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RECOPA

NOVA MUTUM

Avenida dos
Uirapurus
passará por
prolongamento

Athletico
busca sua
2ª taça
internacional

A Prefeitura de Nova Mutum 
iniciou a obra de prolongamen-
to da Avenida dos Uirapurus 
até a Rua dos Mamoeiros, que 
é considerada umas principais 
obras estruturais de mobilidade 
urbana. Conforme contrato de 
execução dos serviços, a obra 
deve ser concluída em 10 me-
ses.                                       Página  - 7

O Athletico tenta escrever 
mais um capítulo vitorioso 
na sua história. Campeão da 
Sul-Americana em 2018, o 
clube vai atrás do segundo 
título internacional a partir 
desta quarta (22), na Arena 
Baixada - o Furacão recebe 
o River Plate pela Recopa. 
Tiago Nunes exalta o “mo-
mento especial”.
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AssessoriA

DivulgAção

COBRANÇA

COMO PROMETIDO

Greve nas
escolas
no dia 27

Governo
inicia o
desmonte de
delegacias

O Sintep-MT decidiu, após 
Assembleia Geral, pela greve 
geral da categoria que deve 
iniciar no próximo dia 27. São 
três pontos de reinvindicações 
dos professores e servidores. 
Um deles é a cobrança para que 
Mauro Mendes promova ações 
de infraestrutura nas escolas 
geridas pelo Estado.

 Página - 3

Assim que assumiu o 
Governo do Estado, Mauro 
Mendes anunciou a necessida-
de de fechar 16 delegacias. A 
medida partiu de um estudo que 
apontou a ineficiência destas 
unidades.                         Página - 3

sintep/Mt

AssessoriA

AssessoriA

Os acidentes de trânsito se transformaram em um grave problema que os motoristas de Sinop 
enfrentam diariamente. Para garantir maior segurança, a pasta de Trânsito realizará interven-
ções em 18 cruzamentos que ligam ruas e avenidas – ou seja, o fechamento deles.       Página 7

SINOP

18 cruzamentos considerados
violentos serão fechados



Precisa partir para a “briga”?
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tava, já que a conta havia sido retifi-
cada. Resolvi solicitar esse mês nova 
retificação. Se for atendido vou fazen-
do isso mês a mês, até que a fidelidade 
acabe.

Estou aguardando 
a aprovação da minha 
contestação para, então, 
seguir meu “plano”. Caso 
isso não aconteça vou ter 
que partir para a “briga”, 
provavelmente via PRO-
CON, para tentar garantir 
o direito de manter mi-

nha linha como deveria estar.
Espero, sinceramente, que minhas 

solicitações de revisão do valor se-
jam atendidas nos próximos meses, 
me poupando tempo e evitando des-
gastes desnecessários. Se isso não 
acontecer, vamos “brigar”, é o que nos 
resta!

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!

Ao começar a escrever esse artigo 
me lembre do refrão de um samba en-
redo dos anos 80 ou 90, que dizia “briga, 
briga eu quero briga (...)”. Não, meu ami-
go leitor, não que eu queira, mas a Oi re-
solveu “sacanear”, e 
pelo jeito vou acabar 
me incomodando.

A questão é a 
seguinte: eu tenho 
duas linhas, sendo 
uma 66 e uma 65, 
ambas com depen-
dente. No mês pas-
sado a fatura da linha 65 veio expressi-
vamente mais alta. Entrei em contato, 
pedi retificação da conta e fui encami-
nhado para o setor de planos, que me 
informou que meu plano havia mudado 
para um mais caro e que para normali-
zar o valor seria feita nova fidelização 
de 12 meses. Existem duas questões 
importantes: eu não mudei de plano e 
estou apenas esperando acabar a fideli-
dade da linha, em dezembro, para fazer 
seu cancelamento, visto que ela não é 
mais necessária para mim.

Eles simplesmente “enrolam” e não 
me dizem quando foi feita a solicitação 
ou autorização para a mudança do pla-
no. Lógico, a alteração foi feita por eles, 
sem qualquer consentimento meu.

Eu optei, então, por deixar como es-
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O plenário do Senado aprovou na quarta-feira 
(15) projeto de 2013, de autoria do atual ministro 
da Cidadania, Osmar Terra, que altera orientações 
importantes da política nacional de drogas, em 
sintonia com decreto do mês passado. Terra é um 
defensor do tratamento de dependentes com base 
na ideia de abstinência, linha que se choca com as 
diretrizes da redução de danos que vinham sendo 
crescentemente adotadas na área de saúde pública. 

No primeiro caso, defende-se que o usuário 
não tem outra saída além da plena interrupção 
do consumo, enquanto na segunda linha admite-
-se que o combate à dependência nem sempre se 
mostra exitoso, cabendo minimizar os efeitos ne-
gativos sobre a saúde.  Um exemplo clássico de re-
dução de danos é a distribuição de seringas para 
usuários de drogas injetáveis, com o objetivo de 
impedir a proliferação de doenças transmissíveis 
pelo sangue, como a Aids.

A estratégia do atual governo se pauta pelo 
conservadorismo. Preconiza a internação compul-
sória de dependentes e transfere do usuário e de 
sua família para o médico a decisão sobre inter-
romper ou não a reclusão em hospitais, clínicas ou 
comunidades terapêuticas.

Estas últimas passam a ser oficialmente inte-
gradas ao Sistema Nacional de Políticas Públicas 
sobre Drogas, decisão que tem causado apreensão 
entre especialistas.

Muitas dessas entidades são ligadas a igrejas ou 
seitas e adotam procedimentos que violam direi-
tos básicos dos pacientes, negando-lhes a posse de 
documentos e a opção de abandonar o tratamen-
to. A nova política também é avessa à ideia de que 
pessoas podem portar determinada quantidade de 
droga para consumo próprio. A inexistência desse 
parâmetro abre as portas para que usuários sejam 
acusados arbitrariamente de tráfico —e constitui 
uma das causas da superlotação dos presídios.

Diante dos repetidos e notórios fracassos das 
políticas de repressão, que mobilizam recursos pú-
blicos vultosos sem obter sucessos palpáveis, esta 
Folha tem proposto uma cautelosa e paulatina des-
criminalização das drogas, como se experimenta 
em diversos países.

A demanda por substâncias que alteram os es-
tados mentais é uma constante na história da hu-
manidade. Parece mais sábio tratar tal fenômeno 
como uma questão antes de saúde do que de po-
lícia. 

Editorial

Linha-dura nas drogas

Ranking dos Políticos - Facebook

Tudo isso, no papel é lindo e maravi-
lhoso, não fosse o aumento exacerbado 

no número de homicídios praticados con-
tra as mulheres por razões da condição de 
sexo feminino, ou seja, desprezando, me-
nosprezando, desconsiderando a dignida-
de da vítima enquanto mulher, como se as 
mesmas tivessem menos direitos que os 
homens.

É latente e inconteste, o aumento exa-
cerbado no número de mulheres mortas 
por feminicídio (crimes de ódio, motiva-
dos pela condição de gênero) no Brasil.

Dados estatísticos compilados do Nú-
cleo de Estudos da Violência da USP e o 
Fórum Brasileiro de Segurança Pública 
dão conta, do aumento substancial no nú-
mero de mulheres mortas em função do 
feminicídio, comparando, os anos de 2017 
em relação a 2018.

Este estudo registrou aumento no nú-
mero de feminicídio na ordem de 12%, ou 
seja; em 2017 ocorreram 1.047 mortes de 
mulheres, enquanto em 2018 foram regis-
tradas 1.173 mortes.

Infelizmente, em nosso país quando o 
assunto é feminicídio, continuamos ain-
da enxugando gelo literalmente, pois um 
grande número de vítimas de feminicídio, 
contavam com medidas protetivas defini-
das por Juizados de Violência Doméstica 
e Familiar antes de serem mortas, esta 
situação só vem reforçar a ineficácia do 
nosso sistema atual de proteção à mulher, 
por falta de políticas pública impactantes. 
Pare o mundo, quero descer! 

LICIO MALHEIROS É GEÓGRAFO

Feminicídio exacerbado!

SOBREPREÇO 2

A decisão é do conselheiro interino do 
Tribunal de Contas de Mato Grosso, Luiz 
Henrique Lima, que determinou ainda a no-
tificação, por meio eletrônico, do presidente 
da Câmara sobre a decisão, além da citação 
do ex-gestor, Justino Malheiros Neto; do co-
ordenador de Licitação, Contratos e Compras, 
Marcelo da Costa Marques; do ex-secretário 
de Patrimônio e Manutenção, Walter Nei Du-
arte Ramos; e da ex-coordenadora de Ceri-
monial e Empresa Capriata de Souza Lima 
& Souza Ltda., Ana Paula Fernandes, sobre a 
representação e o julgamento singular.

SOCORRIDA PELO PSL
O procurador eleitoral Pedro Melo Pou-

chain emitiu parecer concordando com a 
habilitação do Partido Social Liberal (PSL) 
no processo que cassou a senadora Selma 
Arruda. A sigla deve atuar, conforme posi-
cionamento do Ministério Público, como 
assistente simples. A concordância, porém, 
não sinaliza mudança de opinião quanto ao 
mérito do processo. Pouchain também emi-
tiu parecer para que a sentença que cassou a 
juíza aposentada seja mantida.

SOBREPREÇO 1
Diante de indícios de sobrepreço e ou-

tras irregularidades, o presidente da Câma-
ra de Cuiabá, Misael Galvão, deve suspender 
o pagamento da Nota de Empenho nº 437, 
de 21/12/2018, em favor da empresa Capriata 
de Souza Lima & Souza Ltda. A nota é refe-
rente à Compra Direta nº 036/2018, realiza-
da para contratação de empresa de eventos 
para a prestação de serviços na sessão sole-
ne de posse da Mesa Diretora para o biênio 
2019/2020, da Câmara de Cuiabá, no valor total 
de R$ 19.997,00.

Seis colombianos foram presos na região central de Cuiabá, segunda, sus-
peitos de crime de agiotagem, segundo a Polícia Militar. Com eles, a polícia 
apreendeu R$ 21 mil em espécie e notas de moedas estrangeiras, entre elas, 
do Uruguai e da Guiana. À polícia, os colombianos afirmaram que emprestam 
dinheiro para pequenos comerciantes do centro de Cuiabá com cobrança de 
juros – agiotagem.

É impressionante como as empresas de telefonia costu-
mam adotar esse tipo de prática contra o cliente. Não é 
à toa que estão sempre liderando rankings de insatisfa-
ção e reclamação em órgãos de defesa do consumidor. 
Enquanto não houver fiscalização efetiva e a adoção de 
medidas contra esse tipo de “manobra” continuaremos 
nos incomodando constantemente, sem que nada acon-
teça para as operadoras.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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LICIO MALHEIROS

Tudo isso, no papel é lindo e maravi-
lhoso, não fosse o aumento exacerba-
do no número de homicídios pratica-
dos contra as mulheres

Via de regra, os casos de feminicídio 
em nosso país passam pela questão da 
violência praticada por parceiros ínti-
mos, em contexto de violência doméstica 
e familiar, podendo também, ocorrer por 
outras formas e meios.

O termo feminicídio, também conhe-
cido como crime de ódio, conceito este, 
surgido na década de 70 com a finalidade 
de reconhecer e dar visibilidade à discri-
minação, desigualdade, opressão e vio-
lência sistêmica contra as mulheres, que, 
em sua forma mais aguda, poderá culmi-
nar em morte.

A lei Maria da Penha, (Lei nº 11.340) 
está em vigor desde 2006, visando coi-
bir qualquer ação ou omissão baseada 
no gênero que lhe cause morte, lesão, 
sofrimento físico, sexual ou psicológico 
e dano moral ou patrimonial, no âmbito 
da unidade doméstica, da família ou em 
qualquer relação íntima de afeto, inde-
pendentemente de orientação sexual.

O crime de feminicídio íntimo está 
previsto desde a entrada em vigor da Lei 
nº 13.104/2015 que alterou o art. 121 do Có-
digo Penal (Decreto-Lei nº 2.848/1940), 
para prever o feminicídio como circuns-
tância qualificadora do crime de homicí-
dio.

Mudanças substanciais ocorreram 
desde a criação da lei Maria da Penha 
(Lei nº 11.340/06), o aumento da pena será 
de 1/3 à metade; o Código Penal estipula 
a pena de reclusão de 12 a 30 anos para o 
homicídio contra a mulher por razões da 
condição do sexo feminino (feminicídio).

IMAGEM DO DIA

“A nova política também é avessa à 
ideia de que pessoas podem portar 
determinada quantidade de droga para 
consumo próprio

“

 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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Vista aérea do Palácio Paiaguás, sede do Governo do Estado 

Max Russi defende divulgação de avisos orientativos em delegacias 

Assembleia Geral dos professores e servidores: greve

Foto: Sintep/Mt

Foto: ASSeSSoriA

Foto: MArcoS LopeS

COBRANÇA

Sintep inicia 
greve e escolas 
param dia 27
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O Sindicato dos Traba-
lhadores no Ensino Público 
de Mato Grosso (Sintep-MT) 
decidiu, após Assembleia 
Geral realizada na segunda-
-feira (20), pela greve geral 
da categoria que deve iniciar 
no próximo dia 27.

São três pontos de rein-
vindicações dos professores 
e servidores. Um deles é a 
cobrança para que o gover-
nador Mauro Mendes pro-
mova ações de infraestrutura 
nas escolas geridas pelo Esta-
do. Outro ponto exigido é a 
convocação dos aprovados 
e classificados em concurso 
público realizado pela Secre-
taria de Estado de Educação 
(Seduc-MT), no ano de 2017 
que oferecia 5.748 vagas.

O terceiro ponto que 
consta da pauta é o cumpri-
mento da Lei nº 510/2013, 
que equipara os vencimentos 
dos servidores da educação 
aos dos demais profissionais 
de mesmo nível que atual no 

poder executivo estadual. 
“Nós não aceitaremos a 

retirada de direitos enquanto 
essa for a pauta dos Gover-
nos tanto do Estado de Mato 
Grosso quanto Federal. Infe-
lizmente a educação é muito 
boa no período eleitoral. 

A primeira plataforma 
dos governadores: educação 
e saúde. Aí não precisamos 
adentrar porque são mais de 
400 escolas só no Estado de 
Mato Grosso que, se tivesse 
efetivamente uma vistoria 
do Corpo de Bombeiros e 
órgãos fiscalizadores, já esta-
riam fechadas. Mais da me-
tade”, disse o presidente do 
Sindicato, Valdir Pereira.

Apesar do anúncio 
da greve, o presidente do 
Sintep-MT não descartou a 
possibilidade de negociação 
com o Governo do Estado, 
revelando que uma nova As-
sembleia deve ser realizada 
no dia 10 de junho de 2019 
para acompanhar os avan-
ços das negociações e decidir 
pela manutenção da parali-
sação. 

SILVAL HOSTILIZADO...

O ex-governador Silval Barbosa (sem 
partido) foi escrachado por populares ao 
chegar no Fórum de Cuiabá, nesta tarde de 
terça-feira (21), onde compareceu para for-
malizar sua progressão de cumprimento de 
pena, agora no regime semiaberto. Ele foi 
chamado de “governador ladrão” por um ho-
mem e, logo em seguida, uma mulher gritou 
“bota a tornozeleira nele”.Nitidamente irri-
tado, Silval não respondeu aos questiona-
mentos dos jornalistas sobre como se sente 
ao ouvir a manifestação dos populares. Um 
outro homem chegou a gritar também “nós 
que pagamos o pato”. Ele só falará com os 
jornalistas ao deixar a audiência.

MANIFESTAÇÃO 
DA SITUAÇÃO...

O grupo “Direita MT”, for-
mado por militantes que apoiam 
Bolsonaro, articula manifestações 
em defesa do presidente em vá-
rias cidades do Estado, no dia 26. A 
previsão é de que os bolsonaristas 
irão às ruas em 14 cidades. Além 
do ato em favor de Bolsonaro, o 
grupo – formado por filiados ao 
PSL – vai mirar no senador Jayme 
Campos (DEM) e no deputado Val-
tenir Pereira (MDB), que votaram 
para retirar o Coaf do Ministério 
da Justiça.

JÚLIO NO 
SENADO?
Secretário-geral do DEM/

MT, Júlio Campos cada vez mais 
acalenta o sonho de voltar ao 
Senado. A chance seria com a 
disputa da eleição suplementar, 
prevista com a oficialização da 
cassação da senadora Selma Ar-
ruda (PSL).  A família do ex-go-
vernador é contra, considerando 
seu estado de saúde, que requer 
cuidados. JC, no entanto, alega 
que teria sido sondado pela cúpu-
la nacional do DEM, que quer ter 
candidato.

DiVULGAÇÃo

MATO GROSSO

Gastos com salários explodem em 
2019 e efetivos podem ser demitidos

RESSARCIMENTO DE IPVA 

Deputado sugere devolução a vítimas
de veículos roubados ou furtados

DA REPORTAGEM

A receita tributária de 
Mato Grosso e as transferên-
cias correntes, ou seja, re-
cursos oriundos do Governo 
Federal tiveram frustração 
de receita, o que ocasionou 
uma arrecadação do Esta-
do menor do que a previs-
ta para o primeiro quadri-
mestre do ano de 2019. Em 
consequência disso, o limite 
permitido para o gasto com 
pessoal, previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal fi-
cou acima do permitido na 
legislação, atingindo o pata-
mar de 61,72%. Mesmo com 
os cortes no número de ser-
vidores comissionados, fun-
ções gratificadas e contrata-
das, com uma redução de R$ 
413 milhões, que represen-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Poucas pessoas sabem, 
mas o contribuinte que teve 
seu veículo furtado ou rou-
bado tem direito à devolução 
proporcional do Imposto so-
bre Propriedades de Veículos 
Automotores (IPVA) pago no 
exercício.

O Projeto de Lei nº 
531/2019, apresentado pelo 
primeiro-secretário da As-
sembleia Legislativa, depu-
tado Max Russi (PSB), tem 
justamente o objetivo de as-
segurar esse direito.

O PL acrescenta dispo-
sitivo à Lei Estadual 7.301 de 
17 de julho de 2000, que ins-
titui o IPVA. A redação pro-
posta prevê a colocação de 
avisos orientativos em dele-
gacias de polícia e locais de 
fácil visualização sobre o di-
reito do contribuinte de re-
ceber de volta esse valor pro-

tou uma economia de 11,9%, 
comparado ao previsto para 
ser gasto em 2019 na Lei 
Orçamentária Anual (LOA) 
- previsão era de R$ 3,9 bi-
lhões e foi gasto R$ 3.487,70 
bilhões-, o Estado estourou 
não só o limite previsto em 
Lei para o gasto com pessoal 
do Executivo, mas para o pa-
gamento de salário de todos 
os funcionários públicos dos 
Poderes de Mato Grosso.

Caso o governo não re-
torne aos limites previstos 
em Lei, ou seja, 60% da Re-
ceita Corrente Líquida, po-
derão ser tomadas medidas 
como demissão de 20% dos 
servidores comissionados e, 
se mesmo assim não houver 
surtido efeito, poderão ocor-
rer demissões de servidores 
efetivos.

porcional pago no exercício. 
“Nem todo mundo tem esse 
conhecimento, sendo que 
esse direto é garantido por 
lei”, explicou o deputado.

Russi lembrou que, ano 
passado, Mato Grosso regis-
trou o maior índice de roubo 
de automóveis, em compa-
ração aos 3 anos anteriores. 
Foram 2.725 casos de roubo 
e furtos registrados só em 
Cuiabá e Várzea Grande, de 
acordo com a Polícia Civil. 
“Em boa parte desses acon-
tecimentos, muitas dessas 
vítimas não tiveram infor-
mações sobre o benefício”, 
alegou o parlamentar.

O deputado desta-
ca que, nesses casos, após o 
proprietário efetuar o bole-
tim de ocorrência no órgão 
competente, o status do ve-
ículo nos sistemas do Depar-
tamento Estadual de Trânsi-
to (Detran-MT) e Secretaria 
de Estado de Fazenda (Sefaz-

Sede da Sesp/MT: fechamento de delegacias em Mato Grosso 

Como prometido, governo faz
desmonte de delegacias em MT
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Assim que assumiu o 
Governo do Estado, Mauro 
Mendes (DEM) anunciou a 
necessidade de fechar 16 de-
legacias. 

A medida faz parte de 
um estudo técnico que con-
siderou a necessidade de 
suspensão das atividades 
nessas delegacias pelo fato 
de ser constatada uma ine-
ficiência dessas unidades à 
sociedade e o alto custo que 
gerava: mais R$ 840 mil com 
aluguéis de prédios, energia 
elétrica e viaturas locadas – 
aos cofres públicos.

Com a aprovação do 
Conselho Superior de Polí-
cia, respaldado pela Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública, o Governo come-
çou então o desmonte dessas 
unidades. Entre amanhã (23) 
e sábado (25), devem ser fe-
chadas as unidades de Ponte 
Branca, São José do Povo e 

Tesouro. Nos próximos dias 
28 e 29, as delegacias de Jan-
gada, Nossa Senhora do Li-
vramento e Acorizal terão 
suas atividades encerradas.

Antes, já haviam sido 
descontinuadas recentemen-
te as unidades policiais de 
Carlinda, União do Sul, Cas-
tanheira, Alto Paraguai, Nova 
Marilândia e Santo Afonso.

Para fechar o ciclo pre-
visto no início do ano, ficam 
no aguardo para serem des-
continuadas as delegacias 
de Luciara, Novo Santo An-
tônio, Nova Lacerda e Bom 
Jesus do Araguaia.

Segundo o governador, 
a medida foi tomada como 
forma de conter gastos. Além 
disso, segundo ele, o quadro 
de servidores está abaixo de 
57% para delegados, 58% para 
escrivães e 53% para inves-
tigadores, devido à falta de 
concursos públicos para os 
cargos, principalmente, in-
vestigador e escrivão, nos úl-
timos quatro anos.

EFEITO DOMINÓ | Classificadas como ‘ineficientes’, 16 delegacias no estado estão em processo de fechamento
Foto:  ASSeSSoriA

-MT) são atualizados ime-
diatamente, suspendendo-se 
o imposto de forma automá-
tica. No entanto, o ressar-
cimento só é processado 
mediante requerimento do 
interessado. “Como muitos 
não têm conhecimento dis-

so, apresentei esse projeto 
de lei para que seja reforçado 
esse direito. Com essas for-
mas de orientação, quem for 
vítima de roubo ou furto de 
veículo saberá que está res-
guardado quanto a esse res-
sarcimento”, garantiu Russi.
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CHARGE DO DIA

Johnny Depp presta primeiro depoimento 
à Justiça em caso contra ex-esposa
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Após derrotas, Rodrigo 
Faro deixa de seguir 
Eliana nas redes sociais

Tudo indica que as constantes vitórias 
de Eliana na audiência para o SBT, não estão 
sendo bem vistas pelo concorrente da Recor-
dTV, o apresentador Rodrigo Faro. Isso porque, 
uma situação envolvendo os artistas acabou 
chamando a atenção do público.

Nos últimos dias, os internautas repara-
ram que Faro deixou de seguir Eliana nas re-
des sociais. O que leva muitos a acreditarem 
que o apresentador da RecordTV não está gos-
tando muito de ver Eliana comemorando o de-
sempenho de seu programa nas redes sociais. 
Por outro lado,  a estrela do SBT continua se-
guindo o concorrente nas redes sociais.

Ativa nas redes sociais, Eliana não perde 
a oportunidade de dividir com seus fãs a vice-
-liderança na audiência de seu programa em 
São Paulo, principal praça do país.

TV  e Entretenimento

O ator Johnny Depp entrou na Justiça contra 
a ex-esposa, a também atriz Amber Heard, por 
difamação. Ele prestou depoimento pela primei-
ra vez nesta segunda-feira (20), como parte da 
ação.

Em entrevista ao jornal Washington Post no 
fim do ano passado, Heard disse que o ex-marido 
a ameaçou de morte e comentou sobre como esse 
episódio repercutiu em sua carreira. “Eu levan-
tei a voz contra a violência sexual e enfrentei a 
ira da nossa cultura. Isso tem que mudar”, disse 
à época. Contudo, Depp negou todas as acusa-
ções no depoimento desta semana, afirmando, 
inclusive, que foi o oposto disso: ele que sofreu 
nas mãos dela. A revista People teve acesso aos 
documentos e publicou as declarações.

“Eu nunca abusei dela ou de qualquer outra 
mulher. Ela era a perpetradora e eu era a vítima. 
Enquanto misturava uma prescrição de anfeta-
minas e medicamentos sem receita médica com 
álcool, a senhora Heard cometeu inúmeros atos 
de violência doméstica contra mim”, afirmou o 
ator.

Ele também alega que essas situações foram 
presenciadas por testemunhas. Em alguns mo-
mentos, chegou a sofrer agressão física. “Ela me 
socou e chutou. Repetidamente jogou objetos em 
meu corpo e cabeça, incluindo garrafas pesadas, 
latas de refrigerante, velas acesas, controles re-
motos de televisão e latas de tinta”, disse.

O advogado da atriz, Eric George, disse que as 
acusações são falsas e partem de uma premissa 
de tentar limpar a imagem do ator, que tem sido 
rejeitado para trabalhos e pelo público nos últi-
mos anos por conta desse caso.

Johnny Depp e Amber Heard se separaram 
no início de 2016, após ela entrar com uma or-
dem de restrição por uma acusação de violência 
doméstica. Em agosto daquele mesmo ano, en-
traram em um acordo de 7 milhões de dólares 
(cerca de R$ 28 milhões), concluindo o divórcio e 
os impedindo de discutir o relacionamento pu-
blicamente. O caso entrou em discussão pública 
quando a atriz publicou fotos com hematomas e 
um vídeo em que aparece discutindo com o en-
tão marido.
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PUBLICAÇÕES OFICIAIS

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para o 
dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) oferece 
as seguintes vagas de emprego para esta quinta-feira, 
18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio incom-
pleto;
04 vagas para agente de segurança, com experiência 
comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino médio 
completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experiência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino médio com-
pleto e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino médio 
completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com superior 
completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior comple-
to;
01 vaga para assessor de vendas, com experiência e 
CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com ensino su-
perior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com experiên-
cia na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando superior 
e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com disponibilida-
de para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com experiência e 
ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, com ensi-
no médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com ensino mé-
dio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com experiência 
comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiência;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino médio 
completo e conhecimento em peças de oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com superior com-
pleto;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referências;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, vaga ex-
clusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, com ex-
periência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na função;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, com en-
sino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino médio 
completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, com CNH 
AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensino médio 
completo;
01 vaga para controlador de acesso, com experiência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experiência e 
ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponibilidade 
de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso disponibi-
lidade de horários e finais de semana. Não é necessário 
experiência, podendo ser o primeiro emprego. Vaga ex-
clusiva para PcD (Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com referên-
cias;
01 vaga para encarregado comercial, com superior com-
pleto ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, com supe-
rior completo em publicidade/marketing ou adminis-
tração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com experiência 
e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experiência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experiência na 
função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em injeção 
eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com experiência;
01 vaga para mecânico de manutenção de caminhão a 
diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH AB;
01 vaga para montador de móveis, com experiência e 
ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos elétri-
cos, com ensino médio completo e CNH AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, com 
experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com expe-
riência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino médio 
completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva para 
PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino médio com-
pleto e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, com en-
sino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experiência;
01 vaga para operador de secador, com experiência;
02 vagas para operador de telemarketing, com experi-
ência;
01 vaga para operador de tombador, com experiência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) com en-
sino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com experiência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas pesadas, 
com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensino médio 
completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensino mé-
dio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga exclusiva 
para PcD (Pessoa com Deficiência). É preciso ter ensino 
médio completo e disponibilidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com curso téc-
nico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experiência;
12 vagas para vendedor externo, com experiência;
02 vagas para vendedor interno, com experiência.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibilizadas 
para o dia, podendo não estar mais disponível para o 
dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - Jardim 
Botânico – em frente à igreja Todos os Santos e atende 
pelos telefones (66) 3511-1809 / 3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONAMENTO DO 
SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

DIVISA COMERCIO DE PNEUS LTDA, CNPJ 
07.489.517/0001-35, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de Serviços de manutenção e 
reparação mecânica de veículos automotores / Serviços de 
borracharia para veículos automotores, localizada na AV. 
Perimetral Sudeste, N 9429, Industrial, Município de Sor-
riso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 
3544-0266)

FORZAN AUTO CENTER EIRELI - EPP, CNPJ 
26.572.513/0001-60, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT a Renovação da Licença de Ope-
ração (LO) para atividade de Serviços de alinhamento e 
balanceamento de veículos automotores / Serviços de ma-
nutenção e reparação mecânica de veículos automotores, 
localizada na AV. Los Angeles, N 136, JD. Califórnia, Muni-
cípio de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. (TOP 
PROJETOS 3544-0266)

VITALE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 03.591.540/0006-90, 
Insc. Estadual: 13.763.402-1, localizada na Rua Operário 
Iraldo de Lima, s/nº - Filial Quadra n⁰9 – Lote 09B – Centro, 
CEP: 78.563-000, Tabaporã-MT. Torna publico que reque-
reu a Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA a 
LICENÇA DE OPERAÇÃO, LICENÇA DE INSTALAÇÃO e 
LICENÇA PRÉVIA, para atividade de Serrarias sem desdo-
bramento de madeira. Não EIA/RIMA.

ELIANDRA PEREIRA ALVES - SW ELETRONICA - CNPJ 
nº 30.471.104/0001-45, localizada no município de Sorriso 
/ MT, torna público que requer junto a SAMA/MT, a  LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E A LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade de Reparação e manuten-
ção de computadores e de equipamentos periféricos, re-
paração e manutenção de equipamento eletrônicos de uso 
pessoal e doméstico e serviço de instalação, manutenção 
e reparação de acessórios para veículos automotores . Não 
EIA/RIMA.

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 

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 NOVO MUNDO – MT  
 

AVISO DE CHAMAMENTO PÚBLICO 
PROCESSO Nº 018/2019 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019  
 
Tipo: CREDENCIAMENTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO, neste ato 
representada pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria nº. 
014/2019, de 08/01/2019, torna público aos interessados que realizará 
CREDENCIAMENTO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA 
JURÍDICA HABILITADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS CLINICO 
GERAL PARA ESTRATÉGIA DA SAÚDE DA FAMÍLIA, SERVIÇO MÉDICO DE 
PLANTÕES 12 HRS NOTURNO E DIURNO,  DURANTE A SEMANA, FINAIS DE 
SEMANA E FERIADOS, SERVIÇO MÉDICO PARA REMOÇÃO DE  PACIENTES 
HOSPITALIZADOS, SERVIÇO MÉDICO ESPECIALIZADO EM 
GINECOLOGIA/OBSTETRÍCIA A SEREM PRESTADOS PARA O MUNICÍPIO DE NOVO 
MUNDO MT, no período  de 22/05/2019 a 24/06/2019, no horário dás 08H00 a 11H00 , 
,conforme especificações do Edital. A íntegra do Edital encontra-se disponível no 
endereço desta instituição, sito à Rua Nunes Freire, 12, Alto da Bela Vista, nesta cidade, 
onde poderão obter maiores informações das 07H00min às 11H00min e no site oficial do 
município: www.novomundo.mt.gov.br. Novo Mundo, MT, 21 de maio de 2019. Liria 
Kurten Wronski - Presidente CPL. 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

O Munícipio de Juína-MT, através de seu Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 
6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para conhecimento, dos interessados, que fará licitação 
na modalidade Pregão Presencial, do tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para FUTURA 
E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE 
MAQUINAS NO REGIME DE HORA, CAMINHÕES NO REGIME MENSAL E CAMINHÃO 
PRANCHA POR KM RODADO, SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, 
MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 06 DE JUNHO DE 2019 ÀS 08:00 HORAS,  na sala do Departamento de Licitação da 
Administração do Município de Juína, situado na Travessa Emmanuel, nº. 33N, Centro. O 
Edital poderá ser adquirido no endereço acima, das 07:00 às 13:00 horas de segunda a 
sexta-feira ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em portal transparência, agenda de 
licitações. Informações pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br.    Juína-MT, 21 de Maio de 2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO CONCORRÊNCIA PARA VENDAS/CONCESSÃO 
(ALIENAÇÃO) N° 002/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 21 de Maio 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto alienação (venda) de lotes do 
loteamento aeroporto e imediações da área central do perímetro 
urbano do município de nova mutum – mt das quais foram vencedoras 
as empresas: Item 829463, A.L.S. COMERCIO DE OPTICA E 
VESTUARIO LTDA - ME inscrita no CNPJ sob o número 
08.946.886/0001-72 no valor de R$ 502.220,00; Itens 829458, 
LENILDA APARECIDA DA SILVA ARRUDA inscrita no CNPJ sob o 
número 593.204.001-72 no valor de R$ 178.405,00.
Nova Mutum - MT, 21 de Maio de 2019.

Fabricio Luiz Gonçalves
Presidente

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 051/2019

REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: aquisição de pneus, câmaras e protetores para veículos leves, 
médios e pesados. Tipo: Menor preço por item – Data de abertura: 03 
de junho 2019. Horário: 14h00min- Local: Av. Mutum, nº 1.250 N, 
Jardim das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e anexos: Deverá ser 
r e t i r a d o  p e l o  s i t e  d o  m u n i c í p i o 
<http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, ou pelo 
telefone ** 65 3308 5400 – Horário de atendimento: Das 7h00min às 
11h00min e das 13h00min às 17h00min ou ainda pelo e – mail: 
carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br.
Nova Mutum – MT, 21 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA N° 001/2019
O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação torna público para conhecimento dos interessados a 
PRORROGAÇÃO do julgamento do procedimento licitatório na 
modalidade de Concorrência Pública nº 001/2019. Objeto: 
“ALIENAÇÃO DE LOTE URBANO DE PROPRIEDADE DO 
MUNICÍPIO DE SORRISO – MT, sendo, Lote Urbano n.º 18, Quadra n.º 
31 do loteamento Residencial Green Park, matrícula 48.531, com área 
de 26.971,10 m², conforme disposto em termo de referência (Anexo I), 
matricula do imóvel (Anexo II) e mapa de Localização (Anexo III) em 
anexo ao presente edital”. Data entrega dos envelopes: Até as 
08h:30min horas do dia 26/06/2019. Data de Abertura Dia: 26/06/2019. 
Hora:  08h:30min. Local: Sede da Prefeitura Municipal de Sorriso, à 
Avenida Porto Alegre, nº 2525, Centro, Sorriso – MT. Edital Completo: 
Pode ser obtido no site www.sorriso.mt.gov.br, bem como, no 
Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Sorriso – MT, 
localizada no endereço acima mencionado. Fundamento Legal: Lei 
Federal nº 8.666/93 e Lei Municipal nº 2.922/2019 e demais legislações 
complementares.

Miraldo Gomes de Souza
Presidente da C.P.L

Ari Genézio Lafin - Prefeito Municipal

AVISO DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS N° 013/2019

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Sorriso – MT, torna público aos interessados que se fará realizar 
licitação na modalidade de TOMADA DE PREÇO Nº 013/2019, através 
do JULGAMENTO PELO MENOR PREÇO GLOBAL e consequente 
contratação, pelo regime de emprei tada, objet ivando a 
“CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE 
CONSTRUÇÃO DA FARMÁCIA CENTRAL, ANEXA AO PSF 
CENTRAL, CONFORME MEMORIAL, PROJETOS, PLANILHAS E 
DOCUMENTOS ANEXO. A abertura ocorrerá às 07H30M (Horário 
oficial de Sorriso MT), DO DIA 10 DE JUNHO DE 2019, na sede da 
Prefeitura Municipal, situada a Avenida Porto Alegre, nº 2.525, Centro, 
na cidade de Sorriso – MT. O Edital poderá ser obtido junto a Prefeitura 
Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o horário 
normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.go.br. Maiores 
informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de 
Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de expediente, 
das 07h00 às 13h00 ou através do telefone (66) 3545-4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação
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Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 34/2017 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000098-62.2017.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: NEVIO MANFIO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 19,7488ha e outra de 353,0119ha, perfazendo 
um total de 372,7607, parte de um todo maior com 843,3724ha, denominada Fazenda 
Pousada das Águas, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais 
descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente 
matriculado sob o nº 21.990, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop/MT, nos termos 
do artigo 34 do Decreto-Lei nº 3.365/41. 
 
SEDE DO JUÍZO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SINOP - Av. Gov. Júlio Campos, n° 
1.230, Setor Comercial, Centro – Sinop – MT, CEP 78550-286,Telefone (66) 3211 - 1405 
– E-mail: 02vara.sno.mt@trf1.jus.br/MT 
 
SINOP,6 de junho de 2017. 
 

(assinado digitalmente) 
 

MARCEL QUEIROZ LINHARES 
 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 1828055 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 07/06/2017 13:42:41 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1706071
3424172700000001824183  Número do documento: 17060713424172700000001824183 
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Athletico busca afirmação com segundo título internacional 
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Atento a armas do River, Athletico
busca segunda taça internacional
DA REPORTAGEM

O Athletico tenta escre-
ver mais um capítulo vito-
rioso na sua história. Cam-
peão da Sul-Americana em 
2018, o clube vai atrás do se-
gundo título internacional a 
partir desta quarta-feira (22), 
20h30, na Baixada - o Fura-
cão recebe o River Plate pela 
Recopa. Tiago Nunes exalta 
o “momento especial”.

A Recopa reúne o cam-
peão da Sul-Americana e o 
campeão da Libertadores 
do ano anterior. São dois jo-
gos. A partida de volta será 
no dia 30, uma quinta-feira, 
às 20h30, no Monumental. 
Para conquistar o título, o 
Athletico analisa todas as ar-
mas do River Plate.

“É uma equipe que gos-
ta demais de duelar fisica-
mente, principalmente com 
seus dois atacantes (Suarez 
e Pratto). Mas é uma equipe 
também que gosta da posse 
de bola, tem a maior posse 
da Libertadores. Vai ser um 
grande jogo. E é um ingre-
diente único para uma tem-
porada maravilhosa. Talvez 
nem os torcedores mais 
otimistas imaginassem que 
a gente iria disputar tantos 
jogos contra River e Boca no 
mesmo ano”.

Além da imposição fí-
sica e da posse de bola, o 
River Plate tem outras vir-
tudes. Tiago Nunes destaca 
as armas ofensivas e a velo-
cidade. O River usa o 4-4-2 
como base, com variações no 

meio-campo. O time conta 
com nomes como Ignacio 
Fernandez, Palcios, De La 
Cruz, Matías Suárez e Pratto.

“O River Plate é uma 
equipe muito vertical, uma 
equipe que joga com dois 
atacantes infiltrados toda 
hora, chega com cinco ou 
seis jogadores de trás, uma 
equipe muito veloz, mui-
ta competitiva. A gente não 
enfrentou uma equipe com 
essa característica este ano 
ainda. Talvez nem do ano 
passado para cá a gente te-
nha enfrentado uma equipe 
com tanta qualidade e com 
tanta competitividade”.

“É uma das melhores 
equipes da América do Sul, 
tem um grande treinador 
(Marcelo Gallardo), e a gen-
te vai ter que ter uma impo-
sição física e técnica muito 
grande para conseguir supe-
rá-los”, concluiu o treinador.

CAMPEÕES
Desde o início da Re-

copa Sul-Americana, em 
1989, o Brasil já conquistou 
o caneco 10 vezes: São Paulo, 
Inter e Grêmio (duas vezes), 
além de Santos, Corinthians, 
Cruzeiro e Atlético-MG. En-
tre 1999 e 2002 ela não foi 
disputada. Em 1991, o Olim-
pia-PAR foi campeão auto-
maticamente por levantar as 
taças da Libertadores e Su-
percopa no ano anterior. O 
maior campeão segue sendo 
o Boca Juniors, com quatro 
conquistas.

MOMENTO ESPECIAL | Campeão da Sul-Americana de 2018, Furacão pega o River Plate pela Recopa
Foto: Divulgação

GRÊMIO

Luan sofre estiramento e vira baixa

PALMEIRAS

Gustavo Scarpa pode retornar
para jogo com Sampaio Correa

SÃO PAULO

Pior mandante da Série 
A no ano, e Santos 
lidera aproveitamento

Foto: Marcos riboli

Foto: Marcos riboli

Foto: Divulgação

Meia-atacante não entra em campo hoje 

Peixe tem 12 vitórias em 14 jogos sob seus domínios

DA REPORTAGEM

Além do início ruim no 
Brasileirão, o Grêmio vê o 
departamento médico acu-
mular problemas. Após a 
derrota por 2 a 1 para o Ce-
ará no domingo, o técnico 
Renato Gaúcho revelou dois 
contratempos: Luan e Kan-
nemann se tornaram baixas 
para a sequência de jogos.

Kannemann machucou 
a lombar durante o empate 
sem gols com o Corinthians, 
em 11 de maio. Após passar 
por exames, ficou detectada 
a gravidade do problema. 
“O Kannemann deu uma bi-
cicleta contra o Corinthians 
e sentiu as costas. Não pode 
treinar. Ele estava suspenso 
e ficará parado umas três se-
manas”, revela o técnico.

Já o meia-atacante so-
freu um problema muscular 
na coxa, ao qual o alijou da 
viagem ao Ceará. Por outro 
lado, Maicon, que também 
ficou fora, integrará o grupo 
que enfrenta o Juventude na 
quarta, pela Copa do Brasil. 
“Luan está com estiramento. 
Já o Maicon fica à disposi-
ção”, disse o treinador.

O prazo choca-se com a 
parada do Brasileirão para a 
disputa da Copa América. O 
último jogo do Tricolor está 
marcado para o dia 12 de ju-
nho, quando o time enfren-
ta o Botafogo no Engenhão, 
no Rio de Janeiro. Resta a 
resposta do departamento 
médico quanto aos estados 
de Paulo Miranda, Diego 
Tardelli e Jean Pyerre. O trio 
participou de um coletivo 

DA REPORTAGEM

Dois dias após a gole-
ada sobre o Santos, no úl-
timo sábado, o Palmeiras 
se reapresentou na Acade-
mia de Futebol na tarde de 
segunda-feira, quando Feli-
pão iniciou a preparação da 
equipe para a estreia alviver-
de na Copa do Brasil. E com 
Gustavo Scarpa em campo. 
Recuperado lesão no tendão 
da perna direita, Scarpa par-
ticipou do aquecimento, que 
teve clima bastante descon-

DA REPORTAGEM

O São Paulo está a dois 
pontos do líder Palmeiras 
no Brasileirão, mas tem o 
pior aproveitamento como 
mandante entre os 20 clu-
bes da Série A em 2019. San-
tos, com 88%, Cruzeiro, com 
87%, e Palmeiras, com 83%, 
são os melhores. O Tricolor 
conquista aproximadamente 
49% dos pontos disputados 
em casa – incluindo jogos no 
Pacaembu e no Morumbi.

Especificamente no 
Morumbi, embora esteja in-
victo em oito jogos, o apro-
veitamento do São Paulo em 
seu estádio é de 50% na tem-
porada. No Pacaembu, em 
cinco partidas, o número cai 
para 46,6%.

Nesta quarta (22), con-
tra o Bahia, pelo jogo de ida 
das oitavas de final da Copa 

no sábado para saber se terá 
condições de suportar o due-
lo em Caxias do Sul.

À espera de alternativas 
do departamento médico, o 
Grêmio começa a caminha-

traído entre os atletas.
Ausente das partidas 

contra Atlético-MG e Santos, 
o meia-atacante pode ficar 
novamente à disposição da 
comissão técnica, que traba-
lhou novamente nesta terça-
-feira na Academia antes da 
viagem para São Luís, no 
Maranhão, onde o Verdão 
enfrenta o Sampaio Corrêa, 
nesta quarta (22), às 18h15, 
pelo confronto de ida das 
oitavas de final do torneio 
mata-mata.

Depois utilizar os titu-

do Brasil, o São Paulo fará 
o último duelo no estádio 
antes da paralisação para a 
Copa América. O Morumbi 
receberá três partidas do tor-
neio de seleções.

Em comparação com 
os três rivais, o Santos ga-
nhou 88% dos pontos, o Pal-
meiras 83%, e o Corinthians 
60%. Na tabela geral da Série 
A, o Santos lidera como me-
lhor mandante, o Palmeiras 
é o terceiro, e o Corinthians 
o 18º lugar.

Em 2019, o São Paulo 
teve três treinadores dife-
rentes em praticamente três 
meses: André Jardine, Vag-
ner Mancini e Cuca, atual 
comandante. No começo da 
temporada, o São Paulo foi 
eliminado pelo Talleres na 
primeira fase da Copa Liber-
tadores e perdeu a final do 
Paulistão para o Corinthians.

Inf.: (11) 4063-6865 / 99582-7771  |  www.uonleiloes.com.br

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

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

lares em dois jogos seguidos, 
nas vitórias sobre Atlético-
-MG e Santos, Felipão pode 
mudar a equipe no Mara-
nhão. Além do rodízio, o 
treinador deve dar descanso 
para parte do time pensan-
do também no Campeonato 
Brasileiro.

O jogo contra o Botafo-
go, válido pela sexta rodada 
do torneio nacional, será no 
próximo sábado, em Brasília. 
Ou seja, serão mais dois dias 
de preparação até o confron-
to diante da equipe carioca.

da na Copa do Brasil nesta 
quarta-feira. A partida diante 
do Juventude será disputada 
às 20h30, no Alfredo Jaconi. 
No Brasileirão, o time volta 
a campo apenas no sábado, 

quando recebe o Atlético-
-MG na Arena, às 18h30. 
Passadas cinco rodadas, o 
Tricolor segue na zona de 
rebaixamento, em penúlti-
mo, com apenas dois pontos.
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Estudo definiu os pontos a serem fechados em Sinop

18 cruzamentos considerados
violentos serão fechados
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Sejam diários ou não, 
os acidentes de trânsito se 
transformaram em um grave 
problema que a população 
sinopense enfrenta. Segun-
do a Secretaria de Trânsito, 
em 2018, por exemplo, ocor-
reram 2.148 acidentes, dos 
quais 74 destes com mortes. 
Só no primeiro trimestre de 
2019 foram registrados 543. 
Assim, para garantir maior 
segurança aos motoristas, 
pedestres e moradores a Se-
cretaria de Trânsito e Trans-
porte Urbano realizará inter-
venções em 18 cruzamentos 
que ligam ruas e avenidas.

Desde o início da gestão, 
a Secretaria trabalha em es-
tudos criteriosos que viabi-
lizem alterações, para que 
sejam garantidas maior mo-
bilidade urbana e redução 
do número de acidentes. Os 
resultados identificaram 18 
pontos com maiores índices 
de acidentes e serão esses 
que serão fechados. “Vamos 
analisar o comportamen-
to do trânsito com o fecha-
mento, principalmente, nos 
horários de pico. Verificar 

a viabilidade e monitorar o 
que acontece”, explica o se-
cretário Roberto Trevisan.

As obras ocorrerão em 
parceria com a Secretaria 
de Obras, que prevê ainda a 
construção de uma rotatória 
nos cruzamentos da Avenida 
das Acácias com a Rua das 
Caviúnas. Segundo o secre-
tário de Obras, os trabalhos 
para fechar os cruzamentos 
começam no segundo se-
mestre deste ano.

AÇÕES PARA O TRÂNSITO
As mudanças nesses cruza-

mentos fazem parte de uma 
série de ações que a Prefeitu-
ra tem executado com foco 
em melhorias no trânsito. 
Ainda na parte de sinaliza-
ção, a secretaria, desde 2017, 
trabalho na recuperação de 
duas mil placas e neste ano já 
foram adquiridas mais duas 
mil que serão implantadas 
em vários pontos do municí-
pio identificados como locais 
de maior movimento, além 
da substituição de algumas 
que estão danificadas.

EDUCAÇÃO
Outra frente de trabalho 

da secretaria está na parte de 

SINOP | Secretaria prepara estratégia para fechar pontos especialmente no centro
Foto: RepRodução
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NOVA MUTUM

Iniciada obra de prolongamento
da Avenida dos Uirapurus

PROVA FUNDAMENTAL

Enem 2019 registra 
119 mil inscritos 
em Mato Grosso

L.R.VERDE

Novos abrigos para pontos
de ônibus são instalados

Foto: Ascom pReFeituRA

Mudanças vão dar maior conforto aos usuários do transporte 
coletivo 

Obra faz parte de pacote com investimentos superiores 
a R$ 50 mi 

Boleto pode ser pago até amanhã (23) 

DA REPORTAGEM

A Prefeitura de Nova 
Mutum iniciou recentemen-
te a obra de prolongamento 
da Avenida dos Uirapurus 
até a Rua dos Mamoeiros, 
que é considerada umas 
principais obras estruturais 
de mobilidade urbana. Con-
forme contrato de execução 
dos serviços, a obra deve ser 
concluída em 10 meses.

Orçada em R$ 2,7 mi-
lhões a obra faz parte do Pla-
no Mutum 2020, que prevê 
a execução de um grande 
pacote de obras com inves-
timentos superiores a R$ 
50 milhões. A empresa mu-
tuense LBO Construtora de 
Obras é a responsável pela 
execução das obras que in-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) 2019 
registrou 119.241 inscritos no 
Mato Grosso. As inscrições 
terminaram na última sexta 
(17), mas os participantes têm 
até quinta-feira (23) para pa-
gar a taxa, no valor de R$ 85. 
Um total de 64.663 partici-
pantes do Mato Grosso ainda 
precisa efetuar o pagamento 
dentro deste prazo para con-
firmar participação no exa-
me. O pagamento deverá ser 
realizado por meio de GRU 
Cobrança e poderá ser feito 
em qualquer banco, casa lo-
térica ou agência dos Cor-
reios, obedecendo aos horá-

DA REPORTAGEM

Pensando na comodi-
dade e no conforto de quem 
utiliza transporte público co-
letivo, a Prefeitura de Lucas 
do Rio Verde está promo-
vendo melhorias nos abri-
gos dos pontos de ônibus. A 
Secretaria de Infraestrutura 
e Obras realizou a reforma 
de sete unidades e construiu 
mais duas. O serviço foi exe-
cutado por meio de parceria 
com a fábrica do Centro de 
Detenção Provisória (CDP) 

de Lucas do Rio Verde. Preo-
cupada com a acessibilidade, 
a Prefeitura também implan-
tou em alguns pontos abrigos 
adaptados para pessoas com 
deficiência.

Além da reforma dos 
atuais abrigos, a Secretaria 
de Segurança e Trânsito vai 
adquirir mais unidades em 
estrutura metálica para insta-
lação em novos locais e subs-
tituição dos abrigos danifi-
cados. A princípio, os novos 
abrigos serão instalados em 
22 pontos da cidade.

clui; drenagem, terraplana-
gem e pavimento em CBUQ 
(concreto betuminoso usina-
do a quente).

Conforme já anuncia-
do anteriormente pelo se-
cretário de Planejamento e 
Assuntos Estratégicos, Mau-
ro Manjabosco, o município 
trabalha com o planejamen-
to de conclusão da obra ain-
da em 2019. “A empresa que 
está executando a obra, já 
tem vários serviços presta-
dos ao município, sabemos 
da capacidade técnica que 
eles têm de executarem as 
obras no prazo estabeleci-
do, por isso, estamos focados 
em concluir essa importante 
obra até o termino do ano”, 
relata.

O Secretário explica 

rios e critérios estabelecidos 
por esses correspondentes 
bancários.

Quem teve direito à 
isenção do pagamento da 
taxa e concluiu a inscrição no 
prazo já tem sua participação 
garantida no exame. As pro-
vas do Enem 2019 serão apli-
cadas em dois domingos, 3 e 
10 de novembro. No Brasil, 
foram 6.384.957 de inscritos 
para a edição de 2019. O nú-
mero final de participantes 
confirmados será divulgado 
no dia 28. O Enem é reali-
zado anualmente pelo Insti-
tuto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), autarquia 
vinculada ao Ministério da 
Educação (MEC). Em 21 edi-

educação para o transito. Ao 
longo de todo o ano, equi-
pes da Guarda Civil Muni-
cipal realizam palestras em 
empresas, blitz orientativas 
em vários locais da cidade e 
também desenvolvem o pro-
jeto Agende Mirim (AME) 
nas escolas. Os trabalhos são 
intensificados neste mês em 
alusão ao ‘Maio Amarelo’, 
com programação diária de 
orientação e conscientização 
por um transito mais seguro.

ÍNDICES
O número de mortes no 

trânsito em Sinop cresceu 
25,4% entre os anos de 2017 
e 2018, passando de 59 para 
74, indicou pesquisa recen-
te divulgada pela Secreta-
ria Municipal de Trânsito e 
Transporte Urbano. O últi-
mo ano encerrou registran-
do, ainda, mais de 2,1 mil 
acidentes (2.195) em vias 
públicas do município. No 
mês em que se alude aos ris-
cos e perigos do trânsito - o 
Maio Amarelo - os números 
revelam um cenário preocu-
pante e que serve como base 
para um trabalho conduzido 
pela Guarda Civil Municipal 
(GCM).

CAPACITAÇÃO 
DE PROFESSORES...
A prefeitura de Cláudia por meio da secreta-

ria de Educação e Cultura realizou durante a úl-
tima quinta e sexta-feira (16 e 17), um projeto de 
capacitação, que aconteceu em período integral. 
A ação foi ministrada pela professora Izabel Le-
mos e teve como principal tema ‘As Habilidades 
de Leitura’ e a ‘Psicogênese da Escrita’. O projeto 
foi desenvolvido por profissionais da empresa de 
Assessoria e Consultoria Educacional Quality, 
juntamente com os professores de creches, edu-
cação infantil e de 1° e 2° anos. O objetivo da for-
mação foi causar reflexão, para que os profissio-
nais ampliem cada vez mais suas práticas como 
também entendam melhor os processos que as 
crianças passam ao se desenvolverem.

PAVIMENTAÇÃO 
EM COLÍDER...
A Prefeitura de Colíder está intensificando a 

aplicação de lama asfáltica na área urbana. Neste 
momento, a equipe da Secretaria de Infraestrutu-
ra, Urbanismo e Obras está trabalhando no reca-
peamento das vias dos bairros Bom Jesus e Maria 
Antônia.A comunidade está satisfeita com o novo 
pavimento. “Ficou muito bom, ótimo mesmo. Vai 
dar mais qualidade ao asfalto, porque já estava fi-
cando bem deteriorado”, comenta o morador Lean-
dro Máximo da Fonseca.O secretário Hiran Sales 
pontua que um trecho do bairro Celídio Marques 
também recebeu lama asfáltica. “Garante maior du-
rabilidade do pavimento. Esse trabalho é um com-
promisso da administração municipal que atende 
os moradores da nossa cidade”.

MULA AÉREA...
Um jovem de 26 anos e um ado-
lescente de 17 anos foram de-
tidos em Rondonópolis, a 218 
km de Cuiabá, com um drone 
e aparelhos de celular que se-
riam deixados na Penitenciária 
Major Eldo de Sá Corrêa, a Mata 
Grande. Os dois foram detidos 
depois que vizinhos denuncia-
ram a ação suspeita, no Bairro 
Carlos Bezerra. No local, os dois 
foram flagrados controlando o 
equipamento que tinha uma sa-
cola plástica pendurada. Den-
tro do recipiente os policiais 
encontraram três celulares.

divulgAção

ções, o exame recebeu quase 
100 milhões de inscrições.

O exame avalia o de-
sempenho do estudante e 
viabiliza o acesso à educação 
superior, por meio do Sis-
tema de Seleção Unificada 
(Sisu), Programa Universi-
dade para Todos (ProUni) e 
instituições portuguesas. O 
exame também possibilita o 
financiamento e apoio estu-

dantil, por meio do Fundo 
de Financiamento Estudantil 
(Fies).

Os dados do Enem 
também permitem autoa-
valiação do estudante o de-
senvolvimento de estudos e 
indicadores educacionais. O 
exame é aplicado em dois 
domingos e tem quatro pro-
vas objetivas, com 180 ques-
tões, além de uma redação.

CONFIRA QUAIS SÃO OS
PONTOS DE FECHAMENTO:

• DAS ACÁCIAS COM RUA DAS 
CAVIÚNAS

• DAS EMBAÚBAS COM RUA 
DOS LÍRIOS

• DAS EMBAÚBAS COM RUA 
DAS PRIMAVERAS

• DAS EMBAÚBAS COM RUA 
DAS ORQUÍDEAS

• DAS EMBAÚBAS COM RUA 
DAS ROSAS

• DAS EMBAÚBAS COM RUA 
DAS AZALÉIAS

• DAS EMBAÚBAS COM RUA 
DAS AVENCAS

• DAS SIBIPIRUNAS COM RUA 
DAS AROEIRAS

• DAS SIBIPIRUNAS COM RUA 
DAS CASTANHEIRAS

• DAS ACÁCIAS COM RUA DAS 
AROEIRAS

• DAS ACÁCIAS COM RUA DAS 
PITANGUEIRAS

• DAS ACÁCIAS COM RUA DAS 
CASTANHEIRAS

• DAS FIGUEIRAS COM RUA 
DAS LÍRIOS

• DAS FIGUEIRAS COM RUA 
DAS PRIMAVERAS

• DAS FIGUEIRAS COM RUA 
DAS ORQUÍDEAS

• DAS FIGUEIRAS COM RUA 
DAS ROSAS

• DAS FIGUEIRAS COM RUA 
DAS AVENCAS

• DAS FIGUEIRAS COM RUA 
DAS AZALÉIAS

ainda que a Prefeitura con-
tou com a parceria das em-
presas detentoras das áreas 
desapropriadas para que o 
traçado da avenida pudes-
se ser prolongado. “Agra-
decemos o entendimento 

que nossos parceiros C-vale, 
ADM do Brasil e Associação 
Recreativa que aceitaram ce-
der estas áreas. Isso demons-
tra o comprometimento 
com o plano de expansão de 
Nova Mutum”, afirma.
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Produto combate larvas do Aedes aegypti 

Pesquisadores da UFMT criam produto 
capaz de eliminar larvas do Aedes aegypti 

DA REPORTAGEM

esquisadores da Universi-
dade Federal de Mato Grosso 
(UFMT) solicitaram junto ao 
Instituto Nacional da Pro-
priedade Industrial (INPI) o 
registro de patente do produ-
to desenvolvido de combate 
ao Aedes aegypti. Ao todo, foi 
reivindicado o uso de quatro 
moléculas derivadas do in-
dol que, quando diluídas em 
água, são capazes de eliminar 
o mosquito transmissor da 
dengue, zika e chikungunya 
durante a sua fase larval. Es-
tas moléculas já são conheci-
das por outras atividades bio-
lógicas e o grupo de pesquisa 
da UFMT propõe o novo uso 
como larvicida.

Os resultados da pesquisa 
demonstram que estes com-
postos matam 100% das larvas 
do inseto em poucos minutos 
e são eficientes mesmo em 
baixas concentrações, man-
tendo sua atividade larvicida 
por até 30 dias. 

O produto é ecologicamen-
te amigável, ou seja, atinge 
seletivamente larvas do mos-
quito Aedes aegypti. Além 
disso, pode ser utilizado tanto 
em ambientes já contamina-
dos, quanto para a prevenção. 

De acordo com o profes-
sor Marcos Antônio Soares, 
a UFMT tem em mãos uma 
ferramenta importante para 

FIM DO FOCO | A substância consiste em moléculas e compostos de microrganismos que, quando diluída 
em água, é capaz de eliminar o mosquito na fase larval

Foto: tVCA/ RepRodução

ser inserida na cadeia de con-
trole ao Aedes aegypti. “Com 
este produto, é possível eli-
minar a fase larval de um in-
seto causador de diferentes 
doenças”, afirmou.

O produto é eficiente pois 
atinge o mosquito durante a 
sua forma mais sensível, po-
rém, o controle da popula-
ção não é eficaz com apenas 
um mecanismo de combate. 
“Nós desenvolvemos uma 
ferramenta extremamente 
eficiente para ser utilizada si-
multaneamente com outros 
métodos. É importante que 
tenhamos um controle para 
eliminar a fase adulta do in-
seto e que cada um dos cida-
dãos faça a sua parte”, disse o 
professor Marcos Soares.

Conforme a pesquisadora 
Janaina Rosa de Souza, o in-
teresse propor o uso de subs-
tâncias larvicidas que contro-
le a população do mosquito 
surgiu a partir do princípio 
de eliminar um inseto vetor 
de três doenças infecciosas, 
sendo capaz de gerar um im-
pacto direto na melhoria da 
saúde pública. “A ferramenta 
foi desenvolvida pelo elevado 
número de casos de doenças 
causadas pelo vetor, tanto em 
nível estadual como nacional. 
Deste modo, resolvemos bus-
car novos compostos e mo-
léculas que fossem eficientes 
como larvicidas para contro-

lar o crescimento destes inse-
tos”, afirmou.

No Brasil, os casos de den-
gue cresceram 339% em re-
lação ao mesmo período do 
ano passado, segundo dados 
divulgados pelo Ministério 
da Saúde. O primeiro Levan-
tamento Rápido de Índices 

de Infestação (LIRAa) de 2019 
indica que 994 municípios 
podem ter surto de dengue, 
zika e chikungunya. Em Mato 
Grosso, a capital Cuiabá e as 
demais cidades estão em um 
nível de infestação conside-
rado de risco. As substân-
cias foram sintetizadas pelo 

mestrando Bruno Rodrigues 
Fazolo, do programa de Pós 
graduação em Química, 
orientado do professor Lu-
cas Campos Curcino Vieira 
(Faculdade de Engenharia- 
UFMT -campus Várzea Gran-
de). A atividade larvicida foi 
proposta pela doutoranda 

Janaina Rosa de Souza (Pro-
grama de Pós-Graduação em 
Ecologia e Conservação da 
Biodiversidade- UFMT), jun-
tamente com o professor do 
Instituto de Biociências (Ins-
tituto de Biociências-UFMT- 
campus Cuiabá), Marcos An-
tônio Soares.


