
O Ministério Público de Contas vem recomendando que os gestores municípios, em Mato Grosso, não 
patrocinem atividades pré-carnavalescas, shows e nenhum tipo de festa relacionadas a esta festivida-
de específica. Isso porque o estado tem um déficit fiscal de R$ 1,7 bilhão.
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MPC recomenda às prefeituras
que não custeiem o carnaval

HERANÇA MALDITA

Ainda tem
um bocado
de buraco
para tapar
A Secretaria de Obras de 
Sinop tem intensificado 
suas frentes de trabalho 
em várias partes da ci-
dade, executando ações 
de tapa-buracos – repa-
ros de danos que as for-
tes chuvas causaram no 
asfalto.                    Página  - 7

O ano de 2018 terminou e com ele o mandato de seus governadores. Desde primeiro de janeiro de 2019, novos governantes 
assumiram o posto recebendo de seus antecessores uma herança maldita.            Página - 3

RISADAS DO BEM

CORINTHIANS

Stand up
solidário
para guri

Quem é
o maior:
Cássio ou
Ronaldo?

9 estados brasileiros fecharam no vermelho

No dia 10 de março, a po-
pulação de Sinop e toda região 
Norte terão a oportunidade de 
se divertir e dar muitas risadas 
do bem. Isso graças ao stand up 
Bagual do Gaudêncio, realizado 
com o objetivo de arrecadar 
fundos para o tratamento de 
Eduardo Gottardi, o Dudu, de 
12 anos. O menino sofre de um 
câncer na coluna.  

 Página - 7

Com mais uma grande atu-
ação de Cássio com a camisa do 
Corinthians, a pergunta voltou à 
tona: seria o camisa 12 o maior 
goleiro da história do clube? 
Corintianos e até mesmo torce-
dores de outros times discutem 
quem foi realmente o maior 
debaixo das traves.

 Página -6
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forma. Um anuncio muito barato, 
uma pessoa oferecendo um serviço 
onde não deveria estar, uma chama-
da de alguém que você não conhe-
ce, se dizendo parente e pedindo 
ajuda, uma ligação de um suposto 
sequestro, a oferta de algum prêmio, 

um carro de aplicativo di-
ferente do que está infor-
mado na solicitação e por 
aí vai.

Enquanto a maior 
parte das pessoas busca 
diversão, sempre existe 
o que vai usar todo o seu 

“intelecto” para se beneficiar às cus-
tas do prejuízo de alguém. E no cli-
ma da “festa”, especialmente com a 
“ajudinha” do álcool, as vítimas vão 
estar muito mais sugestionáveis.

Cabe a você garantir sua segu-
rança e a de sua família.

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 quiser!

É carnaval!
Se no Brasil o ano só começa após 

o carnaval, faltam apenas alguns 
dias. A folia, que para muitos já co-
meçou há dias, começa “de verdade” 
nesse fim de semana. E é nessa época 
que a internet fica mais “movimenta-
da” para as pessoas que querem com-
binar festas e encon-
tros.

Falando em “en-
contros” aplicativos 
como o Tinder, que 
ficou ainda mais co-
nhecido com a Jeni-
fer (música, inclusi-
ve, que está cotado para ser um dos 
“hits” do carnaval) e outros aplicati-
vos do gênero são muito mais, diga-
mos, “utilizados” nesses períodos em 
que, na cabeça de alguns, “ninguém é 
de ninguém”.

Nessa época do ano muita gen-
te vai contar com a tecnologia para 
buscar transportes, hospedagem, ali-
mentação, socorro mecânico e mui-
tos outros. Por ser um período onde 
o comércio tem seu funcionamento 
parcialmente alterado e o policia-
mento passa a ser mais exigido, os 
“espertinhos” aproveitam para tentar 
dar ainda mais golpes.

Você deve estar atento a tudo que 
possa parecer anormal de alguma 
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Ao submeter seu pacote anticrime ao Con-
gresso em fevereiro, o ministro Sergio Moro co-
lheu as primeiras amostras da dificuldade que 
encontrará para contornar as resistências às suas 
propostas. Em vez de apresentar um só Projeto 
de Lei como era sua intenção original, ele apre-
sentou três, na esperança de que assim as medidas 
postuladas pelo Ministério da Justiça se tornarão 
mais palatáveis. O principal reúne a maioria das 
ideias lançadas pelo ex-juiz federal no início do 
mês. Seu objetivo é endurecer a legislação penal, 
em especial o tratamento da corrupção e dos cri-
mes mais violentos. A medida mais controversa 
está preservada: a perigosa ampliação do conceito 
de legítima defesa e das hipóteses em que policiais 
podem atirar sem medo de sofrer punição quan-
do matarem alguém. Um segundo texto estipula 
novas regras para definir competências da Justiça 
Eleitoral em casos que envolvam também crimes 
como corrupção e lavagem de dinheiro.

O terceiro, por fim, separa a proposta de cri-
minalização do caixa dois eleitoral, delito tratado 
com brandura pela legislação atual e que Moro 
havia definido como um dos alvos prioritários do 
seu pacote. Ao justificar a escolha, o ministro dis-
se que atendeu a reclamações de políticos, para os 
quais não faria sentido misturar a discussão so-
bre o caixa dois com a de atrocidades cometidas 
por facções criminosas. Na prática, a separação do 
tema abre caminho para que a proposta seja sim-
plesmente engavetada numa comissão qualquer, 
sem que os congressistas avessos à iniciativa se ex-
ponham manifestando sua opinião a respeito em 
voz alta. A delicadeza do tom adotado por Moro 
ao tratar do assunto surpreendeu os que se lem-
braram das sentenças que assinou quando estava 
à frente dos processos da Lava Jato em Curitiba, 
quando chegou a caracterizar o caixa dois como 
verdadeiro atentado à democracia. Mas a disposi-
ção do ministro de não fazer marola com isso ago-
ra parece compreensível numa conjuntura em que 
o governo Jair Bolsonaro tende a concentrar sua 
energia na reforma da Previdência. Vão na mesma 
direção os sinais emitidos pelos presidentes da Câ-
mara e do Senado, que manifestaram dúvidas so-
bre a conveniência de debater, ao mesmo tempo, 
o pacote anticrime e as novas regras para pensões 
e aposentadorias.

É possível que as propostas de Moro sejam 
anexadas a projetos de conteúdo semelhante que 
tramitam há mais tempo no Congresso, como o 
apresentado por uma comissão de juristas no ano 
passado. A provável diluição poderá frustrar os 
eleitores que apostaram em Bolsonaro com a es-
perança de um combate implacável ao crime, mas 
será bem-vinda se servir para negociar aperfeiçoa-
mentos no projeto de Moro e podar seus excessos.

Editorial

Indo aos pedaços

Ranking dos Políticos - Facebook

Ganha o Poder Judiciário com a di-
minuição das demandas, ganham 
as partes que economizam tempo e 
dinheiro

cisão cabe agora a uma terceira pessoa, o 
estado-Juiz, e na maioria das vezes as de-
cisões proferidas acabam por não agradar 
ambas as partes, iniciando-se um novo 
conflito que se arrastará pelos tribunais.

Foi devido a isso que o legislador edi-
tou a lei 13.140/2015 (lei da mediação) e o 
Novo Código de Processo Civil, que são 
hoje o principal balizamento legal da Me-
diação de Conflitos. Afinal o que é con-
flito? E como a mediação pode ajudar na 
solução deles?

Respondendo a primeira pergunta, 
conflito pode ser definido como um pro-
cesso ou estado em que duas ou mais 
pessoas divergem em razão de metas, in-
teresses ou objetivos individuais percebi-
dos como mutuamente incompatíveis.

Já a mediação pode ser definida como 
uma negociação facilitada ou assistida 
por uma pessoa neutra ao conflito ou por 
um painel de pessoas sem interesse na 
causa para se chegar a um acordo.

Esse mediador ou uma equipe de Me-
diadores neutros ao conflito, utilizando-
-se de técnicas adequadas, irão auxiliar 
as partes e seus procuradores a chegarem 
a um acordo. Com esse método moderno, 
seguro, sigiloso e eficiente todos os envol-
vidos ganham.

Ganha o Poder Judiciário com a dimi-
nuição das demandas, ganham as partes 
que economizam tempo e dinheiro, ga-
nham os advogados que recebem seus 
honorários contratuais antes do transito 
e julgado do processo, a empresa diminui 
seu passivo contencioso e evita novas de-
mandas.

Portanto, é importante que o setor do 
agronegócio saiba que seus conflitos po-
dem ser resolvidos de forma rápida e se-
gura, bastando apenas que busquem pro-
fissionais capacitados em mediação de 
conflitos.

ELVIS KLAUK JUNIOR É ADVOGADO

O agro é pop, é tech, é tudo, possui uma 
expressiva participação na economia do 
país, segundo dados divulgados em toda 
a imprensa nacional, é o agronegócio que 
vem sustentando o Brasil, representan-
do 48% das exportações, participação de 
23% no PIB, ainda gerando mais de 75 mil 
empregos (CNA), porém, com todo esse 
avanço e dinamismo empresarial do setor 
agro, também gera-se conflitos e, neste 
sentido, surge a mediação privada como 
uma solução adequada para a solução 
desses problemas.

De acordo com relatório do CNJ, a cada 
ano, para cada dez novas demandas pro-
postas no Judiciário, apenas três deman-
das antigas são resolvidas. Junte-se esse 
preocupante dado que se encontram pen-
dentes de julgamentos 93 milhões de pro-
cessos. Sem qualquer dúvida o sistema 
processual comum não atende os anseios 
das partes.

O atual cenário do Judiciário Brasilei-
ro vai na contramão do dinamismo que 
o empresário do agronegócio necessita 
para solução dos seus conflitos.

Imagine o tempo e o custo que este em-
presário terá ao demandar na justiça con-
flitos envolvendo contratos agrários de 
parceria e arrendamento, financiamento 
rural, mútuo, disputas sobre commodi-
ties, compra e venda de insumos, direito 
de superfície, constituição de usufruto, di-
visões de terras e dissolução de condomí-
nios, disputas societárias decorrentes de 
estatutos, contratos sociais e acordos de 
acionistas, contratos de importação e ex-
portação de commodities e outras ques-
tões patrimoniais.

Vale dizer, que ao demandar na justiça, 
as partes perdem o controle sobre o resul-
tado do processo, tendo em vista que a de-

Mediação privada 
no agronegócio

IMAGEM DO DIA

RITO SUMÁRIO
O governador Mauro Mendes ex-

plicou a jornalistas, nesta sexta (1º), 
porque nomeou tão rapidamente o 
deputado Guilherme Maluf para o 
cargo de conselheiro do TCE. “On-
tem fui notificado de que o rito pode-
ria prosseguir. E rápido como foi no 
caso do MPE, eu também fiz no caso 
da Assembleia. Nomeei porque eu 
não gosto de especulação”, afirmou, 
comparando o caso de Maluf ao do 
novo procurador-geral de Justiça, 
José Antônio Borges, que foi nomea-
do tão logo teve seu nome chancela-
do pelos colegas de MPE.

EXONERAÇÕES A RODO
O ministro de Meio Ambiente 

Ricardo Salles exonerou a superin-
tendente do Ibama em Mato Gros-
so, Livia Karina Passos Martins. A 
exoneração foi publicada junto com 
a de outros 20 superintendentes es-
taduais igualmente exonerados pelo 
ministro. Somente os superinten-
dentes de São Paulo, Rio de Janei-
ro, Paraná, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso do Sul e Pará foram mantidos 
nos cargos. Em 30 anos nunca houve 
uma exoneração coletiva tão grande 
como essa.

SEM LICITAÇÃO
A Prefeitura de Cuiabá contratou, 

com dispensa de licitação, o Posto 
Leblon para o fornecimento de com-
bustível para a frota do Município 
por seis meses. O contrato tem valor 
global de R$ 9,2 milhões. O extrato 
de dispensa diz que o contrato tem 
como objeto o fornecimento de com-
bustível através de rede de postos 
credenciados com atuação em Cuia-
bá, para veículos, máquinas e equi-
pamentos próprios ou locados de 
uso exclusivo pela Prefeitura.

As péssimas condições da MT-413, nos trechos sem as-
falto, têm dificultado o tráfego de carretas, caminhões entre 
outros veículos até Santa Terezinha. Caminhoneiros ficam 
assim: atolados.

Não deixe que a “festa” se torne problema. Ser 
consciente é fundamental, e evita problemas para 
você e para terceiros. E mais: tente cuidar da sua 
segurança e de quem você perceber que “exage-
rou”. Em muitos casos a intervenção de terceiros 
ajuda essas pessoas a se livrar de grandes “en-
crencas”.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Divulgação

ELVIS KLAUK JUNIOR

“A provável diluição poderá 
frustrar os eleitores que 
apostaram em Bolsonaro

“
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NOVA ADMINISTRAÇÃO 
ASSUME O MARECHAL 
RONDON

O aeroporto internacional Marechal Ron-
don em Cuiabá e outros três aeroportos come-
çam a operar pela iniciativa privada somente 
no final do ano. Sinop, Rondonópolis e Alta Flo-
resta ficam sob a administração do Consórcio 
Aeroeste, composto pelas empresas Socicam 
e Sociedade Nacional de Apoio Rodoviário e 
Turístico LTDA (Sinart). As empresas devem 
apresentar o plano de Transferência Operacio-
nal entre agosto e setembro deste ano. Entre as 
melhorias que devem ocorrer estão, climatiza-
ção e acesso à internet gratuita (wi-fi), adequa-
ção dos banheiros e sinalização aeroportuária.

EXECUTIVO QUER 
REDUZIR DESPESAS 
EM 25%

O Tribunal de Contas do Estado 
deve adotar a partir deste mês uma série 
de medidas administrativas para reduzir 
gastos. O ato administrativo expedido 
pelo conselheiro presidente Gonçalo Do-
mingos de Campos Neto, levou em conta o 
estado de calamidade financeira institu-
ída pelo governo do Estado nos decretos 
07 e 08/2019. O TCE/MT está autorizando 
custeios de ações básicas e consideradas 
obrigatórias e essenciais. A redução de 
custos prevê contenção de materiais de 
consumo, manutenção e limpeza.

VEREADOR PEDE 
INTERVENÇÃO NA 
SANTA CASA DE CUIABÁ

O vereador Marcrean Santos(PRTB),disse 
em entrevista ao site RdNews, que a gestão 
anterior deixou um passivo de R$ 100 mi-
lhões de dívidas em seis anos tendo recebido 
R$ 40 milhões de emendas. O vereador fez 
ainda um comparativo com outras entidades 
filantrópicas que não receberam nem metade 
desse valor e não contraíram uma dívida alta 
como a Santa Casa. Segundo ele deve haver 
uma investigação de quem são os culpados 
pela situação atual calamitosa do Hospital. 
“A intervenção é o princípio para buscar so-
lução”, afirmou Marcrean. 

Moraes e Rocha se encontram para formalizar chegada do MBL em Sinop 

Medida cautelar foi concedida pela conselheira interina 
Jaqueline Jacobsen 

Um dos alvos é o ex-secretário de Saúde de 
Cuiabá, Huark Correia 

MBL chega em Sinop com aval
de deputado Ulysses de Moraes
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Coordenador do Mo-
vimento Brasil Livre (MBL) 
em Mato Grosso, o deputado 
estadual Ulysses Moraes (DC) 
esteve na última sexta-feira 
(29), em Sinop para anunciar 
a chegada do núcleo do MBL 
na Capital do Nortão.

Em entrevista ao Diário 
do Estado MT, o parlamentar 
confirmou o nome do verea-
dor tucano Adenilson Rocha, 
como o coordenador no mo-
vimento na cidade de Sinop.  
No mês de maio, acontece 
um congresso na capital do 
Nortão que contará com ci-
clo de palestras, que contará 
com nomes importantes da 
organização do MBL dentro 
do estado de Mato Grosso.

O MBL ganhou noto-
riedade e amplitude nacio-
nal durante as manifestações 
que culminaram com a que-
da da ex-presidente Dilma 
Rousseff (PT). A partir daí o 
movimento que se iniciou 
nas ruas, buscou ampliar 
suas ações, defendendo al-
gumas bandeiras, como ser 

contra os privilégios abun-
dantes oferecidos à classe 
política.

Depois de se posicionar 
fortemente contra as ações 
de corrupção da máquina 
pública, lideranças do movi-
mento decidiram combater 
de dentro, e hoje o MBL tem 
representatividade em As-
sembleias Legislativas como 
de São Paulo, Minas Gerais, 
Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e até na Câmara dos 
Deputados.

“São parlamentares que 
vêm dando exemplo, abrin-
do mão de privilégios, abrin-
do mão de regalias, entre os 
primeiros projetos nós pro-
pomos a redução de todas 
as verbas indenizatórias. E a 
ideia é estar ampliando isso, 
cada vez mais. Somos um 
movimento que visa cada 
vez mais a transparência do 
poder público e o comba-
te à corrupção”, salientou 
o Moraes.   O parlamentar 
classifica do MBL como um 
movimento suprapartidário, 
que está acima de partidos, 
tanto que não existe uma si-
gla exclusiva que seus líderes 

BRASIL LIVRE | Movimento contará com a coordenação do vereador Adenilson Rocha
Foto: thiago Silva
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MTI

Determinada suspensão imediata 
de Plano de Demissão Voluntária

PRECAUÇÃO 

Juiz quer evitar que Mendes seja
relator do caso Temer no STF

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A conselheira interi-
na do Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso 
(TCE-MT), Jaqueline Jacob-
sen, determinou a suspensão 
imediata dos processos de 
desligamento incentivados 
de empregados públicos da 
Empresa Mato-grossense de 
Tecnologia da Informação 
(MTI). A conselheira conce-
deu medida cautelar em Le-
vantamento de Conformida-
de (Processo nº 367508/2018) 
realizado pela Secex de Atos 
de Pessoal. O estudo mostrou 
que, além de fragilidades ju-
rídicas, o PDV é antieconô-
mico para a empresa e o Es-
tado de Mato Grosso.

Jaqueline Jacobsen de-
terminou ainda a notificação 
imediata do diretor-presi-
dente da MTI, Kléber Geral-
dino Ramos dos Santos; do 
secretário estadual de Pla-
nejamento e do adjunto da 

DA REPORTAGEM

O juiz federal Marce-
lo Bretas, responsável pela 
expedição do mandado de 
prisão do ex-presidente Mi-
chel Temer (MDB), causou 
um desconforto no Supremo 
Tribunal Federal (STF) ao 
tentar evitar que o ministro 
Gilmar Mendes seja coloca-
do como relator do caso.

A preocupação de Bre-
tas se dá pelo fato de Gilmar 
Mendes, estar conhecido 
como um ministro que nos 
últimos tempos deu a deci-
são de tirar da cadeia vários 
envolvidos em esquema de 

Pasta, respectivamente Gui-
lherme Frederico de Moura 
Müller e Anildo Cesário Cor-
rea; e também do secretário 
de Estado de Fazenda, Rogé-
rio Gallo - todos membros do 
Conselho de Administração 
da MTI – acerca da decisão. 
Em caso de descumprimen-
to, foi fixada multa diária de 
10 UPFs. A conselheira aco-
lheu os argumentos dos au-
ditores da Secex de Atos de 
Pessoal, sustentados em po-
sicionamento já consolidado 
no âmbito do Tribunal Supe-
rior do Trabalho e do Supre-
mo Tribunal Federal, sobre a 
inexistência de estabilidade 
aos empregados públicos (ce-
letistas), tenham eles ingres-
sado nas empresas estatais 
antes ou depois da Emenda 
Constitucional 19/1988. Isso 
significa que eles poderiam 
ser desligados dos quadros 
da entidade por ato motiva-
do, ou até imotivadamente, 
evitando o ônus para a em-
presa estatal estimado em R$ 

corrupção, principalmente 
nos estados do Rio de Janei-
ro e do Paraná.

O alerta feito pelo juiz 
federal em seu despacho, en-
fatiza que o caso do ex-pre-
sidente Temer, que faz parte 
da Operação Radioativida-
de, não tem relação alguma 
com as operações Saqueador 
e Calicute, e nenhum des-
dobramentos delas, opera-
ções essas que estão sob a 
tutela de relatoria de Gilmar 
Mendes. “Apenas para evi-
tar confusões a respeito da 
competência para eventual 
impugnação desta decisão, 
repito que estes autos guar-

FRAUDE NA SAÚDE

Seis voltam para 
a prisão por crime 
contra a Saúde
DA REPORTAGEM

Na manhã do último 
sábado (30), a Polícia Ci-
vil cumpriu seis mandados 
de prisão preventiva que 
fazem parte da “Operação 
Sangria”. O esquema inves-
tigado aborda ex-membros 
da gestão pública de saúde 
que monopolizavam a saúde 
em Mato Grosso através de 
prestação de serviços mé-
dicos hospitalares e fraudes 
em licitações, organização 
criminosa, além de corrup-
ção ativa e passiva praticadas 
por médicos/administrador 
e funcionários públicos vin-
culados à Secretaria de Esta-
do de Saúde e à Secretaria de 
Saúde de Cuiabá.

Os contratos fraudulen-
tos de acordo com as inves-
tigações usados pela organi-
zação criminosa, entre elas 
estão a Proclin e a Qualycare.

Segundo a apuração, a 
organização mantinha influ-
ência dentro da administra-
ção pública, no sentido de 
desclassificar concorrentes, 
para que ao final apenas em-
presas pertencentes a eles 
(Proclin/Qualycare) possam 

atuar livremente no merca-
do.Na sexta (29), o desembar-
gador do Tribunal de Justiça, 
Alberto Ferreira de Souza, 
revogou as medidas caute-
lares decretadas anteriores 
e determinou novamente a 
prisão preventiva dos envol-
vidos nas fraudes de desvios 
de recursos da saúde pública.

Entre os detidos está 
o ex-secretário municipal 
de Saúde de Cuiabá, Huark 
Douglas Correia, além de Fá-
bio Liberali, Flávio Taques, 
Kednia Iracema Servo, Lu-
ciano Correia, Fábio Taques 
Figueiredo.

 
DELAÇÃO - As prisões 

foram decretadas na mesma 
semana em que veio à tona 
o conteúdo de uma delação 
premiada no caso. Através 
de informações obtidas pelo 
site MidiaNews, um delator 
revelou à Justiça que cerca 
de R$ 14 milhões desviados 
pelo esquema abasteceram 
campanhas de ao menos 
dez candidatos na eleição de 
2010. Ainda conforme o de-
lator, parte do dinheiro teria 
sido escondido na suíte de 
um motel em Cuiabá.

dam relação de conexão e 
continência com a ação pe-
nal derivada da denominada 
operação Radioatividade e 
seus vários desdobramen-
tos”, afirma Bretas em seu 
despacho. “Não há relação 
entre este procedimento e 
as ações penais derivadas 
das denominadas operações 
Saqueador e Calicute e seus 
desdobramentos”, comple-
tou o magistrado.

No Supremo, quando 
um processo é protocolado, 
a secretaria judiciária verifi-
ca se algum ministro é pre-
vento para julgar o caso, ou 
seja, se alguma outra ação 

relacionada já é de compe-
tência de um dos 11 integran-
tes da Corte. Se ninguém se 
encaixar no critério, é deter-
minada distribuição por sor-
teio eletrônico. 

Ministros da Corte ou-
vidos pelo Estadão/Broad-
cast em caráter reservado 
afirmam que a definição so-
bre o responsável por julgar 
uma eventual contestação da 
prisão de Temer no STF é o 
próprio tribunal - em última 
instância, o presidente da 
Corte, ministro Dias Toffoli. 
E consideraram esse trecho 
do despacho de Bretas uma 
provocação.

adentram.
“Dentro do sistema po-

lítico, como parlamentar, 
nós conseguimos fazer a po-
lítica de exemplo, e mostrar 
que é possível fazer tudo 
aquilo que nós pregávamos 
do lado de fora e é isso que 
nós estamos fazendo”, disse 
o deputado, quando questio-
nado pela reportagem sobre 
os motivos que fizeram com 
que o MBL não tenha ficado 
nas ruas e tenha entrado de 
cabeça na política.

A política de redução 
dos privilégios se faz cada 
vez mais importante, ainda 
mais no atual estado que vive 
Mato Grosso, em uma terrí-
vel crise pública financeira. 
“É inaceitável que um de-
putado estadual hoje, rece-
be tudo o que recebe. Mato 
Grosso está em estado de ca-
lamidade financeira, há três 
anos gasta-se mais do que ar-
recada, o estado está quebra-
do, mas na Assembleia, to-
dos os deputados estão seno 
pagos em dia. Só no mês de 
fevereiro os deputados rece-
beram mais de R$ 100 mil”, 
criticou o parlamentar.

53.478.849,26.
A Secex de Atos de Pes-

soal também afirmou que o 
PDV subestimou o interes-
se de adesão dos servidores. 
Durante a fase de estudos fo-
ram feitos dois relatórios. No 
primeiro, com a estimativa 
de adesão de 89 empregados 
aderentes, o custeio do pro-
grama de demissão foi esti-
pulado em R$ 53.478.849,26, 
diluído mensalmente no 
período 2018-2024, frente 
a um custo de permanência 

nos quadros da MTI de R$ 
119.265.829,00, gerando eco-
nomia de R$ 65.786.979,74 
para a estatal.

O cenário dois tra-
balhava com a hipótese de 
adesão de 42 empregados 
ao PDV, a um custo de R$ 
29.680.607,72, diluído men-
salmente no período 2018-
2024, frente a um custo de 
permanência nos quadros da 
MTI de R$ 65.695.025,83, ou 
seja, uma economia de R$ 
36.014.418,11.
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3/map. 6/madame — néctar. 10/destiladas. 11/sinceridade.
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Câmera Record
O Câmera Record deste domingo 

(3) exibe reportagem especial com as 
leis mais esquisitas do Brasil, sendo 
elas federal, estadual e municipal.

Estima-se que sejam mais de 5 
milhões de leis em vigor, com temas 
que vão do corriqueiro ao inusitado.

Lei para obrigar bares e padarias 
a servir café sem açúcar. Lei para 
determinar qual é a receita corre-
ta do famoso sanduíche bauru. Lei 
para criar um aeroporto para se-
res extraterrestres. Quem propõe e 
quem inspeciona o cumprimento 
destas leis? Será que situações como 
estas deveriam depender de leis? E 
não cumpri-las, é crime?

BBB 19
Durante todo o BBB as famílias 

dos participantes torcem, se envol-
vem e vivem junto com eles as emo-
ções do reality. Desde o ano passa-
do, o público pode acompanhar essa 
torcida de perto através de uma câ-
mera instalada no local em que a 
torcida do brother se reúne. Mas, na 
próxima semana, os familiares te-
rão a oportunidade de passar de es-
pectadores a protagonistas por um 
dia. Um familiar de cada participan-
te vai entrar na casa do Big Brother 
Brasil e terá a chance de viver um 
dia como um verdadeiro brother, po-
dendo desfrutar de – quase – todos 
os ambientes. Enquanto eles se di-
vertem durante a visita, os brothers 
oficiais do BBB19 abrirão espaço 
para os visitantes e ficarão alocados 
em um local separado, no segundo 
andar da casa.

Última
Hariany e Carolina começam a 

dar sinais de que vão desistir da 
Prova do Líder Coca-Cola Café com 
Espresso. Hariany propõe para as 
sisters: “Vamos voltar juntas para 
lá?”. Ela se refere a voltar para a casa 
todas juntas e finalizar a prova.

Carolina concorda e avisa: “Bora?”. 
Hariany pergunta: “Você vai puxar?” 
Carolina avisa que vai. A dupla puxa 
as correntes e ativa junto o sistema 
que libera o café.

Paula observa a cena e não faz 
nenhuma ação. Com isso, a mineira 
é a última deixar a Prova do Líder 
Coca-Cola com Café Espresso.

TV  e EntretenimentoEM CARTAZ COMO TREINAR O SEU DRAGÃO 3
Decidido a fazer de Berk um 

verdadeiro libelo ao ideal da con-
vivência pacífica entre homens 
e dragões, Soluço e seus amigos 
seguem atrás de caçadores, para 
não só libertar suas presas mas 
também impedir a matança de-
senfreada dos animais. O esfor-
ço do grupo desperta a atenção 
de Grimmel ao descobrir que 
entre eles está Banguela, um 
legítimo Fúria da Noite. O vilão 
então desenvolve um plano para 
capturá-lo a todo custo, usando 
como arma uma fêmea captura-
da, da mesma espécie.



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 redação dada pelo Decreto nº 5.570/2005, c/c o artigo 213, 
§ 3º, da Lei nº 6.015/73, FAZ SABER os notificados JAMARY MOHILA E 
EMIL SACKMANN, ora apontados como antigos CONFRONTANTES, que se 
encontra em trâmite nesta serventia procedimento administrativo, protocolado 
sob o nº 9817, em que se requer a retificação de matrícula mediante a 
AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO do imóvel rural situado no 
lugar denominado Fazenda Santa Matilde, com área total de 1.580,00 ha, 
localizado no Município de Nova Ubiratã-MT, matrícula nº 152, Livro 02, deste 
C.R.I. de Nova Ubiratã-MT, de propriedade de Marcos Paulo Capitanio e sua 
esposa Marcela Dapont Capitanio, os quais 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 propriedades rurais, conforme lhe é facultado pelo § 6º do 
artigo 213 da Lei 6.515/73.

Nova Ubiratã - MT, em 28 de fevereiro de 2019.

Bruno Becker
Registrador de Imóveis

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 011/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
15/03/2019, às 13:30 hrs, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para futura e 
eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviço de 
locação de estruturas temporárias para a realização de eventos, serviços 
de veiculação de propaganda volante em carro de som (com motorista e 
combustível), visando atender as necessidades das Secretarias Municipais”, 
conforme especificações constantes no Edital. Os interessados poderão 
consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital 
poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de 
Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.
ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES. 

Ipiranga do Norte-MT, 01 de Março de 2019.

Ane Kelly Ribeiro Pitteri - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE  - MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
19/03/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de preços para futura e eventual 
Aquisição de Suprimentos de Informática (Toner, Cartuchos e Cilindros), 
originais e compatíveis, para atender a demanda das Secretarias Municipais 
de Ipiranga do Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. 
Os interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao 
depto. de licitações. O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga 
do Norte – MT, na Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura 
ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, Poder 
Executivo – Prefeitura Municipal, aba PUBLICAÇÕES. 

Ipiranga do Norte-MT, 01 de Março de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
15/03/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga 
do Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e 
Eventual Contratação de empresa “especializada” para o fornecimento 
de alimentação em porções individuais (tipo marmitex), destinada aos 
servidores públicos em atividades para o Município de Ipiranga do Norte”, 
conforme especificações constantes no Edital. Esta licitação é exclusiva 
para a participação microempresas, empresas de pequeno porte e 
microempreendedores individuais. Os interessados poderão consultar o 
Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na Sala de Licitações, no 
horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.ipirangadonorte.
mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES. 

Ipiranga do Norte-MT. 01 de Março de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE – MT 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2019

O Município de Ipiranga do Norte - MT, torna público que realizará no dia 
20/03/2019, às 07:30h, na Rua dos Girassóis, n.º 387, Centro, Ipiranga do 
Norte – MT, Licitação destinada a “Registro de Preços para Futura e Eventual 
Aquisição de Gêneros Alimentícios, Materiais de Limpeza e Materiais de Copa 
e Cozinha, para atender a todas as Secretarias Municipais de Ipiranga do 
Norte - MT”, conforme especificações constantes no Edital. Os interessados 
poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. 
O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Ipiranga do Norte – MT, na 
Sala de Licitações, no horário de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site 
www.ipirangadonorte.mt.gov.br, link transparência, aba PUBLICAÇÕES. 

Ipiranga do Norte-MT, 01 de Março de 2019.
Ane Kelly Ribeiro Pitteri - Pregoeira Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 007/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através da Portaria Municipal nº 033 de 15 de Janeiro de 2019, 
faz saber que se encontra aberta aos interessados, na Secretaria de 
Administração – Setor de Licitações deste Município, licitação modalidade 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 007/2019, regida pela Lei Federal 
10.520/2002 e 8.666 de 21 de junho de 1993 e posteriores alterações, e 
pelas condições estabelecidas neste edital, para seleção da melhor proposta 
pelo Menor Preço Por Item objetivando “REGISTRO DE PREÇOS PARA 
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA 
LAMA ASFÁLTICA, AGREGADOS (BRITA, PEDRISCO, PÓ DE BRITA) 
PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO SUPERFICIAL 
DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ADUELAS PARA PONTES, 
BUEIROS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Que será realizado às 13h30min do dia 18 de Março de 
2019, na sala de Licitações, no Paço Municipal Milton José Santana. O Edital 
completo poderá ser adquirido no endereço abaixo ou baixado gratuitamente 
no seguinte endereço eletrônico: www.peixotodeazevedo.mt.gov.br, maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 12hs às 
18hs, ou pelo fone (66) 3575-5100. 

Peixoto de Azevedo, 27 de Fevereiro de 2019.
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro Oficial

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2019 – RESULTADO

O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em 
epigrafe, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE TABELA DE BASQUETE MÓVEL 
ELÉTRICA PARA SER INSTALADA NO GINASIO DA VILA OLÍMPICA 
PARA ATENDER AS ESCOLINHAS DE BASE, CATEGORIAS ADULTO 
E COMPETIÇÕES MUNICIPAIS, REGIONAIS E ESTADUAIS, EM 
ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE 
E LAZER CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. Sagrou-se vencedora 
a empresa RAPINI EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA – EPP, com o 
valor total de R$ 33.900,00 (Trinta e três mil e novecentos reais. Na fase de 
habilitação a concorrente atendeu ao Edital em sua integralidade. Não houve 
reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 26 de Fevereiro 
de 2019.

EMERSON NUNES FREITAS
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT
AVISO DE PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 006/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de 
Mato Grosso, através de seu pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal 
nº 033/2019, faz saber que estará realizando Licitação na Modalidade de 
Pregão Eletrônico SRP nº 006/2019, regido pela Lei nº 10.520/2002, Decreto 
Municipal nº 040/2008, subsidiada pela Lei nº 8.666/1993 e posteriores 
alterações, para seleção da melhor proposta pelo Menor Preço Por Item 
objetivando: “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ODONTOLÓGICO DESTINADO 
AO USO NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ATENÇÃO BÁSICA), 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. Início da Sessão 15/03/2019 
- Horário: 14:30 horas (horário de Brasília). Acolhimento das propostas 
eletrônicas: das 08h do dia 28/02/2019 às 18h do dia 14/03/2019 através 
do site www.bll.org.br. O Edital completo poderá ser adquirido no endereço 
abaixo ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: www.
peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br, informações pelo 
telefone: (66) 3575-5100, Local: Sala de Licitações no Paço Municipal Milton 
José Santana, situado a Rua Ministro César Cals, nº 226, Centro, Peixoto 
de Azevedo/MT, CEP: 78.530-000 e também pelo suporte da BLL (41) 3042-
9909. Peixoto de Azevedo/MT, 27 de Fevereiro de 2019.

Emerson Nunes Freitas
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT

RESULTADO DO PREGÃO ELETRONICO N° 002/2019

O 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 a empresa:BIDDING 
COMERCIAL EIRELI-EPP, no item 01, no valor total de R$ 86.398,33 
(Oitenta e seis mil, trezentos e noventa e oito reais e trinta e três centavos). 
Juina-MT, 01 de março de 2019. 

Marcio Antonio da Silva
Pregoeiro Designado - Poder Executivo.
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C. L. DESMATAMENTO. CNPJ: 04.128.582/0001-47. 
Localizada: RUA DAS IPOMEIAS, Nº 2235 Bairro: 
PARQUE DAS ARARAS. Sinop – MT. solicita o 
comparecimento do funcionário LUCIANA ROCHA DE 
OLIVEIRA CTPS 86723 SÉRIE 00012–  SINOP MT. No 
prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 da 
CLT, o qual configura Abandono de Emprego. Sinop/MT 
28 de Fevereiro 2019. 28,01,02/03/2019.

ÂNGELA CRISTINA MENANI CRESTANI EIRELI CNPJ: 
13.129.798/0001-18, Localizada Rua dos Beija flores 
469, Nsa Aparecida  Sinop-MT, solicita o comparecimento 
do funcionário Valdir Flores , CTPS 02202 SÉRIE 00014/
MT, no prazo de 72 horas sob pena da letra “I” do Art. 482 
da CLT, o qual configura Abandono de Emprego. Sinop/
MT 01 de março de 2019. 01,02,05/03/2019

Angela Cristina Menani, CPF nº 919.849.201-20 e 
Inscrição Estadual nº 13.663.184-3, localizada na 
Rodovia MT 242, KM 170, S/N, Bairro Zona Rural, 
complemento Gleba Santa Terezinha, CEP 78888-000, 
na cidade e município de Nova Ubiratã, Declara para os 
devidos fins de direito que extraviou o Bloco Fiscal de 
nº 01, contendo notas fiscais modelo 01, de nº 01 á 25 
AIDF nº 724586. 01,02,05/03/2019

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

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

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

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

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

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

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

LEILÃO DE IMÓVEIS 
 Sítio, Campos de 

Júlio/MT, 93ha,

Faz. Bom Jardim, 

Rod. da Linha Alto 

Juruena. 

Inicial R$ 493.088,00 

(PARCELÁVEL) 

 Fazenda, 

Comodoro/MT, 

537ha, Rod. BR-290. 

Inicial

 R$  1.300.227,00 

(PARCELÁVEL) 

02,05/03/2019

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 

EDITAL COMPLEMENTAR Nº 002/2019 
EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
1. PREÂMBULO 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO representado por seu 
Pregoeiro designado pelo Ato nº 292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA 
PÚBLICO a RETIFICAÇÃO do EDITAL AO PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 para Registro de Preços, do 
tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO POR ITEM conforme descrito neste edital e seus anexos, 
de conformidade com a Lei a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e Federal 8.666/93 e alterações posteriores. 
 
DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA 
HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL PERMANENTE, CONFORME TERCEIRO 
TERMO ADITIVO AO CONVENIO N° 002/2015, A SEREM ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº269, BAIRRO 
ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM 
CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E 
COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 

 
2. ALTERAÇÕES 
2.1.  DAS RETIFICAÇÕES 
 
2.1.1. Fica retificado o item abaixo relacionado do Anexo I – Termo de Referencia do referido edital, que trata da 
descrição dos itens 01, conforme a seguir descrito: 
 
ONDE LIA-SE: 
(...) 
3.1. – MATERIAIS PERMANENTES HOSPITALARES 
ITEM DESCRIÇÃO UNID. QTD. V. UNIT. V. TOTAL 

01 

APARELHO DE ANESTESIA COM MONITOR 
MULTIPARAMETROS Equipamento microprocessado para 
atender pacientes neonatais, pediátricos, adultos e obesos 
mórbidos. Estrutura em material não oxidante, dotado de gavetas e 
rodízios com freios em pelo menos dois deles, mesa de trabalho e 
bandeja para apoio de monitores. Com sistema de autoteste ao 
ligar o equipamento com detecções de erros, falhas de 
funcionamento, etc. Rotâmetro composto por 
fluxômetro mostrador digital com escalas para alto e baixo fluxo 
no mínimo para oxigênio (O2) e óxido nitroso (N2O), podendo ser 
uma única para ar comprimido ou com monitoração digital com 
entrada para oxigênio (O2), ar comprimido e óxido nitroso (N2O). 
Válvulas para controle de fluxo e pressão com sistema de 
segurança para proteger o paciente de pressão e fluxos 
inadequados. Filtro totalmente autoclavável, canister para 
armazenagem de cal sodada 800 Gr, possibilidade de sistema de 
exaustão de gases. Válvula APL graduada. Vaporizador do tipo 
calibrado de engate rápido, permitir acoplamento de 02 
vaporizadores e com sistema de segurança para o agente 
selecionado (se ofertado sistema que permite o acoplamento para 
01 vaporizador, deverá ser entregue suporte para acoplar o 
segundo vaporizador). Ventilador eletrônico microprocessado, 
com display LCD com tela colorida 15“. Touchscrenn. Possuir 
pelo menos as modalidades ventilatórias: ventilação controlada a 
volume, ventilação controlada a pressão com possibilidade para 
ventilação intermitente mandatória sincronizada, ventilação por 
pressão de suporte, ventilação manual/espontânea. Possuir controle 
e ajuste para pelo menos os parâmetros: pressão máxima, volume 
corrente, frequência respiratória, fluxo e tempo 
inspiratório/expiratório, PEEP e pausa inspiratória - todos os 

UNIDA
DE 01 130.000,0

0 130.000,00 

VIDENTE YARA EM SORRISO-MT

(66) 9 9944-2388

Quer seu amor de volta ? Está cansado de sofrer 
? Faço e desfaço qualquer tipo de trabalho. 

Amarração definitiva. Ligue agora e faça uma 
pergunta grátis



MISTÉRIO
Como vem acontecendo nesta semana, somente 

15 minutos foram liberados do treino do São Paulo 
nesta sexta de manhã, que acontece como prepara-
ção para o confronto contra o Bragantino, no do-
mingo, no Estádio Nabi Abi Chedid, pela 9ª rodada 
do Paulistão. É possível arriscar os 11 que iniciarão 
a partida: Tiago Volpi; Arboleda, Anderson Martins 
e Bruno Alves; Igor Vinicius, Luan, Hernanes e Léo; 
Helinho, Antony e Pablo.

FOLIA VERDE
Os jogadores estão liberados para acompanhar 

os desfiles de Carnaval no Sambódromo, em São 
Paulo, mas é bom não abusarem. O técnico Luiz Fe-
lipe Scolari não dará folga ao elenco sábado, nem 
domingo e nem segunda. “O Carnaval do meu time 
é igual aos outros. Quem quiser assistir no sambó-
dromo, vamos trabalhar sábado pela manhã, domin-
go pela manhã e segunda pela manhã. Porque Car-
naval para jogador de futebol é trabalho”, avisou o 
comandante.

FATOR EVERTON
Quando a fase é boa, o universo parece conspi-

rar a favor. No caso do Grêmio, além da classificação 
antecipada à próxima fase do Gauchão, Everton foi 
mais uma vez convocado à seleção brasileira. Na lis-
ta de Tite, o jogador fica cada vez mais valorizado – 
esportiva e economicamente. Lucrar bons milhões 
de euros com o atacante surge como algo inevitável 
para o futuro. Mas o clube promete fazer jogo duro.

D’ALE VOLTARÁ
Além da idolatria forjada por títulos, 

D’Alessandro coleciona recordes em uma década 
desde que desembarcou em Porto Alegre para ves-
tir a camisa do Inter. A expertise nas disputas pela 
América do Sul contrasta com o seu atual momento. 
O argentino iniciou uma partida pela última vez na 
vitória por 1 a 0 sobre o Brasil-PEL, em 4 de feverei-
ro. Assim, completará um mês fora do time titular 
até a estreia na Libertadores, em 6 de março, contra 
o Palestino, no Chile.

SÓ CÃIBRAS
Um dos destaques do Flamengo na vitória por 3 

a 1 sobre a Portuguesa, em Volta Redonda, o atacante 
Bruno Henrique, autor de um dos gols, deu um susto 
nos torcedores. Aos 26 minutos do segundo tempo, 
ele caiu no gramado, saiu com ajuda dos médicos e 
foi substituído por Vitinho. Na saída de campo, no 
entanto, explicou que teve apenas cãibras e que não 
acredita ser problema para a estreia do Flamengo na 
Libertadores, na terça, contra o San José, na Bolívia.

UNIFORME AZUL
O torcedor que deseja comprar a camisa do ter-

ceiro uniforme do Fluminense terá de esperar até o 
final de março. É o prazo que a Under Armour deu 
para entregar o novo lote ainda em produção após 
as vendas terem esgotado praticamente todas as uni-
dades disponíveis no mercado. A loja oficial do clu-
be na sede de Laranjeiras e a online não têm mais 
modelos masculino e feminino. Também é difícil 
encontrá-los nos estabelecimentos da fornecedora 
de material esportivo.

ADEUS
A segunda passagem de Leandro Carvalho pelo 

Botafogo, ainda mais curta do que a primeira, en-
tre janeiro e julho do ano passado, chegou ao fim na 
quinta-feira, quando o atacante acertou seu retorno 
ao Ceará. A negociação em nada surpreendeu ao téc-
nico Zé Ricardo ou à torcida. Em 2018 ou 2019, Le-
andro nunca esteve à vontade no Glorioso. Sempre 
passava pela imprensa com semblante abatido e, na 
única coletiva concedida na temporada, enrolou-se 
todo ao tentar explicar por que dissera em Fortaleza 
que seu desejo era seguir no Vôzão.

UM GIRO PELOS CLUBES

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 02 a 04 de março 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Cássio em coletiva: maior goleiro da história do Timão?

Qual o maior goleiro da história
do Corinthians: Cássio ou Ronaldo?
DA REPORTAGEM

Com mais uma gran-
de atuação de Cássio com 
a camisa do Corinthians, 
a pergunta voltou à tona: 
seria o camisa 12 o maior 
goleiro da história do clu-
be? Corintianos e até mes-
mo torcedores de outros 
times discutem quem foi 
realmente o maior debai-
xo das traves.

Para parte dos tor-
cedores que votaram em 
diversas enquetes de sites 
esportivos esta semana, a 
resposta é favorável a Cás-
sio. Para o ex-goleiro Ro-
naldo, também. Em suas 
redes sociais, o hoje co-
mentarista deu a sua sen-
tença. Apesar de tudo isso, 
Cássio ainda não admite 
merecer o rótulo.

“Vi as postagens dele, 
até respondi uma. Ronal-

do é um cara que admito 
muito, sempre admirei, vi 
que o Marcão comentou, 
é uma referência dentro 
e fora de campo, um cara 
do bem, muito vitorioso, 
um dos que respeito e ad-
miro, mesmo sendo rival: 
ele, Rogério Ceni e Ronal-
do”, disse.

Contra o Racing, Cás-
sio chegou a 395 jogos 
pelo Timão, dividindo o 
posto de segundo goleiro 
com mais jogos na histó-
ria com Gylmar dos San-
tos Neves. Ronaldo, com 
602, segue disparado na 
ponta.

“Acredito que tenho a 
possibilidade de alcançar 
a marca do Ronaldo, mas 
minha opinião sobre ele 
vai seguir a mesma sobre 
ele ser o maior da história 
do Corinthians. Me sin-
to privilegiado, ele é um 

POLÊMICA | Atual goleiro vê em ex-ídolo referência e o aponta como o maior da história
Foto: André Mourão/MoWA Press

Foto: Júnior MArtins

Foto: ivAn storti

Foto: rAFAel ribeiro

ESTADUAL

FMF divulga datas das fases
finais do Mato-grossense

APÓS DUAS SEMANAS

Santos paga multa ao Ceará
e fecha com Felipe Jonatan

NEGOCIA VARIÁVEIS

Vasco quer aumento no valor
fixo para fechar patrocínio

Lance de Mixto e Operário FC: um deve avançar e o outro cair 

Lateral Felipe Jonatan reforça o Santos 

Uniforme do Vasco segue sem patrocínio

DA REPORTAGEM

A Federação Mato-
-grossense de Futebol 
(FMFMT) divulgou nesta 
semana as datas das fa-
ses finais do Campeonato 
Mato-grossense 2019. Fal-
tam três rodadas para o 
término da primeira fase. 
Vale lembrar que os oito 
primeiros se classificam 
para as quartas de final, 
enquanto os dois últimos 
serão rebaixados à Segun-
da Divisão em 2020.

A partir da segunda 
fase, os confrontos serão 
decididos em jogos de ida 
e volta, com os times de 
melhores campanhas de-

DA REPORTAGEM

O Santos pagou a 
multa rescisória de R$ 6 
milhões ao Ceará nesta 
sexta-feira (1º) e fechou a 
contratação do lateral-es-
querdo Felipe Jonatan. O 
acordo é de cinco tempo-
radas. O Peixe anunciou 
o atleta de forma oficial e 
agora corre para inscrevê-
-lo no Paulistão. Se a regu-
larização não for possível, 
ele só ficará à disposição 
nas quartas de final do Es-
tadual.

O Alvinegro notifi-

DA REPORTAGEM

O Vasco ainda nego-
cia com o Banco BMG o 
patrocínio master para o 
principal espaço do uni-
forme nos próximos anos. 
O que está sendo discuti-
do agora é quanto do va-
lor total do contrato será 
fixo e quanto será variável.

O acordo que está 
sendo costurado entre 
Vasco e BMG será nos 
mesmos moldes da par-
ceria de Corinthians e 
Atlético-MG com o banco. 
Ou seja: o Cruz-Maltino, 
caso o patrocínio seja con-
firmado, receberá um va-
lor fixo por ano, além de 

cidindo em casa. Confira 
as datas:

- Quartas de finais: 24 
e 31 de março;

- Semifinais: 3 e 7 de 
abril;

- Finais: 14 e 21 de 
abril.

Entretanto, tais datas 
estão sujeitas a alterações 
conforme a disponibili-
dade da praça esportiva, 
e também, o avanço dos 
times mato-grossenses 
na Copa do Brasil. Se a 
primeira fase terminasse 
hoje, os confrontos se-
riam os seguintes: Cuiabá 
x Araguaia; União x Dom 
Bosco; CEOV x Sinop; 
Mixto x Luverdense.

cou o Vozão sobre o pa-
gamento da multa há 
duas semanas, mas não 
teve condições de fazer a 
transferência no tempo 
imaginado. Com contas 
bloqueadas na Justiça, o 
fluxo de caixa ficou com-
prometido e a situação se 
arrastou.

Felipe Jonatan, 21 
anos, foi aprovado pelo 
técnico Jorge Sampaoli. 
Ele chega para resolver 
o problema da lateral es-
querda após a ida de Dodô 
para o Cruzeiro. Orinho 
não se firmou e Copete 

uma parte que irá variar 
de acordo com a partici-
pação de torcedores em 
serviços oferecidos. No 
Corinthians, por exemplo, 
será criada a plataforma 
“Meu Corinthians BMG” 
ainda neste ano, que ser-
virá basicamente como 
um “banco virtual”. A cada 
conta aberta e a cada ser-
viço utilizado, o clube fica 
com 50% do lucro. A par-
ceria com o Vasco será 
parecida, com a criação 
de outros produtos, mas o 
Cruz-Maltino ainda tenta 
aumentar o valor fixo para 
fechar o patrocínio.O úl-
timo patrocinador máster 
do Vasco foi a Caixa, cujo 

dos grandes da história e o 
respeito que tem por mim 
é grande, fico muito feliz”, 
declarou Cássio.

Ronaldo teve uma 
grande sequência nas dé-
cadas de 80 e 90 pelo Ti-
mão, conquistando títulos 
como Paulista e o Brasi-
leiro de 1990, o primeiro 
dos seis. Mas para Cássio o 
peso das conquistas é ain-
da maior, porque nos dois 
maiores títulos do clube 
era ele o titular, e fazendo 
milagres durante as com-
petições: 

Libertadores e Mun-
dial de Clubes em 2012. 
Neste sábado (2), o Corin-
thians encara com o de-
sesperado São Bento, que 
ainda não venceu neste 
Paulistão e busca fugir da 
zona de rebaixamento. A 
partida será disputada às 
15h30, em Sorocaba.

contrato se encerrou no 
fim de 2017. Depois disso, 
o clube chegou a fechar 

com a Lasa, mas o acordo 
foi desfeito por não-cum-
primento da empresa.

tem atuado improvisa-
do. O Santos ainda quer 
fechar o empréstimo de 
Jorge, outro ala-esquerdo, 

junto ao Monaco-FRA. Há, 
porém, algumas cláusulas 
ainda pendentes, como o 
valor de compra fixado.
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Ruas da cidade recebem ação de tapa-buracos 

Operação tapa-buracos percorre
principais vias após chuvas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Desde que teve iní-
cio o período chuvoso, a 
Secretaria de Obras de Si-
nop tem intensificado suas 
frentes de trabalho em 
várias partes da cidade. 
Dentre as ações executa-
das, estão principalmente 
a de tapa-buracos, ou seja, 
reparos de danos que as 
fortes chuvas causaram no 
asfalto e nas mais diversas 
vias da cidade.

Ontem (1º) pela ma-
nhã, por exemplo, as equi-
pes estiveram passando 
pela Avenida das Acácias, 
no trecho entre a Rua Ca-
jueiros e a Avenida Júlio 
Campos. O empresário 
Moacir Wrzsciz conta que 
muitos clientes reclamam 
quando transitam na ave-
nida. “As chuvas dos úl-
timos tempos fizeram os 
buracos ficarem maiores, 
e é comum o cliente en-
trar aqui no estúdio recla-
mando que, ao procurar 
vaga para estacionar, aca-
bou ‘caindo’ dentro de um 

buraco”.

CRONOGRAMA
Entre os dias 11 e 15 

de fevereiro, a equipe es-
teve tapando buracos na 
extensão das avenidas Ja-
carandás e Figueiras, e 
ruas 03, dos Lírios, das 
Macieiras e das Camélias, 
no Jardim Maringá, assim 
como extensão da Aveni-
da das Itaúbas, no Jardim 
Celeste, e Rua dos Mana-
cás, no Jardim Jacarandás.

Já entre os dias 18 e 22 
de fevereiro, receberam 
os serviços as extensões 
das ruas Perobas, Bromé-
lias, Maceió, e as avenidas 
Acácias, Tarumãs, André 
Maggi e Jatobás. Essa se-
mana os trabalhos seguem 
pela Avenida das Itaúbas e 
Figueiras.

OUTRAS AÇÕES
Mas não é só de tapar 

buracos que vive a pasta 
de Obras. Outras ações 
paralelas também têm 
sido desenvolvidas. De 
acordo com o secretário 
Daniel Brolese, além do 

SINOP | Ruas da cidade recebem ação, principalmente, após excesso de água que cai dos céus
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RISADAS DO BEM

Stand up busca arrecadar fundos:
tratamento de menino com câncer

PONTAL DO VERDE

Nível do Rio Verde sobe e cobre
ponte entre Sorriso e Tapurah

RIO ARINOS

Balsa transportando carreta
carregado com madeira afunda

S.J.RIO CLARO

Homem é preso após 
filmar partes íntimas 
de mulheres

Veículos passam pelo lugar, mas falta visibilidade

Parte da plataforma foi quebrada e precisará de reforma

Homem filmava mulheres em lojas e nas ruas

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

No dia 10 de março, a 
população de Sinop e toda 
região Norte terão a opor-
tunidade de se divertir e dar 
muitas risadas do bem. Isso 
graças ao stand up Bagual 
do Gaudêncio, realizado 
com o objetivo de arrecadar 
fundos para o tratamen-
to de Eduardo Gottardi, o 
Dudu, de 12 anos. O meni-
no sofre de um câncer na 
coluna. O evento é organi-
zado pela Saga Produções e 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

O nível do Rio Verde 
aumentou e cobriu a pon-
te da Linha do Pontal do 
Verde, que fica na divisa 
entre as cidades de Sorri-
so e Tapurah. O nível su-
biu mais de seis metros, e 
já está impedindo a passa-
gem de caminhões, carros 
e motos. Alguns veículos 
ainda têm passado pelo 
local, mas a falta de visibi-
lidade da ponte é perigosa 
para os motoristas que se 
arriscam.

A ponte é estadual e 
passou por reformas re-
centemente diante da ne-
cessidade de escoamento 
da safra e da passagem 
segura dos moradores da 

DA REPORTAGEM

Portal Sorriso

Uma balsa que passa 
sobre o Rio Arinos, que dá 
acesso ao distrito de Ana 
Terra, em Tapurah, ficou 
parcialmente submersa 
após tentar atravessar. A 
situação foi registrada na 
quinta-feira.

Segundo informa-
ções, o acidente aconte-

DA REPORTAGEM

Um homem identifi-
cado como Antônio Felipe 
da Cruz, 45 anos, foi preso 
em São José do Rio Claro 
suspeito de filmar e foto-
grafar as partes intimas 
de mulheres que estavam 
andando na rua, dentro 
de lojas e comércios. No 
celular do suspeito foram 
encontradas diversas ima-
gens que comprovam as 
denúncias.

De acordo com a as-
sessoria da Polícia Civil, os 
policiais foram acionados 
por mulheres que teriam 
sido fotografadas. O sus-
peito estaria tirando as fo-
tos para satisfazer desejo 
sexual. Em seu aparelho 
celular foram encontradas 
diversas fotos de mulhe-
res que tiveram partes do 
corpo fotografadas (rosto, 
nádegas, seios) enquanto 

o grupo Amor de Mãe. Kar-
la Miranda, idealizadora e 
presidente do grupo, falou 
sobre o atual estado de saú-
de de Dudu, ressaltando 
a importância do evento. 
“Hoje o estado de saúde 
dele é um pouco delicado, 
ele se encontra em Barretos 
e vai ter que permanecer lá 
até o mês de dezembro no 
mínimo. 

E essa permanência lá 
gera custos altos, por con-
ta disso o evento é muito 
importante, pois precisa-
mos arrecadar uma boa 

região. 
O trabalho foi execu-

tado pelas prefeituras de 
Sorriso e Tapurah, que se 
uniram para efetuar a ação 
de recuperação da estru-
tura de maneira paliativa. 
O projeto para construção 
de ponte de concreto de-
pende do Governo do Es-
tado e não tem prazo para 
sair do papel.

Segundo o secretá-
rio de Transportes e pre-
sidente do Conselho do 
Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (Fethab) 
no município, Leonir Ca-
pitânio, para que toda a 
estrutura da ponte fosse 
trocada por concreto é es-
timado um investimento 
de aproximadamente R$ 
230 mil.

ceu não porque a balsa 
não teria suportado o peso 
de uma carreta carregada 
com madeira, mas, sim 
por ter faltado freio no ve-
ículo. A previsão é de que 
haja liberação do local so-
mente no domingo, mas 
ainda não há confirmação 
sobre esse prazo. Segundo 
informações, foi quebrada 
uma parte da plataforma 
que precisará de reforma.

estavam na rua ou dentro 
de lojas e comércios. Tam-
bém foram encontrados 
vídeos. O delegado Mar-
celo Carvalho informou 
que a conduta do suspei-
to foi enquadrada na Lei 
13.718/2018, no artigo 215-
A (praticar contra alguém 
e sem a sua anuência ato 
libidinoso com o objeti-
vo de satisfazer a própria 
lascívia ou a de terceiro: 
pena de 1 a 5 anos). A mes-
ma lei também criminali-
zou a divulgação de ima-
gens de “nudes”, vídeos ou 
outro registro audiovisual 
com cenas de estupro, tor-
nando incondicionada a 
ação penal para os crimes 
contra liberdade sexual e 
os crimes sexuais contra 
vulneráveis.

Antônio foi preso em 
flagrante e deverá respon-
der pelo crime de impor-
tunação sexual.

tapa-buracos, são man-
tidos limpeza e troca de 
tampas de bueiros, ma-
nutenção de vias urbanas 
não pavimentadas e lim-
peza e o paisagismo dos 
mais diversos bairros da 

cidade, como Alto da Gló-
ria, Boa Esperança, Daury 
Riva, Florais da Amazônia, 
Jardim Belo Horizonte, 
Jardim Conquista, Jardim 
das Nações, Jardim Euro-
pa, Jardim Itália, Jardim 

Novo Estado, Jardim Pa-
raíso II, Jardim São Pau-
lo, Jardim Vitória Régia, 
LIC Norte, Menino Jesus 
I, Recanto dos Pássaros, 
Residencial Delta, Resi-
dencial Gente Feliz, Setor 

Industrial Norte (rua Foz 
do Iguaçú, rua Cascavel, 
Londrina), Vila Juliana, 
Vila Lobos, Vila Mariana, 
Vila Santana, entre outras 
localidades como o cemi-
tério municipal.

quantia para auxiliarmos o 
máximo possível”, explicou 
Karla. Além do tratamen-
to de câncer, Dudu realiza 
procedimentos de fisiote-
rapia, pois perdeu os movi-
mentos das pernas, devido 
a compressão que o nódulo 
causou na medula óssea. “Já 
tive um caso parecido na 
minha família, não conse-
guimos ajudar. Quando vi 
a movimentação da comu-
nidade, senti que deveria 
fazer a minha parte! Não 
conheço a família, mas co-
nheço a dor que essa doen-

ça pode causar”, pontuou 
o produtor de eventos da 
Saga, Diogo Santos. Dudu 
foi diagnosticado com a 
doença ainda no ano de 
2018. Outras ações em prol 
da arrecadação de recursos 
financeiros para seu trata-
mento já foram realizadas. 
“No mês de fevereiro reali-
zamos um bingo. Graças ao 
empenho de muitos par-
ceiros foi um sucesso. Reu-
nimos mais de 1,4 mil pes-
soas, nossa meta é que esse 
stand up tenha mais suces-
so ainda”, relatou Karla.
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