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SORRISO

RONDOLÂNDIA

Mão de obra
de internos
do Sistema
Prisional

2 mil ha
de área
desmatada

A Escola Municipal Ivete 
Lourdes Arenhardt recebeu um 
grupo de 20 reeducando que 
promoveram melhorias na uni-
dade, como pequenos conser-
tos, pinturas, corte de grama e 
jardinagem. “São serviços essen-
ciais na manutenção do prédio 
para garantir um ambiente esco-
lar sempre limpo e atrativo para 
as crianças”, destaca a diretora 
Edena Broch.                Página - 7

Agentes do Ibama identi-
ficaram 2.845 hectares de área 
desmatada irregularmente, em 
Rondolândia. No local, foram 
apreendidos motosserras, trator, 
moto, espingardas, revólver, 
além de munições.      Página - 7

Acesso a
informações:
objeto de
investigação
Depois da formalização do traba-
lho em conjunto entre Controla-
doria Geral do Estado e TCE para 
monitorar gastos do Executivo 
com a folha de pagamento dos 
servidores públicos, o Governo do 
Estado decidiu liberar o acesso a 
quaisquer informações do Estado 
que sejam objeto de investigação. 
  Página  - 3

Divulgação

Divulgação

EDUCAÇÃO

Governo ameaça cortar o ponto
de servidores durante a greve
O Governo de Mato Grosso anunciou que vai cortar o ponto dos ser-
vidores da educação entraram em greve. Os servidores entraram em 
greve na segunda (27) por tempo indeterminado. A greve foi aprovada 
em assembleia geral realizada no dia 20 de maio..

RepRoDução/Facebook

 Página -7

INTER

UENDEL VOLTA
APÓS UM MÊS
O Inter enfrenta hoje o Paysandu com uma mão na vaga nas quartas 
de final da Copa do Brasil, depois de vencer o jogo de ida por 3 a 1 no 
Beira-Rio. O duelo serve para carimbar a classificação, mas não deixa 
de ter peso especial para Uendel. Página  - 6



Se não era para dizer...
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desde o print da tela até a movimenta-
ção do arquivo recebido para outro local. 
Ideias simples, mas que garantem a per-
manência do que foi enviado, mesmo que 
o remetente não queira.

Você pode até ter 
sucesso quando en-
contrar alguém “des-
preparado” e que seja 
pego “de surpresa”, 
mas, sinceramente, 
não vale a pena se ar-
riscar. Se é algo que 
não possa ficar regis-

trado, simplesmente não diga, não envie, 
não mostre.

A tecnologia facilita nossas vidas, 
mas também pode render uma série de 
complicações se você não tomar os de-
vidos cuidados. Seja precavido, use os 
recursos de forma consciente e você não 
vai se incomodar.

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!

Muita gente tem usado e abusado do 
recurso do WhatsApp de apagar mensa-
gens enviadas. A ideia é “dar o recado” e 
não deixar pistas. Mas será que isso é, real-
mente, uma boa ideia?

Ao contrá-
rio do que os 
“espertalhões” 
pensam, apa-
gar as men-
sagens passa 
longe de ser 
uma atitude 
que garanta se-
gurança ao remetente. Ela só funciona se 
o destinatário não estiver “preparado” para 
esse tipo de “manobra”. Mas, como o recur-
so fez “sucesso”, a maioria dos usuários já 
tem seus “truques” para não cair nessa ar-
timanha.

Existem aplicativos que automatizam 
a tarefa, salvando, automaticamente, tudo 
que é recebido, e mantendo uma cópia dis-
so mesmo que o remetente apague de ime-
diato. Eu, particularmente, fiz a opção por 
usar esse tipo de programa, apenas como 
forma de ter registrado, em caso de neces-
sidade, mensagens que possam ter algum 
teor fora da normalidade.

Mesmo quem não usa aplicativos es-
pecíficos conta com várias opções, que vão 
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Se o Congresso de fato estiver disposto a assumir 
maior protagonismo na condução da agenda do país, 
poucas contribuições seriam tão essenciais quanto um 
redesenho do sistema nacional de impostos. Poucas, 
também, são tão difíceis.Nesse sentido, convém cele-
brar com cautela o avanço do projeto de reforma tribu-
tária recém-aprovada, por iniciativa dos parlamentares, 
pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câma-
ra. A votação simbólica, com oposição apenas do PSOL, 
pode dar a impressão enganosa de que há razoável con-
senso em torno da proposta de emenda à Constituição.
Entretanto os deputados pretendiam, naquele momen-
to, demonstrar autonomia em relação ao governo Jair 
Bolsonaro (PSL). O mérito do texto deve ser objeto de 
renhido debate daqui para a frente. Não que haja maio-
res objeções técnicas ou políticas ao intento central da 
PEC 45, apresentada pelo deputado Baleia Rossi (MDB-
-SP) com base na estratégia elaborada pelo Centro de 
Cidadania Fiscal, com adeptos à esquerda e à direita. 
Identifica-se corretamente a anomalia mais gritante 
do sistema tributário —o excesso de impostos e con-
tribuições incidentes sobre o consumo e sua legislação 
quase impenetrável, repleta de regras particulares para 
setores e regiões, que distorcem decisões de negócios 
e criam enorme custo com burocracia e processos ju-
diciais. Propõe-se, assim, substituir cinco tributos —os 
federais PIS, Cofins e IPI, o estadual ICMS e o munici-
pal ISS— por um único Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS), cuja receita seria repartida entre todos os entes 
federativos. A União poderia ainda instituir um imposto 
extra sobre produtos como bebidas alcoólicas e cigar-
ros. O IBS seria cobrado no local de consumo, à dife-
rença do ICMS, cuja maior arrecadação se dá no local 
de produção. Com isso, acabam as políticas estaduais de 
concessão de benefícios fiscais para a atração de investi-
mentos, que corrompem a busca das empresas por efi-
ciência. A tão desejada simplificação do sistema, porém, 
enfrenta resistência tenaz dos beneficiados pelo status 
quo, da Zona Franca de Manaus a órgãos públicos que 
contam com parcelas carimbadas da receita dos impos-
tos a serem extintos. Acrescentem-se governadores e 
prefeitos receosos de perder arrecadação ou a capacida-
de de conceder incentivos, além de conflitos previsíveis 
e legítimos em torno da fixação das alíquotas do novo 
imposto. Obstáculos do gênero fizeram naufragar as re-
formas tentadas desde os anos 1990.Sabiamente, a nova 
PEC estabelece um prazo de dez anos para a implanta-
ção passo a passo do IBS e de meio século para o ajuste 
da repartição federativa dos recursos. Ainda assim, não 
se podem subestimar os percalços da tramitação. O tex-
to não dá conta de todas as mazelas tributárias do país; 
deixa de lado, por exemplo, a injusta distribuição da 
carga entre ricos e pobres. Mas merece, sem dúvida, o 
apoio e o engajamento das forças políticas nacionais —a 
começar pelo Executivo federal.

Editorial

5 tributos por 1

Ranking dos Políticos - Facebook

tadas pelo Poder Executivo dos Estados, pelo 
Poder Legislativo, pelo Congresso Nacional, 

pela reunião dos Secretários de Estados através 
do denominado Conselho de Política Fazendá-
ria e, por fim, pela própria Constituição Federal.

Somados a esse emaranhado de normas, 
ainda há uma divergência de entendimento 
entre aqueles que interpretam e aplicam todas 
as regras tributárias. Com isso, o entendimento 
que era antes consolidado de uma forma não 
garante que hoje será mantido.

Uma lei não dá a segurança jurídica alme-
jada pelos contribuintes e pelo próprio Estado, 
a lembrar pelo penúltimo programa de parce-
lamento instituído pelo Estado de Mato Grosso 
através de lei devidamente aprovada pela As-
sembleia Legislativa, uma vez que depois de 
anos após os contribuintes terem aderido ao 
programa e quitado suas pendências fiscais 
com o recibo da própria Secretaria de Fazenda, 
o Poder Judiciário anulou a referida legislação 
e, por consequência os parcelamentos em ra-
zão de encontrar vícios na própria lei, tornando 
sem efeito todos os pagamentos efetivados, ou 
seja, apenas um exemplo dentre vários. Enfim 
esses são os desafios dessa tormentosa área 
que cada vez mais se torna complexa e com so-
luções improváveis.

E a Reforma Tributária? Essa apenas vai 
avançar o dia em que a União, Estados e Mu-
nicípios deixarem de reclamar quem vai ficar 
com a maior fatia da arrecadação e olharem 
para aqueles que realmente contribuem para 
encher os cofres públicos.

Então parabéns àqueles que escolheram 
profissionalmente trilhar pelos caminhos de-
safiadores dessa tormentosa área que trata da 
relação entre o Poder Público e os contribuin-
tes.

VICTOR MAIZMAN É ADVOGADO, CONSUL-
TOR TRIBUTÁRIO E PROFESSOR EM DIREITO 
TRIBUTÁRIO

Dia do tributarista

SEM PAGAMENTO
A audiência de conciliação no Tribunal 

Regional do Trabalho, para discutir o paga-
mento dos salários atrasados dos funcio-
nários da Santa Casa, terminou sem a con-
clusão esperada. Uma nova audiência foi 
marcada para o próximo dia 7 de junho. O 
motivo da redesignação foi porque o Gover-
no ainda não concluiu o levantamento sobre 
o valor que deve repassar à Santa Casa pelo 
uso dos bens móveis. Está concluído apenas 
o levantamento do valor mensal pelo uso do 
bem imóvel.

CPF NA NOTA
A Empresa Mato-grossense de Tecno-

logia da Informação (MTI) iniciou a fase de 
testes do aplicativo para celulares e do por-
tal do programa Nota MT, idealizado para es-
timular o cidadão a solicitar o CPF no docu-
mento fiscal eletrônico e, por consequência, 
possibilitar o aumento da arrecadação no 
Estado e fomentar a concorrência leal entre 
os estabelecimentos. O Nota MT prevê a dis-
tribuição de prêmios para os contribuintes 
que tiverem sido sorteados no programa, 
sendo que 20% desse valor será destinado a 
instituições sociais previamente cadastra-
das.

CRISE NA SANTA CASA
O coordenador da Frente Parlamentar em 

Defesa da Saúde, deputado estadual Dr. João 
José, protocolizou junto ao Tribunal Regio-
nal do Trabalho (TRT) documento da AL au-
torizando repasse de R$ 3,5 mi para ajudar o 
Governo a reabrir a Santa Casa de Misericór-
dia de Cuiabá. O documento assinado pela 
presidente Janaína Riva atende requisição 
administrativa de bens e serviços editada 
pelo governador Mauro Mendes. O recurso é 
resultado de renúncia de parte do duodécimo 
da AL e será repassado em forma de indeni-
zação.

Uma menina de 11 anos e um homem morreram no ataque com faca na 
cidade de Kawasaki, no Japão, em balanço divulgado na manhã de ontem. Ou-
tras 17 crianças e uma mulher ficaram feridas. O assassino também morreu. O 
ataque aconteceu em um ponto de ônibus de uma área residencial onde estava 
um grupo de crianças à espera do transporte escolar às 7h45 (17h45 de 2ª em 
MT). Fontes próximas à investigação disseram que o homem era pai de uma 
das crianças feridas.

Na comunicação tecnológica a segurança depende, basi-
camente, dos envolvidos. Não adianta nada contar com 
recursos interessantes de criptografia, como os existen-
tes nos comunicadores modernos, e usar o aplicativo 
para enviar informações confidenciais ou que não de-
vem ficar registradas. Sua segurança depende de você.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reuters

VICTOR MAIZMAN

Uma lei não dá a segurança jurídica 
almejada pelos contribuintes e pelo 
próprio Estado

Na última semana, em especial no dia 25 
do mês de maio se comemora o Dia do Advo-
gado Tributarista, porém nada mais louvável 
do que interpretar tal data comemorativa no 
sentido de incluir não apenas os causídicos, 
como também todos os profissionais envolvi-
dos nessa área cada vez mais desafiadora.

E o desafio é sempre crescente. A uma, 
porque cada vez mais o Poder Público suplica 
pela necessidade de suprir o déficit orçamen-
tário através do aumento da carga tributária; 
A duas, porque como venho escrevendo de 
forma recorrente, a maioria dos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal está lançando mão 
de critério de interpretação da Constituição 
Federal onde faz preponderar o interesse arre-
cadatório em detrimento do interesse do con-
tribuinte, contrariando princípios seculares 
previstos na própria Carta Magna e difundi-
da na seara acadêmica, ou seja, sem prejuízo 
desses dois grandes desafios que os tributa-
ristas enfrentam, ainda há a complexidade da 
legislação que transforma as questões fiscais 
numa verdadeira insegurança jurídica.

Falo isso com a experiência de 25 anos 
atuando na área, não apenas como advogado, 
como também membro conselheiro de órgãos 
de julgamento de processos administrativos 
tributários, tanto no Estado, como também na 
Receita Federal.

Para exemplificar esse manicômio tribu-
tário, expressão aliás denominada pelo Pro-
fessor Alfredo Augusto Becker, cai como uma 
luva o exemplo do Imposto sobre Circulação de 
Mercadorias e Prestação de Serviços, digo do 
complexo e oneroso ICMS.

Aliás, de início quando se aborda tal im-
posto, eu digo que o mesmo incide antes da 
operação, depois da operação, por dentro, por 
fora, por cima, por baixo, no claro e também 
no escuro.

Exageros à parte, são inúmeras regras edi-

IMAGEM DO DIA

“A tão desejada simplificação do sis-
tema enfrenta resistência tenaz dos 
beneficiados pelo status quo

“
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Emanuel Pinheiro atual prefeito de Cuiabá 

Reunião com o presidente do Sindicato Rural 

Foto: Luiz ALves

Foto: Rudy RogeR

Reunião com representantes da Secretaria Nacional 
de Aviação Civil

Foto: AssessoRiA

Em BRASÍLIA

Lafin busca recursos 
para volta dos voos no 
Aeroporto Regional
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O prefeito de Sorriso, 
Ari Lafin (PSDB), o secre-
tário de Desenvolvimento 
Econômico, Cláudio Dru-
sina e o deputado estadual, 
Xuxu Dalmolin (PSC), estão 
em Brasília, reunidos com o 
diretor de departamento de 
investimentos da Secretaria 
Nacional de Aviação Civil 
(DIAR/SAC), Eduardo Ber-
nardi e o coordenador geral 
de investimentos em infra-
estrutura do Departamento 
de Investimentos em Aero-
porto Regionais, Guilherme 
Afonso, na busca de recursos 
para a volta da operação do 
Aeroporto Regional de Sor-
riso Adolino Bedin.

Segundo Ari, durante a 
reunião, ficou garantido os 
investimentos do Governo 
Federal para a revitalização 
da pista do aeroporto, depois 
da contratação do projeto 
junto a Infraero.

“Ficou definido que, 
contratando o projeto den-
tro da legalidade com a In-
fraero e apresentando para 
a SAC, o montante dos R$ 15 
milhões que estão no orça-

mento, estão garantidos para 
o investimento na pista. O 
próximo passo agora, é fazer 
uma gestão junto a Infraero 
no período da tarde, aqui em 
Brasília, na busca da contra-
tação do projeto”, explicou 
Ari. Além da reunião na SAC, 
Ari, Cláudio e Xuxu também 
estão com uma reunião mar-
cada na Agência Nacional de 
Aviação Civil – ANAC.

“Vamos nos reunir com 
os representantes da ANAC 
na parte da tarde. Após isso, 
vamos conversar com os re-
presentantes da Azul Linhas 
Aéreas para a retomada dos 
voos. 

Vamos voltar com nosso 
aeroporto. Porém, para isso, 
contamos com a força das 
nossas lideranças políticas, 
como, o deputado estadual, 
Xuxu Dalmolin, que está nos 
acompanhando”, declarou o 
prefeito de Sorriso.

Hoje (29), às 19 horas, 
será realizada na Câmara 
Municipal, uma audiência 
pública, onde será discutido 
sobre o cancelamento dos 
voos da empresa Azul Linhas 
Aéreas, bem como, tudo que 
o foi definido em Brasília, 
para a retomada.

DIVULGAÇÃO

AMOR SEM 
LIMITES...

Viralizou nas redes sociais 
discurso do deputado Nelson Bar-
budo (PSL), durante as manifesta-
ções bolsonaristas, domingo (26), 
em Brasília. Principalmente, no 
ponto em que ele diz que está com 
Bolsonaro “nem que seja para mor-
rer”.  Notório por discutir até com 
colegas em defesa de Bolsonaro, 
o deputado mato-grossense disse 
que os protestos foram “um recado 
aos maus políticos”. “Alguns covar-
des não querem ver a nossa pátria 
virar uma pátria capitalista.”

GREVE 
INJUSTIFICÁVEL?

Reportagem da revista Nova Escola, es-
pecializada em Educação, mostra que o salário 
pago pelo Estado aos professores de Mato Gros-
so é o terceiro melhor do País. O levantamen-
to mostrou que Mato Grosso paga R$ 4.350 aos 
profissionais, para jornada de 30h semanais. 
Na frente de Mato Grosso estão apenas Mara-
nhão (R$ 5.751) e Mato Grosso do Sul (R$ 5.553), 
que possuem regime de 40h semanais. Propor-
cionalmente, se Mato Grosso trabalhasse em 
regime de 40h semanais, o salário saltaria para 
R$ 5.799. Vale lembrar que o piso nacional es-
tabelecido pelo Ministério da Educação (MEC) 
para este ano é de R$ 2.557.74.

RETALIAÇÃO 
AOS GREVISTAS...

O secretário-chefe da Casa Civil 
Mauro Carvalho afirmou que o Gover-
no do Estado já cortou o ponto dos 
profissionais da Educação que aderi-
ram ao movimento grevista iniciado 
na última segunda-feira (27). Segun-
do ele, a medida segue uma decisão 
do Supremo Tribunal Federal (STF), 
de 2016, que estabeleceu o corte de 
ponto assim que os servidores se au-
sentarem do seu expediente em razão 
de greve.“Isso é uma decisão do STF 
e nós vamos cumprir. Quem aderiu à 
greve já está com ponto cortado”.

SEM LARGAR O OSSO

Emanuel muda de 
ideia e já flerta com 
reeleição em Cuiabá

PLANTIO EM RISCO

Presidente do Sindicato Rural Sinop 
pede apoio da Câmara dos Vereadores

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

As movimentações para 
a disputa das eleições em 
2020 já aquecem as discus-
sões pelo Brasil. Na capital 
mato-grossense, mesmo vi-
vendo o ano mais conturba-
do de sua gestão, o prefeito 
Emanuel Pinheiro (MDB), si-
nalizou esta semana o desejo 
de concorrer à reeleição ao 
Palácio Alencastro.

A vontade de entrar na 
disputa foi revelada em con-
versa com os jornalistas nes-
ta semana em Cuiabá.

Segundo o que relatou 
à imprensa, Emanuel diz es-
tar animado com os feitos de 
sua gestão nesses dois anos 
e meio e que isso o anima 
para a disputa. “Quem está 
no cargo não pode dizer que 
desta água não beberá. No 
momento, estou apaixonado 
pelo o que estou vivendo. Es-
tou realizado. Cada dia que 
passa estou mais feliz por 
ser prefeito de Cuiabá. Toda 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Presidente da Câ-
mara Municipal de Sinop 
Remídio Kuntz (PR), acom-
panhado do vereador Tony 
Lennon (MDB) e vereadora 
Professora Branca (PR), rece-
beram a visita de membros 
do Sindicato Rural de Sinop.

Os produtores solici-
taram apoio do Legislativo 
Municipal para que interce-
dam junto aos Deputados e 
Governo do Estado para que 
seja eliminada a cobrança do 
Fundo Estadual de Trans-
porte e Habitação (FETHAB) 
na cultura do Milho em 
Mato Grosso.Para o milho o 
produtor passou a pagar R$ 
8,33 por tonelada que for 
vendida para outros estados 
e outros países. Isso equivale 

crítica que recebo, quando é 
justa, eu conserto. Mas quan-
do não é justa, nem me inco-
moda”, disse.

Mesmo animado com 
a chance de gerir por mais 
quatro anos a cidade de Cuia-
bá, Emanuel deve enfrentar 
além da oposição forte na 
Câmara de Vereadores, onde 
um grupo já se prepara para 
em embate, uma forte resis-
tência dentro de casa.

Como o Diário do Esta-
do MT já noticiou, a primei-
ra-dama Márcia Pinheiro é 
contra o marido disputar a 
reeleição devido ao grande 
desgaste obtido recentemen-
te. Principalmente com os 
escândalos da saúde.

Mesmo sinalizando não 
atender a esposa, Emanuel 
ainda dá certa relevância ao 
posicionamento da primei-
ra-dama.

“Minha esposa não 
quer. Você aguenta entrar 
do portão para dentro bri-
gado com seu marido, sua 
mulher? Na rua você aguenta 

a R$ 0,50 por saca do cereal. 
O presidente do Sindi-

cato Ilson José Redivo, afir-
mou que a cobrança invia-
biliza a plantação do milho, 
consideração que a safra tem 
baixa lucratividade.

“Esta cobrança não 
cabe na cultura do milho, a 
cada cinco safras plantadas 
e isso é histórico a gente ga-
nha em duas e perde em três, 
então ela tem uma margem 
negativa em sua atividade. O 
Governo está aumentando o 
prejuízo na safra do Milho e 
não cabe ao Governo do Es-
tado fazer esse tipo de coisa. 
Queremos o apoio dos vere-
adores da Câmara Municipal 
para que possamos juntos 
combater essa cobrança e 
não inviabilizar a plantação 
da cultura do milho em nos-
so estado”, disse Redivo.

Assinatura de decreto entre MP e Governo do Estado

Governo libera acesso de informações 
que sejam objeto de investigação
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Depois da formalização 
do trabalho em conjunto en-
tre Controladoria Geral do 
Estado e Tribunal de Contas 
do Estado, para monitorar os 
gastos do Executivo com a 
folha de pagamento dos ser-
vidores públicos, o Governo 
do Estado,  através de decre-
to decidiu liberar o acesso a 
quaisquer informações do 
Estado que sejam objeto de 
investigação.  “Isso vai faci-
litar o trabalho de controle 
e investigação, pois não será 
mais necessário que busque 
o Judiciário para pedir bus-
car e apreensão. Isso ajudará 
a preservar a maioria abso-
luta de servidores públicos, 
que é formada por pessoas 
sérias e honestas, de uma ex-

posição desnecessária sobre 
uma dúvida que possa ser 
lançada em uma determina-
da investigação”, destacou o 
governador Mauro Mendes.

Ideia é que a partir de 
agora, havendo qualquer 
procedimento investiga-
tório, um delegado ou um 
membro do Ministério Pú-
blico, passará a ter acesso 
imediato aos detalhes da ad-
ministração pública.

Na avaliação do gover-
nador, a medida irá facili-
tar não apenas o trabalho 
dos órgãos de controle, mas 
também que as provas sejam 
preservadas e a investigação 
possa ter uma conclusão.

Com essa medida, o go-
verno oferecerá maior trans-
parência na gestão pública e 
contribuirá com a melhoria 
nos sistemas de controle, 

POR DECRETO | Objetivo da medida é facilitar o trabalho dos órgãos de controle e a preservações das provas
Foto: tchéLo FigueiRedo - secom/mt

qualquer pancada, mas den-
tro de casa não. Melhor ter 
paz em casa”, disse.

Caso decida de fato 
concorrer à reeleição, além 

de seu partido, Emanuel Pi-
nheiro deve contar com o 
apoio de PV, PP, PSB, PR, 
PSD, Avante, PRTB e, segun-
do ele, até o PSDB.

bem como facilita as redes 
de controle e combate à cor-
rupção na administração pú-
blica, por meio da integração 
de atividades desenvolvidas 
pelos órgãos do Poder Exe-
cutivo.

O decreto, foi publi-
cado no Diário Oficial desta 
terça-feira (28). O procu-
rador-geral, José Antônio 
Borges, destacou que o de-
creto “é uma forma positiva 
e transparente e mostra a 
vontade do governo de ter 
um diálogo e não apresen-
tar nenhum receio de ter in-
vestigações com relações às 
condutas que ocorram den-
tro da administração, que é 
muito grande. Por isso que 
é necessário a transparência 
do governo para que haja 
uma boa governância dos re-
cursos públicos”.
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CHARGE DO DIA

Gabriel Diniz comprou bens para 
família antes de morrer, diz jornal
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2/an. 4/nina. 5/cútis — zinco. 8/noel rosa — saracura.

Deborah Secco é 
internada às pressas 
em hospital de SP

Deborah Secco foi internada no Hospital 
Sírio-Libânes, em São Paulo, no último sábado 
(25). A famosa sofreu uma crise alérgica e foi 
submetida a uma bateria de exames. Segun-
do o colunista Flávio Ricco, a atriz ainda não 
tem previsão de alta. De acordo com a asses-
soria, no entanto, a morena já apresentou evo-
lução na saúde e um novo boletim deve sair 
em breve. “Ela já está bem melhor”, garantiu 
a equipe. Deborah Secco esteve recentemente 
no elenco de “Segundo Sol”. Ela interpretou a 
vilã Karola.

TV  e Entretenimento

Gabriel Diniz conquistou muitas coisas 
antes de morrer em um acidente de avião, na 
última segunda-feira (27), na região sul de Ser-
gipe. Com parte do dinheiro que arrecadou, o 
cantor comprou alguns bens para a família.

De acordo com o jornal “Extra”, o famoso 
comprou uma casa em João Pessoa, onde vi-
vem atualmente seus pais, Ana Maria e Cizi-
nato. Também adquiriu um sítio no interior 
da Paraíba e montou uma barbearia, que é co-
mandada por seu progenitor.

O artista alcançou o estrelato depois que a 
música “Jenifer” se tornou o hit do verão. Com 
isso, o famoso ganhava de R$ 80 mil a R$ 120 
mil por show.

Vale destacar que o cachê menor era co-
brado em apresentações pequenas, como foi 
feita, no último sábado (25), em um casamento 
em Caruaru, Pernambuco. 

Francisco Diniz, pai do cantor Gabriel Di-
niz, de 28 anos, emociona o público ao falar 
do filho. Emocionado, Francisco falou sobre o 
filho ao vivo, sempre exaltando a imagem da-
quele que, para ele, representa felicidade.

“Gabriel era a própria alegria em vida. Ele 
sempre foi alegria, festa”, disse Francisco ho-
ras após o acidente. Por telefone, louvou a re-
lação de Diniz com a noiva, Karoline Calhei-
ros. Para ele, a união dos dois era de “almas 
gêmeas”. 

Francisco garantiu que o velório será 
aberto a todos aqueles que acompanharam a 
trajetória de Gabriel. “A gente pensa que está 
vivendo um pesadelo, mas é realidade. Ape-
sar de tudo, estou até anestesiado”, comentou 
ainda.

O velório ocorrerá no Complexo Esportivo 
Ronaldo Cunha Lima, que fica no bairro Cristo 
Redentor, em João Pessoa, na Paraíba. 

“Tinha um coração fora do normal. Com 
certeza ele está em um lugar bacana, porque 
tinha um coração enorme, sempre prezando 
a boa vizinhança. Ele não se sentia uma pes-
soa comum, sempre chamando a atenção. Ele 
foi muito diferente, queria ser notado, mas era 
tudo espontâneo”, concluiu Seu Francisco.
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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 Defi ciência;
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 fi quem 
a vontade em nos procurar, teremos o maior prazer em 
recebê-los. Lembrando que o encaminhamento é feito 
de acordo com o perfi l 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

ARMAZEM PET LTDA, CNPJ 17.301.030/0001-30, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Li-
cença Previa (LP), Licença de Instalação (LI) e Licença de 
Operação (LO) para atividades de Comércio varejista de 
animais vivos e de artigos e alimentos para animais de esti-
mação / Comércio varejista de medicamentos veterinários / 
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 
/ Higiene e embelezamento de animais domésticos, loca-
lizada na AV. Noemia Tonello Dalmolin, N 1755, Taiamã, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

COLONIZADORA SINOP S/A, CNPJ sob nº 
03.488.210/0001-69 torna público que requereu junto a 
SEMA - Secretaria de Estado de Meio Ambiente – MT à 
Licença Prévia (LP) para o loteamento urbano CONDOMÍ-
NIO HORIZONTAL FECHADO PLATINI URBAN PARK com 
área de 33,208339 hectares, no município de Sinop - MT, 
coordenadas geográfi cas Lat.: 11° 52’ 56,35 S Long.: 55° 
32’ 03,27” W.

COMERCIO VAREJISTA DE GAS MOLINA LTDA, CNPJ 
08.775.117/0017-16, torna público que requereu a Secreta-
ria Municipal de Meio Ambiente e Mineração do município 
de Paranaíta o Licenciamento Ambiental, licença prévia – 
LP, licença de instalação - LI e licença de operação - LO, 
para funcionamento do empreendimento que tem como ati-
vidade principal de: Comércio varejista de gás liqüefeito de 
petróleo (GLP, Avenida Ludovico da Riva n. 107 Centro no 
Município de Paranaíta/MT. Não houve a exigência do EIA/
RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negócios Ambientais – 
(66) 999850609.

MOYSES ANTÔNIO BOCCHI, CPF nº 014.600.309-82, tor-
na público que requer junto a SEMA, a alteração da portaria 
de outorga nº 866 de 17 de outubro de 2016, com alteração 
localização e da vazão de captação para abastecimento de 
pivô de irrigação, e alteração da captação e acréscimo de 
8  pontos de lançamentos de efl uente para um projeto de 
piscicultura com área de 25,44 hectares, localizados em 
área denominada Fazenda Berrante de Ouro, localizada na 
zona rural do Município de Sorriso/MT.

HIDRONY AUTO CENTER LTDA CNPJ 32.151.321/0001-
83, torna público que requereu a Secretaria de Meio Am-
biente e Desenvolvimento Sustentável do município de 
Sinop/MT o Licenciamento Ambiental, licença prévia – LP, 
licença de instalação - LI e licença de operação - LO, para 
a atividade de manutenção de e reparação de veículos 
automotores, localizada Avenida Londrina nº 189 Distrito 
Industrial Comercial município de Sinop/MT. Não houve a 
exigência do EIA/RIMA. BSNA – Brasil sustentável- Negó-
cios Ambientais – (66) 999850609.

BIOCLINICO LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS 
LTDA, CNPJ 00.973.021/0001-93, localizado na Avenida 
dos Jacarandás, n° 2.895, Bairro Setor Residencial Sul, 
torna público que requereu a SECRETARIA MUNICIPAL 
DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTEN-
TAVEL, Licença Prévia, Instalação e Operação (LP, LI e 
LO) para atividades de serviços de laboratórios clínicos, 
instalada em Sinop - MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

QUATTO EMPREENDIMENTOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 
21.849.847/0001-15, torna público que requer junto à 
SAMA a Licença de Operação para realização da ativida-
de de loteamento de imóveis próprios (Loteamento Monte 
Líbano II), a ser implantado ao lado do bairro Rota do Sol, 
Zona Urbana de Sorriso-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

MORADA DO BOSQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILI-
ÁRIOS LTDA, CNPJ nº 22.694.504/0001-91, torna público 
que requer junto à SAMA a Licença de Operação para re-
alização da atividade de loteamento de imóveis próprios 
(Loteamento Morada do Bosque I), a ser implantado na 
Zona Urbana de Sorriso-MT. Não foi realizado o EIA/RIMA.

FERMAP INDÚSTRIA DE ÁLCOOL LTDA, CNPJ nº 
31.987.903/0001-31, torna público que requer junto à 
SEMA, as Licenças Prévia e de Instalação para a ativida-
de industrial de Fabricação de álcool a partir do milho, e 
moagem e fabricação de produtos de origem vegetal não 
especifi cados, a ser implantado na Rodovia MT 222, s/n, 
km 64 a esquerda, Fazenda Horizontina, em Zona Rural 
de Ipiranga do Norte-MT. Não foi determinado EIA/RIMA.

TREVÃO AGROINDUSTRIAL LTDA. Torna público que 
requere a Secret. Municipal do Meio Ambiente - SINOP, 
Licença Prévia (LP), Licença de Instalação (LI) e Licen-
ça Operação (LO), para ampliação de área e alteração 
de razão social, atividade armazéns gerais – emssão de 
warrant, Rod. BR 163 Km 835, Eunice, Sinop/MT. CNPJ: 
06.111.613/0001-82. Não EIA/RIMA.

FLORESTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS 
EIRELI, CNPJ. 18.753.429/0001-15, torna público que re-
quereu à SEMA a Licença Prévia (LP) e Licença de Insta-
lação (LI) de Ampliação, no município de Sinop - MT. Não 
EIA/RIMA. Acácia Florestal Engenharia (66) 3532-3297).

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 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
ADESÃO N° 061/2019

O Município de Sorriso – MT, através da Comissão Permanente de 
Licitação, torna público aos interessados que se fará a ADESÃO DE 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS resultante do Pregão Eletrônico – 
SPR nº 044/2018 - Processo Eletrônico de Compras n.º 
25000.457581/2017-35, realizado pelo MINISTÉRIO DA SAÚDE - 
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAÚDE DA SECRETARIA 
EXECUTIVA, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 
E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA – PADRÃO SAMU 192, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE SAÚDE E SANEAMENTO DE SORRISO/MT”, mediante as 
condições estabelecidas no Edital, conforme Termo de Referência, que 
teve como vencedora a empresa: MARDISA VEÍCULOS S/A., CNPJ 
N.º 63.411.623/0021-10, sendo aderido ao ITEM: 1 – AMBULANCIA 
PADRÃO SAMU 192, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 
SPRINTER 415 CDI - no quantitativo de 3 unidades - valor unitário de 
R$ 172.700,00; valor global da adesão R$ 518.100,00.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação Prefeitura de Sorriso – MT

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 062/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 13 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
062/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO DE DOSES DE SÊMEN BOVINO, 
NITROGÊNIO L ÍQUIDO E OXIGÊNIO PARA USO DAS 
SECRETARIAS MUNICIPAIS ,  CONFORME TERMO DE 
R E F E R Ê N C I A E L A B O R A D O  P E L A S  S E C R E TA R I A S 
SOLICITANTES. O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

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

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL N° 063/2019

O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, que realizará às 08:30 horas (Horário Oficial de Sorriso – 
MT), DO DIA 14 DE JUNHO DE 2019, na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Porto Alegre, n. 2.525, 
Centro – Sorriso – MT, a abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
063/2019, objetivando o “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE ARMÁRIOS 
PLANEJADOS DE MADEIRA PARA O GANHA TAMPO, CONFORME 
TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELA(S) SECRETARIA(S) 
SOLICITANTE(S). O julgamento da referida licitação será através do 
MENOR PREÇO GLOBAL. O Edital poderá ser obtido junto à 
Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de Licitação, durante o 
horário normal de expediente ou através do site www.sorriso.mt.gov.br. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RETIFICAÇÃO

E PRORROGAÇÃO DO PREGÃO N° 049/2019

A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM, comunica que fica 

prorrogada a data de julgamento do referido certame para o dia 

05.06.2019 as 08h00min. Comunica ainda que houve alteração no 

anexo I, item 3.1 especificamente na coluna de especificações 

técnicas: dos itens 3,4,5 e 6.Edital e anexos: Deverá ser retirado junto 

ao site: < http://www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes> e 

p e l o  d e p a r t a m e n t o  d e  l i c i t a ç ã o  p e l o  e m a i l 

carmen.licitacao@novamutum.mt.gov.br, e no site oficial do município 

ou telefone **65-3308.5400. Nova Mutum – MT, 28 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA - MT 
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 
 
O Município de Vera – MT, através de seu Pregoeiro Oficial, torna Público para 
conhecimento dos interessados, que realizará às 08h00min (Horário Local), do dia 10 de 
Junho de 2019, na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, sito a Av. Otawa, 1651, 
Centro – Vera - MT, abertura do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2019, REGISTRO DE 
PREÇOS Nº 016/2019, do tipo Menor Preço Por ITEM, para FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
COLETA, TRANSPORTE, ARMAZENAMENTO, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSSS), ORIUNDOS DE 
FONTES GERADORAS DO MUNICÍPIO DE VERA/MT, conforme descrito no Termo de 
Referência do Edital. O edital completo poderá ser retirado no endereço eletrônico 
www.vera.mt.gov.br, (Publicações/Licitações/Pregão Presencial) ou ainda na Prefeitura 
Municipal de Vera - MT, no Departamento de Licitações, com sede na Avenida Otawa, n° 
1651, Bairro Esperança, em Vera - MT, de segunda a sexta-feira no horário de 
atendimento das 07h00min às 13h00 min. Informações poderão ser obtidas pelo telefone: 
(66) 3583-3100 ou pelo e-mail: licitacaovera@gmail.com;  
Vera – MT, 28 de Maio de 2019. 
 

JOEDSON AMARAL DE OLIVEIRA 
PREGOEIRO – Portaria nº 002/2019 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 

Aviso De Licitação 
Pregão Presencial Para Registro De Preços Nº 017/2019 

Tipo: Menor Preço Por Lote - Processo Licitatório Nº 021/2019 
 
A Prefeitura Municipal De Novo Mundo, Neste Ato Representada Por Sua Pregoeira 
Designada Pela Portaria Nº. 015/2019, De 02/01/2019, Torna Público Aos Interessados 
Que Realizará Licitação No Dia 12/06/2019, Às 08h00, Para Futura E Eventual Aquisição 
De Equipamentos Para Implantação Da Academia Ao Ar Livre No Município De Novo 
Mundo – Mt, Conforme Especificações Do Edital De Licitação. A Íntegra Do Edital 
Encontra-Se Disponível No Endereço Desta Instituição, Sito À Rua Nunes Freire, 12, Alto 
Da Bela Vista, Nesta Cidade, Onde Poderão Obter Maiores Informações Das 07h00min 
Às 11h00min E No Site Oficial Do Município: Www.Novomundo.Mt.Gov.Br. Novo Mundo, 
Mt, 28 De Maio De 2019. 
 

Luciana Da Silva Betarelo  
Pregoeira Oficial. 

 
Antonio Mafini 

Prefeito Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO – MT  
AVISO DE ABERTURA DE EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 003/2019 

 
CREDENCIAMENTO: EXAMES DE IMAGEM, LABORATORIAL E SERVIÇO MÉDICO 

ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA A SEREM NO RAIO MAXIMO DE 150KM DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO MT 

 
- OBJETO: Credenciamento de pessoas jurídicas, prestadoras de serviços no segmento 
de CREDENCIAMENTO: EXAMES DE IMAGEM, LABORATORIAL E SERVIÇO MÉDICO 
ESPECIALIZADO EM ANESTESIOLOGIA A SEREM NO RAIO MAXIMO DE 150 KM DE 
PEIXOTO DE AZEVEDO MT, para credenciarem-se objetivando futura e eventual 
prestação de serviços como procedimentos e atividades correlatas, conforme descrição 
detalhada constante da Lista de Serviços do respectivo Edital de Chamada Pública. 
- PERÍODO E LOCAL: De 10 de junho de 2019 a 10 de junho de 2020, na Sede 
Administrativa do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, 
situada na Travessa Bartolomeu Dias, n.º 269, Bairro Alvorada em Peixoto de Azevedo-
MT. 
- AQUISIÇÃO DO EDITAL: Os interessados poderão obter o presente Edital de Chamada 
Pública, sem quaisquer ônus ou recolhimento de taxa, diretamente na sala da Comissão 
Permanente de Licitação, na Sede Administrativa, de segunda à sexta-feira, no horário 
das 8h às 11h, pelo telefone (066) 3575 - 2489 e-mails: cisvaledopeixoto@gmail.com ou 
pelo site: www.cisvaledopeixoto.com.br. 
 

Peixoto de Azevedo-MT, 25 de maio de 2019. 
 

Vivian Lucas Cassiano 
Presidente - CPL 

 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 025/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa PHOENIX – GER. ADM. PREST. 
SERV.SAÚDE. MED.HOSP. LAB.DIAG. LTDA – ME, (CNPJ/MF nº 03.642.746/0001-97), 
no valor global de R$43.000,00 (QUARENTA E TRÊS MIL REAIS), tendo como fundamento 
o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 
da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 03. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 026/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa M A DA CRUZ CLINICA ME, 
(CNPJ/MF nº 16.422.969/0001-90), no valor global de R$27.000,00 (VINTE E SETE MIL 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como 
objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo chamamento público e 
do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 027/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa MEIRIELEN DE FÁTIMA ZUCHI 
DE OLIVEIRA-ME, (CNPJ/MF nº 28.146.564/0001-56), no valor global de R$25.250,00 
(VINTE E CINCO MIL, DUZENTOS E CINQUENTA REAIS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 
da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 028/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa ALMEIDA & SANCHES LTDA-
EPP, (CNPJ/MF nº 25.270.655/0001-00), no valor global de R$40.500,00 (QUARENTA MIL 
E QUINHENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, 
que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

TERMO DE RATIFICAÇÃO 
Inexigibilidade de Licitação n° 029/2019 

O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa J L REIS EIRELI, (CNPJ/MF nº 
32.639.170/0001-07), no valor global de R$18.800,00 (DEZOITO MIL E OITOCENTOS 
REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como 
objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo chamamento público e 
do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre 
credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 030/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa M. C. CARVALHO MARQUES- 
CLINICA MEDICA-ME, (CNPJ/MF nº 17.825.627/0001-84), no valor global de R$56.900,00 
(CINQUENTA E SEIS MIL E NOVECENTOS REAIS), tendo como fundamento o artigo 25, 
caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços 
Médicos em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da 
Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 031/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa JOSÉ AGNALDO PARANHOS 
SOUTO-CLINICA MÉDICA, (CNPJ/MF nº 23.000.320/0001-47), no valor global de 
R$93.000,08 (NOVENTA E TRÊS MIL E OITO CENTAVOS), tendo como fundamento o 
artigo 25, caput da Lei Federal n° 8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de 
Serviços Médicos em do respectivo chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 
da Chamada Pública n° 002/2019, que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço 
fixo. LOTE 02, 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

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

Inexigibilidade de Licitação n° 032/2019 
O Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale do Peixoto, por meio de sua 
Secretária Executiva, torna pública a ratificação do procedimento de inexigibilidade de 
licitação em epígrafe, visando à contratação da empresa A G R MARTINS EIRELI, 
(CNPJ/MF nº 30.727.145/0001-50), no valor global de R$93.000,08 (NOVENTA E TRÊS 
MIL E OITO CENTAVOS), tendo como fundamento o artigo 25, caput da Lei Federal n° 
8.666/93, tendo como objeto os itens da Relação de Serviços Médicos em do respectivo 
chamamento público e do Anexo I do Edital nº 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019, 
que dispõe sobre credenciamento dos serviços por preço fixo. LOTE 01, 03 e 04. 

Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019. 
VIVIAN LUCAS CASSIANO 

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000913-25.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 18/10/2018 
Valor da causa: R$ 484.831,21 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
CARLOS LUIZ CANEVESE (REQUERIDO) 
MARILENE TEREZINHA CASANOVA CANEVESE (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA (ADVOGADO)  
EFRAIM RODRIGUES GONCALVES (ADVOGADO) 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº ___/2018 

 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000913-25.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: CARLOS LUIZ CANEVESE e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 62,3683ha, parte de um todo maior com 
360,284ha, localizada no Município de Sinop/MT, conforme planta e memoriais descritivos 
dos presentes autos, que passam a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada 
sob o nº 69.799, Livro 02, do Cartório de Registro de Imóveis de Sinop, 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, 19 de setembro de 2018. 
 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 54277078 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 24/11/2018 14:12:41 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1811191
4284439000000020744041 
Número do documento: 18111914284439000000020744041 

DR 07-08/02/2019
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000362-45.2018.4.01.3603 Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 27/04/2018 
Valor da causa: R$ 18.462,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE) MIRALDA FRANCISCA DOS 
SANTOS (REQUERIDO) 
TULIO EMANUEL ORATHES PONTE SILVA (REQUERIDO) 
SIMONE GENOVEZ (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO)  

Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 

(ADVOGADO) 
 

Subseção Judiciária de Sinop-MT 
2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 

 
EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 86/2018 

PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000362-45.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: MIRALDA FRANCISCA DOS SANTOS e outros (2) 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 8.145,00 m², parte de um todo maior com 
2.456.759,00 m², denominada Chácara Irene, localizada no Município de Sinop/MT, 
conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam a fazer parte 
desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 53.351, Ficha 01, Livro 02, 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, 19 de setembro de 2018. 
 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 54289068 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 21/09/2018 17:32:35  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1809191
6360901200000012643569 Número do documento: 18091916360901200000012643569 

DR 07-08/02/2019
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1000354-68.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição : 26/04/2018 
Valor da causa: R$ 293.211,00 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 
 

Partes 
COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A (REQUERENTE)  
ERMES RUBIN PASQUALOTTO (REQUERIDO)  
IVONE PEDROSA CURY MUSSI PASQUALOTTO 
(REQUERIDO) UNIÃO FEDERAL (TERCEIRO INTERESSADO) 
A D M EXPORTADORA E IMPORTADORA S/A (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO 
(ADVOGADO) REMI CRUZ BORGES (ADVOGADO)  

 
Subseção Judiciária de Sinop-MT 

2ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
 

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 83/2018 
 
PRAZO: 10 (dez) dias 
PROCESSO: 1000354-68.2018.4.01.3603 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
RÉU: ERMES RUBIN PASQUALOTTO e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 56,1669 ha, parte de um todo maior com 
520,0000 ha, denominada Fazenda Nossa Senhora Aparecida I, localizada no Município 
de Sorriso/MT, conforme planta e memoriais descritivos dos presentes autos, que passam 
a fazer parte desta decisão, devidamente matriculada sob o nº 12.782, Ficha 01, Livro 02, 
do Cartório de Registro de Imóveis de Sorriso/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, 19 de setembro de 2018. 
 

 (assinado digitalmente) 
MARCEL QUEIROZ LINHARES 

JUIZ FEDERAL DA 2ª VARA DE SINOP/MT 

 
Num. 54277082 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 21/09/2018 17:32:30 
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Uendel atuou pela última vez contra a Chape 
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Uendel volta após um mês parado
DA REPORTAGEM

O Inter enfrenta o Pay-
sandu nesta quarta-feira (29), 
às 18h15, no Mangueirão, 
com uma mão na vaga nas 
quartas de final da Copa do 
Brasil, depois de vencer o 
jogo de ida por 3 a 1 no Bei-
ra-Rio. O duelo serve para 
carimbar a classificação, mas 
não deixa de ter peso especial 
para Uendel. Na ausência de 
Iago, convocado pela seleção 
olímpica, o lateral voltará à 
equipe após um mês.

E mais do que isso. O 
atleta se prepara não apenas 
para um retorno à equipe em 
solo paraense, pouco mais 
de 30 dias depois da última 
atuação, na derrota por 2 a 0 
para a Chapecoense, na es-
treia no Brasileirão.

Até o recesso no ca-
lendário, Uendel viverá sua 
maior sequência no Inter 
desde 2017, quando era ti-
tular na disputa da Série B. 
Serão, ao todo, quatro jogos 
para retomar espaço no elen-
co colorado.

O ingresso de Uendel 
altera a característica da po-
sição, de acordo com a aná-
lise de Odair Hellmann. Em 
entrevista coletiva após a 

vitória sobre o Paysandu, na 
última quarta-feira, o treina-
dor afirmou que o lateral dá 
um estilo de jogo de maior 
valorização de posse de bola, 
diferente de Iago, de maior 
velocidade e intensidade nas 
partidas. “Iago e Uendel têm 
características diferentes. O 
Iago é de valência física im-
pressionante e vai evoluir 
ainda na última parte do 
campo. Tem essa capacida-
de de ir e fazer o passe, o gol. 
Quando joga contra equipes 
de linha baixa, dá possibili-
dade de transição. Em três, 
quatro segundos, recompõe. 
O Uendel tem isso, mas é de 
passe, posse, de achar uma 
tabela”, analisa Odair.

Os minutos que ga-
nhará em campo até a pa-
rada para a Copa América 
também terão reflexo para 
Uendel no segundo semes-
tre, diante da provável saída 
de Iago. Caso o atleta seja, de 
fato, vendido pelo clube, dei-
xará uma lacuna na posição. 
Até o momento, o Inter recu-
sou duas propostas do Porto 
pelo lateral, à espera de uma 
oferta “irrecusável”.

Uendel é o substituto 
imediato. Mas Odair já dei-
xou aberta a possibilidade de 

INTER | Antigo titular, lateral-esquerdo deve atuar nos quatro jogos até a parada da Copa América
Foto: RicaRdo duaRte

COPA DO BRASIL

Grêmio vai atrás de vaga para
potencializar reabilitação

SUL-AMERICANA

Em apenas uma vez em que venceu
jogo de ida, Botafogo não avançou

MERCADO

Uribe é liberado pelo Flamengo 
para viajar e assinar com o Santo

FALTAM GOLS

Jejum dos atacantes atrapalha
o Tricolor em momento decisivo

Foto: Lucas uebeL

Foto: andRés cRistaLdo

Foto: MaRcos RiboLLi

Gremistas agradecem apoio da torcida após vitória 
sobre o Atlético-MG 

Botafogo construiu vantagem sobre o Sol de América na ida 

Alexandre Pato passou em branco contra o Corinthians

DA REPORTAGEM

A primeira vitória no 
Campeonato Brasileiro veio 
e pode se tornar prelúdio 
de uma boa semana para 
o Grêmio. Na quarta-feira, 
decide o futuro na Copa do 
Brasil diante do Juventu-
de, às 20h30, na Arena. Se 
a classificação às quartas de 
final vier, turbina ainda mais 
o moral do grupo para a se-
quência de jogos até a parada 
da Copa América.

A boa atuação diante 
do Atlético-MG é o pontapé 
inicial para a reação na tem-
porada. E a intenção é esten-
dê-la para a competição eli-
minatória. Apesar de seguir 
em 18º no Brasileirão ao final 
da sexta rodada, o clima me-
lhora com a resposta às crí-
ticas recebidas nos últimos 
dias. A pressão, portanto, fica 
em segundo plano.

“Toda vitória traz uma 
alegria e tranquilidade. Sa-
bemos o que podemos ren-
der. É normal receber críti-
cas para quem veste a camisa 
do Grêmio. Sendo uma co-
brança justa, de coisas que 
vêm acontecendo, a gente 
aceita e vai trabalhar com 
respeito para crescer cada 
vez mais”, analisa o goleiro 
Paulo Victor.

A classificação às quar-
tas da Copa do Brasil é uma 
das metas estipuladas pelo 
técnico Renato Gaúcho até a 
parada para a Copa América. 

DA REPORTAGEM

Nesta quarta-feira, às 
18h15, o Botafogo entra em 
campo contra o Sol de Amé-
rica, no Nilton Santos, para 
defender a vantagem con-
quistada no jogo de ida, no 
Paraguai. Em todas as suas 
participações na Copa Sul-
-Americana, em apenas uma 
ocasião o Alvinegro foi eli-
minado após vencer a pri-
meira partida.

Nas edições de 2008, 
2009, 2011, 2018 e na atual 
temporada, o Botafogo de-
fendeu vantagem alcançada 
nos primeiros jogos e garan-
tiu a classificação à próxima 
fase em todas elas. Apenas 
em 2007, o time foi elimina-
do depois de vencer o jogo 
de ida, sendo que a volta foi 
na casa do adversário.

- 2006 - segunda fase: 
Botafogo 1x1 Fluminense 
/ Fluminense 1x1 Botafogo 
(eliminado nos pênaltis);

- 2007 - oitavas de final: 
Botafogo 1x0 River Plate / 
River Plate 4x2 Botafogo; 

- 2008 - segunda fase: 

DA REPORTAGEM

Para avançar às quartas 
de final da Copa do Brasil, 
nesta quarta-feira, às 20h30, 
o São Paulo precisa vencer o 
Bahia por pelo menos dois 
gols de diferença na Arena 
Fonte Nova, em Salvador 
– ou um para levar para os 
pênaltis. O problema é que 
os atacantes estão em bai-
xa. Não balançam as redes 
há cinco jogos, enquanto o 
time, como um todo, está há 
três partidas sem fazer gol.

O último atacante a 
marcar foi Toró, na vitória 
por 2 a 1 sobre o Goiás, na se-
gunda rodada do Brasileirão. 

DA REPORTAGEM

O Santos encaminhou 
a contratação do atacante 
colombiano Fernando Uri-
be, do Flamengo. O centroa-
vante de 31 anos foi liberado 
pelo Rubro-Negro para via-
jar a São Paulo, realizar exa-
mes médicos e concluir sua 
transferência ao Santos.

A informação foi ini-
cialmente publicada pela 
“Gazeta Esportiva” e confir-
mada pelo GloboEsporte.

O título gaúcho e a classifica-
ção às oitavas da Libertado-
res já estão riscadas da lista.

O outro item cobrava 
maior proximidade ao pelo-
tão da frente no Brasileirão. 
Porém, as primeiras cinco 
partidas sem vitória obriga-
ram uma mudança de pla-
nos. O Grêmio quer agora 
chegar ao descanso de junho 
com certa distância do Z-4.

Botafogo 3x1 Atlético-MG / 
Atlético-MG 2x5 Botafogo;

- 2009 - oitavas de final: 
Botafogo 2x0 Emelec / Eme-
lec 2x1 Botafogo;

- 2011 - segunda fase: 
Atlético-MG 1x2 Botafogo / 
Botafogo 1x0 Atlético-MG;

- 2012 - segunda fase: 
Palmeiras 2x0 Botafogo / 
Botafogo 3x1 Palmeiras (eli-
minado pelo gol fora);

- 2018 - primeira fase: 
Audax Italiano 1x2 Botafogo 
/ Botafogo 1x1 Audax Italia-

O primeiro daquela partida 
foi anotado pelo também 
atacante Alexandre Pato. De 
lá para cá, o São Paulo só fez 
dois gols, que saíram dos pés 
do volante Tchê Tchê (no 
empate contra o Flamengo) 
e do meia Hernanes (na vi-
tória sobre o Fortaleza). Esse 
último já faz três jogos.

A baixa produtividade 
ajuda a fazer do Tricolor o 
clube da Série A do Brasilei-
rão com mais jogos sem mar-
car um gol. Das 27 partidas 
oficiais, a equipe passou em 
branco 13 vezes. Quem mais 
se aproxima é o Santos, com 
11 jogos sem balançar a rede. 
A seca reflete nos números 
de artilharia. Sem disputar 

com.
Uribe é um sonho an-

tigo do Santos, que já havia 
tentado envolver o atacante 
nas tratativas da venda de 
Bruno Henrique, em janei-
ro. A negociação se arrastou, 
mas os clube chegaram a um 
valor em comum no início 
da semana: cerca de R$ 5 
milhões. Anteriormente, a 
diretoria Rubro-Negra pedia 
ao menos R$ 6 milhões, mas 
deu o aval após a última pro-
posta do Santos. O atacante 

no;
- 2019 - primeira fase: 

Botafogo 1x0 Defensa y Jus-
ticia / Defensa y Justicia 0x3 
Botafogo.

Na primeira fase da 
Sul-Americana 2019, o Bo-
tafogo também levou van-
tagem para o jogo de volta 
depois de derrotar o Defensa 
y Justicia por 1 a 0 no Nilton 
Santos. Na Argentina, nova 
vitória e bem mais expressi-
va: 3 a 0.

uma partida desde o dia 30 
de março após lesão no jogo 
de ida da semifinal do Paulis-
tão, Pablo segue como o arti-
lheiro do São Paulo em 2019, 
com apenas quatro gols. Para 
a partida contra o Bahia, o 
técnico Cuca tem mais um 
agravante. O atacante An-
tony irá servir a Seleção Bra-
sileira sub-23 no Torneio de 
Toulon, na França, e será 
desfalque. Ele ainda perderá 
as próximas três rodadas do 
Brasileirão.  Em contraparti-
da, o Tricolor terá o retorno 
de Toró, que cumpriu sus-
pensão contra o Corinthians, 
no último domingo, após ser 
expulso em confronto con-
tra o Bahia, pelo Brasileirão.

é um jogador que agrada ao 
técnico Jorge Sampaoli. O 
argentino está entusiasmado 
com a possibilidade da che-
gada do colombiano. Uri-
be chegou ao Flamengo em 
julho do ano passado para 
substituir Guerrero. 

Entre pagamentos de 
luvas e intermediários, o 
clube gastou no ano passa-
do cerca de R$ 4,8 milhões 
na negociação. Com a venda 
para o Santos o investimento 
foi recuperado.

Com a classificação na 
Copa do Brasil e mais nove 
pontos do Brasileiro em 
jogo, o time de Renato Gaú-
cho espera engatar uma série 
de vitórias para deixar de-
finitivamente no passado a 
turbulência. No sábado, após 
o triunfo diante do Galo, o 
treinador elogiou o desem-
penho, mas fez uma ressalva 
ao grupo de jogadores.

deslocar Zeca para a lateral 
esquerda. Além disso, o Inter 
monitora reposições no mer-
cado. Sidcley, do Dínamo de 
Kiev, é um dos nomes na mira 
do clube. Contratado pelo 
Inter em 2017, Uendel logo 
se consolidou como titular 
da equipe na disputa da Série 
B. Em sua primeira tempora-
da, ele foi o atleta que mais 
atuou no elenco. Foram 60 
partidas, com um gol marca-
do e seis assistências.O lateral 
abriu 2018 como titular, mas 
sofreu uma lesão no joelho 
esquerdo logo na estreia na 
temporada, com vitória por 
1 a 0 sobre o Veranópolis, 
pelo Gauchão, no Beira-Rio. 
A baixa abriu espaço para a 
ascensão de Iago. O garoto 
aproveitou a brecha e se con-
solidou como titular.Desde 
então, Uendel se manteve 
como liderança do elenco, 
mas com poucos minutos 
em campo. No ano passa-
do, foram apenas sete jo-
gos, mas ele ainda viveu um 
momento de protagonismo: 
deu assistência para o gol de 
Edenílson na vitória por 1 a 
0 no Gre-Nal do returno do 
Brasileirão, no Beira-Rio. Em 
2019, são oito aparições em 
campo.

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

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

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

Governo diz que vai cortar ponto
de servidores durante a greve
DA REPORTAGEM

O Governo de Mato 
Grosso anunciou, nesta ter-
ça-feira (28), que vai cortar 
o ponto dos servidores da 
educação entraram em gre-
ve. Os servidores entraram 
em greve na segunda (27) 
por tempo indeterminado. 
A greve foi aprovada em as-
sembleia geral realizada no 
dia 20 de maio, em Cuiabá.

De acordo com a asses-
soria de comunicação do 
governo de Mato Grosso, 
o estado obedecerá à de-
terminação do Supremo 
Tribunal Federal (STF) que 
trata do corte de ponto de 
grevistas. “Conforme o 
STF, o ponto deve ser cor-
tado imediatamente à de-
flagração do movimento 
grevista. 

Com o fim do movimen-
to, os profissionais podem 
repor as aulas, caso haja 
acordo entre Poder Execu-
tivo e servidores, e serão 
remunerados pela reposi-
ção”, disse o governo em 
nota.

Segundo o Sindicato dos 
Trabalhadores no Ensino 
Público de Mato Grosso 
(Sintep-MT), entre as pau-
tas de reivindicação está o 
chamamento de concur-
sado para as vagas livre, 
cumprimento da Lei nº 
510/2013 e pagamento dos 
restos a pagar da RGA de 
2018 para assegurar Lei da 
Dobra do Poder de Com-
pras dos profissionais da 
Educação. 

Ao todo, cerca de 40 mil 
profissionais devem parar 
as atividades. A rede possui 

AMEAÇA | Entre as reivindicações está a convocação de concursados e o pagamento da RGA
Foto: Sintep-Mt

Foto: ney pinheiro

Foto: Divulgação

SORRISO

Mão de obra de internos do Sistema
Prisional para melhorias de escola

ASSENTAMENTO JONAS PINHEIRO

Meio Ambiente promove capacitação
para os produtores de frango

RONDOLÂNDIA

Ibama identifica 2 mil 
hectares de área 
desmatada ilegalmente

NOVO STO. ANTÔNIO

Comerciante é 
preso com 220 kg 
de pescado irregular

Foto: Divulgação

Mão de obra pode ser usada também em projetos da adminis-
tração municipal 

Foram apreendidos motosserra, trator, armas e munições

Ação foi desenvolvida com produtores do Assentamento 
Jonas Pinheiro, em Sorriso 

DA REPORTAGEM

No último sábado (25), a 
Escola Municipal Ivete Lour-
des Arenhardt, em Sorriso, 
recebeu um grupo de 20 re-
educando que promoveram 
melhorias na unidade, como 
pequenos consertos, pintu-
ras, corte de grama e jardina-
gem. “São serviços essenciais 
na manutenção do prédio 
para garantir um ambiente 
escolar sempre limpo e atra-
tivo para as crianças”, destaca 
a diretora da escola, Edena 
Broch.A secretária de Edu-
cação e Cultura, Lúcia Kor-
bes Drechsler, destaca que a 
ação proposta pelo diretor 
do Centro de Ressocialização 
de Sorriso (CRS), Enilson de 
Castro, e pela juíza criminal 
Emanuelle Chiaradia Navar-
ro Mano, vem ao encontro 
de um dos focos da Admi-

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

A Secretaria de Agri-
cultura e Meio Ambiente de 
Sorriso promove hoje (29) 
uma capacitação com o tema 
“Custo de produção do fran-
go e manejo de pintainhos”. 
O curso é direcionado aos 
produtores de frango do As-
sentamento Jonas Pinheiro 
e será realizado na Escola 
Municipal Matilde Luiza Za-
natta Gomes, no próprio As-
sentamento. De acordo com 
o responsável pela pasta, 
Márcio Kunh, cerca de 100 
produtores são aguardados 
para o evento. Ele destaca 
que serão repassadas infor-
mações de medidas sanitá-
rias na produção de frangos.

“A intenção é organizar 
a cadeia produtiva do fran-
go no município. Capacitar 
quem já está produzindo e 
também repassar técnicas 
adequadas aos novos inte-
ressados em produzir”, diz. 

DA REPORTAGEM

Agentes do Instituto 
Brasileiro do Meio Ambien-
te e dos Recursos Naturais 
Renováveis (Ibama) identifi-
caram 2.845 hectares de área 
desmatada irregularmente, 
em Rondolândia. No local, 
foram apreendidos 12 mo-
tosserras, um trator, uma 
motocicleta, seis espingardas, 
um revólver calibre 38, além 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Um comerciante foi 
preso segunda-feira (27) com 
220 kg de pescado e, Novo 
Santo Antônio. A apreensão 
ocorreu em uma operação 
conjunta contra crimes de 
pesca. A ação foi realizada 
pelo Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Re-
cursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Secretaria de Meio 
Ambiente (Sema) e Polícia 
Militar.

Foram apreendidos 220 
kg de pirarucu em manta. A 
equipe abordou o suspeito 
em uma picape, que trans-
portava um freezer vazio, na 
comunidade Berrante, em 

de munições de diversos cali-
bres e 600 litros de combus-
tível. Não havia suspeitos no 
local. Entretanto, no decor-
rer das investigações algumas 
pessoas foram identificadas 
em encaminhadas para pres-
tar depoimento. A área vem 
sendo desmatada desde o 
ano passado. Toras de madei-
ras já foram retiradas do local 
e muitas árvores foram der-
rubadas e deixadas na área.

Ribeirão Carvalheira.
O condutor informou 

ser comerciante de pescado 
e estaria indo comprar novo 
produto naquele local. Os 
agentes saíram e retornaram 
a entrada da cidade mais tar-
de. O comerciante foi nova-
mente abordado no período 
da noite. A guia de transporte 
se apresentava rasurada e o 
material não conduzia com 
o volume declarado. O mo-
torista foi autuado por trans-
porte ilegal e responderá 
criminalmente por apresen-
tação de documento falso. 
Todo material foi apreen-
dido, inclusive o veículo. O 
pescado foi doado a comuni-
dade de Novo Santo Antônio 
nesta terça-feira (28).

nistração, que é justamente 
a conservação dos prédios 
públicos e a revitalização de 
ambientes por meio de jar-
dinagem. Além de propor-
cionar aos internos o apren-
dizado de uma atividade e 
através disso uma mudança 
de comportamento e uma 
nova perspectiva de vida, 
contribuindo ainda com a 
redução de pena. Para cada 
três dias trabalhado o inter-
no reduz um dia de pena.

Emanuelle declara que 
a data foi escolhida para não 
interferir nas atividades es-
colares. “Aproveitamos para 
fazer este trabalho aos sába-
dos para não interferir na ro-
tina escolar, permitindo que 
os reeducando possam con-
tribuir com a comunidade 
por meio destas ações, além 
de poderem trabalhar e re-
duzir suas penas”, pontuou.

“Essa é uma primeira eta-
pa, vamos dar continuidade 
com capacitações e assistên-
cia técnica permanentes”, sa-
lienta o secretário.

Além da capacitação, 
Kunh pontua que está em 
andamento o processo para 
a abertura de um Abatedou-
ro Municipal de Frangos. “Já 
foram licitados R$ 121 mil 
em equipamentos. Tam-
bém será aberto o edital de 
licitação para a adequação e 
reforma do local”, explica o 
secretário que complemen-
ta que o Abatedouro deverá 
funcionar na antiga farinhei-
ra, no Assentamento Jonas 
Pinheiro. A intenção é abrir 
o Abatedouro até o fim do 
segundo semestre de 2019.

“Dessa forma, além de 
ofertar assistência no mo-
mento da produção, vamos 
garantir o abate em local 
apropriado e também possi-
bilitar a ampliação do mer-
cado de comercialização, 
pois com o funcionamento 

mais de 390 mil estudantes.
“Nossa luta segue para 

mudar o que está ocorren-
do no ano letivo de 2019, 
quando, em maio, a maio-
ria das escolas ainda não 
tem seu quadro de pessoal 
completo para atendimen-
to dos estudantes. Faltam 
professores e funcionários, 
isso sem contar outros di-
reitos que são negados para 
os estudantes”, comentou o 
Sintep.

O sindicato ainda não se 
posicionou sobre o anúncio 
do corte de pontos. 

Os servidores fizeram 
um ato em frente à Secre-
taria Estadual de Educa-
ção (Seduc), na tarde desta 
segunda-feira, em Cuiabá. 
Depois, eles percorreram 
várias ruas do Centro Polí-
tico Administrativo.

REVITALIZAÇÃO 
PARQUE FLORESTAL...
A empresa Anglo Brasil apresentou duran-

te reunião com o prefeito Noboru Tomiyoshi, se-
cretários municipais e representantes Conselho 
Gestor da Unidade de Conservação Municipal 
de Proteção Integral Refúgio da Vida Silvestre, o 
plano de manejo que orientará as obras de cons-
trução e de revitalização do Parque Municipal 
de Colíder, incluindo o Lago dos Pioneiros. O do-
cumento técnico define e orienta o conjunto de 
ações necessárias para a execução do projeto 
pela empreiteira contratada pela Sinop Energia 
através de licitação. A ordem de serviço foi emi-
tida pela concessionária gestora da Usina Hidre-
létrica de Colíder e as obras começaram no dia 13 
de maio. O investimento será de R$ 1,175 milhão.

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA EM VERA..
Na próxima sexta-feira (31), 

será realizada uma audiência pú-
blica pela Secretaria de Saúde de 
Vera. A audiência terá início às 15h 
e segue até às 17h. O evento será 
feito na no plenário da Câmara Mu-
nicipal de Vereadores. De acordo 
com o enfermeiro e coordenador da 
Secretaria de Saúde Geovane Ruho-
ff, a audiência será realizada para a 
prestação de contas do 1°, 2° e 3° re-
latórios quadrimestrais de 2018 e do 
Relatório Anual de Gestão de 2018 
da Secretaria Municipal de Saúde 
de Vera.

EQUIPAMENTOS 
PARA HR...
Dando seguimento à reestruturação do 
Hospital Regional de Peixoto de Azevedo 
o presidente do Consórcio Intermunicipal 
de Saúde Maurício Ferreira fez a entrega 
de mais equipamentos a diretora do Hos-
pital Regional, Veroni Pansera e servi-
dores do HR. Desta vez os equipamentos 
foram adquiridos através do Convênio 
002/2015 do Governo do Estado de Mato 
Grosso com gestão do Prefeito Maurício 
Ferreira e demais Prefeitos do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde Vale do Peixoto 
que atende os municípios de Terra Nova 
do Norte, Matupá, Novo Mundo e Peixoto 
de Azevedo.

Divulgação

do abatedouro será forneci-
do o selo de inspeção muni-
cipal e assim o produto po-
derá ser comercializado em 

supermercados”, frisa Kunh. 
Hoje toda a produção é co-
mercializada nas feiras mu-
nicipais.
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Atualmente o valor do prejuízo para o Estado é de R$ 20.296.772,80 milhões

MT acumula 187 mil devedores do
IPVA e deixa de arrecadar R$ 20 mi
G1

Um levantamento da Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE) aponta que 187.351 
mil contribuintes não qui-
taram os débitos do Im-
posto Sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores 
(IPVA) no período de janei-
ro a maio de 2019, e foram 
cadastrados na dívida ativa. 
Atualmente o valor do pre-
juízo para o Estado é de R$ 
20.296.772,80 milhões.

No mesmo período do 
ano passado, a dívida tanto 
para pessoa física quanto 
jurídica estava no valor de 
R$ 128.778.543,14 milhões. 
Ao todo 441.509 mil con-
tribuintes entraram para a 
dívida ativa.

O não pagamento deste 
imposto acarreta em acrés-
cimos de multas e juros, 
além de restrições no CPF e 
CNPJ, dificultando conces-
sões de crédito. “Todo con-
tribuinte deve ficar atento 
as pendências de IPVA e 
Licenciamento do Veícu-
lo, pois gera um transtorno 
enorme não somente para 
restrições de crédito, mas 
para casos de impedimento 
da circulação do veículo, já 
que sem o comprovante de 
pagamento do IPVA o cida-
dão não consegue fazer o 
licenciamento”, pontuou o 
subprocurador-geral Fiscal, 
Jenz Prochnow Junior.

A taxa de licenciamento é 
usada para comprovar a li-
beração do carro para trafe-
gar por todo o território do 
país. A frota de veículos em 
circulação em Mato Grosso 
é de 2,1 milhões.

A quitação não tem des-
contos, mas pode ser par-
celada em até 12 vezes no 
cartão de crédito. O con-

DÍVIDAS | Não pagamento deste imposto acarreta em acréscimos de multas e juros
Foto: Divulgação

tribuinte pode negociar o 
débito no saguão da Pro-
curadoria Geral do Estado 
(PGE), pelo site da Procura-
doria e unidades do Ganha 
Tempo em Cuiabá, Várzea 
Grande e municípios do in-
terior do Estado.

Em Mato Grosso, há uni-
dades do Ganho Tempo nos 
bairros Cristo Rei (Várzea 
Grande), CPA I (Cuiabá), 
Centro (Ipiranga – Cuiabá) 
e nos municípios de Ron-
donópolis, Sinop, Sorriso e 
Barra do Garças. A Procura-
doria Geral do Estado está 
localizada na Avenida Re-
pública do Líbano, nº 2258 
( Jardim Monte Líbano). O 
horário de atendimento é 
das 8h às 18h. A retirada de 
senhas pode ser feita das 8h 
às 16h.

CARTÃO
O Governo de Mato Gros-

so sancionou a Lei nº 10.889, 
de 21 de maio de 2019, que 
permite o parcelamento do 
IPVA, licenciamento, mul-
tas já inscritas em dívida 
ativa e demais débitos rela-
tivos aos veículos, por meio 
de cartão de crédito, em até 
12 vezes.

Esta forma de pagamen-
to é destinada aos cidadãos 
que não estão inscritos em 
dívida ativa, ou seja, aos que 
se encontram em situação 
regular com o Departamen-
to Estadual de Trânsito de 
Mato Grosso (Detran-MT) 
e que ainda não emitiram a 
guia para pagamento.

O Detran começa a pre-
parar a regulamentação da 
lei e, para isso, um chama-
mento público será reali-
zado para que empresas de 
operação de cartões possam 
se credenciar junto à autar-
quia.

A região Norte de Mato Grosso está 
ganhando uma nova indústria de alta 
tecnologia. A empresa Água Mineral 
Lebrinha acaba de concluir as obras de 
uma nova indústria em Ipiranga do Norte 
e, com ela, está gerando mais de cem 
empregos diretos e novas oportunidades  
para mais de 30 municípios. 

Mais de mil hectares de mata amazônica 
completamente intocada ao redor da 
nascente. Vazão de mais de 300 mil litros 
por hora e mais de 35 anos no mercado 
levando água mineral 100% pura e natu-
ral para várias regiões do Estado com 
altíssimo padrão de qualidade e tecnolo-
gia de ponta.

A Fonte Azul, como foi chamada, parte de 
uma nascente de água mineral, ou seja, de 
surgência natural e 100% pura, pois não 

Água mineral mato-grossense inaugura 
nova fonte na região Norte do Estado

tem nenhum tipo de intervenção química 
ou humana e está localizada em uma área 
de mata virgem. Durante o processo de 
construção e instalação da nova indústria, 
a empresa se preocupou em preservar a 
fauna e flora da região, mantendo intacta 
a vegetação, inclusive na nascente de 
onde a água é retirada.

Ao todo, já foram investidos mais de R$ 8 
milhões na instalação da nova indústria 
que atenderá aos municípios de Sorriso, 
Sinop, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, 
São José do Rio Claro, Brasnorte, Sapezal, 
Juara, Porto dos Gaúchos, Juína, Casta-
nheira, Juruena, Cotriguaçu, Aripuanã, 
Colniza, Terra Nova do Norte, Marcelândia, 
Peixoto, Matupá, Guarantã, Novo Mundo, 
Colíder, Canaã, Carlinda, Alta Floresta, 
Paranaíta, Monte Verde, Apiacás e Nova 
Bandeirante.

A vazão de água é alta e a 
empresa mantém, com 
essa nova fonte, as 
características que 
tornaram a marca 
Lebrinha reconhecida 
em todo o Estado: 
uma água mineral de 
sabor leve, PH equili-
brado e armazenado 
com o máximo de 
atenção e excelência 
em todas as etapas do 
processo.

A empresa Água Mineral 
Lebrinha já atua em Mato 
Grosso com forte presença e 
sua primeira e mais conhecida fonte está
localizada em Chapada dos Guimarães.

agualebrinha
@agualebrinha

www.lebrinha.com.br 


