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AssessoriA

DIAMANTINO

SINOP

Acusado de
assassinato:
crime “foi
brincadeira”

UCT: Sangue
dos tipos
O+ e O-

Entony Enrique Ferreira da 
Silva Felix, 18 anos, acusado de 
assassinar a namorada Thaays 
Almeida Silva, 18, na última 
sexta, em Diamantino, postou 
em uma rede social que o crime 
“foi uma brincadeira” e pede 
desculpas pelo que fez.
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A Unidade de Coleta e 
Transfusão de Sangue de Sinop 
(UCT) está necessitando, com 
urgência, de doação de san-
gue nas tipagens O, positivo e 
negativo.

       Página -7

Moledo é
baixa hoje
contra o
Paysandu
O Inter venceu o CSA por 2 a 0 no 
último domingo no Beira-Rio e 
segue sua escalada rumo ao G-4 
do Brasileirão. No entanto, a par-
tida apresentou sustos aos donos 
da casa. Ainda no primeiro tem-
po, Marcelo Lomba teve de levar 
um “ponto falso” após se chocar 
com Rodrigo Moledo.          Página  - 6
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COMÉRCIO ILEGAL

Estado é o 9º no ranking
de apreensões de cigarro
Mato Grosso ocupa o 9º lugar no ranking de apreensões de cigarros trazidos do exterior 
irregularmente, segundo dados do Instituto Brasileiro de Ética Concorrencial em parceria 
com a Receita Federal. Os municípios com maior aumento do mercado ilegal são Cuiabá, 
Várzea Grande, Barra do Garças, Sorriso e Rondonópolis.  Página - 7

UNIÃO PARLAMENTAR

Demandas da região norte unificadas
Criada em 2019, com o objetivo de fortalecer as cobranças pelas demandas da região médio-norte de Mato 
Grosso, a União Parlamentar do Vale do Teles Pires, busca cobrar em conjunto, ações como BR-163 e Hos-
pitais Regionais.                                      Página  - 3
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cada vez mais acessível, à disposição 
de quem quer que seja. E isso vai “enve-
lhecendo” formas até então “revolucio-
nárias” de comunicação.

Os e-mails estão, evidentemente, 
em uso até hoje. Os co-
municadores para com-
putador, também. Sua 
“força”, porém, está cada 
vez menor. O WhatsApp 
está “tomando o espaço” 
das ferramentas mais 
tradicionais tanto para 
a comunicação pesso-
al quanto profissional. 
Texto, voz, vídeo, trans-

ferência de arquivos e uma infinidade 
de outros recursos tornam o aplicativo 
uma das mais dinâmicas ferramentas 
de comunicação do mundo moderno.

É a tecnologia tornando a própria 
tecnologia obsoleta a cada dia que pas-
sa. É, meu amigo, tudo está cada vez 
mais dinâmico!

E a gente vai ficando por aqui. Suas 
opiniões, sugestões e críticas são mui-
to importantes, e você pode entrar em 
contato pelo fone (66) 99971-6500, pelo 
e-mail, lsmussi@hotmail.com ou visi-
tar nosso perfil em facebook.com/pagi-
nadocareca. Do mais um grande abra-
ço, e até a próxima, se Deus quiser!

“Manda um Whats”. Quantas vezes 
por escutamos essa frase nos últimos 
tempos, não é mesmo? O WhatsApp se 
tornou a mais popular das ferramentas 
de comunicação tecnológica, sendo um 
verdadeiro “símbolo” 
dos tempos moder-
nos.

Acontece que, al-
guns anos atrás, ter 
um e-mail era a coi-
sa mais tecnológica 
que você poderia ter 
para se comunicar. 
Muita gente, inclusi-
ve, acreditava que ter 
um e-mail era apenas uma forma de “se 
mostrar”, por duvidar que tal tecnologia 
se tornasse, de fato, popular.

Depois da popularização do e-mail 
a comunicação ficou mais rápida com 
aplicativos que deram origem à softwa-
res como o MSN Messenger, o Skype e 
outros. Com eles era possível se comu-
nicar em tempo real utilizando o com-
putador. Foi, sem dúvidas, uma grande 
“revolução”.

Agora não estamos mais “presos” ao 
computador. Nosso comunicador anda 
conosco para qualquer lugar, e podemos 
estar disponíveis 24 horas por dia, mes-
mo quando, de fato, não estamos.

A tendência é justamente essa, estar 
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Flávio Bolsonaro não tem tido sossego no começo 
de seu primeiro mandato como senador. O primogênito 
do presidente Jair Bolsonaro (PSL) vem sendo assombrado 
por indícios de irregularidades financeiras cometidas em 
sua carreira como deputado estadual fluminense, que teve 
início em 2003.

No final do ano passado, quando se preparava para 
ingressar na nova etapa de sua vida pública, o parlamentar 
viu as investigações da Lava Jato se aproximarem perigo-
samente de seu antigo gabinete. Ao averiguar a atuação de 
membros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de 
Janeiro (Alerj), a operação detectou movimentações bancá-
rias atípicas de diversos funcionários da Casa.

Entre eles figurava o policial militar Fabrício Quei-
roz, assessor e motorista de Flávio, que movimentara, de 
modo nebuloso, cerca de R$ 1,2 milhão entre janeiro de 
2016 e de 2017 —valor considerado incompatível com seu 
patrimônio. Os investigadores notaram que Queiroz efe-
tuava saques em série e recebia repasses de funcionários, 
além de ter destinado um cheque de R$ 24 mil à mulher de 
Jair Bolsonaro, Michelle. 

Diante dos fatos, o Ministério Público solicitou ao 
Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) 
novo relatório, agora sobre as contas de Flávio. Soube-se 
então que, entre outras movimentações, ele havia realiza-
do 48 depósitos de R$ 2.000 cada, em junho e julho de 
2017, num posto de autoatendimento bancário da Alerj. 

Queiroz, que já manteve relações de amizade com o 
hoje presidente da República, refugiou-se por um perío-
do na comunidade de Rio das Pedras, berço das milícias 
cariocas.

Tanto suas primeiras explicações quanto as de Flávio 
—que tentou, em vão, por duas vezes suspender as investi-
gações na Justiça— mostraram-se frágeis e fantasiosas.

Agora, autorizada a quebra do sigilo bancário do sena-
dor e de seu assessor, as versões poderão ser cotejadas com 
a realidade dos registros. Além da dupla, a devassa atinge 
nove empresas e 86 pessoas, entre as quais 5 ex-assessores 
do gabinete do então deputado federal Jair Bolsonaro. 

É óbvio que ninguém deve ser condenado por ante-
cipação, mas há fortes suspeitas de que se consumava no 
gabinete de Flávio a prática de contratar assessores com 
o intuito de recolher parte de seus vencimentos —fraude 
apelidada no meio político de “rachadinha”.

Muito pior será se a quebra dos sigilos desnudar ou-
tras conexões. As especulações mais preocupantes refe-
rem-se ao envolvimento de representantes das milícias.

Colhido pela decisão judicial num momento em que 
o governo enfrenta uma miríade de dificuldades, Bolsona-
ro repete o bordão de seu filho acerca de um complô que 
teria por objetivo enfraquecê-lo.

O que se constata, porém, é que nem a oposição tem 
contribuído tanto para o fracasso das iniciativas governa-
mentais quanto o próprio círculo de amigos, apoiadores e 
parentes presidenciais.

Editorial

Gabinete devassado

Ranking dos Políticos - Facebook

propriedade que você vendeu por neces-
sidade e depois comprou novamente; a 

cura de uma doença na família; um filho 
que passou no vestibular; uma filha que 
conseguiu novo emprego ou mesmo uma 
dívida que conseguiu pagar. Devemos 
surpreender nossas daúvidas sem dis-
trações para percebermos os milagres da 
realidade.

Muitas pessoas evitam demonstrar 
sua felicidade e não as comemoram, por 
medo de atrair decepções futuras ou mes-
mo para evitar a inveja, ou  “olho gordo”, 
mas ao contrário, ao comemorar e agrade-
cer a Deus por uma vitória, aumentamos 
mais a nossa confiança e determinação 
para concluímos  novos projetos, a vida 
é assim,  perceba que todas as coisa pul-
sam, tudo em sua volta é pura energia em 
forma de vida e de amor.

Felizes são aqueles que vivem des-
montando as suas rotinas, como se tudo 
na vida houve doçura e vibra com tudo 
como se fosse a emoção da primeira vez e 
sabe que viver calmamente nos traz aque-
la paz que Ele um dia nos falou, mesmo 
que depois de um dia tumultuado, tenha 
a certeza que ao fim desse dia, ela (a paz) 
que existe dentro do silêncio, virá através 
da noite abençoada.

Muitos vivem o lado bom da vida; e 
acreditando sempre que a procura do real 
está no segredo perdido dentro das ilu-
sões do mundo, até descobrir que a grande 
felicidade está dentro de nós mesmo e não 
nas coisas que com o tempo transforma-
-as em supérfluas, pois a felicidade que 
tanto procuramos, pode estar num encon-
tro sem lugar marcado.

WILSON CARLOS FUÁH É ECONOMIS-
TA, ESPECIALISTA EM RECURSOS HU-
MANOS E RELAÇÕES SOCIAIS E POLÍTI-

A luta pela sobrevivência

INSULTOS E SILÊNCIO

Sob gritos de “governador ladrão!”, “nós 
é que pagamos o pato” e “coloca um torno-
zeleira nele”, o ex-governador Silval Barbosa 
foi ‘recepcionado’ por populares no Fórum de 
Cuiabá. Nervoso diante do constrangimento, 
Silval até mesmo errou a porta da sala que 
serviria para a instalação de tornozeleira 
eletrônica e acabou entrando diretamente 
no gabinete do magistrado. Como resposta 
aos insultos, optou pelo silêncio. Foi conde-
nado por liderar organização criminosa que 
causou um rombo milionário nos cofres pú-
blicos (concessão fraudulenta de incentivos 
fiscais).

BASE BOLSONARISTA
Policiais civis, escrivães e investigado-

res de Mato Grosso participam na terça (21), 
em Brasília, de protesto contra a Reforma da 
Previdência. Conforme o presidente do Sin-
dicato dos Escrivães de Polícia Civil (Sinde-
pojuc), três ônibus saíram do estado rumo à 
Capital Federal. Dani Nogueira atentou, ain-
da, para o fato de as manifestações serem 
promovidas por pessoas que ajudaram a ele-
ger o presidente Jair Bolsonaro.

BANHO GELADO
O deputado estadual Wilson Santos clas-

sificou como um “verdadeiro balde de água 
fria” nas pretensões do governo o resultado 
das contas públicas referentes ao primeiro 
quadrimestre de 2019, apresentados pelo se-
cretário de Fazenda, Rogério Gallo. O parla-
mentar afirma que na contramão do discurso 
de contenção de despesas para atingir o equi-
líbrio das contas públicas até o final de 2019, 
Mauro Mendes ampliou os cargos de natureza 
política e registrou gastos mais elevados que 
o da gestão anterior, em comparação com o 
primeiro quadrimestre do ano passado.

Esta jovem foi assassinada a tiros na frente da filha dela, de 4 anos, em 
Diamantino, na última sexta. Thaays Almeida Silva foi morta pelo namorado, 
Entony Felix. As investigações apontam que ele era extremamente ciumento e 
não aceitava o fim do relacionamento, o que teria motivado o homicídio.

Algumas pessoas atualmente acham “anormal” enviar 
um e-mail sendo que o assunto pode ser resolvido via 
WhatsApp. Aconteça o que acontecer, o e-mail conti-
nua sendo uma ferramenta mais “formal”, muito mais 
recomendável em uma série de situações. Não vá pela 
“praticidade”, pois em várias ocasiões o WhatsApp passa 
longe de ser a melhor opção.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução/Facebook

WILSON CARLOS FUÁH

Quando o sucesso não vem e as der-
rotas acumulam, o resultado é a desa-
gregação da família

A luta pela sobrevivência é cada vez 
mais competitiva, e por isso, muitos su-
cessos são construídos com ações agres-
sivas e algumas pessoas para ocupar o 
lugar da outra, usam toda falta de ética e 
por isso, as algumas vitórias não tem va-
lor e acabam não sendo comemoradas.

Quando o sucesso não vem e as derro-
tas acumulam, o resultado é a desagrega-
ção da família, aumentando o número de 
jovens que buscam a fuga no consumo de 
drogas que fatalmente levará a reprodu-
ção da violência urbana de modo insano 
e covarde.

A maioria dos grupos de assaltantes 
são constituídos por jovens na faixa de 16 
a 21 anos, que são vítimas também da fal-
ta de família, despreparo educacional e 
carência religiosa, e em algum caso falta 
de oportunidade mesmo, são 13 milhões 
de desempregados no país.

As nossas felicidades estão calcadas 
em grandes projetos que são planejados 
buscando sempre metas que dificilmente 
serão alcançadas, e que estão diretamen-
te ligadas as ações que dependem de ou-
tros fatores: depende da sorte; depende da 
formação acadêmica; depende de ganhar 
um prêmio da loteria e às vezes depende 
de conquistar um amor impossível que 
poderá muda a escala social.

Por isso, que cada conquista é uma 
pequena felicidade, e para nos sentirmos 
felizes, temos que comemorar essas pe-
quenas vitórias, como se fossem um mar-
co que abre novos ciclos, e que verdadei-
ramente forma cada etapa positiva das 
nossas vidas.

O importante é saber comemorar e 
sentir feliz sobre algumas coisas que 
eram suas e você perdeu, mas hoje voltou 
a pertencer-lhes, depois de muitas lutas: 
um ex-amor que partiu e hoje voltou; uma 

IMAGEM DO DIA

“As especulações mais preocupantes 
referem-se ao envolvimento de repre-
sentantes das milícias

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 23 de maio de 2019 03 | POlÍTICA | www.diariodoestadomt.com.br

Reunião da Comissão de Defesa do Consumidor 

Vereador Leonardo Visera, autor do projeto 

Departamento de Tributação Municipal 

Foto: RogéRio Mena

FaBLiCio RoDRigUeS / aLMt

Foto: RoneiR CoRRêa

REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA

Lei facilita regularização 
de imóveis urbanos 
em Peixoto
DA REPORTAGEM

Já está valendo a Lei 
Municipal Nº 1032/2019 que 
dispõe sobre a alienação de 
unidades imobiliárias do 
município, ou seja, a Regula-
rização Fundiária de Imóvel 
Urbano de Peixoto de Aze-
vedo.

Agora os cidadãos po-
dem regularizar seus imóveis 
urbanos e ter sua Escritura 
Definitiva. Algumas formas 
para isso estão à disposi-
ção dos interessados. Uma 
delas é a Alienação Gratui-
ta, onde se encaixa a pessoa 
que tenha ingressado na área 
antes de 11 de fevereiro de 
2009, possua renda familiar 
mensal inferior a 5 (cinco) 
salários mínimos, e ocupe a 
área de até 1.000m², utilize o 
imóvel como única moradia 
e não seja possuidor de outro 
imóvel.

Outra possibilidade é a 
Alienação Onerosa, possibi-
litada mediante venda dire-
ta realizada pela prefeitura 
de Peixoto de Azevedo, pelo 
preço da avaliação do imóvel 
para áreas acima de 1.000m², 
o valor da avaliação do imó-

vel poderá ser pago à vista 
com desconto de 20% (vinte 
por cento), desde que reali-
zados durante os primeiros 
seis meses de vigência da Lei 
(Setembro/2019) ou em até 
doze parcelas iguais, acres-
cidas de correção monetária 
mensal e com a parcela no 
valor mínimo de R$ 200,00 
(duzentos reais).

A alienação onerosa 
(Venda Direta) só será efe-
tivada com a quitação inte-
gral do valor da avaliação do 
imóvel. Ao prazo final esti-
pulado em Lei não poderá 
mais haver a regularização 
e os imóveis retornam au-
tomaticamente para o patri-
mônio do município.

Os interessados deve-
rão procurar o Departamen-
to Municipal de Tributação 
na Avenida Rotary Interna-
cional, paralela da BR 163, 
antigo Cartório das 07h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00. 

Esta lei tem validade 
para loteamentos públicos 
municipais, oriundos de re-
gularização fundiária, loca-
lizados na zona urbana de 
Peixoto de Azevedo e Centro 
Antigo.

JAYME VAI DE EMANUEL...
Jayme Campos vai comprar briga inter-

na no DEM em defesa da reeleição do prefei-
to Emanuel Pinheiro. Mas o núcleo ligado ao 
governador Mauro Mendes não é muito sim-
pático a essa ideia. Numa reunião recente, 
com participação de Mauro Carvalho, secre-
tário-chefe da Casa Civil e principal porta-
-voz político do governador, o senador disse 
que não aceita o Palácio Paiaguás interferir 
no processo eleitoral da Capital e que o dire-
tório municipal precisa ter autonomia para 
tomar decisão sobre a política de aliança. Fez 
elogios à gestão Emanuel, que já pertenceu ao 
antigo PFL (hoje DEM), dando sinais de que 
deseja estar no palanque do prefeito emede-
bista. Emanuel, por sua vez, avalia deixar o 
MDB. E namora o PTB.

PUXÃO DE ORELHA...
O prefeito de Alta Floresta, Asiel Be-

zerra do MDB, recebeu alerta do conselheiro 
Guilherme Maluf sobre descontrole dos gas-
tos, principalmente com a folha de pesso-
al. Debruçada nos relatórios, a Secretaria de 
Controle Externo de Receitas de Governo do 
TCE constatou que as despesas com pessoal 
atingiram a 63,34% da lei fiscal, quando o li-
mite estabelecido é de no máximo 54%. Por 
isso, o conselheiro listou cinco proibições ao 
prefeito, uma delas a de não conceder vanta-
gem, aumento, reajuste e/ou adequação de re-
muneração a servidores, a não ser em caso de 
sentença judicial ou determinação contratual. 
Vetou também criação de cargos, mudança de 
estrutura de carreira que implique aumento de 
despesa e ainda pagamento de hora extra.

TÔ NEM AÍ...
O ex-governador Silval Barbosa deixou 

claro que não “está nem aí” para as críticas 
vindas da senadora Selma Arruda (PSL). Ela, 
quando estava na ativa na 7ª Vara Crimi-
nal de Cuiabá, foi responsável por mandar 
prender e soltar Silval e depois condená-lo 
a 13 anos de prisão em dezembro de 2017.
Selma enfatizou recentemente que Barbosa 
foi acusado de desviar R$ 1 bilhão, fez um 
acordo de colaboração premiada para devol-
ver R$ 63 milhões e entregar R$ 40 milhões 
em quinquilharia. “Ou seja, isso é premiar a 
corrupção”, disse a senadora ao classificar 
como “um presente de natal” o regime se-
miaberto do ex-governador. “Ela que me co-
locou na prisão domiciliar. Ela que arbitrou 
a fiança”, rebateu Barbosa.

DiVULgaÇÃo

DEFESA DO CONSUMIDOR

Comissão aprova fim de cobrança 
por estimativa de água, luz e gás

EM SINOP

Emissão de receituários médicos digitados 
em computador passa a ser obrigatório

CLEMERSON MENDES

Clemersonsm@msn.com

A comissão de Defesa 
do Consumidor e do Con-
tribuinte da Assembleia Le-
gislativa de Mato Grosso, 
aprovou na última reunião 
ordinária realizada na terça-
-feira (21), alguns projetos 
que devem ajudar o consu-
midor.

Entre uma dessas pro-
postas está o impedimento 
de que concessionárias fa-
çam cobranças por estima-
tiva de contas de água, luz e 
gás.  Autor do projeto, o de-
putado Ulysses Moraes con-
sidera que há muitas recla-
mações da população sobre a 
forma como é feita a medi-
ção desses serviços.

“Nós recebemos muitas 
reclamações nesse sentido. 
Diversas pessoas reclaman-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Câmara de Vereado-
res aprovou na segunda-feira 
(20) um Projeto de Lei (PL) 
tornando obrigatória a emis-
são de receituários médicos 
e odontológicos impressos. A 
proposta é do primeiro vice-
-presidente, vereador Leo-
nardo Visera (PP).

A medida abrange os 
setores públicos e privados. 
Todos os postos médicos, 
Unidades Básicas de Saú-
de - UBS ou Posto de Saú-
de Familiar - PSF, hospitais, 
clínicas, consultórios médi-
cos e odontológicos deve-
rão se submeter à exigência. 
A intenção é evitar erros na 
medicação devido às abre-
viaturas e ilegibilidade da 
prescrição.

A propositura ainda 

do que quando iam passar 
seus dias de férias e achavam 
que iam economizar nas 
suas contas de energia, água 
e gás e foram surpreendidas 
com cobranças por estimati-
va com valores praticamente 
idênticos aos meses que es-
tavam em suas casas”, expli-
cou o parlamentar sobre o 
motivo de ter apresentado o 
projeto.

Outro projeto aprova-
do pela Comissão trata de 
uma determinação para que 
os estabelecimentos comer-
ciais sejam obrigados a co-
locarem cartazes em local de 
destaque a data de validade 
de produtos que estejam fa-
zendo parte de promoções 
especiais.

“Às vezes nos empolga-
mos com determinadas pro-
moções e acabamos por não 
olhar a data de vencimento 

exige que no receituário de-
verá existir a determinação 
desta lei e todas as orienta-
ções necessárias ao paciente, 
inclusive a sugestão de re-
médios genéricos. É prevista 
brecha em casos pontuais, 
como por exemplo, a falta 
de equipamentos ou falta 
de energia elétrica. Mesmo 
assim, o profissional deverá 
prescrever o medicamento 
em letra de forma, legível.

Na mensagem da ma-
téria, o parlamentar destaca 
resultados de um estudo fei-
to pela Universidade Federal 
de São Paulo (Unifesp). “[…] 
revelam que 24% das pessoas 
que vão ao médico não sa-
bem o que lhes foi prescrito. 
De acordo com a pesquisa, 
isso é resultado do distan-
ciamento entre o paciente e 
o profissional de saúde. Mas 
além de não entenderem o 

Reunião da Frente Parlamentar 

Entidade é formada para atender 
demandas da região norte
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Criada em 2019, com o 
objetivo de fortalecer as co-
branças pelas demandas da 
região médio-norte de Mato 
Grosso, a União Parlamentar 
do Vale do Teles Pires, busca 
cobrar em conjunto ações do 
Governo do Estado, através 
dos secretários e deputados 
estaduais, do Governo Fe-
deral, através dos ministros, 
além deputados e senadores 
eleitos por Mato Grosso.

O presidente da Câma-
ra dos Vereadores de Sorri-
so, vereador Cláudio Olivei-
ra (PR), é um dos membros 
desta União Parlamentar e 
em entrevista ao Diário do 
Estado MT, reforçou a ideia 
de conjunto com o objetivo 
de resolver as demandas que 
mais anseia a população do 
norte do Estado.

Entre pontos de desta-
que da União Parlamentar, 
está cobranças relacionadas 

aos Hospitais Regionais, a 
duplicação da BR-163.

“O objetivo é criar for-
ças, um trabalho em con-
junto que tenha como pauta 
assuntos regionais, exemplo, 
Hospital Regional, BR-163, 
telefonia móvel, internet, 
entre outros, onde as 16 Câ-
maras trabalham em conjun-
to para cobrar essas ações, 
onde há as maiores deman-
das”, esclarece Oliveira.Mes-
mo no início de suas ativida-
des a União Parlamentar do 
Vale do Tele Pires já manteve 
contatos e realizou reuniões 
com secretarias estaduais, 
deputados e senadores para 
apresentar demandas e en-
contrar soluções para elas.

“Já temos também uma 
agenda com o deputado [fe-
deral] Neri Geller (PP), que 
vai receber todos os presi-
dentes de Câmara em Lucas, 
para cobrar esse apoio. O 
senador Wellington Fagun-
des (PR), está marcando uma 
reunião em Brasília para que 

UNIÃO PARLAMENTAR | União de 16 Câmaras Municipais busca unificar necessidades e cobrar soluções
Foto:  aSSeSSoRia/DiVULgaÇÃo

que foi dito durante a con-
sulta, os pacientes sofrem 
com outro problema: a difi-
culdade em entender a letra 
do médico no receituário”, 
comenta.O PL ainda prevê 
denúncia ao Conselho Re-
gional de Medicina/Odon-
tologia e sanções aos profis-

sionais que descumprirem 
tal lei. O projeto foi aprova-
do em primeira votação e se 
não houver quebra de inters-
tício regimental, passará por 
mais duas apreciações. As 
exigências só serão validadas 
após 90 dias que a lei estiver 
em vigor.

os ministérios possam nos 
receber”, apontou.

Uma das conquistas da 
União trata-se da regulariza-
ção de terras na região 

“O presidente o Incra 
já veio até Cuiabá, depois 
da nossa visita, aonde ele já 
mandou uma equipe do In-
cra para a Itanhangá para re-
aver a situação daquela área. 
Sobre a BR-163, nós estive-
mos lá conversando com o 
DNIT, sobre o término da 
BR lá no Pará e também com 
a Rota Oeste sobre essa ques-
tão da duplicação e nós esta-
mos acelerando essa situação 
para que se resolva esse pro-
blema”, contou o presidente 
da Câmara de Sorriso.

Em questão da duplica-
ção da BR-163 na região há 
constatada uma insatisfação 
por parte da população que 
vê o aumento da cobrança 
do pedágio e uma morosida-
de no que se refere à conclu-
são das obras de duplicação.

“Ou essa empresa [Rota 

Oeste] vai ser substituída, ou 
conclui as obras. Mas caso 
aconteça a suspenção desse 
contrato, quem vai tomar 
conta dessa BR? Vai voltar 
pro Dnit? O Dnit tem con-
dição? Então nós pedimos o 
apoio do Exército para fazer 
esse acompanhamento, para 
se acaso houver essa troca de 

empresa, durante o processo 
de substituição ela não fique 
abandonada, tudo isso está 
sendo debatido”, indagou. 

A próxima reunião da 
União Parlamentar do Vale 
do Teles Pires que é forma-
da por 16 Câmaras de Vere-
adores acontece no dia 29 
de maio em Nova Mutum. 

A entidade é formada pelos 
municípios de Lucas do Rio 
Verde, Nova Mutum, Vera, 
Ipiranga do Norte, Nova 
Ubiratã, Itanhangá, Tapu-
rah, Feliz Natal, Santa Rita 
do Trivelato, Cláudia, União 
do Sul, Santa Carmem, Nova 
Maringá, Tabaporã, Sorriso e 
Sinop.

dos produtos. Isso não teria 
um ônus muito grande para 
o comerciante, basta colocar 
uma plaquinha mencionan-
do a data para que o consu-

midor não seja enganado”, 
justificou Ulysses Moraes, re-
lator do projeto na comissão. 
O deputado Faissal (PV) é o 
autor do projeto.
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CHARGE DO DIA

Chico Buarque é o primeiro músico a vencer o Camões, 
maior prêmio de literatura em língua portuguesa

‘Juntos e shallow now’: Versão brasileira 
do sucesso de Lady Gaga vira meme
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Débora Falabella procura 
advogados após ser 
perseguida por fã de ex

Recém separada do ator Murilo Benício, a 
atriz Débora Falabella precisou acionar seus 
advogados para notificar um fã do seu ex-
-companheiro.. De acordo com o colunista Leo 
Dias, do site ‘UOL’, após o término do relacio-
namento dos artistas, o tal fã passou a perse-
guir a artista. A pessoa pessoa chegou enviar 
mensagens para Déborah nas redes sociais e 
aparecia nos mesmos locais onde a atriz es-
tava. Além disso, o fã teria sido o responsável 
por espalhar a falsa história de que Débora e 
Murilo se separaram após traição cometida 
pela famosa. Cansada, Débora decidiu dar um 
basta nas ações do fã e com ajuda de seus ad-
vogados conseguiu resolver a situação direta-
mente com ele. Em nota enviada ao colunista, 
a assessoria da artista esclareceu toda a si-
tuação. “Já é um assunto resolvido. A Débora, 
através de sua advogada, notificou o fã e pediu 
que ele apagasse qualquer coisa sobre o nome 
da atriz. Ele apagou e foi avisado que toma-
ríamos medidas judiciais caso acontecesse 
novamente”, informou.

TV  e Entretenimento

O cantor, compositor e escritor Chico Bu-
arque ganhou o Prêmio Camões 2019 pelo con-
junto da obra e vai receber cem mil euros. Ele é 
o 13º brasileiro a conquistar a honraria, o mais 
importante prêmio para os autores de língua 
portuguesa. O anúncio foi feito na tarde da terça-
-feira (21), no Rio, após uma reunião de um júri 
composto por seis especialistas indicados pela 
Biblioteca Nacional do Brasil, pelo Ministério da 
Cultura de Portugal e pela comunidade africa-
na. Apesar de mais conhecido por sua carreira 
musical, que rendeu 17 álbuns de estúdio, Buar-
que escreveu peças como “Gota d’Água”  (1975) e 
“Ópera do Malandro” (1978), além de romances 
como “Estorvo” (1991), “Benjamim” (1995), “Buda-
peste” (2003), “Leite Derramado” (2009) e “O Ir-
mão Alemão” (2014). O último brasileiro a vencer 
o Camões foi Raduan Nassar, autor de clássicos 
como “Lavoura Arcaica”.

“Juntos e shallow now”. A internet não está sabendo 
reagir à versão brasileira de “Shallow”, gravada por Paula 
Fernandes e Luan Santana. Entitulada de “Juntos”, a músi-
ca é uma regravação da trilha sonora do filme “Nasce Uma 
Estrela”, estrelado por Lady Gaga e Bradley Cooper, que, in-
clusive, ganhou o Oscar 2019 de Melhor Canção Original. 
“Diga o que te fez sentir saudade. Bote um ponto final. Cole 
de uma vez, nossas metades. Juntos e shallow now”, diz a 
letra, composta por Paula Fernandes. E é justamente esse 
trecho que está dando o que falar. A tradução de “juntos e 
shallow now” seria algo do tipo “juntos e raso agora”. “Nas-
ce Uma Estrela” conta a história de Ally, uma garçonete que 
é alçada à fama após ser descoberta por Jackson Maine, 
um rock star que vê sua carreira ser destruída por proble-
mas com alcoolismo. O filme, produzido por Bradley Coo-
per, é a quarta versão de uma história bastante conhecida 
por Hollywood — a ascensão de uma artista e a decadência 
daquele que a ajudou a crescer. Grandes atrizes, como Ja-
net Gaynor (1937), Judy Garland (1954) e Barbra Streisand 
(1976), já interpretaram o papel que rendeu a Lady Gaga 
uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 23 de maio de 2019 05 | CLASSIFICADOS | www.diariodoestadomt.com.br

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

Vagas de Emprego
1-Auxiliar de Pátio, com experiência, para área 
hospitalar;
2-Auxiliar Administrativo, com experiência e 
referência recente;
3-Auxiliar de Cozinha Gourmet, com experi-
ência;
4-Operadora de Caixa para boutique masculi-
na, com experiência;
5-Cozinheira Gourmet, para trabalhar período 
noturno, com experiência;
6-Assistente Comercial, feminino, superior 
completo, experiência;
7-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH AB, 
com experiência;
8-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
9-Técnico em Refrigeração, com experiência, 
para o município de Sorriso – MT;
10-Auxiliar para o setor de Refrigeração, com 
CNH;
11-Vaqueiro, com experiência e referência;
12-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
13-Montadores com experiência em esquadro, 
nivelação, colocar pilar e cobertura.
14-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
15-Caseiro, com experiência, para o município 
de Poconé – MT;
16-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
17-Operadora de Caixa, com experiência;
18-Pessoa com Deficiência;
19-Representante Comercial, com experiência;
20-Técnico em Enfermagem;
21-Técnico em Enfermagem para UTI Neo;
22-Vendas, com experiência.

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA, CNPJ: 
01.426.949/0002-00, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA:  Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) 
e Licença de Operação (LO), da atividade de: 47.44-0-05 
- Comércio varejista de materiais de construção não espe-
cificados anteriormente. Endereço: Av. Tancredo Neves, nº 
1.500, Bairro Centro. Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª 
Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

PIRES & CIA. LTDA, CNPJ: 10.926.539/0001-20, torna pú-
blico que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente de Sorriso - MT – SAMA: Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), das 
atividades de: 47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais 
de construção não especificados anteriormente; 47.41-5-
00 - Comércio varejista de tintas e materiais para pintura. 
Endereço: Av. Blumenau, nº 1.141, Bairro Morada do Sol. 
Não foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Bar-
celi 66-999766751).

VIDROLUX - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ES-
QUADRIAS, GRANITOS E MÓVEIS LTDA, CNPJ: 
02.082.284/0001-38, torna público que requereu junto 
a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - 
MT – SAMA: Licença Prévia (LP), de Instalação (LI), das 
atividades de: 47.43-1-00 - Comércio varejista de vidros; 
47.44-0-05 - Comércio varejista de materiais de construção 
não especificados anteriormente; 47.44-0-06 - Comércio 
varejista de pedras para revestimento. Endereço: Rua das 
Videiras, nº 1.254, Bairro Centro. Não foi determinado EIA/
RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 66-999766751).

BR RETÍFICA DE MOTORES E PEÇAS LTDA, CNPJ: 
31.090.216/0001-19, torna público que requereu junto a 
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente de Sorriso - MT 
– SAMA: Licença Prévia (LP), de Instalação (LI), e Licen-
ça de Operação (LO), das atividades de: 29.50-6-00 - Re-
condicionamento e recuperação de motores para veículos 
automotores; 45.20-0-01 - Serviços de manutenção e re-
paração mecânica de veículos automotores. Endereço: Av. 
Perimetral Sudeste, nº 9467, Bairro Expansão Urbana. Não 
foi determinado EIA/RIMA. (Engª Florestal Ane C. Barceli 
66-999766751).

JENAIR DOLORES ATHAYDES RONSANI, CNPJ Nº 
15.247.815/0001-47, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Licença Prévia (LP), Licença de Insta-
lação (LI) e Licença de Operação (LO), para a atividade de 
Manutenção e reparação de geradores, transformadores e 
motores elétricos e Instalação e manutenção de sistemas 
centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, 
localizada na Rua São Francisco de Assis, nº1041, Novos 
Campos. Não foi determinado EIA-RIMA.

ALESSANDRA KARISE SANTOS - ME, CNPJ 
31.195.713/0001-81, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a Licença de Operação (LO) e Al-
teração de razão social pois anteriormente atuava neste 
endereço a empresa NATHAN FERNANDES DE SALLES 
FRANCO FONSECA – ME,  para atividades de Comércio 
atacadista de resíduos e sucatas metálicos / Recuperação 
de sucatas de alumínio / Recuperação de materiais metáli-
cos, exceto alumínio / Recuperação de materiais plásticos 
/ Comércio atacadista de resíduos de papel e papelão / 
Comércio atacadista de resíduos e sucatas não-metálicos, 
exceto de papel e papelão, localizada na Rua Gravataí, N 
229, Industrial II, Município de Sorriso/MT, não foi determi-
nado EIA-RIMA. (TOP PROJETOS 3544-0266)

CESSA - LOTEAMENTOS DE IMOVEIS SPE LTDA, CNPJ 
sob nº 18.876.668/0001-62 torna público que requereu jun-
to a SEMA - Secretaria Estadual de Meio Ambiente – MT a 
Licença de Operação (LO) para o loteamento urbano LO-
TEAMENTO JARDIM DOS CRAVOS com área de 10,6510 
hectares, no município de Sinop - MT, coordenadas geo-
gráficas Lat.: 11° 49’ 12,81” S  Long.: 55° 30’ 12,30”  W.

K J COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. - ME, CNPJ 
16.822.854/0001-93, torna público que requereu da SEMA-
-MT (Secretaria Estadual do Meio Ambiente) a renovação 
da Licença de Operação (L.O.) para o desenvolvimento de 
atividades de Serraria com Desdobramento e beneficia-
mento de Madeira, localizada em SANTA CARMEM - MT. 
Não foi determinado estudos de Impacto Ambiental. SANTA 
CARMEM - MT, 22/05/2019.

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. 
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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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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CARMEM – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PREGÃO PRESENCIAL N° 13/2019 - SRP 12/2019 

Processo Administrativo nº 28/2019 

O MUNICÍPIO DE SANTA CARMEM, de ordem do Senhor Prefeito Municipal, 
através do Departamento de Licitação, mediante Pregoeiro, torna público, para 
conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação pública sob a modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL 13/2019 SRP 12/2019, CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE 
EDITAL REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO 
PARA A FABRICAÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO. Conforme anexo I do edital em 
conformidade com as disposições das Leis Federais nº 8.666/93 e nº 10.520/02, Decreto 
Municipal nº. 039/2009. 
 
1 - LOCAL, DATA E HORA 
1.1. A sessão pública será realizada na Sede da Prefeitura Municipal de Santa Carmem, 
Horário de credenciamento dar-se-á das 09:00 às 09:30 horas (horário de Brasília-DF) do 
dia 10 de junho de 2019, com abertura da sessão oficial do pregão presencial às 09:30 
horas (horário Brasília-DF). 
Os interessados em obter o Edital deverão ser dirigir à Prefeitura Municipal de Santa 
Carmem ou através do site www.portaldecompraspublicas.com.br, informações através do 
tel.: (66) 3562- 1183/1501 ramal 213 ou e-mail licitacao@santacarmem.mt.gov.br. 
 
1.2. Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente que impeça a realização 
desta licitação na data acima mencionada, o evento será automaticamente transferido para 
o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário, independentemente de nova 
comunicação. 
 
 
Santa Carmem/MT, 22 de  maio de 2019. 
 

MAITÊ SEHNEM 
Pregoeira 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO ELETRONICO N° 005/2019  
 

 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS  
EXCLUSIVO PARA ME/EPP CONFORME LEI 147/2014 

 
O Pregoeiro nomeado pela Portaria Municipal n.º 6.413/2019, TORNA PÚBLICO, para 
conhecimento, dos interessados, que fará licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do 
tipo “MENOR PREÇO POR ITEM”, para  FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
COMPONENTES DE VIDRARIA E CONSUMIVEIS PARA O LABORATORIO DE 
FUNGOS, SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE, 
MUNICIPIO DE JUÍNA, ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o 
dia 07 DE JUNHO DE 2019 ÀS 14:00 HORAS, (Horário de Brasília-DF), onde será 
presidida pelo Pregoeiro e equipe de apoio, através do endereço eletrônico 
www.bllcompras.org.br. O Edital poderá ser adquirido no endereço eletrônico acima 
citado ou pelo site www.juina.mt.gov.br, em transparência, agenda de licitação. Maiores 
informações e esclarecimentos sobre o certame serão prestados no Departamento de 
Licitações, situado à Travessa Emmanuel, nº 33N, Centro em Juína/MT, de segunda a 
sexta-feira, das 07:00 às 13:00 horas, pelo Telefone: (66) 3566-8302 ou e-mail: 
licitacao@juina.mt.gov.br. Juína/MT, 22 de Maio de 2019.  

 
MARCIO ANTONIO DA SILVA 

Pregoeiro Designado, Poder Executivo, JUÍNA-MT. 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
 

AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 053/2019  
 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  
CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTOS EM 
UBS/ESF- BAIRRO MODULO 06, UBS/ESF- BAIRRO PALMITEIRA, UBS/ESF-RURAL 1 
– POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E UBS/ESF- BAIRRO MODULO 05 EQUIPE 3, 
ATENDIMENTO INTEGRAL SEGUINDO NORMATIVAS DO MINISTERIO DA SAUDE, 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, MUNICIPÍO DE JUINA, ESTADO DE MATO 
GROSSO, estando a sessão pública para o dia 07 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, 22 de Maio de 
2019.  
 

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 052/2019 - REGISTRO DE PREÇOS
Objeto: Contratação de serviços de realização de exames 
admissionais e demissionais de servidores para a Prefeitura de Nova 
Mutum. Tipo: Menor preço por lote - Data de Abertura: 04 de junho de 
2019. HORÁRIO: 14h00min - LOCAL: Av. Mutum, n º 1.250 N, Jardim 
das Orquídeas, N. Mutum – MT. Edital e Anexos: Deverá ser retirado 
pelo site: <http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes>, 
e-mail: <licitacao@novamutum.mt.gov.br>, ou pelo telefone ** 65 3308 
5400. Nova Mutum – MT, 22 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N° 007/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS, DO TIPO 
INCAPACITANTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA, TRÂNSITO E 
DEFESA CIVIL. FINALIDADE: O processo refere-se à contratação de 
empresa especializada no fornecimento de armas não letais, do tipo 
incapacitante, para uso exclusivo da secretaria municipal de 
Segurança Pública, Trânsito e Defesa Civil, garantindo a segurança e o 
livre exercício da atuação dos Agentes Municipais de Trânsito. 
FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 25, inciso I da Lei Federal nº. 8.666/93. 
CONTRATADO: CONDOR S/A INDÚSTRIA QUÍMICA, CNPJ Nº 
30.092.431/0001-96. VALOR GLOBAL: R$ 144.064,15 (Cento e 
quarenta e quatro mil e sessenta e quatro reais e quinze centavos). 
VIGÊNCIA: 12 (doze) meses.

Ari Genezio Lafin
Prefeito Municipal

DESPACHO DE CANCELAMENTO
CONCORRÊNCIA PÚLBICA N° 010/2016

O Prefeito Municipal no uso de suas atribuições legais, com base nos 
princípios que regem a administração pública, e em conformidade com 
a Lei de Licitações 8666/93, e CONSIDERANDO: que o art. 49 da Lei 
8 6 6 6 / 9 3 ,  S ú m u l a  4 7 3  d o  S T F  e  N o t a  T é c n i c a  n º 
26/2017/DPPE/CGAPPE/DPA, encaminhada pela Superintendência 
do Desenvolvimento do Centro-Oeste – SUDECO, que informou o 
cancelamento das Notas de Empenho relacionadas ao convênio e 
determinou o cancelamento do processo licitatório. RESOLVE: 
CANCELAR o processo licitatório CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 
010/2016, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 
EXECUÇÃO DAS OBRAS CIVIS, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DOS 
EQUIPAMENTOS MECÂNICOS, ELÉTRICOS E DOS SISTEMAS DE 
IRRIGAÇÃO PARCELAR PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE 
IRRIGAÇÃO JONAS PINHEIRO COM ÁREA IRRIGADA DE 1.512 HA, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE SORRISO, NO ESTADO DO MATO 
GROSSO, devendo, oportunamente, ocorrendo a renovação do 
referido convênio, promover novo processo de contratação. 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. Cumpra-
se.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal



Zagueiro sentiu fisgada em lance em que atropelou Marcelo Lomba 

Diário do Estado Estado de Mato Grosso, quinta-feira, 23 de maio de 2019 06 | ESPORTES | www.diariodoestadomt.com.br

Moledo sente fisgada e deve
ser baixa contra o Paysandu
DA REPORTAGEM

O Inter venceu o CSA 
por 2 a 0 no último domingo 
no Beira-Rio e segue sua es-
calada rumo ao G-4 do Brasi-
leirão. No entanto, a partida 
apresentou sustos aos donos 
da casa. Ainda no primeiro 
tempo, Marcelo Lomba teve 
de levar um “ponto falso” 
após se chocar com Rodrigo 
Moledo.

No mesmo lance, o za-
gueiro sentiu uma fisgada na 
coxa esquerda. O problema o 
deixará fora da partida com 
o Paysandu nesta quinta-fei-
ra (23), às 19h, no Beira-Rio, 
pelo jogo de ida das oitavas 
de final da Copa do Brasil.

O lance que gerou tan-
ta preocupação ocorreu aos 
oito minutos da partida. O 
atacante Patrick Fabiano foi 
lançado pelo goleiro Jordi e 
ganhou de Rodrigo Moledo 
na corrida. O centroavante 
chegou na cara de Lomba 
e tentou a finalização com 
o zagueiro em seu encalço 
para dar o bote.

Ao tentar dar um car-
rinho, Moledo sentiu o pro-
blema na coxa esquerda. E 
ainda acertou Marcelo Lom-
ba em cheio com o joelho. 
O goleiro logo desabou em 
campo, com um corte no 
queixo. Em meio a sangra-
mento, ele teve que trocar 
de camiseta. Recuperado 

depois da partida, o goleiro 
falou sobre a dor de ter sido 
“atropelado” pelo “trator” 
que é o companheiro.

“O Moledo é um trator, 
né? Lembro que o cara es-
tava cara a cara comigo, e o 
Moledo vinha acompanhan-
do. Pelo que vi no vestiário, 
o joelho dele me acertou. O 
doutor colou aqui, mas não 
precisou ponto. Só o ponto 
falso. Estou com dor no ma-
xilar, mas importante é que 
não tomamos o gol”, disse 
Lomba. Lomba seguiu em 
campo, mas o zagueiro não 
teve a mesma sorte. Rodrigo 
Moledo foi substituído ainda 
aos 14 minutos por Emerson 
Santos. Na saída do estádio, 
ao passar pela zona mista, 
ele caminhava com certa di-
ficuldade. “Estiquei a perna e 
senti o adutor. Foi muito rá-
pido. Agora farei exame e te-
nho que esperar o resultado. 
Espero voltar o mais rápido 
possível”.

INDEFINIÇÃO
SOBRE NICO
Além de Rodrigo Mole-

do, o Inter aguarda a situação 
de Nico López. O uruguaio 
sentiu dores no pé direi-
to durante a vitória sobre o 
CSA. Rodrigo Dourado (ar-
troscopia no joelho esquer-
do) e Patrick (recuperação de 
lesão muscular) serão desfal-
ques.

INTER | Camisa 4 não deve estar em campo hoje; Nico apresenta dores no pé direito e é dúvida
Foto: Diego Vara/BP Filmes

SÓ DA ELITE

Federações se dizem surpresas
com nova regra de classificação

SÉRIE C

Mesmo na lanterna, Júnior Rocha
vê Luverdense mais competitivo

LADEIRA ABAIXO

Um mês após o título 
carioca, Fla tem 46% 
de aproveitamentoFoto: leonarDo muñoz/eFe

Foto: DiVulgação

Foto: site oFicial

Mesmo na 2ª divisão chilena, Santiago Wanderers disputou a Libertadores 

Flamengo tem desempenho aquém no último mês 

LEC somou apenas dois pontos em quatro jogos na Série C

DA REPORTAGEM

Dirigentes de algumas 
das principais federações 
do futebol sul-americano se 
mostraram surpresos com 
a decisão da Conmebol de 
impedir clubes das divisões 
de acesso de seus países de 
disputar a Libertadores ou 
a Copa Sul-Americana. Al-
gumas, inclusive, demons-
traram certa insatisfação 
publicamente. A AFA, que 
será atingida diretamente 
se o rebaixado Tigre vencer 
a Superliga Argentina, ma-
nifestou preocupação com 
mudança em carta enviada à 
Conmebol.

“Consideramos ino-
portuna a nota enviada ar-
bitrariamente pelo Diretor 
de Competições de Clubes 
da Conmebol sobre ques-
tões ainda não resolvidas de 
regulamentos vigentes. As 
circunstâncias descritas me 
levam a recordar que a Asso-
ciação de Futebol Argentino 
ostenta o posto de associação 
da Conmebol”, diz a carta 
assinada pelo presidente da 
AFA, Claudio Fabián Tapia.

A AFA cita preocupação 
especificamente com a situa-
ção do Tigre, que, apesar de 
rebaixado, venceu por 5 a 0 
o Atlético Tucumán no jogo 

DA REPORTAGEM

O Luverdense não co-
meçou bem a Série C do 
Campeonato Brasileiro 
2019. Foram dois empates e 
duas derrotas em quatro jo-
gos, permanecendo na lan-
terna do Grupo B com dois 
pontos. No último jogo, no 
empate em 1 a 1 contra o 
Tombense, o técnico Júnior 
Rocha, em entrevista à rádio 
Tombos Sonora de Minas 
Gerais, afirmou que a equipe 
ganhou um pouco mais de 
competitividade jogando de 
uma forma diferente.

“Fizemos um jogo um 
pouco mais competitivo do 
que vínhamos fazendo. Mu-
dou um pouco o estilo, joga-
mos a lá Corinthians, numa 
transição, porque estávamos 
propondo muito o jogo, isso 

DA REPORTAGEM

Passado um mês do 
título carioca, o Flamengo 
vive um momento de tur-
bulência na temporada. Os-
cila bons resultados, como a 
classificação na Libertadores 
e a vitória na estreia da Copa 
do Brasil, com derrapadas e 
atuações irreconhecíveis. O 
aproveitamento despencou 
nos últimos 30 dias (de 80% 
para 46%) e o desempenho 
irregular gera desconfiança e 
críticas.

Obviamente a diferença 
técnica entre os adversários 
no Carioca e no Brasileiro é 
gritante. Mas a expectativa 
é que o Flamengo entrasse 
forte nas principais compe-
tições devido ao alto investi-
mento e à obsessão por um 
título de expressão. Desde o 
fim do estadual, no entan-
to, o que se vê é uma equipe 
irregular, que alterna boas 
atuações com exibições de-
cepcionantes.

O aproveitamento des-
pencou. Até o fim do Cam-
peonato Carioca, em 21 de 
abril, o Flamengo conquis-
tou 80% dos pontos dispu-
tados em 2019. Desde então 

de ida e está muito perto da 
decisão da Copa da Superli-
ga Argentina. O torneio, tal 
como a Copa do Brasil, re-
serva ao vencedor uma vaga 
na Libertadores.

Diante da possibilida-
de de ter um campeão e não 
poder conceder a vaga na 
Libertadores, como prevê o 
regulamento, a Superliga Ar-

acaba deixando vulnerável. A 
gente sabe que a Série C as 
vezes requer um estilo di-
ferente. É uma competição 
mais curta que a B, tem uma 
margem de erro menor, a 
gente precisa variar o mode-
lo”, disse Rocha.

O time mato-grossense 
abriu o placar no início do 
segundo tempo, mas logo 
sofreu o empate. Mesmo 
assim, a equipe se manteve 
bem postada e teve a chance 
da vitória.

“Tivemos oportunida-
des, no segundo tempo tam-
bém tivemos boas chances, a 
gente queria uma vitória, es-
tamos brigando na parte de-
baixo, mas agora temos dois 
jogos em casa e esse pon-
to será valioso. Temos uma 
possibilidade de subir na ta-
bela, mas não é de qualquer 

tem encontrado dificulda-
des. 

Em 30 dias, foram oito 
jogos, três vitórias, dois em-
pates e três derrotas - até en-
tão, eram apenas duas derro-
tas (Fluminense e Peñarol). 
O aproveitamento de 46% no 
último mês fica ainda pior 
quando é levado em conta 
apenas os jogos com o time 
titular (39%). Na temporada, 
o Flamengo conquistou 66% 
dos pontos disputados.

O rendimento de al-
guns jogadores caiu muito 
no último mês. Gabigol tal-
vez seja o melhor exemplo. 
O atacante, que chegou a 
marcar nove gols em uma 
sequência de oito jogos, en-
tre fevereiro e abril, vive seu 
pior momento com a camisa 
do Flamengo. Desde o fim do 
Carioca, marcou apenas um 
gol, na estreia no Brasileiro, 
contra o Cruzeiro. Neste pe-
ríodo, entrou em campo em 
seis jogos.

No domingo, a equipe 
enfrenta o Athletico, no Ma-
racanã. Na rodada seguinte, 
mais um jogo em casa, contra 
o Fortaleza. Uma boa chance 
para o Fla tentar retomar o 
caminho das vitórias.

jeito, não é sonhando que vai 
ganhar, porque as equipes 
são muito competitivas”, sa-
lientou. Por fim, o treinador 
elogiou a diretoria do clube, 
mas frisou a necessidade de 
mais apoio da cidade. “O clu-
be merece mais apoio. Re-
cebe pouca ajuda, não sei o 

gentina também se manifes-
tou diante da polêmica. 

Em comunicado, a 
Conmebol publicou as exi-
gências para os clubes dis-
putarem a Libertadores e a 
Sul-Americana em 2020. E 
uma delas causou forte rea-
ção no Brasil. “[o clube] deve 
estar disputando o torneio 
nacional de sua Associação 

Membro na divisão princi-
pal da competição em 2020 
(ou seja, não haver descen-
dido de divisão no torneio 
nacional”. A seguir, os times 
da Série B na Libertadores: 
Criciúma- 1992; Santo An-
dré-2005; Paulista-2006; 
Jorge Wilstermann-2011; 
Palmeiras-2013; Santiago 
Wanderers-2018.

porquê. A gente vem fazendo 
o máximo sempre, tentando 
fazer com que o Luverdense 
cresça, apareça no cenário 
nacional. Tenho certeza que 
com o trabalho nada vai dei-
xar de acontecer, mas a gente 
desejaria uma ajuda maior”, 
desabafou.
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Carga de cigarro apreendida em MT: rotina comum das autoridades 

MT ocupa o 9º lugar do país no
ranking de apreensões de cigarro
DA REPORTAGEM

O estado de Mato Grosso 
ocupa o 9º lugar no país no 
ranking de apreensões de ci-
garros trazidos do exterior ir-
regularmente, segundo dados 
do Instituto Brasileiro de Éti-
ca Concorrencial em parceria 
com a Receita Federal. Os da-
dos são referentes a 2018.

Na região Centro-Oeste, 
Mato Grosso responde por 
56% do comércio ilegal de ci-
garros. Tanto no ranking na-
cional, quanto no regional, 
Mato Grosso do Sul está em 
primeiro lugar na absorção de 
produtos contrabandeados, 
em especial, o cigarro.

Os municípios com maior 
aumento do mercado ilegal 
de cigarros, em Mato Grosso, 
são Cuiabá, Várzea Grande, 
Barra do Garças, Sorriso e 
Rondonópolis. Em nível na-
cional, Mato Grosso do Sul, 
Paraná e São Paulo represen-
tam 70% do total de cigarros 
apreendidos.

De acordo com o levanta-
mento, as principais causas 
para a ocorrência do crime e 
absorção do produto ilegal, 
são a alta carga tributária e a 
tolerância em relação ao cri-

me de descaminho.
Os fatores que dificultariam 

o crescimento do comércio 
ilegal de cigarros, segundo o 
Instituto seriam a revisão de 
tributos e de leis (no tocante 
às punições aos envolvidos 
neste tipo de crime), aumento 
da fiscalização, por meio dos 
investimentos em segurança 
pública (através da aquisição 
de equipamentos, integração 
entre as forças de segurança 
e na carreira do profissional).

Embora haja um consumo 
significativo em Mato Grosso, 
o Instituto esclarece que o es-
tado não faz parte da rota de 
contrabando, já que a maior 
parte dos produtos contra-
bandeados são oriundos do 
Paraguai. No caso de Mato 
Grosso, a fronteira é com a 
Bolívia e, de acordo com o 
Grupo Especial de Fronteira 
(Gefron), o principal proble-
ma na região fronteiriça é o 
tráfico de drogas.

CONTRABANDO
OU DESCAMINHO?
Classificar o crime (entra-

da irregular de cigarros no 
país) como contrabando ou 
descaminho exige análise. 
Pois bem. O cigarro, apesar 

DO EXTERIOR | Municípios com maior aumento do mercado ilegal são Cuiabá, Várzea Grande, Barra do Garças, Sorriso e Rondonópolis
Foto: PRF-Mt
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SINOP

UCT precisa de doadores de sangue tipos O+ e O-

GRUPO PRIORITÁRIO

Baixa procura pela vacina contra a Influenza preocupa

DIAMANTINO

Acusado de assassinar a namorada
diz que crime “foi brincadeira”

RECURSOS MUNICIPAIS

Investimento na frota
própria de maquinários

Foto: assessoRia

Maquinários tiveram custo de R$ 900 mil 

Doação pode ser feita na UCT, anexo ao Hospital Regional 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Unidade de Coleta e 
Transfusão de Sangue de Si-
nop (UCT) está necessitando, 
com urgência, de doação de 
sangue nas tipagens O, posi-
tivo e negativo. Os doadores 
devem procurar a UCT, que 
está localizada na Rua das 
Amendoeiras, anexo ao Hos-
pital Regional de Sinop, das 
7h às 12h.

Qualquer pessoa que 
esteja bem de saúde, na faixa 
etária de 16 a 69 anos pode 
ser um doador de sangue. Os 
interessados em doar sangue 
devem comparecer ao UCT, 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Rondonópolis registrou 
uma baixa procura pelas do-
ses de vacinas, contra a gripe 
Influenza, por crianças, tra-
balhadores da área de saúde 
e professores de ensino bá-
sico e superior, que fazem 
parte do grupo prioritário 
da Campanha Nacional de 
Vacinação contra Influenza, 
segundo registros da Secre-

DA REPORTAGEM

Entony Enrique Ferreira 
da Silva Felix, 18 anos, acusa-
do de assassinar a namorada 
Thaays Almeida Silva, 18, na 
última sexta (17), em Diaman-
tino, postou em uma rede 
social que o crime “foi uma 
brincadeira” e pede descul-
pas pelo que fez. Conforme 
a polícia, ele telefonou para 
o quartel da PM dizendo que 

DA REPORTAGEM

A prefeita de Sinop, 
Rosana Martinelli (PR), este-
ve na sede da Secretaria de 
Obras e Serviços Urbanos, na 
terça (21), para entregar aos 
servidores três novos ma-
quinários. O objetivo é ga-
rantir ainda mais qualidade 
aos serviços prestados pelo 
município. O valor total do 
investimento é de aproxima-
damente R$ 900 mil, sendo a 
maior parte de recursos pró-
prios. “São dois rolos com-
pactadores que vão auxiliar 
no trabalho das estradas vici-
nais, não só colocando o cas-
calho, mas sim com um tra-
balho de compactação com 
esses rolos para durar mais. 
Queremos fazer um trabalho 
de levantamento em todas as 
estradas vicinais, nos prepa-
rando para as próximas chu-
vas e que também não tenha-
mos problema no período da 

safra”, destacou a prefeita.
Foram comprados pelo 

município dois rolos com-
pactadores, sendo um no 
valor de R$ 300 mil e o se-
gundo que possui kit pata de 
R$ 330 mil, ambos adquiri-
dos com recursos próprios. A 
retroescavadeira custou aos 
cofres públicos aproximada-
mente R$ 250 mil, sendo por 
meio de convênio com o Mi-
nistério da Agricultura, com 
parceria da Secretaria de De-
senvolvimento Econômico.

“Vão auxiliar no traba-
lho de levantamento das es-
tradas, preparação de base e 
sub-base na preparação para 
obras de asfalto nas ruas da 
cidade. É de grande valia es-
ses dois rolos e mostra que a 
prefeita tem o entendimento 
de que esses equipamentos 
são importantes para Secre-
taria de Obras”, considerou 
o secretário de Obras, Daniel 
Brolese.

munidos de um documento 
pessoal com foto, estar com 
peso superior a 50 kg.

Não ir doar em jejum, 
não ingerir bebida alcoóli-
ca nas 12 horas anteriores à 
doação, evitar fumar duas 
horas antes e evitar ingerir 
alimentos gordurosos.

Segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 
ato de doar sangue, pode sal-
var até três vidas, isso porque 
todo sangue doado é separa-
do em diferentes compo-
nentes (hemácias, plaquetas, 
plasma e outros), e assim 
pode beneficiar mais de uma 
paciente com apenas uma 
unidade coletada.

taria Municipal de Saúde. 
Magda Rosa, enfermeira da 
Vigilância Epidemiológica 
reforça que a ausência des-
ses públicos às unidades de 
saúde é grave, já que a gripe 
pode matar.

Um relatório parcial 
disponibilizado na sexta-
-feira (17), aponta que lide-
ram a frequência para tomar 
a vacina as puérperas, que já 
atingiram 100% da meta para 
esse nicho, seguidas das ges-

queria se entregar à polícia 
no cemitério da cidade, onde 
o corpo da vítima tinha sido 
enterrado. No entanto, quan-
do os policiais chegaram ao 
cemitério, ele fugiu e se es-
condeu em uma casa vizinha. 
A polícia voltou ao quartel e 
recebeu uma ligação denun-
ciando a localização dele. 
Quando a PM chegou na casa, 
ele saiu debaixo de um carro, 
onde estava escondido, e dis-

de causar males à saúde, é de 
uso permitido no Brasil, ou 
seja, está no rol das drogas 
consideradas lícitas. Seu uso e 
comercialização submetem-
-se, no entanto, a regulamen-
tações próprias, que tratam 
desde a vedação de seu uso 
em ambientes fechados, dos 
limites para sua propaganda 
comercial, até as regras pró-
prias relacionadas ao comér-
cio exterior.

Há algumas vedações quan-
to à importação e à exporta-
ção. Ou seja, dentre as regula-
mentações existentes sobre o 
fumo, algumas delas voltam-
-se ao controle de seu tráfe-
go no âmbito do comércio 
exterior. Não se pode trazer 
ao Brasil cigarro de marca 
que não seja comercializada 
no país de origem da merca-
doria. A questão intrínseca é: 
qual o motivo de, na origem, 
não ocorrer a comercialização 
de um produto que querem, 
então, inserir no nosso país? 
Assim, tal importação é proi-
bida.

Pela leitura dos atuais arti-
gos 334 e 334-A, do Código 
Penal, alterados pela Lei nº 
13.008/2014, percebe-se que a 
conduta de importar cigarros 

GOSTARIA, 
MAS NÃO DÁ...
A Ao defender que o Governo 

não tem condições de atender aos 
pedidos dos servidores da Educação, 
que devem entrar em greve a partir 
de segunda-feira (27), o secretário de 
Fazenda Rogério Gallo disse que, se 
pudesse, concederia aumento para 
a classe. E citou uma professora que 
teve na infância. “Não podemos, neste 
momento, tomar decisões populistas. 
E a verdade, neste momento, é que eu 
gostaria muito de dar um aumento 
para a professora Lia, que foi minha 
professora do pré em Mirassol do Oes-
te. Mas, agora, não é possível”, disse.

HOSPITAL DO CÂNCER 
PEDE AJUDA...
O Hospital de Câncer de Mato Grosso (HCanMT) 

precisa da ajuda dos mato-grossenses. A Instituição 
filantrópica está precisando urgentemente de doação 
de fraldas adulto M, G e XG. Segundo o Setor de Far-
mácia do Hospital o estoque das fraldas está zerado e 
muitos pacientes podem ficar sem o item. Além das 
fraldas, o HCanMT precisa da doação dos seguintes 
alimentos: leite integral, leite desnatado, água de coco 
em caixa ou engarrafada, achocolatado pronto, fubá e 
café. Quem puder ajudar o HCanMT basta levar a do-
ação até o Setor de Captação do Hospital de segunda 
e sexta-feira das 7h às 18h (não fecha para o almoço) 
e sábado das 7h30 às 11h30. Mais informações pelos 
telefones (65) 3648-7567, (65) 3648-7540, (65) 98435-
0386 ou pelo e-mail di@hcancer.com.br.

RECURSOS 
EM BRASÍLIA
O prefeito de Colíder, Noboru To-
miyoshi, está em Brasília para acelerar 
a liberação dos recursos federais atra-
vés de emenda parlamentar de autoria 
do senador Wellington Fagundes. O 
dinheiro é destinado para a pavimen-
tação asfáltica do bairro Bom Jesus. 
A participação financeira do governo 
federal no convênio é de R$ 600 mil. 
O governo municipal contribuirá com 
uma contrapartida de quase R$ 480 
mil.Noboru solicitou a intermediação 
da equipe de Wellington Fagundes 
junto ao Ministério das Cidades para 
agilizar a liberação do dinheiro.

Divulgação

tantes, com 91,27%, dos ido-
sos, que estão com 94,48% e 
dos portadores de doenças 
crônicas, cuja adesão é de 
84,22%.

Por outro lado, o índice 
de presença de outros seg-
mentos do público prioritá-
rio para se vacinar tem sido 
pequeno. Somente 57,77% 
da parcela de professores, 
62,48% das crianças e 74,62% 
dos trabalhadores da saúde 
tomaram a dose. Faltando 

parou tiros contra os agentes. 
Nisso, os policiais revidaram 
e acertaram quatro disparos 
contra ele. Entony estava ar-
mado com um revólver 38. A 
PM chamou uma ambulância 
para socorrê-lo, mas como 
estava sangrando muito os 
policiais decidiram levá-lo ao 
pronto-atendimento na via-
tura. Ele recebeu atendimen-
to na unidade de saúde, mas 
deve ser transferido para um 

apenas 11 dias para o fim da 
mobilização nacional, é im-
portante que aqueles que es-
tão enquadrados dentro do 
público-alvo da campanha e 
ainda não se imunizaram se 
encaminhem o quanto antes 
a um posto de saúde para re-
ceber a aplicação.

As unidades de saúde 
estão abertas das 7h às 11h e 
das 13h às 17 horas. A Cam-
panha contra Gripe termina 
em 31 de maio. 

hospital em Cuiabá. Os dis-
paros acertaram os braços, o 
ombro e a região cervical do 
suspeito do crime. A polícia 
suspeita que ele estivesse re-
cebendo apoio de uma pes-
soa, que está sendo procura-
da. Segundo a Polícia Civil, 
o crime se enquadrou como 
feminícidio, já que eram na-
morados. Entony tinha várias 
passagens pela polícia por trá-
fico e roubo.

de marca que não seja comer-
cializada no país de origem 
enquadra-se no delito de con-
trabando (artigo 334-A – “Im-
portar ou exportar mercado-
ria proibida”).

Porém, por vezes, a impor-
tação ou exportação do cigar-
ro são realizadas irregular-
mente, sem que seja o caso de 
uma vedação legal quanto à 
mercadoria em si. Pode ocor-
rer, por exemplo, de a impor-
tação ser de cigarro que pode 
ser importado, mas sem o de-
vido pagamento de tributos 

correspondentes à operação 
de comércio exterior.

Nessas situações, não se fala 
em delito de contrabando, 
mas sim de descaminho, tipi-
ficado no artigo 334, do Códi-
go Penal (“Iludir, no todo ou 
em parte, o pagamento de di-
reito ou imposto devido pela 
entrada, pela saída ou pelo 
consumo de mercadoria”).

Assim, para que se avalie 
corretamente sobre qual cri-
me incide o agente que im-
porta ou exporta ilegalmente 
a droga lícita do cigarro, ne-

cessário verificar se a opera-
ção de comércio exterior de 
referida mercadoria está elen-
cada como uma vedação legal 
ou não. Em se tratando de 
proibição constante no texto 
de lei, estaremos diante, em 
tese, do delito de contraban-
do. Por outro lado, caso sejam 
permitidas a importação e 
exportação, sem vedações le-
gais, mas a operação ocorrer 
sem o devido pagamento de 
direito ou imposto respecti-
vos, estaremos, em tese, dian-
te do crime de descaminho.
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Tiveram alta jiló, pimenta-de-cheiro, chuchu e o abacate

Chuva e pragas provocam aumento de
preço do quiabo, chuchu e abacate
DA REPORTAGEM

uem buscou quiabo em 
feiras e supermercados nos 
últimos sete dias em Cuiabá 
e Várzea Grande se assustou 
com o preço do produto. O 
legume acumulou alta de 
165% no preço na Central de 
Abastecimento de Cuiabá, 
que comercializa hortifru-
tigranjeiros no atacado e no 
varejo para restaurantes, su-
permercados e feiras livres 
de diversos bairros das duas 
cidades. 

Na semana passada, de 
acordo com a pesquisa de 
preços divulgada pela Secre-
taria de Estado de Agricultura 
Familiar (Seaf), a caixa com 
14 kg do quiabo era comer-
cializada a R$ 15. 

Na terça-feira (21) essa mes-
ma quantidade está ao preço 
de R$ 40. Nas gôndolas dos 
supermercados o preço mé-
dio por quilo do legume está 
R$ 12,90.

As constantes chuvas e a 
incidência de pragas provo-
caram queda no estoque do 
legume, provocando assim, 
segundo a Seaf, a alta nos 
preços do quiabo e de mais 
outros quatro itens pesquisa-
dos pelo órgão estadual.

Tiveram alta também no 
valor de comercialização o 
jiló, a pimenta-de-cheiro, o 
chuchu e o abacate. De R$ 20, 
o preço da caixa com 15 kg 
do jiló duplicou para R$ 40. 
Já a pimenta-de-cheiro subiu 
54%, passando de R$ 65 a cai-
xa com 8 kg para R$ 100.

REFLEXO | Em contrapartida, pesquisa mostra que tomate teve baixa no preço recentemente
Foto: Luciana cury

Ainda no levantamento, em 
sete dias o chuchu saltou de 
R$ 20 para R$ 30 a caixa com 
21 kg, representando uma alta 
de 50%. Já o abacate acumu-
lou o acréscimo de 20% no 

preço comercializado, ao ser 
vendido 60 em vez de R$ 50, 
como na terça passada.

O tomate, um dos grandes 
vilões da inflação e sempre 
presente com alta no Índi-

ce de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), surpreendeu 
nesta semana. A fruta reduziu 
15% no seu valor de comercia-
lização. Passou de R$ 100 a 
caixa com 20 kg para R$ 85.

S.F.ARAGUAIA

Cadela de 
7 anos adota 
3 gatinhos
DA REPORTAGEM

Uma cadela que nunca 
havia dado cria adotou três 
gatinhos que estavam aban-
donados e está amamen-
tando-os. Rhadija mora em 
São Félix do Araguaia com a 
dona, a bióloga Alzira Cris-
thina Bandeira Setúbal, e tem 
7 anos de idade.

Alzira conta que adotou 
os filhotes porque tem uma 
gata que recentemente teve 
filhotes e acreditou que ela 
pudesse amamentá-los. No 
entanto, a gata rejeitou os ga-
tinhos. Então, ela começou a 
alimentá-los, dando leite em 
uma seringa.

Ela notou que a Rhadija, 
a cadela ficava inquieta e se 
incomoda com os gatinhos. 
Um dia chegou do trabalho e 
viu que a cadela estava ama-
mentando os gatinhos. Ficou 
surpresa, porque ela nunca 
tinha dado cria. 

“Acredito que foi extin-
to animal e o interessante é 
que a Rhadija nunca foi mãe. 
Fiquei encantada, pois adoro 

animal, mas como bióloga 
sou suspeita”, brincou Alzira.

Segundo ela, o orga-
nismo da cadela começou a 
produzir o leite porque os 
gatinhos forçaram a ama-
mentação. 

A cadela desenvolveu 
o instinto materno e isso foi 
notado desde o primeiro 
contato, quando ela começou 
a se importar com os filhotes, 
demonstrando inquietude e 
interesse em cuidar deles.

A bióloga disse que 
Rhadija está na família des-
de dezembro de 2011 e que 
a adotou depois da indicação 
de um amigo. Ela já tinha um 
cachorro e queria uma fê-
mea para fazer companhia e 
a adotou. 

Alzira contou que tra-
balha no cartório da cidade e 
adotou os gatinhos no dia 26 
de abril. 

Além dos três gatinhos 
que não possuem nome e 
Rhadija, ela tem o cachorro 
Ozzy, quatro gatos, a Zatara, 
o Cérebro, o Zayron e a Mor-
gana.


