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Um deputado estadual de Mato Grosso pode custar R$ 94 mil por mês só de salário, verba indenizatória e ajuda de custo, além de ter direito a carros, 
combustível e passagens áreas e de ônibus. São 24 deputados hoje na Assembleia Legislativa. Cada um recebe um salário de R$ 25 mil e mais duas 
parcelas de R$ 25 mil por ano, a título de ajuda de custo.                 Página -3

MÁQUINA PESADA

Deputados estaduais têm maior
verba indenizatória do Brasil

VASCO

PRÊMIO NACIONAL

Documentário
protagonizado
por indígena
é indicado
O documentário mato-grossense 
‘Majur’, dirigido, filmado e mon-
tado por Rafael Irineu, é um dos 
indicados para concorrer no 1º 
turno do Grande Prêmio do Cine-
ma Brasileiro 2019, na seleção de 
curta-metragem documentário.
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A estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Vasco teve emoção. Teve abraço, chute em 
esparadrapo, gestos, conversas. Teve cheiro de vitória, mas gosto de derrota. No primeiro jogo 
do técnico, o Cruz-Maltino abriu o placar, mas empatou em 1 a 1 com o Avaí.                     Página -6

SINOP

SINOP

Obras de
asfalto
na MT-140

Marido
agride mulher 
e é preso

O deputado Dilmar Dal 
Bosco e a prefeita de Sinop, Ro-
sana Martinelli, se reuniram para 
discutir sobre obras de asfalta-
mento. O governo se mostrou 
aberto a parcerias e a prefeitura 
vai desenvolver projetos para 
o início dos trabalhos. Um dos 
assuntos foi a duplicação do 
trecho urbano da MT-140, que 
liga Sinop a Santa Carmem.
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Um homem foi preso 
em Sinop depois de agredir 
a mulher tentar atropelar os 
policiais para fugir, no sábado. 
Segundo a PM, tiros foram feitos 
contra o veículo para impedir a 
fuga. Ninguém ficou ferido. De 
acordo com a PM, os militares 
foram acionados para atender 
uma ocorrência de violência 
doméstica.
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A estreia de 
Luxemburgo



Pensando no próximo?
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vação (está perfeito), seu pouco tempo 
de uso e uma série de outras coisas e 
percebe que não tem justificativa para 
fazer tal mudança.

Mesmo se eu vender muito bem 
meu aparelho atual a per-
da vai ser considerável. E 
o que, então, me levaria 
a fazer a troca? Impul-
so. Sim, aquela questão 
que os fabricantes ten-
tam “acender” em nós, 
de sempre buscar o mais 
novo, mesmo que isso 
não mude em nada nos-
sas vidas.

Não vou me deixar levar por esse 
“sentimento”. Vou seguir minha fi-
losofia de que o dispositivo tem que 
fazer jus ao investimento e tem que 
“servir” enquanto estiver atendendo 
minhas necessidades. Deixa o espíri-
to consumista para outra pessoa.

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!

Meu celular tem menos de um ano 
e atende plenamente minhas necessi-
dades. Passo longe de ser “consumista” 
no que diz respeito à telefonia móvel 
e costumo ficar alguns anos com cada 
aparelho, sendo uma 
exceção meu dispo-
sitivo anterior, que 
fiquei pouco mais de 
um ano para trocar 
pelo atual, que conta 
com 4 giga de me-
mória RAM e leitor 
biométrico na parte 
frontal do aparelho, 
sendo que o ante-
rior tinha 3 giga de memória e o leitor 
biométrico na parte traseira, um pouco 
menos prático.

Recebi, hoje, a publicidade da nova 
“família” de aparelhos do mesmo fabri-
cante e fiquei bastante atraído, tanto 
pelo dispositivo em si quanto pelo pre-
ço.

É interessante que, algum tempo 
atrás, o “sucessor oficial” do meu apare-
lho foi lançado, com hardware pratica-
mente idêntico (melhoras expressivas 
apenas nas câmeras) e não fiquei nem 
um pouco tentado a fazer a mudança.

Mas aí você vai colocar na “balança” 
o valor pago no dispositivo atual, sua 
configuração (top de linha), sua conser-
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Havia esperança no início do mandato de Jair Bolsonaro 
(PSL). Quando o presidente tomou posse, 65% dos brasileiros 
acreditavam em um governo ótimo ou bom, otimismo consi-
derável para um país que saíra dividido da eleição acirrada. A 
confiança de consumidores e empresários aumentara, como 
costuma ocorrer quando se escolhe um novo mandatário. 
Preços e taxas do mercado financeiro refletiam a crença de 
que assumia um governo capaz de implementar reformas e 
destravar o crescimento.

Menos de cinco meses depois, difundem-se sinais de 
frustração —e o sentimento vai rapidamente se aproximan-
do do alarme. O desgaste político recrudesce, as expectativas 
econômicas se deterioram, a tensão financeira é crescente.

Bolsonaro demonstra que não compreende meios e fins 
de governar. Muitas de suas iniciativas se mostram ineptas e 
definham, pois eivadas de defeitos jurídicos ou tecnicamente 
descabidas.

Não raro, o presidente se vê contido por seus próprios 
ministros, como no caso dos ensaios de intervenção na Petro-
bras ou no Banco do Brasil. De grande interesse de Bolsonaro, 
o decreto que facilita o porte de armas está para ser derruba-
do no Congresso ou na Justiça. Os projetos legislativos mais 
importantes do governo, o pacote anticrime e a reforma da 
Previdência, têm tramitação dificultosa. O mandatário, crítico 
destrutivo do sistema político, nada colocou no lugar além de 
abstrações vazias.

O resultado é uma paisagem parlamentar devastada, em 
que simples medidas provisórias não avançam. O bloco ma-
joritário da Câmara dos Deputados afirma que terá pauta pró-
pria e independente, tamanha a acefalia do Executivo.

Bolsonaro não dispõe de coalizão majoritária no Con-
gresso. Teme-se que nem mesmo tenha a intenção de fazê-lo, 
que seja indiferente à paralisia legislativa ou, pior, que espere 
a submissão. 

A dúvida a respeito da aprovação de reformas funda-
mentais realimenta a espiral de problemas políticos e econô-
micos. Mas há mais fatores a intoxicar o ambiente.

O presidente dedica seu tempo a ninharias, a revanchis-
mos e ao apoio a militantes sectários que se acreditam imbu-
ídos da missão de derrubar o establishment. Toleram-se ou 
ratificam-se os ataques desses cruzados a ministros, ao vice e 
às cúpulas do Legislativo e do Judiciário —um desperdício de 
tempo e de capital político.

Como se não bastasse, o presidente e seu círculo ínti-
mo desprezam a conciliação pragmática, a atitude de chegar 
a acordos que tornem viáveis princípios e metas de governo 
de interesse geral. Ao contrário, insultam críticos e adversá-
rios, como Bolsonaro fez ao comentar as manifestações que 
voltaram às ruas das capitais e de outras grandes cidades. No 
passo mais recente dessa marcha insensata, ele se aventurou 
a sugerir que não leva adiante sua pauta porque estaria preso 
pelo sistema —ou algo do gênero.

Fato é que existe apoio na sociedade para projetos cen-
trais da agenda de Bolsonaro, em especial na área econômica. 
As últimas três décadas de democracia deram exemplos de 
que com habilidade e perseverança se conseguem superar as 
resistências a avanços. Em vez de insinuar que seus fracassos 
se devem a forças obscuras, desculpa sombria e inaceitável, 
Bolsonaro precisa aprender logo rudimentos de diálogo e ne-
gociação, a fim de evitar uma crise maior. Resta tempo de so-
bra para um mandato produtivo, mas as chances precisam ser 
aproveitadas desde já.

Editorial

Risco de desgoverno

Ranking dos Políticos - Facebook

a Concessionária Rota do Oeste, empre-
sa da Odebrecht TransPort, que assumiu 

com o compromisso de duplicar parte e 
manter por 30 anos condições adequadas 
de trafegabilidade.

O modelo de concessão do governo fe-
deral previa que a BR-163 em Mato Grosso 
teria que ter parte das obras de duplicação 
no trecho de 850,9 quilômetros comparti-
lhada da seguinte forma: a Rota do Oeste, 
com 453 quilômetros, e o Departamento 
Nacional de Infraestrutura de Transpor-
tes (DNIT), com 400 quilômetros. Investi-
mentos na ordem de R$ 6 bilhões.

A parte que cabia a Rota Oeste era du-
plicar e manter um trecho de 117,6 quilô-
metros da divisa do Mato Grosso do Sul a 
Rondonópolis (está pronto). E ainda dupli-
car, em cinco anos, o segmento da rodo-
via dos Imigrantes (BR-070), na região de 
Cuiabá e Várzea Grande; e o trecho que vai 
do Posto Gil (Diamantino) a Sinop. Com 
direito de construção de 9 praças de pedá-
gio, que também já estão prontas e em ati-
vidade. Acontece que nem tudo saiu como 
o planejado nestes cinco anos, uma vez 
que o capital para investimento viria até 
49% do capital social das SPEs ou Holdin-
gs (bancos públicos e fundos de pensão). 
A presidente Dilma depois de reeleita so-
freu impeachment, a Operação Lava Jato 
mandou para a cadeia políticos e empre-
sários, inclusive donos de empreiteiras 
e dentre eles vários membros da própria 
Odebrecht.  E os investimentos sumiram 
e parte das obras não foram feitas.

Volto ao assunto na próxima semana 
para falar da atual realidade, da falta de 
investimento e do futuro incerto da BR 
163, e os prejuízos para o estado e o Brasil.

JOÃO EDISOM É JORNALISTA, POSSUI 
GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA PELA UNI-
VERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO

BR 163 - do sonho a realidade

QUESTÃO DE GÊNERO
O primeiro-secretário da Assembleia, 

deputado Max Russi, propôs a realização da 
audiência pública “Trabalho Igual, Salário 
Igual”, para debater a igualdade entre mu-
lheres e homens no mercado de trabalho. O 
evento, que contará com o apoio da Associa-
ção de Mulheres de Negócios e Profissionais, 
que faz parte da rede internacional Business 
Profissional Women (BPW), será dia 27, às 
19h. Conforme o parlamentar, a intenção é 
estimular esse debate dentro da sociedade 
de forma integral e buscar soluções para o 
preenchimento dessa lacuna entre os gêne-
ros. 

MULHER CIDADÃ
A senadora Selma Arruda recebeu ontem 

(20), na Câmara Municipal de Cuiabá, o título 
de mulher cidadã Ana Maria do Couto, que 
é uma das honrarias mais importante da 
casa de leis, concedida a líderes femininas 
de diversos segmentos que são exemplos de 
vida e de atuação profissional. O título foi 
concedido pelo vereador Dilemário Alencar, 
que também entregará à parlamentar uma 
Ordem de Mérito Cuiabá 300 anos, pelos ser-
viços prestados ao município.  

18 NOVOS DELEGADOS
As delegacias da Polícia Civil do interior 

do estado receberão reforço de 18 novos dele-
gados de polícia, que terminaram o 15º Curso 
de Formação Técnico-Profissional da Acade-
mia de Polícia Civil. A formatura dos policiais 
civis contou com a presença do governador 
Mauro Mendes e do secretário nacional de 
Segurança Pública, General da Reserva, Gui-
lherme Cals Theophilo Gaspar dos Santos. O 
governador pediu aos formandos disposição 
para fazer um pouco mais daquilo que já é fei-
to hoje, para melhorar a segurança do Estado 
e ajudar no desenvolvimento do estado.

Não chega a ser a imagem do dia, mas é a imagem que marcou o final de 
semana. O acidente horrível na Estrada da Guia entre um ônibus que levava 
jovens evangélicos de Cuiabá a Lucas do Rio Verde e um carro, no qual o moto-
rista, um advogado, morreu na hora. Mais de 40 pessoas ficaram feridas.

É comum que aparelhos recém lançados tenham 
poucas vantagens em relação aos que já estão 
sendo comercializados. Procure comparar todas 
as características e leve em consideração o valor 
pago e as vantagens e desvantagens de cada 
modelo, cogitando a troca apenas se, de fato, a 
mudança valer a pena.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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JOÃO EDISOM

A BR 163 pode ser dividida em dois 
momentos: antes do governo Júlio 
Campos (1982/1986), e depois dele

Sou um usuário assíduo da BR 163 
desde novembro de 1983. Estrada que tem 
significado para o estado, para o Brasil e 
para o mundo. É um corredor de alimento 
que mata fome de gente de todos os con-
tinentes, mas também é uma estrada que 
mata muitas pessoas.

A BR 163 pode ser dividida em dois 
momentos: antes do governo Júlio Cam-
pos (1982/1986), e depois dele. Período que 
foi asfaltado o trecho que liga Cuiabá a 
Nova Santa Helena (600 km de Cuiabá), 
na época um mero entroncamento da BR 
163 com a MT-320 e 208, que também re-
cebeu asfalto até Alta Floresta (790 km 
da capital).  A parte mato-grossense da 
BR 163 entre Nova Santa Helena e o Pará 
só foi concluída no governo Blairo Mag-
gi, uma década e meia depois. Fato que 
acabou por atrasar sobremaneira o de-
senvolvimento nos municípios de Terra 
Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Ma-
tupá, Guarantã do Norte, Novo Mundo e 
Nova Guarita. Mesmo hoje a ausência de 
sua conclusão dentro do estado paraense 
ainda é razão de reportagens e atraso nos 
municípios as suas margens e circunvi-
zinhanças.

A BR 163, só dentro trecho mato-gros-
sense, de uma forma direta ou indireta, 
tem mais de 2 milhões de pessoas que 
dependem dela para transitar, vender e 
comprar mercadorias. Sem falar que é o 
trecho mais rico, que concentra o maior 
PIB do estado, e via estratégica para a ba-
lança comercial brasileira.

Com toda esta explosão da produção e 
crescimentos das cidades ao seu entorno, 
somado as dificuldades de manutenção 
fizeram com que parte dela fosse repas-
sada a inicia privada a partir de março de 
2014 (programa do Governo Federal que 
tinha iniciado em 2012). A vencedora foi 

IMAGEM DO DIA

“insultam críticos e adversários, como 
Bolsonaro fez ao comentar as manifes-
tações que voltaram às ruas das capi-
tais e de outras grandes cidades

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338
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Estado vai disponibilizar R$ 4 mi para pavimentação 

Moradores da Gleba Mercedes receberão atendimento de saúde 
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GLEBA MERCEDES

Prefeita e Sinop Energia 
inauguram UBS e 
entregam ambulância
DA REPORTAGEM

As mais de 500 famílias 
que moram na Gleba Mer-
cedes (Wesley Manoel dos 
Santos), a 90 km de distân-
cia do centro de Sinop, terão 
mais acesso aos serviços de 
saúde. 

Isso porque a prefeita 
Rosana Martinelli, acom-
panhada dos vereadores e 
representantes da Sinop 
Energia, inaugurou na ma-
nhã de sábado (18) uma nova 
Unidade Básica de Saúde da 
Comunidade Campos No-
vos e entregou uma nova 
ambulância para atender ex-
clusivamente os moradores 
do assentamento.

Para a prefeita a soma 
de esforços entre a Prefeitu-
ra, Câmara e Sinop Energia 
confirma ainda mais o su-
cesso da gestão comparti-
lhada. “Nós [gestão] fizemos 
questão que a estrutura des-
ta unidade fosse igual à dos 
postos de saúde da cidade, 
para que essa população seja 
tão bem atendida quanto em 
qualquer outro, independe 
da localidade em que mo-
ram, afinal, os serviços da 

prefeitura tem que chegar 
onde a população sinopen-
ses está, e, de forma igua-
litária, seja no sítio, em um 
bairro distante ou no centro 
da cidade”, afirma a gestora.

A Unidade de Saúde 
Campos Novos é de 210,36 
m² e recebeu o investimen-
to de R$ 518,2 mil, oriundo 
da compensação ambiental 
pela construção da usina hi-
drelétrica pela Sinop Ener-
gia.  A estrutura conta com 
um consultório médico e 
um de enfermagem, salas 
de atendimento odontológi-
co, vacinação, esterilização, 
utilidades, curativo e proce-
dimentos, copa, depósitos, 
banheiros masculino e femi-
nino, abrigos para compres-
sor e resíduos sólidos.

A vereadora professora 
Branca contribuiu com R$ 
40 mil em emendas impo-
sitivas para equipar a uni-
dade em 2019, e a ambulân-
cia Renault Master L3H2, 
foi adquirida por meio de 
emendas impositivas dos 
vereadores Joacir Testa, Joa-
ninha, Ícaro Severo, Dilmair 
Callegaro e Luciano Chitoli-
na, no valor de R$ 180,2 mil.

APELO DE MENDES
O governador Mauro Mendes tem grande 

enfrentamento pela frente, que é o provável indi-
cativo de greve puxado pelo Sintep, categoria que 
congrega os profissionais da Educação. A cate-
goria apresenta uma extensa lista de reivindica-
ções e a primeira delas é por reajuste salarial e 
contra congelamento da RGA. O Palácio Paiaguás, 
por sua vez, se apega aos números que conside-
ra convincentes e, ao mesmo tempo, preocupan-
tes. Assegura que os educadores têm hoje o 3º 
melhor piso salarial do país, se comparado com 
outros Estados, e, paradoxalmente, aparece na 21ª 
colocação em qualidade do ensino. E a folha da 
Educação, a maior de todas as pastas da máquina 
estadual, consome 95% do orçamento, restando 
apenas 5% para investimentos nas escolas. 

FÁVERO CONTRA 
OS CORTES
O deputado estadual Silvio Fávero, 

do PSL de Jair Bolsonaro, disse entender 
que a Educação deveria ser uma das úl-
timas áreas a se mexer financeiramente. 
Bolsonaro fez um corte de 30% no orça-
mento das universidades. Ele disse que 
somente conseguiu fazer uma faculdade 
por conta do Fundo de Financiamento Es-
tudantil (Fies). “Eu, particularmente, acho 
que a Educação é tudo. Cheguei aonde 
cheguei graças aos estudos, inclusive com 
o incentivo do Governo Federal, por meio 
do Fies. Eu paguei a faculdade depois de 
formado. Então, não podemos jamais me-
xer tanto na Educação e na Saúde”, disse.

FIM DO VLT
O VLT vai mesmo morrer sem nunca 

ter nascido. O Palácio Paiaguás decidiu que 
não retoma as obras, pois teria que investir 
mais R$ 1 bilhão, mesmo valor já consumi-
do no projeto, e a manutenção anual che-
garia a R$ 50 milhões. Além da problemá-
tica financeira de um governo que reclama 
falta de recursos para investimentos, ainda 
existe confusão jurídica, um nó muito di-
fícil de desatar. Há três ações na Justiça 
estadual e federal. Para reiniciar as obras, 
é preciso resolver antes essas pendências. 
O contrato com o Consórcio foi rescindido 
depois da descoberta de prática de corrup-
ção confessada pelo ex-governador e dela-
tor Silval Barbosa. 

DiVULGAÇÃo

SINOP

Prefeitura discute obras de
asfaltamento para MT-140

PERDEU RECURSO

MP desconsidera prova, mas defende 
manutenção da cassação de senadora 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O deputado Dilmar Dal 
Bosco (DEM) e a prefeita de 
Sinop, Rosana Martinelli 
(PR), se reuniram com o se-
cretário de Estado de Infra-
estrutura, Marcelo Padeiro, 
em Cuiabá, para discutir 
sobre obras de asfaltamen-
to em Sinop. O governo se 
mostrou aberto a parcerias 
e a prefeitura vai desenvol-
ver projetos para o início dos 
trabalhos.

Um dos assuntos foi a 
duplicação do trecho urba-
no da MT-140, que liga Si-
nop a Santa Carmem. O go-
verno do Estado já havia se 
comprometido a liberar R$ 
4 milhões e o restante fica a 
cargo do Município. Rosana 
adiantou que a Prefeitura já 
se comprometeu em elabo-
rar o projeto e que vai buscar 
parcerias com os empresá-
rios da região.

DA REPORTAGEM

A Procuradoria Regio-
nal Eleitoral deu parecer 
contrário a um recurso in-
terposto pela senadora cassa-
da Selma Arruda (PSL-MT), 
que interpôs no Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-MT) 
uma petição (embargos de 
declaração) contra a deci-
são que cassou seu manda-
to, em 10 de abril de 2019. 
De acordo com informações 
do processo, a Procuradoria 
manifestou-se no sentido de 

“Esta é uma obra mui-
to importante porque me-
lhora a segurança. A cidade 
cresceu muito, loteamentos 
foram criados na rodovia e o 
trânsito aumentou na região, 
causando risco às pessoas 
que usam a via. Por tudo isso, 
acredito que a prefeita não 
terá dificuldade em viabili-
zar estas parcerias”, destacou 
Dal’Bosco.

Padeiro também reve-
lou que vai começar a obra 
de encabeçamento da ponte 
do Rio Teles Pires na MT-
222 e se colocou à disposição 
para asfaltamento das estra-
das municipais Nanci, Jacin-
ta e Brígida. Numa próxima 
reunião, Rosana vai apresen-
tar proposta para a estrada 
Adalgisa.

Na Nanci, são 30 km de 
pavimentação do município 
até a MT-220 e a prefeitura 
ainda precisa fazer o projeto 
para definir valores e apre-
sentar as propostas de parce-

desconsiderar a inclusão no 
processo de um cheque, de 
pouco mais de R$  29.987,36, 
utilizado para o pagamento 
da Genius at Work.

A organização foi con-
tratada para a gestão de mí-
dia, marketing e imagem da 
então candidata ao Senado 
nas eleições de 2018. Segun-
do a Procuradoria, o cheque 
– utilizado como prova para 
condenar Selma Arruda por 
abuso de poder econômico 
e Caixa 2 -, deve ser retirado 
dos autos tendo em vista que 

Cada deputado pode custar até R$ 94 mil/mês em MT 

Deputados de Mato Grosso têm 
maior verba indenizatória do país
DA REPORTAGEM

Um deputado estadual 
de Mato Grosso pode custar 
R$ 94 mil por mês só de sa-
lário, verba indenizatória e 
ajuda de custo, além de ter 
direito a carros, combustível 
e passagens áreas e de ôni-
bus. A Assembleia Legislativa 
tem hoje 24 deputados. Cada 
um recebe um salário de R$ 
25 mil e mais duas parcelas 
de R$ 25 mil por ano, a título 
de ajuda de custo, mas só re-
cebe quem comparecer a 2/3 
das sessões, uma espécie de 
prêmio para quem cumpre 
uma obrigação.

Além disso, os parla-
mentares recebem verbas 
complementares para cus-
teio. A maior delas é a ver-
ba indenizatória, que subiu 
mais de 300% entre 2010 e 
2015. A verba indenizatória 
dos deputados foi instituída 
pela Lei 9.493 de 2010, e fi-
xada, à época, em R$ 15 mil.

Em 2011, também por 
força de lei, o limite da verba 
subiu pela primeira vez, para 
R$ 20 mil. Em 2012, veio o 
primeiro grande salto, che-
gando a R$ 35 mil. Duran-

te esses anos, os gastos, não 
precisavam ser comprova-
dos.

Em 2013, uma reso-
lução tornou obrigatória a 
comprovação dos gastos, 
mas essa medida foi derru-
bada em menos de um ano. 
Em 2015, veio o maior dos 
aumentos. A verba indeniza-
tória foi para R$ 65 mil, valor 
que permanece até hoje. É a 
maior verba indenizatória do 
país. Quase R$ 35 mil a mais 
que a média paga aos deputa-
dos em todas as assembleias 
legislativas do país, que tem 
média de R$ 31 mil.

Em delação premiada, 
no ano de 2017, o ex-gover-
nador Silval Barbosa chegou 
a afirmar que os sucessivos 
aumentos da verba indeni-
zatória foram usados para 
institucionalizar uma espé-
cie de mensalinho para de-
putados aprovarem pautas 
do governo. Hoje os deputa-
dos justificam que o estado é 
grande e que há necessidade 
do dinheiro para exercer a 
função parlamentar, visitan-
do regiões.

Acontece que a verba 
indenizatória não é o úni-

CIDADÃO PAGA! | Parlamentares recebem R$ 65 mil, enquanto média nacional é de R$ 31 mil
Foto: DiVULGAÇÃo

ria aos produtores rurais. O 
mesmo acontece com os 3,5 
km da Estrada Brígida.

Para a Estrada Jacinta, o 
projeto já está pronto e deve 
ser entregue à Secretaria de 
Estado de Infraestrutura 
(Sinfra) nesta semana. São 5 

km de pavimentação e a par-
ceria será efetuada com em-
presários, principalmente do 
ramo imobiliário, que estão 
investindo no local. A pre-
feita acredita que este ano os 
trabalhos já podem ser ini-
ciados.

co benefício para abater 
gastos. Com deslocamento, 
cada deputado tem direito 
a combustível, passagens de 
ônibus, passagens de avião, 
frete de jatinhos, aluguel de 
carros.

A verba indenizatória, 
deveria ser usada apenas 
para despesas no exercício 
da função, como hospeda-
gem e refeição durante as 
viagens. Mas, segundo orga-
nizações que acompanham 
e fiscalizam movimentações 
políticas no estado, esse di-
nheiro acaba desviado para 
outros fins.

Até março deste ano, o 
portal da transparência da 
Assembleia Legislativa tra-
zia os nomes e quanto cada 
deputado gastava da verba 
indenizatória. Já em abril o 
sistema mudou e traz apenas 
números, sem identificar o 
deputado.

OUTRO LADO
O procurador da As-

sembleia Legislativa, Grhe-
gory Moreira Maia, afirmou 
que compete a cada parla-
mentar comprovar o direito 
ao recebimento da verba in-

denizatória. “A regra é trans-
parente. Cabe a cada cidadão 
cobrar de seu parlamentar”, 
afirmou o procurador.

Segundo ele, atualmen-
te, amparado na legislação, 
cada deputado estadual tem 
a prerrogativa de mostrar, ou 
não, em que foram gastos os 

R$ 65 mil a que tem direito. 
“Compete a cada parlamen-
tar fazer o arquivo e a discri-
minação de suas despesas”, 
explicou.

O procurador destacou 
o fato porque, segundo ele, 
compete a cada gabinete es-
tipular a forma de prestação 

de contas da verba indeni-
zatória. “Não assim fazendo, 
eles devem ter no mínimo 
a apresentação de um rela-
tório que comprove as suas 
atividades para confirmar 
aquele recebimento. Hoje 
em dia deve ser feito dessa 
forma”, disse Grhegory.

a defesa da senadora cassada 
poderia tê-lo juntado ao pro-
cesso anteriormente e que o 
valor seria ínfimo diante dos 
valores gastos ilegalmente 
pela bolsonarista.

Na fase processual em 
que se encontra a discus-
são, com decisão colegiada 
do TRE-MT, a Procuradoria 
opinou que a duplicata de-
ver ser “totalmente descon-
siderada”. “Os embargantes 
tiveram oportunidade de se 
manifestar ao longo de toda 
a instrução processual, no 

intuito de juntar os supostos 
documentos que compro-
vassem suas teses, entre as 
quais a licitude dos recursos 
e dos gastos. 

Não há, desta feita, 
questão de fato ou de direi-
to que justifique a juntada de 
documentos pré-existentes 
nessa fase processual. Des-
tarte, os documentos novos 
que acompanham os embar-
gos devem ser retirados dos 
autos e totalmente desconsi-
derados”, opinou a Procura-
doria Regional Eleitoral.
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CHARGE DO DIA

Gusttavo Lima é dono de fazenda onde barragem 
ameaça se romper e atingir casas e rodovia
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Compadre Washington, 
do É o Tchan, é 
internado após bater 
a cabeça em assalto

O cantor Compadre Washington, do grupo 
É o Tchan, está internado desde a madrugada 
desta segunda-feira, dia 20, no Hospital das 
Clínicas, na zona oeste de São Paulo, após 
bater a cabeça ao sofrer um assalto depois de 
participar da Virada Cultural. 

Procurada pelo ESTRELANDO, a assesso-
ria de imprensa do cantor afirmou que ele está 
em observação no pronto-socorro e não corre 
perigo. Ele se feriu após sofrer um assalto en-
quanto deixava uma lanchonete, próximo ao 
hotel em que estava hospedado em São Paulo. 
Ele teve seu telefone celular roubado e sofreu 
uma queda, que ocasionou um ferimento na 
cabeça.  Compadre Washington participou da 
Virada Cultural no domingo, dia 19, no centro 
da capital paulista. Com o grupo É o Tchan, ele 
celebrou os sucessos dos anos 1990. Nas redes 
sociais, divulgou diversos detalhes da apre-
sentação com o grupo Terra Samba.

TV  e Entretenimento

A barragem de uma represa 
que ameaça se romper às mar-
gens da GO-020 está em uma fa-
zenda do cantor sertanejo Gust-
tavo Lima. A Fazenda Vargem 
Grande fica entre os municípios 
de Caldazinha, Bela Vista de Goi-
ás e Senador Canedo, na Região 
Metropolitana de Goiânia. Seis 
casas estão em risco e a orien-
tação inicial dada pelo Corpo de 
Bombeiros era de que famílias e 
animais fossem retirados da área.

“O risco está devidamente 
controlado, tendo sido procedido 
o esvaziamento do barramento 
e nenhuma família encontra-se 
desalojada, ou seja, não houve ne-
cessidade de retirada de famílias 
e animais domésticos ou silves-
tres”, informou assessoria do can-
tor em comunicado enviado ao G1. 
(veja a nota abaixo na íntegra)

Segundo a Secretaria de Esta-
do de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável (Semad), a 
represa está irregular e passa por 
processo de licenciamento desde 
o fim de dezembro do ano passa-
do. No início de 2018, o cantor e 
mais três pessoas foram indicia-
dos pela Polícia Civil por crime 
ambiental. O imóvel está no nome 
de uma empresa do cantor. A as-
sessoria do sertanejo informou 
ainda que providências já foram 
tomadas no local e um comuni-
cado foi enviado às polícias mi-
litar e civil, além da Defesa Civil, 
Agência Goiana de Infraestrutura 
e Transportes (Goinfra) e Prefeitu-
ra de Bela Vista de Goiás.

O delegado Luziano de Carva-
lho, titular da Delegacia Estadual 
de Repressão a Crimes Contra o 
Meio Ambiente (Dema), confir-
mou que a fazenda é mesma que 
em 2018 foi alvo de um inquéri-
to policial, que indiciou o cantor 

Gusttavo Lima. Na época, a repre-
sa estava sendo ampliada sem 
licença ambiental, o que caracte-
rizou crime ambiental. “A represa 
fica a 50 metro da rodovia, aquilo 
é perigoso, caso tenha rompimen-
to leva tudo. Imagina se tiver al-
guém passando na hora, morre”, 
comentou o delegado. Bombeiros 
e técnicos da Semad vistoriaram 
na sexta-feira (17) a barragem 
após terem sido comunicados 
pela própria empresa dona fa-
zenda. Segundo bombeiros, a es-
trutura apresenta rachaduras e 
assoreamento.Ainda segundo os 
bombeiros, a represa e a proprie-
dade são usadas para lazer. De 
acordo com a superintendente de 
Recursos Hídricos da Semad, Co-
sette Xavier da Silva, duas famí-
lias não quiseram sair do local. “A 
situação está sob controle e eles 
estão tomando todas as providên-
cias que pedimos. Solicitamos 
que eles indicassem um profissio-
nal responsável pelo acompanha-
mento, um engenheiro civil, que 
está monitorando o local a todo 
tempo. A água está sendo bombe-
ada da represa para o Córrego Ola-
ria”, disse Cosette. Sobre o licen-
ciamento, ela informou que entre 
2016 e 2017, houve um processo de 
licenciamento, no entanto, como 
houve a troca de titularidade esse 
processo teria que ser renovado e 
o outro pedido só ocorreu no fim 
de 2018. Já o comunicado envia-
do pela assessoria do sertanejo, 
informou que, em 2017, quando “o 
cantor adquiriu a propriedade, foi 
verificada a necessidade de dar 
maior segurança ao barramento, 
motivo pelo qual foi protocoliza-
do junto à extinta Secima, hoje 
Semad, o competente pedido de 
licença ambiental em data de de-
zembro/2017”.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

D. F. SOUZA AUTO ELETRICA E TRANSPORTES EIRELI 
- ME, CNPJ 30.460.195/0001-13, torna público que reque-
reu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Li-
cença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
atividades de Serviços de instalação, manutenção e repa-
ração de acessórios para veículos automotores, localizada 
na AV. Idemar Riedi, N 7988, sala 01, Lote Valo, Município 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PRO-
JETOS 3544-0266)

JULIANA FERNANDES SANTOS , CPF 050.869.891-08, 
torna público que requereu junto a Secretaria Municipal de 
Agricultura e Meio Ambiente – SAMA/SORRISO,  Licença 
Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) E Licença de Opera-
ção para a atividade de Comércio varejista de mercadorias 
em geral, com predominância em produtos alimentícios, 
minimercados, mercearias e armazéns, localizada na Rua 
Laguna, 1132, bairro Rota do Sol, município de Sorriso/MT. 
Coordenadas geográficas: 55°44’36,05”W  12°34’38,97”S. 
Não foi determinado o EIA-RIMA.

ARTHA ARMAZENS LTDA - EPP, CNPJ 33.618.499/0001-
54, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Licença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e 
Licença de Operação (LO) para atividades de Depósitos 
de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais 
e guarda-móveis / Comércio atacadista de cereais e le-
guminosas beneficiados / Armazéns gerais - emissão de 
warrant, localizada na Rua Alencar Bortolanza, N 460, In-
dustrial, Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-
-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

WINTER & SANTOS LTDA - ME, CNPJ 17.607.374/0001-
72, torna público que requereu junto a SAMA/SORRISO/
MT, a Renovação da Licença de Operação (LO) para Ativi-
dade de Serviços de manutenção e reparação de mecânica 
de veículos automotores / Serviços de usinagem, tornearia 
e solda, localizada Rua Alencar Bortolanza, N 510, Indus-
trial 1 Etapa, Município de Sorriso/MT, não foi determinado 
EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266). 

IRACEMA MADEIRAS LTDA, CNPJ. 00.301.127/0001-40. 
Torna público que requereu junto a SEMA – Secretaria de 
Estado do Meio Ambiente a Renovação da LO – Licença de 
Operação de uma Serraria com Desdobramento e Benefi-
ciamento de Madeira, localizada no município de Claudia/
MT. Não determinado EIA/RIMA.

Comarca de Peixoto de Azevedo - 2ª Vara - Expediente
Edital de Intimação JUIZ(A):

Cod. Proc.: 83343 Nr:1122-06.2017.811.0023 AÇÃO: Recuperação     Judicial-
->Procedimentos Regidos  por Outros Códigos, Leis Esparsas  e  Regimentos-
->Procedimentos Especiais->Procedimento  de Conhecimento->Processo       de 
Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO - PARTE   AUTORA:  AUTO  
POSTO  IMPERATRIZ LTDA -   ME,   MILEYDE TOMINAGA  CERQUEIRA, BANCO  
DO BRASIL, SILENE  DE  FATIMA  GARCIA DE    SOUZA, IMPERATRIZ TERRA-
PLANAGEM    LTDA    ME,   COMERCIAL MARIANO, ELIELDA   DIAS  OLIVEIRA   
LOPES,   G.G.   DO  PRADO -  EPP, GUSTAVO RODRIGUES, FRANCISCO  DAN-
TAS PEREIRA, CNF ADM CONSÓRCIOS,   PETROBRAS DISTRIBUIDORA   S/A,   
PORTOBENS   ADM CONSÓRCIO, AUTO POSTO LOZZI LTDA, JOAO CLAUDINEI   
FAVATO, BANCO     BRADESCO     S/A,     SP     COMERCIO     DE MAQUI-
NAS PARA TERRAPLANAGEM, ROSITA CARDOVA   MACHADO,   SO  FILTROS,  
Sanny do   Brasil - Extra   Caminhões   Ltda,   SOUZA   COMERCIO DE PRODUTOS 
AUTOMOTIVOS LTDA. PARTE(S) REQUERIDA(S): ADVOGADO(S)   DA   PAR-
TE   AUTORA:   ADRIANO   ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:MT 20495-
A, ALTENAR  APARECIDO ALVES - OAB:27652,    ANTONIO  FRANGE JUNIOR 
-OAB:6.218, Bruno Zardo Bueno - OAB:17551, ELDAALVES- OAB:78928, GILSON 
SANTONI FILHO-OAB:217967, KARLOS LOCK - OAB:16828,    LUCAS  ARRAIS  
CORREA -OAB:19.128,   MAURO PAULO GALERA   MARI   -   OAB:3056/MT, RO-
SANE   SANTOS DA SILVA - OAB:17087,    Silvia  Beatriz   Lourenço dos     Santos 
- OAB:10819/MT,   Ussiel Tavares da Silva Filho - OAB:3150-A/MT,  VERÔNICA 
LAURA CAMPOS CONCEIÇÃO - OAB: ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA FINALIDADE:  CONVOCAÇÃO  DE  
CREDORES  NOS  TERMOS  DO  ARTIGO 36,  DA  LEI  11.101/05.  REFERENTE A 
RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO AUTO POSTO IMPERATRIZ LTDA E IMPERATRIZ 
TERRAPLANAGEM LTDA -ME, PROCESSO N° 1122-06.2017.811.0023, CÓDIGO 
83343, COM PRAZO DE 15 DIAS. O  Excelentíssimo  Dr.  Evandro Juarez Rodri-
gues, MM.  Juiz  de  Direito  da  2ª Vara  Cível  da   Comarca  de  Peixoto  de  Azeve-
do,  Estado  de  Mato  Grosso, na  forma  da  Lei,  FAZ  SABER   que,  pelo  presente  
edital  ficam  convocados todos    os    credores    do    AUTO    POSTO  IMPERATRIZ    
LTDA - ME E IMPERATRIZ TERRAPLANAGEM    LTDA - ME, para comparecerem    
à ASSEMBLEIA  GERAL  DE  CREDORES  -  AGC,  a  ser  realizado  no  “ACIPAG 
,  Associação   Comercial   Empresarial   de   Peixoto   de   Azevedo,   localizada   
na Rua  Cristal,  283,  Centro,  CEP:  78530-000 no dia  7 de  junho  de  2019,  às 
09h00,   em   primeira  convocação,   ocasião   em   que   a  Assembleia   será 
instalada   com   a   presença   de credores   titulares   de  mais   da   metade   dos 
créditos  de  cada  classe,  computados  pelo valor,  nos  termos  do  §  2°,  do art.  37,  
da  Lei  11.101/2005 e,  caso  não  haja  quórum  nesta  ocasião,  ficam desde    já    
convocados    os    credores    para  a  Assembleia  em segunda convocação, para   
data   do   dia   18 de   junho   de   2018 às   09h00,  a   ser  realizada   no   mesmo   
local.   Adverte-se   também  que  para   participar  da Assembleia cada  credor  
deverá  comparecer  ao  local  do  evento  uma  hora antes  do  seu  início,  ou seja,  
às  08h00,  munido  de  documentação  hábil  e válido de  identificação     civil com  
foto, para     procedimentos  de credenciamento,  e  assinatura  de  lista  de  presen-
ça,  que  será  encerrada  no momento   da   instalação   conforme   estabelece   §   
3°, do   art.   37, da   Lei 11.101/2005.   A   Assembleia    ora convocada tem como 
finalidade, nos termos do art.35, inciso I, deliberar   sobre: a) aprovação, rejeição 
ou modificação do Plano de Recuperação Judicial apresentado pela devedora; b)   
eventual   constituição  de   Comitê de Credores, a   escolha   de seus  membros e   
sua  substituição;   c)   eventual   pedido   de   desistência   do devedor,  nos  termos 
do  §  4°,  do  art.  52, da Lei11.101/2005 e; d) qualquer outra matéria que possa  
afetar os interesses   dos   credores.   Os   credores poderão  obter  cópia do Plano  
de  Recuperação  Judicial  a  ser  submetida  à deliberação da  Assembleia, através 
do seguinte link para download: http://realbrasil.com.br/rj/auto-posto-imperatriz, bem 
como solicitar através do endereço eletrônico    aj@realbrasil.com.br. O credor po-
derá ser representado na  Assembleia  Geral  por  mandatário   ou   representante   
legal, desde   que   entregue   ao   administrador   judicial,   até   24 (vinte   quatro) 
horas antes  da  data  prevista  no  aviso  de  convocação,  conforme  disposto  no  
art. 37,  da Lei  11.101/2005,  documento  hábil  que  comprove seus poderes  ou  a 
indicação das  folhas dos   autos   do   processo em que se   encontre   o documen-
to.  Os sindicatos de trabalhadores poderão representar seus associados   titulares 
de créditos derivados da   legislação   do trabalho ou decorrentes de acidente de 
trabalho que não comparecerem, pessoalmente ou por procurador, à assembleia. 
Para tanto,  o sindicato deverá   apresentar ao  administrador   judicial, até  10 (dez) 
dias  antes   da assembleia, a relação dos associados que pretende representar, e o 
trabalhador que conste da relação  de  mais de um sindicato deverá esclarecer, até  
24(vinte  quatro) horas antes  da  assembleia,  qual  sindicato o   representa,   sob  
pena  de   não   ser representado   em   assembleia   por nenhum   deles.  E, para 
que   chegue   ao   conhecimento de   todos   e   que ninguém, no futuro, possa alegar 
ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado no lugar de costume e 
publicado na forma da Lei. 

Peixoto de Azevedo - MT, 16 de maio de 2019.
Irene Aparecida Fermino
Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

A SOCIEDADE EDUCACIONAL UNIFAS LTDA inscri-
ta no CNPJ sob nº 04.051.404/0001-65, (FACULDADE 
FASIPE), vem por meio desta comunicar que possui 
vagas de emprego para PCD (pessoa com deficiên-
cia), os interessados devem entrar em contato pelo 
telefone 66 3531-0859 ou pessoalmente no núcleo 
administrativo da FASIPE e solicitar informações no 
departamento pessoal.

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 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 

 
AVISO EDITAL COMPLEMENTAR 002/2019 

AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2019 
 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO, Estado de Mato 
Grosso, através de seu Pregoeiro, torna público para conhecimento dos 
interessados, que foi realizado alteração no Edital de Licitação do Pregão 
Eletrônico 018/2019, cujo objeto é “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DA 
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA PARA AS NECESSIDADES DAS 
UNIDADES DA SAÚDE NO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS 
(ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE), CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA”. 
Para acesso ao Edital Complementar 002/2019 os interessados deverão 
baixar no site www.peixotodeazevedo.mt.gov.br e no site www.bll.org.br. 
Maiores informações no Setor de Licitações de segunda a sexta–feira, no 
horário das 12h às 18h ou pelo fone (66) 3575-5100. Em atendimento ao 
disposto no Artigo 21 § 4º da Lei 8666/93 fica reaberto o prazo inicialmente 
estabelecido, ficando marcada nova sessão pública para às 14h30min do dia 
31 de Maio de 2019. Acolhimento das propostas eletrônicas: até às 18h do dia 
30/05/2019 através do site www.bll.org.br  
 

Peixoto de Azevedo 20 de Maio de 2019. 
EMERSON NUNES FREITAS 

Pregoeiro 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT 

 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 031/2019 SRP 

 
O Município de Nova Ubiratã-MT torna público que a abertura do Pregão 
Presencial 031/2019 que se realizaria no dia 20/05/2019, às 08h00min, foi 
prorrogado para o dia 31/05/2019 às 08h00min tendo em vista a ausência de 
interessados no certame. O julgamento do Pregão Presencial 031/2019 será 
realizado na sala de licitação localizada no paço municipal. Licitação destinada 
ao registro de preços para futura e eventual aquisição de caminhão tipo 
caçamba basculante, zero km. Os interessados poderão consultar o Edital e 
obter informações junto ao departamento de licitações. O Edital poderá ser 
adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, na Sala de Licitações, no horário 
de expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br.  

 
Nova Ubiratã-MT, 20 de maio de 2019. 

Mauro Odinei Soliani 
secretário de administração 

HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO 
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 DE REVOGAÇÃO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2019- CISVP 

 

 O Presidente do Conselho Diretor do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Peixoto, 

Estado de Mato Grosso, MAURICIO FERREIRA DE SOUZA, no uso das atribuições que lhe são 

conferidas pelo Estatuto, juntamente com a Comissão Examinadora reavaliou o edital, tendo em vista 

que após a publicação verificou que as vagas não são de regime de urgência, sendo vagas para futuras 

contratações.  

 Considerando o Parecer Nº 01/2019 do Controle Interno do Consórcio Intermunicipal de Saúde 

da Região do Vale do Peixoto, onde destaca a RESOLUÇÃO DE CONSULTTA Nº 14/2010 do TCE-MT, 

que versa sobre o assunto, conforme segue: [...] c) a forma de avaliação do processo seletivo 

simplificado se perfaz com critérios mínimos que atendam a exigência da função a ser desempenhada, 

sendo realizada por meio de provas e, excepcionalmente, por análise curricular, entrevista, seleção 

psicológica, dentre outros, desde que o método seja objetivo e tenha como base a exigência do grau de 

escolaridade e tempo de experiência, nos casos de emergência comprovada que impeça o teste 

seletivo. Mediante ao exposto, foi recomendado que seja cancelado o referido Processo Seletivo 

Simplificado por prova de títulos e análise de currículo, para esse teste seletivo, e atribua por 

obrigatoriedade provas e/ou provas e títulos em atendimento ao Art. 37 da Constituição Federal. 

 

 Por fim, esclarecemos que o Conselho Diretor e Comissão Examinadora irá realizar, em caráter 

emergencial, o lançamento de um novo edital de teste e/ou processo seletivo de forma a preencher os 

cargos necessários. 

 

Peixoto de Azevedo-MT, 17 de maio de 2019 

 

MAURICIO FERREIRA DE SOUZA                              LUCIANA DE FATIMA SOUZA 
Presidente do CISVP                                                          Presidente Comissão Examinadora 

 
 

Travessa Bartolomeu Dias, nº 269, Bairro: Alvorada, CEP: 78.530-000, FONE: (66) 3575-1017 
PEIXOTO DE AZEVEDO – ESTADO DE MATO GROSSO 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
 DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – MT 

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 008/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no 
próximo dia 06 DE JUNHO DE 2019, às 08:00 horas, na Sede do Consórcio, 
o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 008/2019, com objeto de 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, em 
atendimento ao Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do 
Peixoto, conforme EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2019, que 
poderá ser adquirido pelo e-mail: cisvaledopeixoto@gmail.com ou no  
compraselicitacoes@cisvaledopeixoto.com.br, ou baixado gratuitamente no 
seguinte endereço eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores 
informações no Setor de Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h 
e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 17 de Maio de 2019. 
 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL  
 DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO  - MT  

 
AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO 

 
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 009/2019 

 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO, através da Equipe de Pregoeiro, torna-se público que realizará no 
próximo dia 07 DE JUNHO DE 2019, às 08:00 horas, na Sede do Consórcio, 
o PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 009/2019, com objeto de REGISTRO DE 
PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL 
PERMANENTE, CONFORME CONVENIO N° 002/2015, A SEREM 
ENTREGUES NO HOSPITAL REGIONAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, 
LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU DIAS Nº 269, BAIRRO 
ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT, CONSTANTES NO TERMO DE 
REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES NO 
EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM E COMPLEMENTAM, PARA 
TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS, em atendimento ao Consórcio 
Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, conforme EDITAL DO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2019, que poderá ser adquirido pelo e-mail: 
cisvaledopeixoto@gmail.com ou no  compraselicitacoes@cisvaledopeixoto. 
com.br, ou baixado gratuitamente no seguinte endereço eletrônico: 
www.cisvaledopeixoto.com.br, e maiores informações no Setor de Licitações, 
de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo fone (66) 
3575-2489. 
 

Peixoto de Azevedo MT, 17 de Maio de 2019. 
 

ACIOMAR MARQUES CARVALHO 
Pregoeiro Oficial do CISVP 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL 
 DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – MT  

 
EDITAL COMPLEMENTAR Nº 001/2019 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 005/2019 
 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO 
PEIXOTO representado por seu Pregoeiro designado pelo Ato Normativo nº 
292 de 02 de Janeiro de 2019, no uso de suas atribuições, TORNA PÚBLICO 
a RETIFICAÇÃO do EDITAL do PREGÃO PRESENCIAL N° 005/2019 para 
Registro de Preços, do tipo MENOR PREÇO com julgamento MENOR PREÇO 
POR ITEM conforme descrito neste edital, de conformidade com a Lei Federal 
8.666/93 e alterações posteriores. 
 
1. DO OBJETO DO CERTAME: 
“REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
PESSOA JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E 
REPARO NOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO E 
REFRIGERAÇÃO, A SEREM PRESTADAS NO HOSPITAL REGIONAL DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO - MT, LOCALIZADA NA TRAVESSA BARTOLOMEU 
DIAS Nº269, BAIRRO ALVORADA PEIXOTO DE AZEVEDO MT”, 
CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, TUDO EM CONFORMIDADE 
COM AS DISPOSIÇÕES NO EDITAL E SEUS ANEXOS, QUE O INTEGRAM 
E COMPLEMENTAM, PARA TODOS OS EFEITOS JURÍDICOS LEGAIS. 
2. DATA, HORA E LOCAL DA SESSÃO DE ABERTURA  
 
2.1 Em atendimento ao disposto no Artigo 21 § 4º. Da Lei 8666/93 fica 
reaberto o prazo inicialmente estabelecido conforme abaixo: 
2.2 O início da sessão pública será às 08:00h do dia 05 de Junho de 2019, na 
sala de Licitações,  Sede Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde 
da Região do Vale do Peixoto, localizada na Travessa Bartolomeu Dias, n° 
269, Bairro Alvorada, na Cidade de Peixoto de Azevedo/MT. O Edital 
Complementar nº 001/2019 poderá ser adquirido no endereço acima, por e-
mail:cisvaledopeixoto@gmail.com ou compraselicitacoes@cisvaledop eixoto. 
com.br, e também poderá ser baixado gratuitamente no seguinte endereço 
eletrônico: www.cisvaledopeixoto.com.br, maiores informações no Setor de 
Licitações, de segunda a sexta–feira, das 07h às 11h e 13h às 17h, ou pelo 
fone (66) 3575-2489. 
 
3. DA RATIFICAÇÃO: 
3.1 Ratificam-se todos os demais ITENS e Subitens e anexos constantes do 
Edital do Pregão Presencial n° 005/2019, de 26 de abril de 2019, 
permanecendo válidos e inalterados os itens não expressamente modificados 
por este Instrumento. 
 

Registre-se, publique-se e cumpra-se. 
Peixoto de Azevedo – MT, 17 de Maio de 2019. 

 
ACIOMAR MARQUES CARVALHO 

Pregoeiro Oficial 
 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: CONSTRURF INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA- 
EPP – CNPJ: 14.433.782/0001-67 
 
REPRESENTANTE:  RUI CARLOS DIOLINDO DE FARIAS – CPF: 
327.602.809-34 

 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, 
estabelecida na Rua Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em 
Santo Antônio da Platina/PR, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-
10, através de seu representante legal que ao final assina, serve-se da 
presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que Vossa 
Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e 
Compra de Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 
16/07/2015, na qualidade de compromissário comprador do LOTE  07 da 
QUADRA 05 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa 
Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, 
contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 20/11/2018, 
20/12/2018, 20/01/2019, 20/02/2019 e 20/03/2019.Assim sendo, fica Vossa 
Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que 
se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, 
impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do 
e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 
JD.PORTINARI,  nesta cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-
406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica desde 
já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse 
de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial 
deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do débito 
corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução 
por inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará 
constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato serão 
tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, 
acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais 
previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos 
os casos custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com 
o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como 
pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 
(Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o 
pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a 
devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que 
havia para notificar. SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 
 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 
Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 

E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 
 

21,22,23/05/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 035/2019-SRP 
 

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 sagraram-se vencedoras com maior percentual de 
desconto as empresas: OLAPER COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE 
LUBRIFICANTES E PNEUS EIRELI-ME: nos itens 16 a 21 com 61%; 
TRICATE COMERCIO DE PEÇAS PARA TRATORES EIRELI: no item 01 com 
39,7%; item 02 com 42,11%; item 03 com 34,3%; item 04 com 35,92%; item 
05 com 40,01%; BIELMAQ COMERCIO DE PEÇAS PARA MAQUINAS LTDA-
EPP, no item 06 com 33,1%; SO PESADO COMERCIO DE PEÇAS LTDA-ME: 
no item 12 com 65% e item 15 com 60%; TNOVE COMERCIO DE PEÇAS 
EIRELI-EPP: no tem 07 com 55,1%; item 08 com 60,4%; item 09 com 56,1%; 
item 10 com 64,9%; itens 11 e 13 com 64,1%; 14 com 65,1%. Juina-MT, 20 de 
maio de 2019.  
 

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019-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 a empresa: Drogaria São Jorge Ltda-
ME, nos itens 01 a 15, no valor total de R$ 37.819,30 (trinta e sete mil, 
oitocentos e dezenove reais e trinta centavos). Juina-MT, 20 de maio de 
2019.  
 

Marcio Antonio da Silva 
Pregoeiro Designado   - Poder Executivo.  

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 023/2019 

 REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público 
para conhecimento dos interessados, que realizará às 08:00h (Horário 
Local), do dia 03 de Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura 
Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 023/2019, REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, do tipo 
Menor Preço Por ITEM, para FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA, MANUTENÇÃO, RECARGA DE 
GÁS E REPAROS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS 
UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, COM FORNECIMENTO 
DE PEÇAS E INSUMOS. O edital completo poderá ser retirado no endereço 
eletrônico www.vera.mt.gov.br, ou ainda na Prefeitura Municipal de Vera - 
MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 1651, 
Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07:00 às 13:00 horas. Informações poderão ser obtidas pelo 
telefone: (66) 3583-3100.  
 

Vera – MT, 20 de Maio de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 058/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 04 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
058/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE CALHAS, RUFOS E 
AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA USO DAS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO 
PELAS SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da referida 
licitação será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá 
ser obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 059/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 05 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
059/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE DE SOLO, ANALISE 
FOLIAR E ANALISE DE ÁGUAS SUPERFICIAIS E EFLUENTES 
INDUSTRIAIS PARA USO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

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



Vanderlei Luxemburgo chuta esparadrapo em estreia pelo Vasco
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Luxemburgo chuta esparadrapo,
gesticula e sofre na estreia
DA REPORTAGEM

A estreia de Vanderlei 
Luxemburgo no comando 
do Vasco teve emoção. Teve 
abraço, chute em esparadra-
po, gestos, conversas. Teve 
cheiro de vitória, mas gosto 
de derrota. No primeiro jogo 
do técnico, o Cruz-Maltino 
abriu o placar, mas empatou 
em 1 a 1 com o Avaí em São 
Januário e proporcionou ao 
experiente comandante sen-
sações que tinham ficado no 
passado e agora serão rotina.

Antes de pisar pela pri-
meira vez no gramado como 
técnico do Vasco, Vanderlei 
Luxemburgo parou na boca 
do túnel e respirou fundo. 
Ali, talvez estivesse pensan-
do no tamanho do traba-
lho que terá para recuperar 
a confiança de uma equipe 
abalada por resultados ruins 
nos últimos meses e até anos.

À beira do campo, 
aquele velho Vanderlei Lu-
xemburgo vestindo uma cal-
ça jeans, sapato social, cami-
sa branca e um blazer escuro. 
Nos minutos inicias, o técni-

co manteve a calma e até fi-
cou mais dentro do banco do 
que perto da linha lateral – 
talvez estivesse imaginando 
o que estava reservado para 
o segundo tempo. Depois, 
muitos gestos e até um chute 
em um esparadrapo que caiu 
à sua frente.

A atuação ruim do Vas-
co antes do intervalo deixou 
Luxemburgo com as mãos 
no bolso, de braços cruza-
dos, fazendo gestos para os 
jogadores. Em um lance de 
contra-ataque para o Avaí, o 
técnico foi andando para trás 
com a defesa e “chamando” 
os jogadores do ataque para 
ajudarem na recomposição.

Quando tinha oportu-
nidade, chamava jogadores 
para conversar ao pé do ou-
vido em vez de ficar esbra-
vejando de longe. Fez isso 
com Henrique, por exemplo, 
quando a partida estava pa-
ralisada ainda no primeiro 
tempo. No segundo, chamou 
Pikachu em uma falta a favor 
do Vasco e deu instruções.

Teve, também, é claro, 
reclamações com a arbitra-
gem. Em dois lances, princi-
palmente. Aos 18 do primei-
ro tempo, reclamou com o 
árbitro Ricardo Marques Ri-
beiro uma sequência de fal-
tas do Avaí que não resultou 
em cartão amarelo. No se-
gundo, Rossi foi derrubado 
muito perto de Luxembur-
go, que ficou bem irritado 
após o lance seguir.

“Teve aquele friozinho 
e aquela piscadinha do jogo. 
No futebol, se mexe com 
adrenalina. Foi gostoso vol-
tar para o futebol. Atuando 
como gosto de atuar. Acha-

VASCO | Técnico fica parado na boca do túnel, respira fundo e encara um dos maiores trabalhos da carreira
Foto: André durão

SÉRIE D

Sinop empata com o Palmas 
e mantém liderança

FLAMENGO

Muros de sede são pichados com
pedidos de saída de Abel Braga

Foto: Pedro MArtins / MoWA Press

Foto: reProdução

Galo do Norte continua invicto na Série D do 
Campeonato Brasileiro 

Pichação na Gávea pede a saída de Abel 

JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jgsinop@hotmail.com

O Sinop visitou o Pal-
mas/TO pela 3ª rodada da 
Série D do Campeonato Bra-
sileiro e arrancou um empa-
te em 1 a 1 no último sábado 
(18). O Galo do Norte saiu 
atrás no placar, mas buscou 
o empate no segundo tem-
po, que mantém a equipe na 
liderança do Grupo A10 gra-
ças à surpreendente vitória 
do Iporá/GO, fora de casa, 
por 2 a 0 diante do Corum-
baense/MS.

No primeiro tempo, 
o Palmas abriu o placar aos 
17 minutos, com Max. Aos 
25 minutos, o time da casa 
perdeu a chance de ampliar, 
com pênalti defendido pelo 
goleiro Guilherme, do Sinop 
– o segundo dele na compe-
tição.

DA REPORTAGEM

As pichações também 
ironizaram o destaque que 
vem sendo dado à conquis-
ta da Copa da Flórida pelo 
treinador e pelos dirigentes 

No segundo tempo, o 
jogo ficou bem equilibrado. 
Aos 22 minutos, o atacante 
Ávila empatou para o Sinop 
e esse gol garantiu um ponto 
fora de casa. Após pressão do 
Palmas, o meio-campo Él-
ber, do Sinop, foi expulso no 
final da partida.

do clube. 
Em nota oficial, a di-

retoria exaltou o título para 
defender o trabalho reali-
zado pela comissão técnica 
nesta temporada.

Após a derrota para 

mos que estavam parando 
demais a jogada, falei um 
pouco ali, mas sem ofender 
ninguém”, disse Luxembur-
go após a partida.

O técnico também se 
incomodou com a falta de 
atenção dos jogadores do 
Vasco em um lance de impe-
dimento que o zagueiro Be-
tão, do Avaí, cobrou rápido 
e deu trabalho para a defesa 
cruz-maltina, desprevenida. 
Luxemburgo, na beira de 
campo, fazia sinais para os 
jogadores voltarem rápido.

No fim, as maiores 
emoções da noite de rees-
treia de Luxemburgo. Com 
cruzamento de Rossi, o za-
gueiro Ricardo abriu o placar 
para o Vasco e fez São Januá-
rio “explodir”. A maioria dos 
jogadores correu para feste-
jar o defensor, mas Fellipe 
Bastos, que havia entrado há 
poucos minutos, e membros 
da comissão técnica abraça-
ram o treinador.

Depois do gol, o Vasco 
passou a mais se defender 
do que atacar. Na beira do 
campo, Luxemburgo, com as 
mãos no bolso ou gesticulan-
do, parecia nervoso.

O nervosismo, porém, 
ganhou gosto de derrota no 
último lance da partida vá-
lida pela quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro. Da-
niel Amorim, de cabeça, con-
seguiu passar por Sidão, que 
estava em noite inspirada, 
e empatou o placar em São 
Januário. O Vasco, lanterna 
do Brasileirão, continua sem 
vencer. E Luxemburgo, que 
viveu minutos de alegria, foi 
para o vestiário caminhando 
sozinho.

UM CARTÃO NO ANO

Dudu evolui em 
disciplina e volta 
a ser decisivo

Foto: divulgAção

Depois de início irregular em 2019, atacante tem boa arrancada 
no Brasileirão 

DA REPORTAGEM

Dudu voltou a ser o 
jogador que o torcedor do 
Palmeiras espera. O clássico 
contra o Santos, no último 
sábado, foi um exemplo da 
postura do atacante nestas 
primeiras rodadas do Cam-
peonato Brasileiro: dribla-
dor, decisivo, garçom e líder 
de um setor ofensivo bastan-
te inspirado na goleada por 4 
a 0. Mas outro fator de evo-
lução do jogador está na par-
te disciplinar.

Aos 37 minutos do pri-
meiro tempo do jogo do últi-
mo sábado, Dudu foi adver-
tido pelo árbitro Rafael Traci 
com cartão amarelo, por re-
clamação. Esta foi a primeira 
advertência do jogador em 
2019, na sua 24ª partida na 
temporada.

Em 2015, Dudu recebeu 
seu primeiro amarelo no se-
gundo jogo dele na tempo-
rada. Em 2016, a advertência 
foi na 13ª partida. Em 2017, 
o primeiro cartão foi na 17ª 
partida. E, em 2018, na 9ª 
partida. Contra o Santos, 
Dudu deu três assistências 
dos quatro gols marcados 
pelo Palmeiras no clássico 
válido pela quinta rodada do 
Campeonato Brasileiro. Em 
2019, ele já deu nove passes 

para gol e lidera o ranking da 
equipe com folga – Gustavo 
Scarpa, Hyoran, Marcos Ro-
cha, Moisés e Ricardo Gou-
lart deram três assistências 
na temporada.

Dos 44 gols marcados 
pelo Verdão no ano, Dudu 
participou de 12 deles. O 
segundo da equipe alviver-
de neste quesito é Gustavo 
Scarpa, com dez. “Atacante 
precisa fazer gol, né? Tive 
algumas oportunidades, o 
Vanderlei foi muito bem e na 
outra o zagueiro conseguiu 
travar. Mas o importante são 
os três pontos e a vitória do 
grupo. Somos um grupo, 
fosse qualquer outro jogador 
poderia ter chutado. Eu sem-
pre olho para o time, e vi que 
o Hyoran estava bem po-
sicionado. Parabéns para o 
Hyoran, dá sorte. Todo jogo 
ele entra e tem chance de 
fazer um gol. É um menino 
que nós todos temos um ca-
rinho grande por ele”, disse.

Depois de um fute-
bol irregular no Paulistão, 
com não participação nas 
cobranças de pênaltis na se-
mifinal contra o São Paulo, 
Dudu voltou a ser peça de 
desequilíbrio do ataque pal-
meirense. O Verdão lidera o 
Campeonato Brasileiro com 
13 pontos em cinco rodadas.

Na próxima rodada, no 
início do returno, o Sinop re-
cebe o Palmas, domingo (26), 
no Estádio Gigante do Norte. 
O time tocantinense chega 
a 2 pontos conquistados e o 
Sinop mantém a liderança 
com 5 pontos. Iporá e Co-
rumbaense têm 4.

o Atlético-MG, no último 
sábado, o time do Flamen-
go folgou nesta segunda-
-feira e se reapresenta hoje. 
O próximo adversário é o 
Athletico-PR, no Maracanã, 
domingo (26) às 15h.
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Filme vai concorrer a prêmio nacional 

Documentário protagonizado por
indígena é indicado para prêmio
DA REPORTAGEM

O documentário mato-
-grossense ‘Majur’, dirigido, 
filmado e montado por Ra-
fael Irineu, é um dos indi-
cados para concorrer no 1º 
turno do Grande Prêmio do 
Cinema Brasileiro 2019, na 
seleção de curta-metragem 
documentário. 

Organizado pela Acade-
mia Brasileira de Cinema, o 
evento agracia as melhores 
produções audiovisuais bra-
sileiras.

O curta conta a história de 
Majur, um porta-voz indíge-
na LGBTQ+. A equipe é 100% 
mato-grossense, composta 
por profissionais estreantes 
nas funções principais, for-
mada por indígenas, gays, 
mulheres e trans.

Irineu conheceu Majur nas 
gravações do seu primeiro 
documentário “Meu Rio Ver-
melho”. A estreia do segundo 
filme, no Brasil, aconteceu 
no “DIGO” (Festival Int. da 

Diversidade Sexual e de Gê-
nero de Goiás) e passou pelo 
46º Festival de Cinema de 
Gramado, 28º Curta Cine-
ma, 26° Festival Mix Brasil, 
22º Mostra de Tiradentes, e 
internacionalmente lançado 
na Argentina pelo 11º Festival 
Latinoamericano de Cine de 
los Pueblos Indígenas, e no 
Festival Internacional de Ci-
nema O Picasa, onde levou 
o prêmio de melhor docu-
mentário internacional. Pas-
sando pela Espanha, Canada, 
Alemanha, Peru e Argentina.

Ao todo são mais de 50 se-
leções e 11 prêmios no pri-
meiro ano de lançamento. 
Ao todo são mais de 50 sele-
ções e 12 prêmios em quase 
um ano de lançamento.

No Grande Prêmio do Ci-
nema Brasileiro, a votação 
em primeiro turno é feita 
entre os membros da Aca-
demia Brasileira de Cinema. 
Os cinco da categoria estarão 
na final para concorrer ao 
Troféu Grande Otelo. A pre-

ARTE MATO-GROSSENSE | O curta ‘Majur’ foi indicado para o Grande Prêmio do Cinema Brasileiro
Foto: RepRodução

Foto: pM/Mt

Foto: divulgação

GLÓRIA D’OESTE

Motorista atropela e mata pedestre,
abandona carro e é preso fugindo a pé

EDUCAÇÃO

Rondonópolis firma parceria com IFMT

ESTRADA DA GUIA
Voyage e ônibus batem 
de frente, advogado morre 
e 43 ficam feridos

ALTA FLORESTA
Palco com autoridades cede
durante as comemorações

Foto: divulgação

25 pessoas foram encaminhadas para Cuiabá e outras 18 
a Várzea Grande 

Pedestre morreu atropelado por carro na BR-174, em Glória 
D’Oeste 

Duas carretas pegaram fogo após colisão 

DA REPORTAGEM

Um motorista embria-
gado foi preso domingo (19) 
suspeito de ter matado um 
pedestre atropelado na BR-
174, em Glória D’Oeste. A ví-
tima não teve o nome divul-
gado pela polícia. Segundo 
a Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o acidente ocorreu no 
km 155, na região do Distrito 
da Tabuleta. O motorista, 24 
anos, atropelou o pedestre, 
abandonou o carro e fugiu 
do local. Ele foi preso mo-
mentos depois andando a pé 
pela rodovia.

Tanto o corpo da víti-
ma quanto o veículo estavam 
fora da pista, em um mata-
gal. O condutor foi preso foi 
homicídio culposo (quando 
não há intenção de matar) na 
direção de veículo. O moto-
rista foi encontrado por poli-
ciais militares andando pela 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito Zé Carlos do 
Pátio e a diretora-geral do 
campus de Rondonópolis do 
Instituto Tecnológico Fede-
ral de Mato Grosso (IFMT), 
a bibliotecária Laura Ayoma, 
reuniram-se para discutir 
parcerias entre o município 
a escola. O prefeito ressaltou 
na reunião o que for possível 
o município fará para forta-
lecer o campus do IFMT, que 
tem um papel estratégico 
para o desenvolvimento de 
Rondonópolis.

Entre as parcerias dis-
cutidas está o apoio do mu-
nicípio a Mostra de Arte e 
Cultura que trará em outu-
bro deste ano alunos dos 19 
campi do IFMT. Além disso, 
também foi aprofundado a 
parceria para execução de 
um projeto de melhorias na 
infraestrutura do campus 
em troca de ofertas de cursos 
para capacitação de servido-

DA REPORTAGEM

Um advogado morreu 
e 43 pessoas ficaram feridas 
em um acidente registrado 
na Rodovia Helder Cândia 
(MT-010), conhecida como 
‘Estrada da Guia’, entre Cuia-
bá e Acorizal. O nome do ad-
vogado é Leandro Ayres da 
Silva. Segundo informações, 
25 pessoas foram encami-
nhadas ao Pronto-Socorro de 
Cuiabá e outras 18 a unidades 
de saúde de Várzea Grande.

Várias ambulâncias fo-
ram utilizadas para a remo-
ção dos feridos, uma delas 
cedida pela Rota do Oeste, 

DA REPORTAGEM

O palco usado para as 
comemorações do aniversá-
rio de Alta Floresta, no do-
mingo (19), cedeu durante o 
evento. Segundo o Corpo de 
Bombeiros, autoridades esta-
vam na estrutura no momen-
to da queda, mas não se fe-
riram. Um inquérito deve ser 
aberto para apurar e verificar 
o motivo da queda.

Segundo os bombeiros, 
a estrutura era considerada 
de risco mínimo, uma vez 

concessionária que adminis-
tra trechos de rodovias de 
Mato Grosso. De acordo com 
informações da Polícia Civil, 
o advogado conduzia um VW 
Voyage, preto, que por uma 
provável tentativa de ultra-
passagem, colidiu de frente 
com o ônibus, que perdeu 
o controle e tombou ao sair 
da pista. O advogado morreu 
ainda no local e seu corpo foi 
conduzido ao Instituto Médi-
co Legal (IML) de Cuiabá.

Os jovens de uma igre-
ja evangélica seguiam para 
um retiro em Lucas do Rio 
Verde. Ninguém ficou ferido 
gravemente.

que o palco tinha 50 centí-
metros e possuía uma Ano-
tação de Responsabilidade 
Técnica (ART) assinada por 
um engenheiro.

Antes do evento, o pal-
co foi vistoriado pelo Corpo 
de Bombeiros quanto aos 
preventivos contra incêndio. 
Nenhuma pessoa ficou feri-
da. 

Apesar do acidente, as 
festividades em comemora-
ção ao aniversário do mu-
nicípio (que completou 43 
anos) continuaram.

BR-174. Ele confirmou que se 
envolveu no acidente e que 
fugiu do local com medo de 
retaliação de testemunhas.

À PM, o condutor rela-
tou que no sábado (18) deu 
carona para um amigo de 
Mirassol D’Oeste para Porto 
Esperidião. Ele afirmou que, 
antes de voltar para casa, in-
geriu bebida alcoólica. Du-
rante o trajeto, disse que teve 
a visão ofuscada pelo farol 
de um caminhão e que, por 
isso, não enxergou o pedes-
tre no meio da pista, vindo a 
atropelá-lo.

O motorista passou 
pelo teste do bafômetro, que 
apontou a presença de 0.81 
ml de álcool no sangue, ca-
racterizado como crime de 
trânsito. O condutor foi en-
caminhado à Polícia Civil. 
A vítima não tinha nenhum 
documento pessoal e não foi 
identificada.

res do município.
Laura Ayoma, que esta-

va acompanhada de servido-
res da escola, disse que saiu 
satisfeita da reunião. “Foi 
muito positiva a reunião e 
teremos boas novidades. Um 
evento que está se desenhan-
do é a realização na cidade 
da Mostra de Arte e Cultura, 
que vai envolver toda a rede 
federal de ensino de Mato 
Grosso e teremos a prefei-
tura como nossa grande par-
ceira”, comentou a diretora.

Ela destacou que a par-
ceria do município é fun-
damental para que Rondo-
nópolis seja o primeiro do 
interior do Estado a sediar 
este evento artístico e cultu-
ral do IFMT. Além do inter-
câmbio e o estímulo artísti-
co cultural dos estudantes, 
o evento possibilita trazer 
atrações de qualidade para 
população e “ajuda também 
a movimentar a economia 
local, pois vem alunos de 
todo o Estado”.

miação acontece no Rio de 
Janeiro.

O FILME
Gillmar é Majur, da etnia 

Bororo, chefe de comunica-
ção da Aldeia Poboré, loca-
lizada no interior do Mato 
Grosso. Ele é o responsável 
por fazer a interlocução do 
seu povo com a cidade, le-
vando suas reivindicações 
e lutando por sua cultura e 
anseios.

Para Irineu, o projeto se re-
sume em duas palavras: so-
roridade e coletividade. “Em 
meio ao debate (e práticas) 
que buscam trazer mais vi-
sibilidade para o audiovisual 
produzido fora do eixo Rio-
-São Paulo e maior repre-
sentatividade dos diferentes 
grupos, por trás e na frente 
das câmeras, Majur é um 
exemplo: com uma equipe 
100% mato-grossense, com-
posta por profissionais estre-
antes nas funções principais 
e formada por indígenas, 

AGRESSOR É PRESO
Dois dias depois de agredir a 

mulher e atirar nos dois enteados de 
13 e 16 anos que tentavam defender 
a mãe, Adimas de Lana, de 48 anos, 
foi preso nesta segunda-feira (20), em 
Várzea Grande, região metropolitana 
de Cuiabá. O crime ocorreu na noite 
de sábado (18), no Bairro São Simão. 
Adimas estava em um bar quando 
tentou bater na mulher, de 35 anos. 
Na ocasião, os dois filhos dela tenta-
ram defendê-la. O homem fez dispa-
ros e atingiu os dois enteados. Em se-
guida, fugiu em um carro e não havia 
sido localizado.

JACARÉ RELIGIOSO
Um filhote de um jacaré foi 

resgatado depois de entrar no salão 
paroquial de uma igreja em Sinop, a 
503 km de Cuiabá. A ‘visita’ foi feita 
na Paróquia São Camilo, no Bairro 
Jardim Primaveras. O animal foi 
encontrado por uma funcionária 
da igreja quando chegava no local. 
O Corpo de Bombeiros foi acionado 
para o resgate e encontrou o réptil 
agitado. Um vídeo gravado pelos 
funcionários mostra o animal den-
tro do prédio. O filhote foi resgatado 
e solto no habitat. Nenhuma pessoa 
ficou ferida.

CAMINHAR PARA ESTUDAR
Os estudantes do Centro Municipal de Ensino Ma-
rechal Cândido Rondon, no Assentamento Antônio 
Conselheiro Agrovila, em Tangará da Serra, a 242 
km de Cuiabá, precisam percorrer 4 km a pé para 
pegar o ônibus e ir à escola, porque a ponte que liga 
a Agrovila 17 a MT-339, onde fica a escola, está com 
a estrutura comprometida e corre o risco de cair. 
A assessoria de imprensa da Secretaria Estadual 
de Infraestrutura e Logística (Sinfra) informou que 
a manutenção do trecho entre o entroncamento 
do município até o Assentamento Antônio Conse-
lheiro é de responsabilidade da prefeitura e que os 
reparos devem ser feitos com recursos do Fundo 
Estadual de Transporte e Habitação (Fethab), des-
tinado aos municípios pelo governo.

divulgação

Outra novidade impor-
tante ressaltada pela diretora 
foi o encaminhamento da 
parceria com o município 
para execução de um pro-
jeto de melhoria da infra-
estrutura interna do cam-
pus e prevendo também a 

urbanização do entorno da 
escola, como, por exemplo, 
a construção de uma praça, 
contendo academia ao ar li-
vre, que beneficiará também 
a comunidade da região da 
escola, que fica localizado na 
Vila Mineira.

mulheres, homossexuais e 
um transsexual”, destaca.

A preparação durou em 
torno de três meses. Basica-

mente foi um ano de grava-
ção, e um mês para o curta-
-metragem estar pronto. 
“Em agosto de 2016 conheci 

Gilmar. Em março de 2017 
conversei sobre o filme, e até 
abril de 2018 gravamos suas 
ações”.
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Comerciantes aderem à campanha “dia livre de impostos”

Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público de Mato Grosso 

Comércio adere à campanha ‘dia 
livre de impostos’ no dia 30 de maio
DA REPORTAGEM

Empresas de vários seg-
mentos de Cuiabá estão ade-
riram à campanha “dia livre 
de impostos”, que será rea-
lizada no dia 30 de maio. A 
proposta é da Câmara de Di-
rigentes Lojistas (CDL) com 
o objetivo de conscientizar a 
população sobre a alta carga 
tributária sobre os produtos.

Empresas dos segmentos 
de vestuário, cosméticos, mó-
veis, embalagens, acessórios, 
artigos esportivos, alimentos 
e farmácia já estão cadastra-
das para participar do mo-
vimento. De acordo com o 
presidente da CDL, Fábio 
Granja, toda vez que um im-
posto, tributo ou taxa sofre 
aumento, o valor correspon-
dente é repassado à venda, ou 
seja, o consumidor é direta-
mente afetado. Uma pesqui-
sa da Confederação Nacional 
das Câmaras de Dirigentes 
Lojistas (CNDL), aponta que 
no ranking de 30 países que 
mais arrecada imposto, o 
Brasil está na 14ª colocação. 
E está entre os países com 
menor retorno de impostos 
à população. Além de Cuiabá, 
Sinop e Rondonópolis tam-
bém aderiram à campanha e 
irão realizar um dia sem im-
postos no comércio local.

“No dia 30, os comercian-
tes participantes da campa-
nha irão comercializar alguns 

CUIABÁ | Vestuário, cosméticos, móveis, embalagens, acessórios e alimentos são alguns dos segmentos cadastrados.
Foto: tVCA/ RepRodução

produtos com desconto real 
equivalente à carga tributária 
aplicada na formação do pre-
ço de venda. Alguns produtos 
podem ter mais de 50% de 

MATO GROSSO

Em assembleia-geral 
milhares de profissionais 
da educação aprovam 
greve a partir do dia 27
DA REPORTAGEM

Em assembleia geral, o 
Sindicato dos Trabalhadores 
no Ensino Público de Mato 
Grosso (Sintep-MT) apro-
vou greve geral da educação 
a partir do dia 27 de maio.

Milhares de professo-
res e profissionais ligados 
à educação estiveram pre-
sentes na assembleia geral, 
realizada na Escola Estadu-
al Presidente Médici, em 
Cuiabá. Após a decisão pela 
greve, os profissionais des-
ceram a Avenida Getúlio 
Vargas e seguiram até a Pra-

ça Alencastro. Trabalhadores 
e estudantes de instituições 
públicas protestam contra 
o corte de recursos da edu-
cação e contra a reforma da 
previdência.

O ato faz parte de uma 
mobilização em defesa da 
educação no país, após o 
anúncio de cortes feito pelo 
Ministério da Educação.

De acordo com os re-
presentantes das institui-
ções, com o corte de 30% na 
educação, universidades e 
institutos não terão como 
funcionar.

desconto”, explicou Fábio.
Entretanto, a CDL refor-

ça que o objetivo não é ven-
der mais ou menos no dia 
da campanha, não é um dia 

de promoção e sim, de cons-
cientização, de retratar, sim-
bolicamente, o impacto da 
alta carga tributária para con-
sumidores e lojistas.


