDARIA, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, 

BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, em atendimento ao 

Consorcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, para o 

bom funcionamento das atividades do Hospital Regional de Peixoto de 

Azevedo, com objetivo de atender as necessidades dos municípios que 

compõem o referido Consorcio, onde consagrando-se vencedora do 

certame os seguintes licitantes: A empresa BELAFORTE COMERCIAL LTDA, 

inscrita no CNPJ n° 24.296.486/0001-15, sagrou se vencedora para os itens 

3642, 3645 e 3647 do valor global de R$ 44.280,00 (Quarenta e Quatro Mil 

e Duzentos e Oitenta Reais), BR COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA 

EIRELI, inscrita no CNPJ n° 17.537.696/0001-92, sagrou se vencedora para 

os itens 3644 e 3646 do valor global de R$ 40.000,00 (Quarenta Mil Reais), 

BIOMEDIC COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

ELETRONCOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - EPP, inscrita no CNPJ n° 

37.457.918/0001-74, sagrou se vencedora para o item 3639 do valor global 

de R$ 18.900,00 (Dezoito Mil e Novecentos Reais) e a Empresa PRODETER 

MATO GROSSO PRODUTOS PARA HIGIENIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ n° 

09.089.367/0001-06, sagrou se vencedora dos itens 1201, 1204, 1206, 

1207, 1209, 3640, 3641 e 3643 no valor global de R$ 70.523,00 (Setenta 

Mil e Quinhentos e Vinte e Três Reais), o presente Certame fechou no valor 

Global de R$ 173.703,00 (Cento e Setenta e Três Mil e Setecentos e Três 

Reais). 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, 17 de Maio de 2019. 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro do CISVP 

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° 023/2019 

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 A G R MARTINS EIRELI (CNPJ Nº 

30.727.145/0001-50), 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, 16 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 

 

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



Dudu e Soteldo se enfrentam hoje; times lideram Brasileirão 
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Dudu e Soteldo fazem duelo à
parte em Palmeiras x Santos
DA REPORTAGEM

O jogo entre Palmeiras 
e Santos, neste sábado (18), 
às 18h, no Pacaembu, pela 
quinta rodada do Brasileirão, 
pode ter um duelo à parte. 
No confronto dos gigantes 
pela liderança, dois baixi-
nhos podem desequilibrar a 
partida e fazer a diferença no 
clássico: Dudu e Soteldo.

Enquanto o brasilei-
ro, de 1,67m, já ultrapassou 
a marca de 250 jogos pelo 
Palmeiras e é fundamen-
tal no esquema de Felipão, 
o venezuelano, de 1,60m, é 
recém-chegado ao Santos e 
ainda briga pelo seu espaço 
no time titular.

Velozes e dribladores, 
Dudu e Soteldo têm carac-
terísticas decisivas para de-
sequilibrar um clássico. De 
acordo com o site Footstats, 
por exemplo, Dudu foi o 
atleta que mais driblou no 
Paulistão (27 no total e 22 
certos). Já Soteldo tem me-
nos dribles (apenas cinco no 
estadual), mas tem um gol a 
mais que o palmeirense na 
temporada.

Fato é que, mesmo bai-
xinhos, os dois são grandes 
jogadores com a bola nos 
pés e podem colocar fogo no 
clássico deste sábado.

DUDU
O temperamento é um 

dos principais pontos de 
evolução de Dudu nos últi-
mos anos. Se a primeira final 
com a camisa do Palmeiras 
ficou marcada pela expul-
são no segundo jogo contra 

o Santos e a agressão ao ár-
bitro Guilherme Cereta de 
Lima, hoje ele é uma das re-
ferências do elenco.

Mas, nos seus 1m67 de 
altura, nunca deixou de ser 
participativo em campo, 
muitas vezes com reclama-
ções em excesso, e, conse-
quentemente, é mais caçado 
e xingado por jogadores e 
torcedores rivais.

Fator de desequilíbrio 
da equipe, Dudu carrega o 
peso de ter sido o principal 
nome do Verdão nos títulos 
conquistados recentemen-
te: Copa do Brasil de 2015 
e os Brasileirões de 2016 e 
de 2018. Ídolo da torcida e 
fundamental para Felipão, o 
atacante teve o contrato re-
novado em janeiro, e pror-
rogou seu vínculo para o fim 
de 2023. Foi uma maneira 
encontrada pela diretoria de 
valorizar o atacante e vencer 
a concorrência do futebol 
chinês.

Em 2019, ele soma 23 
jogos e três gols marcados 
até o momento. No total, são 
251 partidas e 58 gols mar-
cados – dois deles contra o 
Santos na final da Copa do 
Brasil de 2015.

SOTELDO
Ao contrário de Dudu, 

Soteldo ainda tem pouca 
história no Santos. Primeiro 
reforço do Peixe para a tem-
porada, o venezuelano rapi-
damente conquistou o cari-
nho da torcida por seu estilo 
veloz e driblador.

Além disso, as brinca-
deiras extracampo também 

BAIXINHOS, VELOZES E MARRENTOS | Jogadores têm características parecidas, mas o palmeirense tem “peso” 
maior do que o santista

Foto: Arte/DivulgAção

COPA AMÉRICA

Tite divulga lista com Neymar,
David Neres e Daniel Alves

SÉRIE C

Lanterna, Luverdense enfrenta
o penúltimo colocado em Minas

FLAMENGO

Após alerta de Abel 
Braga, Arrascaeta 
reencontra o GaloFoto: PeDro MArtins / MoWA Press

Foto: AssessoriA

Foto: DivulgAção 

Tite durante convocação da seleção brasileira na CBF 

Verdão do Norte visita o Tombense neste sábado Arrascaeta reencontra velha vítima 

DA REPORTAGEM

Tite anunciou, na ma-
nhã desta sexta-feira (17), “a 
lista mais difícil” de elabo-
rar desde que assumiu o co-
mando da seleção brasileira. 
Palavras do próprio treina-
dor. Repleto de dúvidas no 
que diz respeito a lesões e 
surpresas de última hora, o 
técnico convocou a Seleção 
para a Copa América que 
será disputada no Brasil en-
tre 14 de junho e 7 de julho.

Daniel Alves e David 
Neres talvez sejam os maio-
res destaques. O lateral do 
PSG volta à seleção depois 
de mais de um ano longe - 
a última convocação foi em 
março de 2018. E o atacante 
do Ajax ficou com a vaga que 
também tinha na disputa 
Vinicius Junior, do Real Ma-
drid, e Lucas Moura, do Tot-
tenham.

Everton, do Grêmio, e 
a dupla Cassio e Fagner, do 
Corinthians, são os repre-
sentantes de clubes brasilei-
ros na lista. 

Ambos os times têm 
compromisso pelo jogo de 
volta das oitavas de final da 
Copa do Brasil: o Grêmio 
pega o Juventude no dia 29 

DA REPORTAGEM

O Luverdense tem um 
confronto direto para se 
afastar da última colocação 
do Grupo B da Série C do 
Campeonato Brasileiro. A 
equipe mato-grossense via-
jou para o interior de Minas 
Gerais, onde encara o penúl-
timo colocado, Tombense. O 
jogo será neste sábado (18), 
às 15h, no Estádio Almeidão, 
em Tombos, pela quarta ro-
dada da competição nacio-

DA REPORTAGEM

“Vai ter um momen-
to em que tem que subir, 
crescer”. O recado foi dado 
por Abel Braga a Arrascaeta 
na entrevista coletiva após a 
vitória do Flamengo por 1 a 
0 sobre o Corinthians, quar-
ta, pela Copa do Brasil. Na 
partida, o uruguaio não teve 
uma atuação de destaque e 
foi substituído por Diego, 
que melhorou a produção 
do time e ganhou elogios do 
treinador. “Foi bem contra 
o Peñarol, contra a Chape-
coense... E ele está pedindo 
passagem”, afirmou Abel.

Contra o Atlético-MG, 
Diego ainda não terá a chan-
ce de ser titular novamente, 
já que está suspenso pelo 
terceiro cartão amarelo. Será 
a oportunidade ideal para 
Arrascaeta ganhar pontos 
com Abel, visto que o uru-
guaio criou em Minas Gerais 
a fama de carrasco do Galo 

de maio, e o Timão encara 
o Flamengo no dia 4 de ju-
nho. A ideia é que os atletas 
se apresentem à seleção so-
mente depois dessas datas 
para, portanto, não desfal-
carem suas respectivas equi-
pes.

Antes do anúncio da 
lista, Edu Gaspar e Tite des-
pediram-se de Sylvinho, que 
pertencia à comissão técni-
ca da seleção brasileira e foi 
anunciado recentemente 
como treinador da seleção 
olímpica. Seu destino, no 
entanto, não foi revelado. 
Disseram apenas que o ex-
-jogador aceitou o convite de 
“um grande clube europeu”.

Os jogadores come-
çam a se apresentar no dia 
22, próxima quarta-feira, na 
Granja Comary, em Tere-
sópolis. Antes de estrear na 
Copa América, a seleção bra-
sileira fará dois amistosos: 
contra o Catar no dia 5, em 
Brasília; e contra Honduras 
no dia 9, no Beira-Rio.

O Brasil está no Grupo 
A da Copa América ao lado 
de Bolívia, Peru e Venezuela. 
A estreia será contra os boli-
vianos no dia 14 de junho, às 
21h30 (de Brasília), no Mo-
rumbi. Veja a lista completa:

nal. O Luverdense está em 
10º do grupo, empatado com 
o Tombense com um ponto 
conquistado e menos três no 
saldo de gols. O time minei-
ro só leva vantagem no gol 
marcado, que foi um, contra 
nenhum do time mato-gros-
sense. 

O técnico Júnior Rocha 
tem dois desfalques ofensi-
vos: os meias Samuel Carva-
lho e Lucas Braga, lesiona-
dos. O time realizou ontem 
o último treinamento.

quando defendia o Cruzeiro. 
Com um elenco recheado de 
boas opções ofensivas, qual-
quer fase de pouco brilho 
pode significar a ida para o 
banco.

Em 2017 e 2018, o uru-
guaio fez seis gols contra 
o Atlético. No estadual de 
2018, marcou nos dois jogos 
da final e foi o herói da con-
quista cruzeirense. Arrascae-
ta acredita que o Flamengo 
pode superar o Galo no In-
dependência.

Pelo Flamengo, Arras-
caeta disputou 21 jogos e 
marcou cinco gols. Depois 
de um início de altos e bai-
xos, o uruguaio conquistou 
seu espaço, mas agora volta a 
ser cobrado por Abel. Sétimo 
colocado do Campeonato 
Brasileiro com sete pontos, o 
Flamengo ultrapassa o Atlé-
tico, quarto colocado com 
nove, caso vença a partida 
deste sábado, às 18h, no está-
dio Independência.

contribuíram para a popu-
laridade do jogador. Alvo de 
zoações nas concentrações 
do Santos desde que chegou, 
Soteldo se tornou um “xodó” 
da torcida e das redes sociais 
do clube, apesar de não gos-
tar muito das piadas com sua 
altura. Com apenas 1m60, 
Soteldo ainda não se tornou 

peça fundamental no elenco 
do técnico Jorge Sampaoli, 
até porque o treinador não 
tem um time titular absoluto. 
No entanto, o baixinho está 
entre os principais atletas da 
equipe e costuma entrar em 
campo constantemente.

“Arma secreta” do San-
tos na temporada, Soteldo é 

do estilo de jogador que en-
tra no segundo tempo para 
incendiar a partida. Um fa-
tor que atrapalha o atleta, 
porém, é quando ele decide 
ser “fominha”. Por segurar 
muito a bola, o venezuelano 
desperdiça jogadas perigosas 
com frequência.

Das 29 partidas oficiais 

do Santos até aqui na tempo-
rada, Soteldo jogou 21, mar-
cou quatro gols e deu três 
assistências. Detalhe curioso 
é que o venezuelano tem um 
gol em cada competição que 
o Peixe disputou na tempo-
rada – Paulistão, Brasileirão, 
Copa do Brasil e Copa Sul-
-Americana.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Cássio (Corinthians) e Eder-
son (Manchester City)

Defensores: Alex Sandro (Juventus), Dani Alves (PSG), 
Éder Militão (Porto), Fagner (Corinthians), Filipe Luís (Atlético 
de Madrid), Marquinhos (PSG), Miranda (Inter de Milão) e Thia-
go Silva (PSG)

Meio-campistas: Allan (Napoli), Arthur (Barcelona), Case-
miro (Real Madrid), Fernandinho (Manchester City), Lucas Pa-
quetá (Milan) e Philippe Coutinho (Barcelona)

Atacantes: David Neres (Ajax), Everton (Grêmio), Roberto 
Firmino (Liverpool), Gabriel Jesus (Manchester City), Neymar 
(PSG) e Richarlison (Everton)
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Do total da divisão, R$ 30 milhões serão para a Sorriso

Fabricante alemã de tratores deve
investir R$ 30 milhões em Sorriso
DA REPORTAGEM

Deve começar em junho 
a reforma do prédio que 
abrigará a sede da Divisão 
Central de negócios da Fen-
dt no Brasil. A fabricante 
de máquinas agrícolas, que 
escolheu Sorriso para ser o 
berço da empresa no Brasil, 
anunciou as operações no 
país no mês passado, mas há 
dois anos vem analisando o 
mercado.

Em Sorriso, pulsará o co-
ração da Fendt no Brasil, 
com um escritório central, 
unidade de vendas, serviços, 
treinamentos, centro de dis-
tribuição de peças e oficina. 
A princípio, explica o diretor 
da Fendt na América do Sul, 
José Galli, 25 pessoas inte-
grarão a equipe da Divisão, 
mas a expectativa é que o 
número cresça rapidamen-
te, visto que, a partir daqui, 
a empresa ampliará sua atu-
ação em outros países.

“Estamos em uma posi-

ção estratégica, no entron-
camento entre as BRs 163 e 
242, e, somado a esta questão 
logística, também disponibi-
lizamos todo o apoio neces-
sário para a desburocratiza-
ção de processos, facilitando 
a instalação de novas empre-
sas, que geram empregos, 
renda e contribuem signifi-
cativamente para a transfor-
mação de nossa economia”, 
destaca o prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin.

A atuação da Fendt no Bra-
sil está alicerçada na comer-
cialização de tratores de alta 
potência, plantadeiras e co-
lheitadeiras. 

Os tratores serão impor-
tados diretamente da Ale-
manha para Sorriso. Já as 
plantadeiras e colheitadeiras 
serão produzidas em unida-
des fabris no Rio Grande do 
Sul, nos municípios de Santa 
Rosa e Ibirubá.

Para a atuação no país, a 
Fendt, que integra o grupo 
AGCO, investirá R$ 150 mi-

ATUAÇÃO | Para atuação no país, a Fendt investirá R$ 150 milhões; ideia é expandir pela América do Sul
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: Divulgação

PESQUISAS FUTURAS

Mutum defende investimento 
para Parque Tecnológico

EM BRASÍLIA

Acadêmicos obtém 2º lugar em
Congresso Brasileiro de Cirurgia

BR-163

Carretas batem, pegam fogo em Nobres

JUÍNA
Estudantes chamam atenção 
com trabalho de robótica

Foto: assessoria

Trabalho desenvolvido com peças de lego chama atenção dos 
visitantes 

Alunos com atividades práticas no CEM ganham prêmio 
ABLAC 

Duas carretas pegaram fogo após colisão 

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

O vice-prefeito de 
Nova Mutum, Leandro Felix, 
participou de uma reunião 
em Brasília para viabilizar 
investimentos através da Fi-
nanciadora de inovação e 
Pesquisa (Finep) para o Par-
que Tecnológico.

A reunião foi articu-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saú-
de de Sinop, com apoio do  
Centro de Especialidades 
Médicas (CEM), é parceira da 
Liga Acadêmica de Cirurgia 
de Sinop (LACGS), formada 
há aproximadamente quatro 
anos pelo curso de Medicina 
da UFMT. A LACGS realiza 
Trabalhos Científicos com o 
apoio da pasta e e participou 
da 1ª edição das Olimpíadas 
da Associação Brasileira de 
Ligas Acadêmicas de Cirur-
gia (ABLAC) durante o XX-
XIII Congresso Brasileiro 
de Cirurgia, conquistando a 
segunda colocação da dispu-

DA REPORTAGEM

Duas carretas pegaram 
fogo após uma grave colisão 
no fim da tarde de quinta-
-feira (16), na BR-163, em 
Nobres. De acordo com a 
concessionária Rota do Oes-
te, que administra a rodovia, 
o acidente envolveu três car-
retas. Apesar da gravidade do 
acidente, os três motoristas 
não sofreram ferimentos e 
passam bem. Segundo a em-

DA REPORTAGEM

A Escola Estadual Artur 
Antunes Maciel, em Juína, 
participou das comemora-
ções do 37º aniversário da 
cidade, fundada no dia 9 de 
maio de 1982. Os estudantes 
fizeram exposição do Projeto 
Robótica, interagindo com o 
público por meio dos robôs 
montados na biblioteca mu-
nicipal durante os festejos, 
que ocorreu no último dia 9.

Segundo a coordenado-
ra pedagógica Jusselaine Pe-
reira Dias, o projeto consiste 
em trabalhar com peças de 
lego criando várias funções. 
Por meio de um sensor, um 
dos robôs mostrados na ex-
posição imita um cachorro, 
deixando as pessoas curiosas. 
“É um projeto que iniciou no 
ano passado e é desenvolvi-
do no contraturno escolar e 

aos sábados. Os alunos estão 
motivados com o projeto”, 
destaca.  O grupo de dança 
da unidade escolar também 
foi destaque no evento, apre-
sentando uma coreografia de 
carimbó, dança típica para-
ense. A coordenadora lem-
bra que Juína é uma cidade 
multicultural, formada por 
migrantes de várias partes do 
país e a apresentação foi uma 
homenagem aos migran-
tes do Pará, pois a festa teve 
como tema as multiculturas 
de Juína. A coordenadora 
ressalta que, o espaço cedido 
na biblioteca foi uma opor-
tunidade para apresentar os 
trabalhos que a escola de-
senvolve.  A unidade escolar 
foi fundada em 1982, mesmo 
ano que a cidade. Atualmente 
atende cerca de 900 alunos, 
matriculados nos três anos 
do ensino médio. 

ta para Mato Grosso. Partici-
param os acadêmicos Gilvan 
Luís Gava, Fábio Henri-
que Mendonça de Oliveira, 
Victor Augustho Barbosa e 
Carlos Eduardo Rodrigues 
Lopes, do 7° semestre de me-
dicina da UFMT, campus Si-
nop. O evento foi realizado 
no início do mês, em Brasí-
lia. De acordo com o Cirur-
gião Geral do CEM, Valde-
cir Resende, há dois anos os 
acadêmicos vem acompa-
nhando a rotina e realizan-
do estudos dentro da unida-
de. “Eu fiquei surpreso com 
a dedicação e empolgação 
desses acadêmicos. O CEM 
é uma referência para todos 
os procedimentos cirúrgicos 

presa, a colisão ocorreu na 
ponte sobre o Rio Serragem. 
A pista é duplicada e chegou 
a ficar certo tempo interdita-
da em ambos os lados. Equi-
pes do Corpo de Bombeiros 
foram acionadas para ajudar 
a apagar as chamas com um 
caminhão pipa da conces-
sionária. O tráfego na rodo-
via foi liberado por volta das 
4h30 de sexta (17). As causas 
do acidente serão investiga-
das pela Polícia Civil.

lada pelo deputado federal 
José Medeiros e o secretário 
de Planejamento e Assuntos 
Estratégicos Mauro Manja-
bosco. O encontro envolveu 
Paulo Alvim – Secretário do 
Ministério de Ciência e Tec-
nologia e Otavio Caixeta Di-
retor de Ecossistemas Inova-
dores. Desde o ano passado, 
a Prefeitura está articulando 
junto ao Ministério a libe-

lhões. Deste total R$ 30 mi-
lhões para a Divisão em Sor-
riso e R$ 120 milhões para 
as plantas industriais no Rio 
Grande do Sul.

Representantes da empre-
sa reuniram-se com o pre-
feito e com os secretários 
Estevam Hungaro Calvo Fi-
lho (Administração), Claudio 
Drusina (Desenvolvimento 
Econômico), Marlon Zanella 
(Governo) e com a diretora-
-executiva da Fundação Sor-
riso, Yara Dahmer, que está 
à frente das atividades para 
desenvolvimento do Parque 
Tecnológico de Sorriso.

“Recebemos total apoio 
do município para a im-
plantação de nossos negó-
cios no Brasil, e escolhemos 
esta região justamente para 
ficar próximos dos produ-
tores, que têm interesse em 
adquirir nossos produtos, 
de alta tecnologia, e querem 
ter proximidade na hora dos 
atendimentos”, comentou 
Galli.

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

ambulatoriais de pequenas 
cirurgias do município e até 
da região, além de ser um la-
boratório rico de patologias, 
e esses alunos aproveitaram 

o espaço dado a eles, para 
conduzir junto à equipe do 
CEM todo o trabalho que é 
desenvolvido aqui,” frisa o 
doutor.

ração de recursos para in-
vestimentos no Parque Tec-
nológico que tornará Nova 
Mutum um grande polo de 
desenvolvimento tecnológi-
co de Mato Grosso.

Durante o encontro, 
Félix apresentou de manei-
ra detalhada o projeto e os 
investimentos que já estão 
sendo feitos por parte do 
município. “Nossa cidade 

está vivendo um novo ciclo 
de desenvolvimento, es-
tamos conseguindo atrair 
grandes empresas, o parque 
tecnológico é uma realidade 
e viemos aqui em Brasília 
justamente para apresentar 
esse processo e enfatizar a 
necessidade do Governo Fe-
deral se fazer presente nesse 
momento que estamos pas-
sando”, acrescenta.
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