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SINOP

Partida
festiva
conta com
Fransérgio

No último domingo, foi re-
alizado um jogo festivo entre os 
“Amigos do Fransérgio” contra 
a “Associação Parças”. O evento 
foi uma iniciativa do próprio 
jogador, junto a amigos que ele 
possui em Sinop. Fransérgio 
hoje é um dos principais joga-
dores do Braga, que terminou 
em 4º lugar no Campeonato 
Português.
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Van com
atletas de
futsal tomba
na BR-163
Uma van com jogadores de futsal 
tombou no domingo (26) na BR-
163 em Sorriso. De acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal (PRF), 
o acidente teria sido causado por 
um defeito mecânico depois que 
uma mangueira de óleo estourou 
e o motorista perdeu o controle 
do veículo. Um adolescente ficou 
ferido.         Página  - 7

PRF

Divulgação

THiago SloviNSKi

AVIAÇÃO CIVIL

Após melhorias, Sinop terá
um voo extra para Cuiabá
A Azul Linhas Aéreas confirmou voo extra Sinop/Cuiabá para o Aero-
porto João Figueiredo, em Sinop, que começou a operar sábado com 
pouso às 9h40 e decolagem para Cuiabá às 10h10. Atualmente, Sinop 
possui três voos diários para Cuiabá (dois jatos e um ATR).

JoSé RobeRTo goNçalveS
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FLAMENGO

FRACO DESEMPENHO 
DEFENSIVO
Fragilidade defensiva? O Flamengo disputou 30 partidas em 2019 e 
saiu ileso em apenas oito delas. Nas outras 22 partidas, a equipe levou 
27 gols. No Brasileirão, o Fla sofreu gol em todos os seis jogos e tem a 
quinta defesa mais vazada da competição. Página  - 6



Contra o relógio?
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complexidade de se levar trabalho para 
casa. Então. Hoje basta um dispositivo e 
tudo está resolvido. Com essas “facilida-
des perigosas” a gestão de tempo vai se 
degradando, as pessoas “embolam” tra-

balho e vida pessoal 
e, quando percebem, 
não estão tendo tem-
po para mais nada. 
“A culpa é da tecno-
logia”, alguns dizem. 
Eu, sinceramente, 
discordo. Seria o 
mesmo que culpar o 

doce pelo seu excesso de peso. A tecno-
logia está aí para ajudar, mas precisa ser 
bem aproveitada. Não adianta nada ter 
recursos que otimizam a vida e utilizar 
de forma totalmente incorreta. A “culpa”, 
infelizmente, é única e exclusivamente 
do usuário.

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 visitar 
nosso perfil em facebook.com/paginado-
careca. Do mais um grande abraço, e até a 
próxima, se Deus quiser!

Organizar o dia, no mundo moderno, 
é bem mais “complexo” do que em outros 
tempos. Nossas atividades, em partes, po-
dem ser feitas de qualquer lugar, a qual-
quer hora, e isso acaba fazendo com que 
tentemos “aco-
modar” nosso 
dia em horá-
rios que antes 
não seriam uti-
lizados, tam-
bém faz com 
que gastemos 
nosso tempo 
de trabalho com amenidades.

As ferramentas para trabalho, estudo, 
diversão, comunicação pessoal, profissio-
nal e muito mais são exatamente as mes-
mas. Tudo que você vai fazer “esbarra” no 
computador, no celular e na internet. E 
você está lá, trabalhando, quando resolve 
falar com um amigo, dar uma olhada nas 
notícias e, quando percebe, o tempo pas-
sou e não vai dar tempo de fazer tudo que 
precisava.

Mas, em teoria, não existe mais moti-
vo de preocupação. Basta continuar suas 
atividades em casa, à noite, no fim de se-
mana, durante uma reunião chata de fa-
mília. O tempo perdeu suas referências 
sólidas. Imagine, antes da tecnologia, a 
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Com apenas cinco meses de governo, contam-se 
manifestações de rua contra e a favor de Jair Bolsonaro 
(PSL) e sua agenda. As últimas, no domingo (26), trans-
correram sem maiores incidentes violentos e pregações 
antidemocráticas, mas ainda assim reforçam o clima 
precoce de exaltação.

A esta altura, pouco seria possível esperar de uma 
administração além do anúncio dos primeiros planos e 
do início de um diálogo com o eleitorado em geral e o 
Congresso em particular. Dá-se o contrário, entretanto. 
O presidente incita o conflito político, como mais uma 
vez ficou claro com suas declarações em redes sociais, 
por meio das quais, sem dúvida, associou seu prestígio 
aos atos de diversas cidades. Nesse aspecto, o saldo da 
passeata governista ficou entre neutro e negativo.

Não houve fiasco de público, notadamente na ca-
pital paulista. Mas a presença expressiva de cidadãos nas 
ruas a exercer seu direito de expressão —como houve 
até em apoio a Dilma Rousseff, nos estertores do go-
verno petista— nem de longe representa declaração de 
respaldo popular inconteste.

Trata-se antes de evidência da divisão nacional e 
da discórdia até entre movimentos que apoiaram a elei-
ção do presidente. Houve críticas ou insultos mesmo 
entre parlamentares governistas.

Bolsonaro, pois, ficou um tanto mais isolado tam-
bém à direita do espectro político. A manifestação, de 
resto, tende a prejudicar ainda mais a relação com o Le-
gislativo. 

Nos protestos de pautas variadas ouviram-se crí-
ticas insistentes aos partidos do famigerado centrão e 
ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia 
(DEM-RJ), que dá apoio às mais importantes reformas 
econômicas propostas ou pretendidas por Bolsonaro.

O chefe do Executivo prefere o ambiente de cam-
panha eleitoral. Promove a política plebiscitária, a pres-
são de ruas e rede sociais em detrimento da mediação 
institucional e da negociação parlamentar —que chama 
de velha política.  Escreveu neste domingo, em tom 
messiânico, que os manifestantes teriam “o firme pro-
pósito de dar recado àqueles que teimam, com velhas 
práticas, [em] não deixar que esse povo se liberte”.

Nota-se que o mandatário e seu entorno mais ex-
tremista ainda alimentam a ambição de “quebrar o sis-
tema”, uma ideia nebulosa que cria instabilidade políti-
ca e receio de ameaças às instituições.

Bolsonaro não conseguiu demonstração ampla e 
inequívoca de apoio, mas estimulou o espírito de facção 
no país e o clima de mal-estar que obstrui o Congres-
so. No mínimo, contribui para reforçar os motivos do 
impasse político e acentuar a incerteza econômica com 
conflagração ideológica. Nada disso se parece com go-
vernar um país complexo e plural.

Editorial

Bolsonaro e as ruas

Ranking dos Políticos - Facebook

Mas o muro invisível é real e é sólido. E 
ele não repousa nas normas legais ou no po-
der público, mas na intimidade das relações 

sociais: nas famílias, nos círculos de amizade 
e convivência profissional, esportiva, religiosa 
etc. Se fosse um romancista, poderia dividir a 
história desse muro em dois volumes, cada um 
com múltiplos episódios. O primeiro trataria 
das barreiras e do preconceito antes de reali-
zada a adoção; o segundo, depois que a criança 
adotada é recebida na família e começa a con-
viver no seu ambiente social.

Na etapa pré-adoção, a conversa mais fre-
quente é: “Adoção? Vocês têm certeza? Pensem 
bem, para depois não se arrepender”. A essa 
introdução, sempre segue um relato tortuoso 
de final infeliz acerca de uma adoção ocorrida 
em algum lugar e que, segundo o interlocutor, 
“não deu certo”. Depois da adoção, os tijolos do 
muro são colocados pelos que escrutinam o 
comportamento da criança adotada e, diante 
da primeira birra, da disputa pelo brinquedo, de 
um tropeço escolar ou de uma doença, se com-
prazem com expressões do tipo: “Eu já sabia! Eu 
avisei! De onde veio, não podia sair coisa boa 
etc”. Em todos os casos, as intervenções tradu-
zem um sentimento preconceituoso contra a 
adoção, como se os filhos “de sangue” fossem 
sempre virtuosos e os adotados trouxessem 
um insanável defeito de origem. O que pode 
significar “dar certo” na mente dessas pessoas? 
Será que existe no planeta algum filho biológi-
co que nunca tenha feito birra, disputado um 
brinquedo ou causado preocupação aos pais? 
O mais triste é que o preconceito é transmiti-
do por adultos às crianças que convivem com 
os adotados e que muitas vezes expressam 
palavras depreciativas nas salas de aula e nos 
parquinhos infantis. Quando a adoção é inter-
-racial, como no nosso caso, essas pessoas se 
incomodam ainda mais, como que ofendidas 
por verem crianças negras felizes e amadas por 
famílias brancas. O Dia Nacional da Adoção é 
uma boa ocasião para começarmos a derrubar 
esse muro invisível e dizer que adotar é amar e 
que o amor é invencível.

ALFREDO DA MOTA MENEZES É ANALISTA 
POLÍTICO

O muro invisível

FOCO NA SAÚDE
O prefeito Emanuel Pinheiro esteve em 

São Paulo na última semana para participar 
da maior feira de saúde da América Latina, a 
25ª edição da Hospitalar. O chefe do execu-
tivo foi acompanhado do secretário-adjunto 
de Assistência em Saúde, Luiz Gustavo Ra-
boni Palma, secretário-adjunto de Planeja-
mento e Operações, Milton Corrêa da Costa 
Neto e do diretor geral da Empresa Cuiabana 
de Saúde, Alexandre Beloto. A feira é volta-
da para a apresentação de produtos e para 
o desenvolvimento de negócios no setor da 
saúde.

EM ABU DHABI
O Policial Militar do Batalhão da Rotam, 

Adildo Antônio Arruda, conquistou o primei-
ro lugar na categoria master até 90 kg faixa 
roxa da 1º Edição Open de Jiu-jitsu Barra do 
Garças. O policial ficou em sexto lugar en-
tre 67 atletas do mundo todo. A disputa va-
lia uma vaga para o mundial em Abu Dhabi, 
capital dos Emirados Árabes. Adildo é pro-
fessor voluntário de Jiu-Jitsu no projeto so-
cial “Guerreiros Mirins”, da Academia Costa 
Verde. Ele atua no Fórum de Várzea Grande 
e revela que o jiu-jitsu mudou sua forma de 
ver a vida.

CONCENTRAÇÃO
O Sindicato dos Profissionais da Educa-

ção em Mato Grosso, que pararam por tempo 
indeterminado desde ontem (27), realizaram 
ato público em frente à Secretaria de Estado 
de Educação, no CPA, com participação dos 
profissionais da categoria de Cuiabá, Várzea 
Grande e Baixada Cuiabana. No interior, de 
acordo com assessoria, as subsedes também 
organizam mobilizações com objetivo de dar 
publicidade ao início da greve e as pautas 
de reivindicações. Os profissionais cobram 
ações do Governo em relação a Lei da Dobra 
do Poder da Compra e da Revisão Geral Anual 
(RGA). A rede estadual conta com 750 escolas 
que atendem a cerca de 392 mil alunos.

Um grupo de manifestantes realizou, domingo, um ato em apoio ao presi-
dente Jair Bolsonaro, em Cuiabá e em pelo menos outras quatro cidades mato-
-grossenses. Na capital, o grupo estava dividido em carros, caminhões, moto-
cicletas e acompanharam um trio elétrico. A manifestação começou no início 
da tarde, pouco depois de 15h, na Avenida Historiador Rubens de Mendonça 
(CPA), com concentração na região da Praça das Bandeiras, no Centro Político 
Administrativo.

Otimize seu dia, adote rotinas, controle seu tempo e não 
misture vida pessoal e vida profissional. Esse conselho, 
extremamente antigo, está cada vez mais atual e impor-
tante. Não respeitar os horários e limites e “embolar” a 
vida vai fazer com que você tenha péssimos resultados. 
Não vale a pena.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Polícia Militar

LUIZ HENRIQUE LIMA

Neste percurso, conhecemos o vo-
luntariado de organizações de apoio 
à adoção, como a Ampara em Mato 
Grosso e diversas outras pelo país

É mais fácil enfrentar os muros visíveis 
que os invisíveis. Os visíveis podem ser con-
tornados, ultrapassados ou até derrubados. 
Com relação aos invisíveis, isso não é possí-
vel, pois sua existência é desconhecida até o 
momento em que com eles nos chocamos.

No Brasil, há muitos muros visíveis que 
obstruem o exercício da cidadania e o respei-
to aos direitos humanos, sociais e coletivos. 
Alguns até recentemente eram camuflados, 
mas aos poucos foram sendo descobertos e 
denunciados. A existência de tais muros pro-
voca exclusão, violência e infelicidade. Por 
isso, devem ser incessantemente combatidos. 
São os muros do racismo, do machismo, da ho-
mofobia e de outras espécies de intolerância e 
discriminação. Mas existem também os mu-
ros invisíveis, somente percebidos por aqueles 
que lhes sofrem as consequências. É sobre um 
deles que trataremos hoje no Dia Nacional da 
Adoção. É impressionante constatar como são 
arraigados certos preconceitos culturais rela-
tivos à adoção e que compõem um grande e só-
lido muro invisível. Como pai adotivo, esbarro 
o tempo todo contra esse muro, razão pela qual 
já o conheço um pouco e sinto-me no dever de 
apresentá-lo aos que ainda o ignoram.

Hoje no Brasil o processo de adoção é con-
duzido com extrema seriedade e respeito aos 
direitos e à individualidade das crianças e 
adolescentes. Conheci no Poder Judiciário e 
no Ministério Público autoridades e servido-
res não apenas qualificados profissionalmen-
te como profundamente comprometidos para 
a condução justa, célere e humana dos proces-
sos de adoção. No processo de habilitação para 
a adoção, passamos por várias etapas de pre-
paração e fomos avaliados por múltiplos pro-
fissionais até sermos considerados aptos a ser 
adotantes. Neste percurso, conhecemos o vo-
luntariado de organizações de apoio à adoção, 
como a Ampara em Mato Grosso e diversas 
outras pelo país. Que trabalho dedicado e ad-
mirável desenvolvem! A limitação de recursos 
é fartamente vencida pelo entusiasmo, dispo-
sição para o trabalho e amor à causa.

IMAGEM DO DIA

“Promove a política plebiscitária, a 
pressão de ruas e rede sociais em 
detrimento da mediação institucional 
e da negociação parlamentar

“

 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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Quem não fizer a revisão terá título cancelado 

Manifestantes se reuniram no Centro Político Administrativo de 
Cuiabá 

Foto: Divulgação

Foto: Polícia Militar

Presidente Bolsonaro e o risco de “recall” 

Foto: agência EstaDo

RECALL PRESIDENCIAL

Congresso discute 
PEC que  possibilita 
revogar mandato
CLEMESON SM

clemersonsm@msn.com

O Congresso Nacional 
se prepara para discutir a 
votação de uma Proposta de 
Emenda à Constituição que 
possibilita através de refe-
rendo popular, a revogação 
do mandato do presidente 
da República sem a necessi-
dade de impeachment.

Alas de parlamentares 
estão preocupados com que 
a crise política possa atrapa-
lhar o andamento do país.

Hoje, o colégio de líde-
res discute essa possibilidade 
que está sendo proposta pelo 
senador tucano, Antônio 
Anastasia de Minas Gerais. 
A PEC já conta com a simpa-
tia do presidente do Senado 
Federal, Davi Alcolumbre 
(DEM-AP), além dos senado-
res do MDB, PP e PSDB.

O texto da proposta diz 
que em caso de descrédito 
de confiança ao trabalho o 
presidente da República, o 

Congresso teria poderes para 
convocar referendo popular, 
e bastaria, no mínimo 10% da 
aceitação dos eleitores que 
compareceram na eleição 
presidencial mais recente 
para que a consultado seja 
formalizada.

O projeto que já está 
pronto para ir à votação no 
plenário do Senado, caso seja 
aprovado pelos senadores a 
proposta vai para a Câmara.

Como se trata de uma 
emenda constitucional, Bol-
sonaro não tem poder de 
veto, diferentemente do que 
ocorre com projetos de lei 
ordinários. Apenas uma de-
cisão do Supremo apontan-
do alguma inconstituciona-
lidade poderia anular o ato 
que levaria ao referendo.

Para ser aprovada, a 
proposta de “recall” do pre-
sidente precisa do aval de 
três quintos do Senado (49 
senadores) e da Câmara (308 
deputados). São necessárias 
duas votações em cada Casa.

DIVULGAÇÃO

VOLTA LOGO 
BOTELHO...
Janaína Riva (MDB) já sente na pele 

o peso da responsabilidade de comandar a 
Assembleia Legislativa. A deputada revelou 
que sofre desgaste físico e psicológico. Em 
pouco mais de um mês, disse, já perdeu cin-
co quilos. “Nunca cheguei a sentir tanta fal-
ta do [Eduardo] Botelho na minha vida, como 
estou sentindo agora”, disse Janaína. A li-
cença do presidente é de 120 dias, mas ele 
deve voltar em junho.  A deputada disse tor-
cer para que Botelho “volte logo” e antecipou 
que, ao término do exercício da presidência, 
vai se licenciar para “descansar”. Janaína 
revelou, recentemente, que seu sonho é ser 
governadora do Estado.

O IMPÉRIO 
CONTRA-ATACA...
Deu na coluna Radar da revista 

Veja: Em regime semi-aberto, o ex-
-governador do Mato Grosso Silval 
Barbosa planeja adquirir uma rádio 
de Cuiabá. Ele escalou os filhos Ro-
drigo e Ricardo para fechar o negó-
cio. A estação vai se somar a outras 
73 emissoras de rádio e TV que Silval 
possui no estado. Silval cumpre pena 
nos regimes fechado e domiciliar há 
três anos por ter chefiado uma organi-
zação criminosa que roubou mais de 
R$ 1 bilhão dos cofres públicos. Ele é 
dono ainda de empresas no setor de 
mineração e agropecuária.”

EM TOM DE 
AMEAÇA...
O deputado estadual João Batista (Pros), 

ligado ao Sindicato dos Agentes Penitenciários 
do Estado (Sindspen), afirmou que uma greve 
geral em Mato Grosso é uma “questão de tempo” 
se o Governo do Estado não cumprir repasses 
aos servidores previstos em lei. Segundo ele, o 
pagamento da Revisão Geral Anual (RGA) a todo 
o funcionalismo e a lei da dobra salarial aos pro-
fissionais da Educação possuem garantias le-
gais. “Eu acredito que outros sindicatos podem 
seguir a greve da Educação. Várias outras cate-
gorias já se pronunciaram que é só questão de 
tempo. Que se o Governo não cumprir a lei que 
dá direito a RGA, estão se mobilizando, fazendo 
suas assembleias”, alertou.

TÍTULO ELEITORAL

13 cidades passarão 
por revisão 
biométrica em MT

EM MATO GROSSO

Manifestantes foram às ruas 
no domingo apoiar Bolsonaro

DA REPORTAGEM

A Justiça Eleitoral apre-
sentou novo calendário para 
a realização da revisão bio-
métrica em 13 municípios do 
Estado de Mato Grosso.

Os moradores dessas 
localidades indicadas pelo 
TRE-MT, deverão procurar 
aos postos de atendimen-
to de suas zonas eleitorais, 
com a finalidade de atualizar 
o cadastro com a coleta de 
digitais. Ao todo o Tribunal 
Regional Eleitoral pretende 
atingir com a ação, 105,3 mil 
eleitores, o que corresponde 
a 5% do eleitoral mato-gros-
sense. Atualmente, dos 2,1 
milhões de eleitores mato-
-grossenses, 1,5 milhão já foi 
cadastrado biometricamen-

DA REPORTAGEM

O domingo (27) foi 
marcado pelos manifestos 
que ocorreram em várias ci-
dades do Brasil, inclusive em 
Mato Grosso. Em Cuiabá, 
os manifestantes saíram as 
ruas em defesa do governo 
do presidente Jair Bolsona-
ro (PSL). A senadora Selma 
Arruda (PSL), do ex-vice-
-governador Carlos Fávaro 
(PSD), foram um dos políti-
cos que marcaram presença 
na manifestação. O ato teve 
como objetivo demonstrar 
o apoio dos eleitores ao go-
verno Bolsonaro. Na capital, 
o grupo estava dividido em 
carros, caminhões, moto-
cicletas e acompanharam 
um trio elétrico. A manifes-
tação começou no início da 
tarde, pouco depois de 15h, 

te, o que representa 70% do 
total. Para fazer a revisão 
com cadastro biométrico o 
eleitor deve apresentar um 
documento oficial de iden-
tificação (RG, CNH, carteira 
de trabalho, carteira profis-
sional, dentre outros defini-
dos em lei), e comprovante 
de residência (conta de luz, 
água, telefone, boleto de 
IPTU, contrato de aluguel, 
dentre outros definidos pelo 
Juiz Eleitoral).

As cidades mato-gros-
senses que passaram pela 
Revisão Biométrica são: Co-
triguaçu, Porto Alegre do 
Norte, Vila Rica, Alto Garças, 
Dom Aquino, Alto Taquari, 
Paranaíta, Tapurah, Matupá, 
Nova Olímpia, Juscimeira, 
Itiquira, Santa Rita do Trive-

na Avenida Historiador Ru-
bens de Mendonça (CPA), 
com concentração na região 
da Praça das Bandeiras, no 
Centro Político Administra-
tivo. O ato encerrou no iní-
cio da noite, após as 18h. Em 
Rondonópolis, um grupo de 
manifestantes fez um pro-
testo a favor de Bolsonaro 
no período da tarde na Ave-
nida Lions internacional. A 
PM informou que entre 2,5 
mil a 3 mil pessoas partici-
param em Rondonópolis. Os 
manifestantes não disseram 
quantas pessoas estavam no 
ato. Em Sorriso, a 420 km de 
Cuiabá, moradores fizeram 
uma caminhada em defe-
sa de Bolsonaro, a favor da 
Reforma da Previdência, a 
favor do pacote anticrimes, 
pela Lava Jato.Os manifes-
tantes calcularam que 150 

Sede da Controladoria Geral do Estado de MT 

CGE e TCE passarão pente 
fino em Folha de pagamento 
DA REPORTAGEM

A Controladoria Geral 
do Estado (CGE-MT) e o Tri-
bunal de Contas do Estado 
(TCE-MT) vão realizar au-
ditoria conjunta, de nature-
za operacional, na folha de 
pagamento do Governo de 
Mato Grosso. A finalidade é 
analisar o desempenho da 
política de administração de 
agentes públicos do Estado 
em relação às normas, à eco-
nomicidade, ao alcance dos 
objetivos estratégicos e às 
melhores práticas de gestão 
de pessoas da administração 
pública.  

Todas as etapas da au-
ditoria serão desenvolvi-
das em conjunto: seleção 
do objeto, planejamento, 
execução e elaboração do 
relatório. O trabalho será 
desenvolvimento com base 
nas auditorias de conformi-
dade (voltadas à avaliação do 
cumprimento dos requisitos 
legais) mais recentes realiza-
das pela CGE e pelo TCE na 
área de gestão de pessoas. “O 
volume de recursos públicos 

a ser fiscalizado é grande, 
mas, quando cada órgão de 
controle atua sozinho, não 
consegue ver tudo. Os ór-
gãos de controle precisam 
unir forças e estar coordena-
dos para evitar retrabalhos. 
Atuar em rede fortalece a 
serviço público”, destacou o 
secretário-controlador geral 
do Estado, Emerson Hideki 
Hayashida.

A partir do diagnóstico 
levantado, a auditoria se vol-
tará também à proposição de 
medidas de aprimoramento 
da gestão da folha de pes-
soal, a maior despesa do or-
çamento estadual. “A ideia é 
fazermos um trabalho mais 
macro e gerencial, e não so-
mente analisar a conformi-
dade de rubricas específicas, 
como nas últimas auditorias 
realizadas na gestão de pes-
soal”, ressaltou a superinten-
dente de Auditoria Progra-
mada da CGE-MT, Leliane 
Santana.

O cronograma anual 
de auditoria da CGE já pre-
via a realização de avaliação 

SERVIDORES PÚBLICOS | Ação conjunta dos órgãos de controle é inédita em Mato Grosso
Foto: Divulgação

lato. Quem não comparecer 
terá o título eleitoral can-
celado. Para reforçar ainda 
mais o cadastramento bio-
métrico em todo o estado, o 
procedimento terá início em 
outros nove municípios, mas 
sem obrigação.

O eleitor com o título 
cancelado não poderá: se ins-
crever em concurso ou prova 
para cargo ou função públi-

ca, investir-se ou empossar-
-se neles; obter passaporte 
ou carteira de identidade; re-
novar matrícula em estabe-
lecimento de ensino oficial 
ou fiscalizado pelo governo; 
e participar de concorrência 
pública ou administrativa da 
União, dos estados, dos ter-
ritórios, do Distrito Federal 
ou dos municípios, ou das 
respectivas autarquias.

da eficiência e efetividade 
das despesas com pessoal do 
Poder Executivo. No mesmo 
sentido, o plano de trabalho 
do TCE. 

Por isso, a equipe téc-
nica do TCE submeteu pro-
posta de atuação conjunta ao 
corpo deliberativo de gestão 
do Tribunal. “O colegiado 
aprovou a proposição, cuja 
ideia é que o trabalho tenha 
impacto social relevante”, 
comentou o secretário de 
Controle Externo de Atos de 
Pessoal do TCE-MT, Osiel 
Mendes de Oliveira.

A auditoria deve fun-
cionar como piloto de atu-
ação conjunta entre o TCE 
e a CGE. “Será uma inicia-
tiva inédita, de valor públi-
co agregado, já que até hoje 
os dois órgãos não fizeram 
trabalho em conjunto, do 
planejamento à produção 
de relatório, embora já te-
nham compartilhado dados 
e informações”, ressaltou a 
secretária de Métodos e De-
senvolvimento do Controle 
Externo do TCE-MT, Môni-
ca Acendino.

pessoas participaram do ato. 
A polícia não deu estimati-
va. Eles caminharam pelas 
ruas do Centro de Sorriso. 
Em Sinop, os manifestantes 
se concentraram na praça 

da Bíblia e caminharam pela 
avenida principal da cidade, 
a Júlio Campos, e caminha-
ram até a praça Plínio Calle-
garo. Cerca de 5 mil pessoas 
participaram da passeata.
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CHARGE DO DIA

Mulher afirma ser mãe biológica de 
Safadão, pede encontro e cantor reage
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Anitta abre o jogo em 
entrevista e confirma ter 
ficado com Maluma!

Já tem um tempo que está rolando uma re-
aproximação de Anitta e Maluma, que tinham 
se afastado. Tanto que no início deste mês os 
dois trocaram declarações nas redes sociais. 
Neste final de semana, a cantora falou sobre 
o amigo em uma entrevista e acabou confir-
mando que eles já tiveram algo além da ami-
zade!  + Anitta explica bronca em criança no 
casamento de Carlinhos Maia

Em entrevista à CNN Argentina, Anitta 
contou que chegou até Maluma para propor 
a parceria musical via internet, que é o modo 
pelo qual ela busca as pessoas com quem quer 
trabalhar. O entrevistador, então, pergunta o 
que ela queria fazer com Maluma e aí a can-
tora abre o jogo: “Trabalhar. Não só isso, por-
que ele é gato, então eu queria mais”. E quan-
do questionada se conseguiu o que desejava, 
Anitta confirma: “Sim. Passei muito bem”. 

TV  e Entretenimento

Wesley Safadão foi surpreendido ao descobrir 
uma mulher que diz ser sua mãe biológica no Ins-
tagram. Em vídeo postado pelo perfil do Instagram 
“Alfinetei”, o forrozeiro, com planos de casa nos Es-
tados Unidos, tomou conhecimento da história de 
Vazunia, que relatou ter engravidado aos 15 anos e, 
após ter o bebê, entregou para uma outra família. 
Em vídeo, a moça afirma estar disposta a conhecer 
o cantor. “Gente, eu peço ajuda a vocês. Pelo amor de 
Deus, não vá pensar que vocês vão pagar algum pre-
ço por me ajudar, prometo deixar claro que sou eu 
que estou pedindo ajuda. Eu só quero uma chance 
para contar minha história e poder encontrar o meu 
filho. É só isso que eu quero! Desde 2015 que estou 
com esta dúvida. Meu coração está partido sem sa-
ber a verdade, é muito triste”, pediu.

Na manhã desta segunda-feira (27), ao se depa-
rar com o vídeo, Wesley Safadão reagiu com alguns 
emoctions de risada e ironizou: “Alguém avisa pra 
essa moça que minha família já é grande demais”. 
“Semana começou boa! Já ganhei outra mãe?”, per-
guntou ele em outro comentário. Disposta a encon-
trar o filho biológico, a mulher ainda sugeriu exame 
de DNA: “Eu só tiro isso de meu coração se um dia eu 
conseguir fazer um DNA. Se eu fizer um DNA e der er-
rado, aí eu nunca mais falo em nome do Wesley. Mas 
se isso não acontecer, vai ficar sempre essa dúvida, 
entendeu? E olha, eu não vou pela aparência, eu só 
acredito pelo DNA. Se alguém chegar assim e falar: 
‘Mulher, mas ele é a cara dos irmãos, não tem nada 
haver com você’. Mesmo assim eu não vou acredi-
tar. Vocês me entenderam? Para mim, só com DNA, 
mas se esse DNA dizer ‘não é’, aí pronto! Prometo a 
vocês que volto a dizer que fui enganada”, disse. Pai 
de Yhudy, Liz e Dom, o artista combinou look com 
a família para curtir um arraiá neste domingo (26). 

Ex de Mileide Mihaile, o cantor está sendo pro-
cessado pela influencer por calúnia, injúria e difa-
mação, além de uma indenização de R$ 900 mil por 
danos morais. “Eu quero que as pessoas gostem de 
mim como artista, a minha vida pessoal é outra coi-
sa. Não sou perfeito, busco ser melhor a cada dia. 
Se tem alguma coisa que não fica claro, a verdade 
sempre aparece”, disse em entrevista. Namorando o 
cantor Wallas Arrais, a empresária dançou e cantou 
hit de Safadão em casamento de luxo do humorista 
Carlinhos Maia e Lucas Guimarães.
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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-Operadora de Caixa para boutique mas-
culina, com experiência;
4-Cozinheira Gourmet, para trabalhar perío-
do noturno, com experiência;
5-Assistente Comercial, feminino, superior 
completo, experiência;
6-Auxiliar de Escritório, masculino, CNH 
AB, com experiência;
7-Auxiliar de Mecânico, com experiência;
8-Técnico em Refrigeração, com experiên-
cia, para o município de Sorriso – MT;
9-Auxiliar para o setor de Refrigeração, 
com CNH;
10-Vaqueiro, com experiência e referência;
11-Vendas, com experiência em artigos 
esportivos;
12-Montadores com experiência em esqua-
dro, nivelação, colocar pilar e cobertura.
13-Vendedor Externo, com CNH AB, veículo 
próprio e disponibilidade para viagens;
14-Caseiro, com experiência, para o muni-
cípio de Poconé – MT;
15-Operador de Máquinas Router, com 
experiência;
16-Operadora de Caixa, com experiência;
17-Pessoa com Deficiência;
18-Representante Comercial, com experi-
ência;
19-Técnico em Enfermagem;
20-Técnico em Enfermagem para UTI Neo;
21-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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível 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 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência 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 dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino 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 expe-
riência;
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 experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, 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 
experiência;
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 mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível 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 FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

BERTUOL CEREAIS LTDA, CNPJ 10.609.026/0001-95 
torna público que está alterando a sua razão social para 
BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 
05.644.974/0003-93, a qual fará uso do licenciamento am-
biental concedido através da LO nº 058/2019 e do PT nº 
088/SAMA/SORRISO/2019 para atividade de armazéns 
gerais - emissão de warrant, vigente até 22/02/2022. O 
empreendimento se localiza junto a MT-487, Km 01, en-
troncamento com a BR-163, zona rural, Sorriso/MT. NÃO 
FOI determinado EIA/RIMA.

O MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS –MT , 
CNPJ 24.772.287/0001-36 estabelecida na Avenida Mato 
Grosso, Centro, CEP 78.360-000, no município de Campo 
Novo do Parecis - MT, Torna Público que requereu junto 
a SEMA - Secretaria de Estado do Meio Ambiente/MT a 
Licença Prévia - LP e Licença de Instalação - LI referente 
ao PROJETO/OBRA DE INFRAESTRUTURA DE PAVI-
MENTAÇÃO ASFÁLTICA DE ESTRADA NO MUNICÍPIO 
DE CAMPO NOVO DO PARECIS-MT. Trecho localizado na 
rodovia municipal Linha Santa Maria (trecho – entre o KM 
88 da BR-364 e o KM 60 da Linha Santa Maria –Totalizando 
aproximadamente 60,00 Km, com largura de 7,00 metros 
de Pista de Rolamento e 1,30 metros de Acostamento, não 
foi determinado EIA/RIMA.

V.P. MADEIRAS LTDA, CNPJ: 32.948.813/0001-02 torna 
público que requereu a SEMA - Secretaria Estadual do 
Meio Ambiente, a mudança de razão Social da Licença de 
Operação – LO para atividade de Serraria Com Desdobra-
mento de madeira localizada no município de Juína - MT. 
Não EIA/RIMA. 

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 
05.644.974/0003-93 torna público que está alterando sua 
razão social para BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILI-
ZANTES LTDA, CNPJ 05.644.974/0001-21, a qual fará 
uso do licenciamento ambiental concedido através da LO 
nº 454/2018 e do PT nº 701/SAMA/SORRISO/2018 para 
atividade de armazéns gerais - emissão de warrant, vigen-
te até 04/10/2021. O empreendimento se localiza junto a 
BR–163, Km 758, Expansão Urbana, Sorriso/MT. NÃO FOI 
determinado EIA/RIMA.

BERTUOL INDÚSTRIA DE FERTILIZANTES LTDA, CNPJ 
05.644.974/0001-21, torna público que requereu junto à 
SAMA/SORRISO-MT a renovação da Licença de Opera-
ção para atividade de fabricação de adubos e fertilizantes, 
exceto organo-minerais, atividades de pós-colheita e ativi-
dade de armazéns gerais - emissão de warrant, para o em-
preendimento localizado junto a BR–163, Km 758, Expan-
são Urbana, Sorriso/MT. NÃO FOI determinado EIA/RIMA.

VENDAS
LOCAÇÃO / ALUGUEL
KITNET Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 01 quarto, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e 
garagem. Endereço: Rua Sonia 
Maria, nº 12 , Bairro Jardim das 
Azaleias na cidade de Sinop/MT. 
Valor: R$ 500,00 (quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e 
cozinha conjugada, 02 quartos, 
01 banheiro social, 01 área de 
serviço, portão eletrônico e cerca 
elétrica. Endereço: Avenida 
Notre Dame, Quadra 13, Lote 
11, Bairro Residencial Paris na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
apartamento 04. Valor: R$ 750,00 
(setecentos e cinquenta reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e 
cozinha conjugada, 02 quartos, 
01 banheiro social, 01 área de 
serviço e garagem. Endereço: 
Rua dos Pássaros, nº 323, Bairro 
Residencial Nossa Senhora 
Aparecida na cidade de Sinop/MT. 
Disponível apartamento 08. Valor: 
R$ 750,00 (setecentos e cinquenta 
reais) mensais. Contato: (66) 3531-
7222 / (66) 99633-6623

KITNET Contendo: Sala e cozinha, 
02 quartos, 01 banheiro social 
, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Cedros, nº 
1292, Bairro Jardim Botânico na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
apartamentos 03 e 06. Valor: 
R$ 900,00 (novecentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623

CIDADE JARDIM - R$1.200,00 
Detalhes do imóvel 1 Quarto(s) 
, 1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 
Sala , 1 Área Serviço Descrição 
Casa Mobiliada, Com Seguro 
Residencial contra roubo Cerca 
elétrica Portão Eletrônico. 200m 
da UFMT e UNIC Industrial Visitas 
Agendadas. Imobiliária Mato 
Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 - 
Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489 

JARDIM BOTANICO  - R$3.650,00 
Detalhes do imóvel 4 Suíte(s) , 4 
Quarto(s) ,   Banheiro(s) , 1 Cozinha 
, 1 Sala , 1 Churrasqueira , 1 Área 
de Lazer , 1 Área Serviço , 675 m². 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM IPORÃ - R$1.100,00 
Detalhes do imóvel 2 Quarto(s) , 
1 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 
1 Área Serviço , 70 m²  Descrição 
cada apartamento r$1.100,00 
com 2 quartos sala e cozinha 
conjugada  lavanderia  garagem 
individual casa nova. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CASA - Contendo: Sala e cozinha 
conjugada, 02 quartos, 01 banheiro 
social, 01 área de serviço e garagem. 
Endereço: Rua dos Azulões, nº 1061, 
Bairro Maria Vindilina II na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 800,00 
(oitocentos reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-6623

CASA - Contendo: Cozinha e área de 
serviço conjugada, 01 sala e 01 suíte. 
Endereço: Rua Roma, nº 535, Bairro 
Jardim Itália II na cidade de Sinop/
MT. Valor: R$ 950,00 (novecentos e 
cinquenta reais) mensais. Contato: 
(66) 3531-7222 / (66) 99633-623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 
Denominado Sala 06. Valor: R$ 
1.500,00 (um mil e quinhentos reais) 
mensais. Contato: (66) 3531-7222 / 
(66) 99633-6623.

SALA COMERCIAL Medindo 
aproximadamente 60 m² Endereço: 
Rua das Castanheiras, nº 1001, sala 
806, 8º andar do Edifício Classic 
Center, Setor Comercial na cidade 
de Sinop/MT. Valor: R$ 1.600,00 (um 

mil e seiscentos reais) mensais + 
taxa de condomínio. Contato: (66) 
3531-7222 / (66) 99633-6623

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
02 Compartimentos e 01 Banheiro 
social. Endereço: Avenida das 
Figueiras, nº 1646, Centro na 
cidade de Sinop/MT. Denominado 
Sala 05. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623.

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 45 m² contendo: 
01 Copa, 01 lavabo. Endereço: 
Avenida das Itaúbas, nº 4891, 
Bairro Jardim das Palmeiras na 
cidade de Sinop/MT. Disponível 
Sala 01, 02. Valor: R$ 1.500,00 (um 
mil e quinhentos reais) mensais. 
Contato: (66) 3531-7222 / (66) 
99633-6623

RESIDENCIAL CARIAMA - 
R$1.200,00 Detalhes do imóvel 
3 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 
60 m² Descrição Apartamento 401 
bloco a 3 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

RESIDENCIAL CARIAMA- 
R$1.100,00 Detalhes do imóvel 
2 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) , 1 
Cozinha , 1 Sala , 1 Área Serviço , 
60 m² Descrição Apartamento 302 
bloco A 2 quartos, sala, cozinha, 
banheiro, lavanderia, garagem. 
condomínio R$ 150,00. Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

JARDIM BOTANICO- R$1.000,00 
Edifício Prudente salas 02 e 13 
(+ condominio de 120,00, água e 

ASSOCIAÇÃO SÃO ALADIM 
A Associação São Aladim Vem Através Deste Jornal Comunicar As Pessoas,  
Citadas Abaixo, Para O Recadastramento Junto A São Aladim.  
As Mesma Terá O Prazo De 10 Dias A Contar Desta Data.  
 
-  Adenilton Vieira Dos Santos  
- Eduardo Vanderlei De Souza  
- Valdomiro Gaspar Dos Santos  
- Gleison Cordeiro Gonçalves  
- Ivonete Souza Cordeiro  
- Angela Maria Luiz Bednaski 
 

• O NÃO COMPARECIMENTO PARA A ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO, 
SERÁ COMPRIDA AS NORMAS DO ESTATUTO E REGIMENTO. 

 
Sinop, 24 de Maio de 2019. 

 
Ademar Vaz – Presidente 

 
24, 25,28/05/2019. 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
AVISO DE PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019  

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

 
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 PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE ENTREVISTADORES SOCIAIS, FACILITADORES DE OFICINAS DE 
CONVIVIO E OFICINAS DE PETI, ATUANDO NO ATENDIMENTO DE FAMÍLIAS E 
INDIVIDUOS DO CADASTRO ÚNICO DE PROGRAMAS SOCIAIS, BEM COMO NOS 
SCFVs E NAS UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, ATENDENDO AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, MUNICIPIO DE JUINA, 
ESTADO DE MATO GROSSO, estando a sessão pública para o dia 13 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, 27 de Maio de 
2019.  

MARCIO ANTONIO DA SILVA 
Pregoeiro Designado 

Poder Executivo 
 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL PARA TRATAR DA 
NEGOCIAÇÃO COLETIVA DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – SETOR DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS 
  
O SINDICATO DOS TRABALHADORES NO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DO NORTE 
DO MATO GROSSO – SINTTRONORMAT através de seu presidente, Jaime Sales de 
Oliveira, CONVOCA TODOS TRABALHADORES DO SETOR DO TRANSPORTE 
RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS pertencentes à base territorial representada pelo 
Sindicato, bem como, das cidades de: Sinop - Alta Floresta – Apiacás – Carlinda – Colíder 
– Claudia - Feliz Natal - Guarantã do Norte – Itaúba - Itanhangá – Ipiranga do Norte - 
Juara - Lucas do Rio Verde – Marcelândia – Matupá - Nova Canaã do Norte - Nova Santa 
Helena - Nova Guarita - Nova Bandeirantes - Novo Horizonte do Norte - Nova Mutum - 
Nova Ubiratã -  Nova Monte Verde – Novo Mundo - Paranaíta - Peixoto de Azevedo – 
Porto dos Gaúchos – Santa Carmem – Sorriso – Santa Rita do Trivelato - Terra Nova do 
Norte – Tabaporã – Tapurah - União do Sul e Vera, nos termos das disposições contidas 
no Estatuto Social do Sindicato, em seu § 1° e 2° do artigo 19°, e no Artigo 611 da CLT, 
PARA PARTICIPAREM DA ASSEMBLÉIA GERAL QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 
03/06/2019, NA SEDE DO SINDICATO, SITO À AVENIDA DAS ACÁCIAS – N° 2.369 – 
CENTRO – CEP: 78.550-306 – SINOP/MT, em primeira convocação às 08h00, com a 
presença da maioria simples dos associados e em segunda e última convocação às 
09h00 horas, com qualquer número dos presentes, ficando assembleia permanente até as 
17h00, para tratarem sobre os seguintes assuntos: 
 
A)- )- Discussão e aprovação da pauta de reivindicação para a negociação coletiva da 

CCT de 2019/2020 com o SETROMAT– Sindicato das Empresas do Transporte 
de Passageiros do Estado de Mato Grosso; 

B)- Deliberação sobre o sistema de custeio das entidades sindicais, despesas 
administrativas mensais da entidade e da negociação coletiva, com a 
contribuição de todos trabalhadores e trabalhadoras que laboram no setor do 
transporte de passageiros e autorização para o SINTTRONORMAT negociar 
com o SETROMAT e empresas individuais; 

C)-  Demais assuntos relativos à negociação coletiva; 
 

Sinop - MT, 27/05/2019 – Jaime Sales de Oliveira – Presidente. 

 

IPTU). Imobiliária Mato Grosso 
Av. dos Tarumãs, 1443 - Jardim 
Botânico, Sinop – MT. Telefone: 
(66) 3532-4489  

BARRACÃO/GALPÃO Valor: R$ 
12.000,00 ÓTIMA LOCALIZAÇÃO   
FRENTE PARA BR 163  ÁREA DE 
1.820,00 M². Menino Jesus - Sinop 
/ MT. Ref: 13870.603. Telefones 66 
3511 2030. 66 98112 0282.

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

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

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

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

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



Abel tem a bola aérea defensiva como fator para correção na defesa rubro-negra
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Flamengo tem pior desempenho
defensivo dos últimos 5 anos
DA REPORTAGEM

Fragilidade defensiva? 
O Flamengo disputou 30 
partidas em 2019 e saiu ile-
so em apenas oito delas. Nas 
outras 22 partidas, a equipe 
levou 27 gols. No Brasileirão, 
o Fla sofreu gol em todos 
os seis jogos e tem a quinta 
defesa mais vazada da com-
petição. A média de 0,9 gol 
sofrido por jogo coloca o 
Rubro-Negro entre as cinco 
defesas mais vazadas do ano, 
em comparação com os de-
mais times da Série A.

O número se revela alto 
quando comparado com os 
primeiros 30 jogos oficiais 
dos últimos cinco anos. Des-
de 2015, o Flamengo vinha 
de uma sequência de queda 
no número de gols sofridos. 
A equipe passou de 24 gols 
sofridos em 2015 para 18 em 
2018. Porém, neste ano veio 
o ápice da série, com 27 gols 
sofridos - um aumento de 
67% em comparação com a 
temporada passada.

Além das bolas na rede, 
o Flamengo segue sem em-
placar sequência de partidas 
sem sofrer gols. Foram ape-
nas duas séries de jogos as-
sim. Primeiro, na quarta e na 
quinta rodada da Taça Rio, 
os comandados de Abel Bra-
ga não levaram gol diante de 
Volta Redonda e Madureira. 
Depois, as finais do Carioca 
contra o Vasco foram a últi-
ma sequência de pelo menos 
dois jogos sem ter a meta 
vazada. Quando observa-
da a quantidade de partidas 
sem sofrer gols, a temporada 
atual sublinha a dificuldade 
da equipe em passar jogos 
ilesos. Neste ano, foram ape-
nas oito em 30 jogos oficiais. 
Desde 2015, o ano com me-
nor número de partidas em 
que o Fla não levou gols foi 
2015: 11 jogos sem sofrer 
gols. O melhor desempenho 
foi em 2018: 19 vezes com a 
meta zerada.

GOLS SOFRIDOS
Para acertar a defesa é 

DEFESA FRACA | Números da atual temporada revelam queda no rendimento da defesa: 27 gols em 30 jogos oficiais
Foto: Marcos ribolli

SINOP

Jogo festivo conta com o meia
Fransérgio, do Braga de Portugal

SÃO PAULO

Queda de rendimento e jejum de gols antes de “final”

CONTRA O PALMEIRAS

Botafogo alega uso 
indevido do VAR e vai 
pedir a anulação do jogo

Foto: tHiaGo sloViNsKi

Foto: adalberto Marques

Foto: djalMa Vassão

Atleta está de férias após temporada do Campeonato Português 

Botafogo perdeu para o Palmeiras por 1 a 0 em Brasília

São Paulo passou em branco pelo terceiro jogo seguido

DA REPORTAGEM

No último domingo 
(26), foi realizado na cháca-
ra Bruno Martini um jogo 
festivo entre os “Amigos do 
Fransérgio” contra a “Asso-
ciação Parças”. O evento foi 
uma iniciativa do próprio 
jogador, junto a amigos que 
ele possui em Sinop, que em 
uma partida amistosa para 
rever velhos conhecidos. 
Logo após o jogo, Fransérgio 
participou de um almoço e 
recebeu uma homenagem 
com uma placa de honra.

DA REPORTAGEM

Com a derrota para o 
rival Corinthians no último 
domingo, que aumentou o 
tabu na Arena de Itaquera, o 
São Paulo chegou a três jo-
gos consecutivos sem marcar 
gols. E o fraco desempenho 
ofensivo do time de Cuca 
aparece em um momen-
to decisivo do time do Mo-
rumbi na temporada, antes 
do duelo decisivo frente ao 
Bahia pelas oitavas de final 
da Copa do Brasil. O proble-
ma, inclusive, é reconhecido 
pelo próprio treinador Tri-
color.

“A gente está com difi-
culdade em fazer gols. Não 
estamos tomando muito 
gol, é verdade. A gente ten-
ta lançar uma equipe verti-

DA REPORTAGEM

As polêmicas do jogo 
entre Botafogo e Palmeiras 
ainda não terminaram. O 
departamento jurídico do 
Botafogo vai pedir a anula-
ção da partida junto à CBF. 
O Alvinegro se baseia na re-
gra 5 da FIFA e o protocolo 
8.12 do VAR alegando que a 
decisão do árbitro não pode 
ser alterada após o reinício 
da partida. O clube entende 
que o VAR foi utilizado de 
forma indevida no lance que 
definiu o jogo. Após Gatito 
soltar a bola na finalização de 
Dudu, Gabriel pisou no tor-
nozelo direito de Deyverson, 
que foi ao chão. Inicialmen-
te, o árbitro Paulo Roberto 
Alves Junior deu cartão ama-
relo para o atacante palmei-
rense por simulação. Em se-
guida, alertado pelo VAR, ele 
conferiu as imagens e mar-
cou o pênalti - convertido 
por Gustavo Gómez.

A reclamação do Bota-
fogo é que após o amarelo 

Fransérgio hoje é um 
dos principais jogadores do 
Sporting Braga, que termi-
nou em 4º lugar no Campeo-
nato Português na tempora-
da 2018/2019. 

De férias no Brasil, o 
meio-campista de 28 anos 
iniciou sua trajetória em Si-
nop, onde era conhecido 
como Coquinho, apelido 
que traz desde os tempos de 
garoto, jogando no terrão, 
campos do Parque Flores-
tal e campo da Associação 
da Prefeitura. Ele sonhou e 
acreditou nos seus sonhos e 

cal. Em alguns momentos, 
surtiu efeito. Nos dois, três 
últimos jogos já não surtiu. 
Cabe a mim entender o que 
pode fazer de diferente”, dis-
se Cuca. Passada a derrota 
que aumentou o tabu do São 
Paulo na casa Alvinegra para 
12 jogos (nove vitórias e três 
empates), o Tricolor não ba-
lançou as redes em nenhum 
dos dois últimos compro-
missos contra o Bahia. Pelo 
Brasileiro, o resultado foi 
um empate em 0 a 0. Já pela 
Copa do Brasil, no jogo de 
ida no Estádio do Morum-
bi, os comandados de Cuca 
foram derrotados por 1 a 0. 
Nos seis jogos do Brasileirão, 
aliás, o time marcou apenas 
seis gols.

Além da falta de gols e 
dos resultados ruins, o time 

para Deyverson, o jogo foi 
reiniciado por alguns se-
gundos. Sob os olhares do 
árbitro, o goleiro alvinegro 
chegou a tocar a bola para 
Gabriel, que devolveu ao pa-
raguaio antes que Paulo Ro-
berto apitasse e paralisasse a 
partida para receber a ajuda 
do VAR.

O QUE DIZ O
PROTOCOLO?
Por mais que diga que 

as mudanças nas decisões 
devem ser feitas antes que 
a bola entre em jogo nova-
mente, o protocolo do VAR 
também fala sobre a validade 
das partidas. E nesse tópico, 
ele é claro ao afirmar que um 
jogo - a princípio - não pode 
ser invalidado em quatro 
situações. Uma delas é “em 
caso de revisão de uma situ-
ação/decisão não passível de 
revisão”. Seria o caso do lan-
ce de Botafogo x Palmeiras, 
no qual o árbitro teria anali-
sado o lance quando não era 
mais permitido.

do Morumbi tem convivido 
com uma queda de desem-
penho nos últimos jogos. 
Nos mesmos três jogos em 
que não marcou, o São Paulo 
encontrou dificuldades para 
quebrar as linhas de marca-
ção dos rivais, algo que se re-
petiu diante do Corinthians, 
principalmente no segundo 
tempo. O técnico Cuca, po-
rém, manteve a confiança no 
trabalho.  Agora, o São Paulo 
terá pouco tempo para se re-
cuperar, já que volta a cam-
po na quarta-feira, às 20h30, 
na Arena Fonte Nova, para o 
duelo de volta das oitavas de 
final da Copa do Brasil dian-
te do Bahia. Por ter perdido 
no Morumbi por 1 a 0, o time 
comandado por Cuca precisa 
vencer por dois gols de dife-
rença para avançar.

foi em busca de seus objeti-
vos profissionais. 

No Brasil, teve pas-
sagens por Internacional e 
Athletico-PR, até se transfe-
rir para o futebol português. 
Antes de chegar ao Braga, 
teve passagem marcante 
pelo Marítimo.

ASSOCIAÇÃO
PARÇA FC
A Associação Parça foi 

fundada em 2013 com ob-
jetivo de unir vários amigos 
para jogar futebol e se des-
taca em Sinop por participar 

de vários eventos sociais. Em 
novembro de 2018, na 38ª 
Sessão Ordinária, a Câma-
ra, por meio dos vereadores 
Billy Dal’Bosco e Ademir 
Bortoli, com apoio dos de-
mais vereadores, concedeu 
uma moção de aplausos à 
associação pelos serviços 
sociais e eventos esportivos 
prestados a Sinop. Formada 
por um grupo de amigos, a 
mesma organiza campeo-
natos entre os associados e 
sempre fazem ações comu-
nitárias a pessoas carentes da 
cidade.

importante entender como o 
time sofre os gols. Dos 27 gols 
sofridos, 13 nasceram a par-
tir de jogadas aéreas (48%). A 
bola aérea que tem sido fun-
damental no ataque também 
tem sido dor de cabeça para 
Abel Braga na defesa. Destes 
gols aéreos, quatro vieram 
de escanteios e dois de late-
rais alçados na área. Quando 
analisado o local do campo 
dos gols sofridos, observa-
-se que apenas três dos 27 
gols vieram de arremates de 
fora da área. Todas as outras 
24 conclusões a gol foram de 
dentro da área, sendo 11 do 
lado esquerdo, nove do lado 
direito e quatro da marca do 
pênalti.

Por fim, vale avaliar que 
o fator casa não tem sido de-
terminante para o time levar 
menos gols. Como mandan-
te, o Flamengo sofreu 14 gols 
na temporada enquanto le-
vou outros 13 como visitan-
te. A instabilidade defensiva 
é geral, independente do 
mando de campo.
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Voo comercial supre cancelamento de rota em Sorriso 

Sinop terá voo extra para Cuiabá
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Azul Linhas Aéreas con-
firmou voo extra Sinop/
Cuiabá para o Aeroporto 
Municipal Presidente João 
Batista Figueiredo, em Si-
nop, que começou a ope-
rar sábado (25), com pouso 
às 9h40 e decolagem para 
Cuiabá às 10h10. Atualmen-
te, Sinop possui três voos di-
ários para Cuiabá, sendo dois 
jatos e um ATR durante a se-
mana. Aos fins de semana, 
são operados dois voos.

A prefeita Rosana Marti-
nelli (PR) cobrou das secre-
tarias empenho na busca de 
melhorias para o aeroporto. 
“Fizemos ampliação da pis-
ta, ampliação do terminal de 
passageiros, compramos veí-
culos seguindo orientação da 
Anac e vários outros inves-
timentos. Todo um trabalho 
feito em parceria com as en-
tidades, porque entendemos 
que o aeroporto é uma das 
portas de entrada do muni-

cípio”.

CONSÓRCIO
Em março, o aeroporto de 

Sinop foi um dos 12 do país 
arrematado em um leilão re-
alizado pelo Governo Fede-
ral. O consórcio Aeroeste foi 
o vencedor do bloco Centro-
-Oeste, que inclui os aero-
portos de Sinop, Alta Flores-
ta, Rondonópolis e Várzea 
Grande (Cuiabá), todos em 
Mato Grosso. Para o aero-
porto da Capital do Nortão, 
o governo estima investi-
mentos na faixa de R$ 85 mi-
lhões. Conforme cronogra-
ma da Secretaria Nacional 
de Aviação Civil, o consórcio 
deve assumir o comando dos 
aeroportos ainda este ano. 
O Consórcio Aeroeste atual-
mente administra o terminal 
rodoviário do Tietê, em São 
Paulo, além de outros ae-
roportos regionais no país, 
como os de Ilhéus e Vitória 
da Conquista, na Bahia.

SORRISO

AUMENTANDO AS OPÇÕES | Azul Linhas Aéreas inclui rota com pouso às 9h40 e decolagem às 10h10
Foto: José RobeRto Gonçalves
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NO AGRO

Diretor da Aprosoja-MT faz
balanço sobre Missão Ásia

NORTÃO

Van com jogadores de futsal
tomba após defeito mecânico

INTERCÂMBIO CULTURAL

Orquestras de Lucas e 
Mutum firmam parceria

ALTA FLORESTA 

Inicia triagem para 
atendimento no 
Hospital do Câncer

Foto: HeveRton luiz

Beber esteve com comitiva nos países asiáticos 

Van com jogadores tombou na BR-163 em Sorriso 

DA REPORTAGEM

Segurança alimentar, 
exportação, preço e quali-
dade dos alimentos foram 
alguns dos assuntos tratados 
na Missão Ásia que passou 
pela China, Vietnã e Indoné-
sia. 

Diretor administrativo 
da Associação dos Produto-
res de Soja e Milho de Mato 
Grosso (Aprosoja-MT), Lucas 
Costa Beber, acompanhou 
a comitiva de entidades do 
setor agropecuário e empre-
sários brasileiros e conclui 
que o saldo dos encontros foi 
positivo para o Brasil. Grupo 
foi liderado pela ministra da 
Agricultura Tereza Cristina 
com objetivo de estreitar as 
relações comerciais com pa-
íses asiáticos, sobremaneira 
com a China.

“O saldo dessa viagem 
é positivo para o Brasil, que 
sai fortalecido dessa missão. 
O Ministério da Agricultura, 
na pessoa da ministra Tereza 
Cristina, está muito empe-
nhado em abrir novas por-
tas, principalmente para o 
mercado de carne. Estamos 
no momento da briga entre 
Estados Unidos e China, em 
que a China vai continuar 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Uma van com jogado-
res de futsal tombou no do-
mingo (26) na BR-163 em 
Sorriso. De acordo com a 
Polícia Rodoviária Federal 
(PRF), o acidente teria sido 
causado por um defeito me-
cânico depois que uma man-
gueira de óleo estourou e o 
motorista perdeu o controle 
do veículo. Um adolescente, 
17 anos, ficou ferido. O aci-
dente aconteceu por volta de 
meio-dia no km 770. Onze 
passageiros e o motorista es-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O secretário de Cul-
tura de Lucas do Rio Verde, 
Ruam Villas Boas, esteve em 
Nova Mutum e firmou par-
ceria para proporcionar o 
intercâmbio cultural com a 
Orquestra Sinfônica Jovem 
de Lucas. A Orquestra Sin-
fônica Jovem de Nova Mu-
tum comemora 10 anos de 
existência e para celebrar a 
data estão previstas uma sé-
rie de atividades e eventos 
comemorativos. O músico e 
professor de percussão, Josué 
Santos, acompanhou o secre-
tário de Cultura durante a vi-
sita e destacou a importância 
da troca de experiências. “É 
um aprendizado muito gran-
de, poder ver de perto o fun-
cionamento de uma orques-
tra na família da percussão é 
o que a gente precisa passar 
para os alunos”, relatou.

No cronograma estão 
previstas oficinas de instru-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de Saúde 
de Alta Floresta confirmou 
o atendimento do Hospital 
do Câncer de Mato Grosso 
no município no dia 12 de 
junho, na Policlínica. A pasta 
iniciou um cronograma para 
triagens na zona rural, se-
guindo até o dia 31 de maio.

A triagem na área urba-
na em Alta Floresta acontece-
rá no dia 31 de maio na sede 
do Rotary Clube, a partir das 
7h. Os pacientes serão tria-
dos pela ordem de chegada. 
Os atendimentos se darão 
em especialidades: mama, 
pele, colo de útero, próstata 
e buco-maxilo. Será necessá-
rio que o paciente leve cópias 
de seus documentos pesso-
ais (RG, CPF, Cartão SUS e 
Comprovante de Residência) 
para o atendimento. Na zona 

mentos e concertos reunindo 
as duas orquestras. “A nossa 
visita foi muito produtiva. 
Estamos implantando a Or-
questra Sinfônica Jovem de 
Lucas do Rio Verde, e poder 
conhecer a estrutura de uma 
orquestra renomada é muito 
importante. Temos em co-
mum a consultoria do maes-
tro Fernando Pereira e essa 
parceria vai fortalecer ainda 
mais o nosso trabalho”, res-
saltou o secretário.

A Orquestra Sinfônica 
Jovem de Lucas do Rio Ver-
de é composta de quatro nai-
pes: cordas, bocal, percussão 
e sopros. O projeto é voltado 
para crianças e adolescentes 
a partir de 8 anos. Os interes-
sados em participar devem 
procurar a Secretaria Mu-
nicipal de Cultura, no perí-
odo de segunda à sexta, das 
7h às 11h e das 13h às 17h, na 
Av. São Paulo, 363-E, Cidade 
Nova. As inscrições são gra-
tuitas. Informações pelo tele-
fone: (65) 3548-2549.

rural a triagem acontecerá no 
período matutino seguindo 
cronograma conforme des-
crito a seguir:

28 de maio – Posto de 
Saúde Mundo Novo, abran-
gendo as comunidades Mun-
do Novo, Nova Alvorada e 
Nova Aliança; Posto de Saúde 
Ramal do Mogno, abrangen-
do a comunidade Ramal do 
Mogno.

29 de maio – Posto de 
Saúde Ouro Verde, abran-
gendo as comunidades Ouro 
Verde, Rio Verde e Santa Lu-
cia; 

30 de maio – Posto 
de Saúde Pista do Cabeça, 
abrangendo as comunidades 
Pista do Cabeça, Ourolanda, 
São Mateus ( Jacaminho);

31 de maio – Sede do 
Lions na Perimetral Auxiliar, 
abrangendo todas as Unida-
des de Saúde da zona urbana 
de Alta Floresta.

comprando a soja e o fare-
lo do Brasil, bem como será 
um grande importador de 
milho e o Brasil é um grande 
mercado que pode fornecer 
pra eles. Fechamos a viagem 
muito bem e o Brasil tem 
muito a ganhar”, garantiu 
Beber.

Presidente da Associa-
ção Brasileira dos Produto-
res de Soja (Aprosoja Brasil), 
Bartolomeu Braz Pereira, 
também acompanhou a co-
mitiva da Missão Ásia do Mi-

tavam na van. Eles são joga-
dores de futsal que saíram de 
Sinop para jogar em Sorriso. 
No momento do acidente 
eles retornavam para casa. 
O óleo desceu do motor, 
escorreu pelo pneu e o mo-
torista perdeu o controle da 
van, tombando em seguida. 
O veículo foi parar fora da 
rodovia. O adolescente teve 
ferimento grave. Ele estava 
desorientado e possivelmen-
te sofreu um trauma na ca-
beça. Equipes do Corpo de 
Bombeiros e ambulâncias da 
Rota do Oeste foram envia-
das ao local.

Na quinta (23), a Azul 
anunciou que suspendeu as 
operações em Sorriso em 
função das condições da 
pista do terminal. Em nota 
à imprensa, a empresa afir-
mou que a pista utilizada 
para pousos e decolagens 
sofreu degradações nos úl-
timos anos e não atende aos 
padrões operacionais e de 
segurança da Azul.

Os clientes que tinham 
voos com destino a Sorrio 
e decolando do município 
serão reacomodados via ter-
restre por Sinop, município 
mais próximo e com voos di-
retos para Cuiabá.

A Azul lamentou o trans-
torno e afirmou que as re-
marcações e alterações serão 
feitas sem custos adicionais. 
“A empresa reforça que não 
tem o interesse em cancelar 
definitivamente seus voos na 
cidade, pelo contrário, espe-
ra que as adequações neces-
sárias sejam feitas para que 
possa o quanto antes voltar a 
realizar seus voos na cidade”, 

BOLSA FAMÍLIA 
EM PEIXOTO...

Todas as famílias que são beneficiárias 
do Programa Bolsa Família em Peixoto de 
Azevedo que ainda não realizaram a pesa-
gem obrigatória devem estar realizando a pe-
sagem das crianças de 0 a 7 anos de ambos 
os sexos e as mulheres de 14 até os 44 anos. 
Caso não seja realizada a pesagem a família 
pode correr o risco de ter o benefício bloque-
ado. Para realizar a pesagem basta procurar o 
Posto de Saúde mais próximo de sua residên-
cia para as pessoas que fazem parte da faixa 
etária de 0 a 7 de 14 a 44 anos com o cartão do 
SUS ou com o cartão do bolsa família.

VAGAS MAIS  MÉDICOS...

O Programa Mais Médicos abriu nes-
ta segunda-feira (27) as inscrições de novas 
vagas para contratar 29 médicos em Mato 
Grosso. Segundo o Ministério da Saúde, a 
nova etapa do programa vai contratar médi-
cos em 32 municípios mato-grossenses. De 
acordo com o Ministério da Saúde, a nova 
etapa é para atender populações de áreas 
historicamente com maiores dificuldades 
de acesso, – a exemplo das ribeirinhas, flu-
viais, quilombolas e indígenas. As popula-
ções citadas dependem do atendimento do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Os médicos 
devem começar a atuar na atenção primária 
desses municípios a partir de junho.

H1N1 FAZ VÍTIMA...
Um idoso de 64 anos morreu nes-
ta segunda-feira (27), na Unidade 
de Pronto Atendimento (UPA) em 
Rondonópolis, a 218 km de Cuiabá, 
com suspeita de H1N1. A Secretaria 
Municipal de Saúde informou que 
essa foi a primeira morte registra-
da no município em decorrência da 
doença. Outros três adultos e uma 
criança estão internados na Santa 
Casa de Misericórdia de Rondonó-
polis com suspeita de H1N1 e mais 
cinco pessoas receberam alta mé-
dica, mas tiveram material coletado 
e aguardam os resultados dos exa-
mes para H1N1.

DivulGação

nistério da Agricultura e 
lembrou que cerca de 15 re-
presentantes da Frente Par-
lamentar da Agropecuária 
(FPA) estavam entre o grupo. 
Ele avalia que os parlamen-
tares puderam ver de perto 
como funcionam o merca-
do asiático e compreender 
melhor a importância da Lei 
Kandir.  

“Os parlamentares pu-
deram entender como fun-
ciona esses mercados e isso 
facilita para nós construir-

mos as políticas de exporta-
ção. 

Em especial, estamos 
no Congresso Nacional com 
a Lei Kandir em discussão, 
então essa viagem mostra 
pra eles a importância de não 
deixar extinguir a Lei Kan-
dir. Os deputados estão aqui 
para construir com Aprosoja 
Brasil, Aprosoja Mato Grosso 
e todas as outras 16 Aprosojas 
do país, que representaram 
os produtores nessa missão”, 
lembrou o presidente.

diz trecho da nota.
Segundo o coordenador 

geral de operações do aero-
porto, Manuel Alberto Mar-
tins, apesar do impacto que a 
suspensão irá causar, a segu-
rança dos passageiros deve 

estar em primeiro lugar. “A 
situação é complicada, vai 
gerar um impacto para o 
comércio, para a prefeitu-
ra, mas a viação não é brin-
cadeira. Vamos passar um 
momento sem o voo, mas é 

melhor noticiar um cancela-
mento do que um acidente 
aeronáutico”, disse.

A Prefeitura de Sorriso 
afirmou que deve buscar al-
ternativas para reformar a 
pista do terminal.
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Cantor Gabriel Diniz morreu ontem em queda de avião 

Avião que caiu com cantor 
não tinha documentos
G1

A aeronave Piper Cherokee 
PT-KLO, que caiu nesta se-
gunda-feira (27) em Sergipe 
com o cantor Gabriel Diniz, 
só poderia fazer fazer voos 
de treinamento. Isso significa 
que o avião não poderia fa-
zer, por exemplo, voos priva-
dos ou táxi aéreo. A atividade 
de transporte em avião não 
autorizado a fazê-lo é conhe-
cida como “táxi aéreo clan-
destino”.

Gabriel Diniz e mais duas 
pessoas morreram na queda. 
Diniz é intérprete da música 
“Jenifer”, grande hit do últi-
mo verão.

A aeronave havia deixado 
Salvador e sobrevoava um 
povoado em Estância, no es-
tado de Sergipe, quando se 
acidentou. Fabricado em 1974 
e com capacidade para qua-
tro pessoas, o Piper PA 28-180 
está cadastrado como “Pri-
vada - Instrução” na Agência 
Nacional de Aviação Civil, 
categoria na qual estão avi-
ões usados para “instrução, 
adestramento de voo por ae-
roclubes, clubes ou escolas 
de aviação civil”, segundo o 
Regulamento Brasileiro de 
Aviação Civil.

O avião pertence ao Aero-
clube de Alagoas e aparece 
como situação “penhorada” 
nos registros da Anac --quan-
do há decisão judicial ou or-
dem determinando arresto 
da aeronave.

Constatado o voo em táxi 
aéreo clandestino, “o pilo-
to e o operador da aerona-
ve poderão ser multados e 
cassados”, segundo a Anac. A 
agência encaminha ainda de-

TRAGÉDIA NO AR | Segundo informações da Anac a aeronave operava de forma irregular
Foto: Divulgação

núncia ao Ministério Públi-
co e à polícia para que sejam 
tomadas medidas no âmbito 
criminal.

Ainda de acordo com a 
Anac, a operação irregular 
de táxi aéreo é uma infração 
ao Código Brasileiro de Ae-
ronáutica e pode configurar 
crime, conforme previsto no 
Artigo nº 261 do Código Pe-
nal, pois coloca em risco vi-
das de pessoas a bordo e em 
solo. Se houver acidente com 
vítimas, os infratores (piloto 
e operador da aeronave) po-
dem responder por homicí-
dio.

A Aeronáutica irá investi-
gar as causas do acidente. Em 
nota, o órgão informou que 
“investigadores do Segundo 
Serviço Regional de Inves-
tigação e Prevenção de Aci-
dentes Aeronáuticos (SERIPA 
II), órgão regional do Centro 
de Investigação e Prevenção 
de Acidentes Aeronáuticos 
(Cenipa), realizarão a ação 
inicial da ocorrência envol-
vendo a aeronave de matrí-
cula PT-KLO, ocorrido nesta 
segunda-feira (27), em Estân-
cia (SE)”.

A ação inicial é “o começo 
do processo de investigação 
e possui o objetivo de coletar 
dados: fotografar cenas, reti-
rar partes da aeronave para 
análise, reunir documentos 
e ouvir relatos de pessoas 
que possam ter observado a 
sequência de eventos”, ainda 
de acordo com a nota. A in-
vestigação do Cenipa tem o 
objetivo de prevenir que no-
vos acidentes com as mesmas 
características ocorram.

Não há prazo para as inves-
tigações terminarem.


