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O bloqueio de caminhões na BR-163 (Nova Santa Helena-Guarantã do Norte) foi prorrogado mais uma 
vez pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes até amanhã. Existem filas de con-
gestionamento há semanas entre o Norte do estado e o Pará (foto). Caminhoneiros que fazem o escoa-
mento da soja estão parados na região por causa das chuvas intensas.      Página -7

PORTOS DO NORTE

DNIT prorroga bloqueio
de caminhões até amanhã

EM AGOSTO

TCE leva
puxão de
orelha de
conselheiro!
O Diário Oficial de Contas do 
TCE-MT advertiu o próprio 
Tribunal de Contas do Esta-
do, que segundo o conselhei-
ro interino Moises Maciel, o 
órgão de fiscalização gastou 
R$ 3,9 mi acima do limite 
permitido no 3º quadrimes-
tre de 2018.                    Página  - 3

A construção do novo prédio da Unidade Básica de Saúde do Camping Club está em 
andamento, com previsão de término para agosto. O posto vai contar com um espa-
ço amplo e melhor estrutura para atender a comunidade da região.                Página -7

NOVA UBS NO CAMPING CLUB

SÉRIE D
Sinop pega
Palmas-TO,
Iporá-GO e
Corumbaense

A CBF divulgou a tabela 
básica (que traz apenas os jo-
gos e os dias) da Série D. Neste 
ano, o Sinop encara o Iporá, Co-
rumbaense e Palmas, no Grupo 
A10. Já na chave A11 estão 
União Rondonópolis, Anapo-
lina, Operário-MS e Patroci-
nense. As partidas da primeira 
fase serão disputadas entre os 
meses de maio e junho.

 Página - 6
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Não preciso nem dizer que é extre-
mamente comum encontrar atestados 
e outros documentos falsos, não é mes-
mo? É claro que cada falsificação apre-
senta um nível diferente de qualidade, 
mas todas elas permitem que seja iden-
tificada a adulteração.

Mesmo em casos mais extremos, 
onde alguém “surrupiou” um bloco de 
atestados do consultório médico quan-
do o profissional de descuidou (sim, isso 
acontece) o sucesso do fraudador vai 
“pelo ralo”: quando se desconfia de uma 
situação e o documento parece original, 
uma simples ligação para o consultório 
confirma a presença (ou não) do indiví-
duo na data informada no atestado.

O que muda, de um caso para outro, 
é a forma que a situação vai ser encara-
da, que vai desde falsificação de docu-
mentos até crimes mais “graves”, como 
acontece no caso do roubo dos formu-
lários.

Nessas horas tentar ser “espertinho” 
pode ser o mais curto dos caminhos 
para um baita problema.

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

Voltando da “folia”
O carnaval ficou para trás e a vida se-

gue, “encerrando”, finalmente, o período 
de festas que começou em dezembro. Por 
mais que muita gente me critique, acho 
que o Brasil tem muita “festa” e muito fe-
riado, e que isso atrapalha o desenvolvi-
mento.

Seja como for, é hora de fazer acon-
tecer, pois já estamos no terceiro mês de 
2019. E é justamente o que eu estou fa-
zendo.

Meus amigos sabem muito bem que 
2018 foi um ano para lá de atípico em mi-
nha vida. Com muitas mudanças, boas e 
ruins, encerrei o período de uma forma 
totalmente diferente da que comecei, e 
estou verdadeiramente satisfeito com 
isso. Novos projetos são sempre tentado-
res e nos ajudam a buscar algo cada vez 
melhor.

Sei que hoje muita gente está de “res-
saca” por conta do carnaval, torcendo 
para o dia começar tarde e acabar cedo. 
Muitos, inclusive, apresentam atestado 
falso no trabalho para poder “esticar” 
um pouco mais a “folga” e isso, inclusive, 
acaba me rendendo um “serviço extra”: 
verificar a autenticidade de atestados e 
confirmar a veracidade de informações 
prestadas pelos colaboradores de empre-
sas para justificar atrasos e faltas.

Não entendeu? Simples: Sou, entre 
outras coisas, detetive e perito, e um dos 
trabalhos bastante comuns nessa época 
envolve justamente a averiguação desses 
documentos.
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Nesta terceira edição do Diário do Estado MT, o 
imenso repúdio a certos monstros, que não deveriam ser 
levados em consideração, mas que precisa-se deles falar 
– infelizmente.

Sabíamos que no Brasil majoritariamente solidário, 
sensível à dor alheia e que ama seus pequenos, existiam 
monstros de ódio. No entanto, ignora-se que fossem tan-
tos e com tanta carga de sadismo. Estão sendo revelados 
pelos comentários sórdidos e até blasfemos, já que invo-
cam a Deus como motivo da morte de Arthur, de 7 anos, 
neto inocente de Lula, condenado e preso por corrupção.

Uma criança ainda não teve tempo de conhecer a 
que abismos de cegueira tanto a política como a ideologia 
podem conduzir. E cai sobre nossa consciência de adultos 
a infâmia de transformar em piadas baratas, em ironia 
e sarcasmo nas redes sociais a dor de um avô pela per-
da de seu neto. Lula, mesmo condenado e na cadeia, não 
perdeu nem sua dignidade de pessoa nem seu pedaço de 
história positiva que deixa escrita neste país.

Aqueles que se alegram pela perda do neto de Lula, 
que seria o castigo de Deus por ter apoiado como presi-
dente governos como o da Venezuela que hoje mata de 
fome suas crianças, estão revelando a que ponto de ce-
gueira e insensibilidade humana pode chegar o soberbo 
Homo sapiens. Essa ausência de empatia e decência che-
gou a infectar até políticos com responsabilidade, como 
o filho do presidente Bolsonaro, o deputado federal Edu-
ardo, que tudo o que soube escrever na Internet sobre a 
triste morte do neto de Lula é que este deveria estar “em 
uma prisão comum, como um prisioneiro comum”, sem 
uma única palavra de piedade ou pelo menos de respeito 
por seu inimigo político. Como resposta, Fernando Lula 
Negrão escreveu que as palavras do filho do presidente 
“eram emblemáticas do caráter, da criação, dos comple-
xos, da falta de misericórdia, dos ódios, das angústias e 
da falta de amor que é típica dos psicopatas, dos serial 
killers e dos covardes...”. Um duro julgamento que, tenho 
certeza, tem o aplauso dos milhões de brasileiros que não 
perderam a capacidade de mostrar solidariedade com a 
dor dos outros. Tentando lembrar tempos sombrios da 
História em que o ser humano chegou a se degradar a 
ponto de não só não respeitar a inocência da infância, 
como também fazer dela carne da infâmia, só nos vie-
ram à memória aqueles campos de concentração nazis-
tas onde as crianças eram queimadas vivas porque “não 
serviam para trabalhar”. Foi em um desses campos que 
um de seus dirigentes dedicava para a rega das flores de 
seu jardim a pouca água que havia, deixando as crianças 
morrerem de sede. Houve quem escrevesse que depois 
dos campos de concentração do nazismo não seria possí-
vel continuar acreditando em Deus. E depois desses ódios 
e insultos imundos despejados contra Lula por causa de 
sua dor por ter perdido o neto, é possível continuar acre-
ditando no Brasil?

O Brasil dos esgotos, que manchou gratuitamente a 
alma de uma criança inocente, passará, como o nazismo 
passou. O outro Brasil, o anônimo, aquele que ficou hor-
rorizado vendo os monstros soltos desfilando nas redes 
sociais, o majoritário, acabará — ou será somente a mi-
nha esperança? — dominando os monstros que hoje nos 
assustam para assim abrir caminho aos anjos da paz.

Editorial

A morte de um inocente 
e os monstros do ódio

Ranking dos Políticos - Facebook

oficiais, a condição da mulher ainda está muito 
longe da tão sonhada igualdade de gênero ou do 
empoderamento de que tanto a ONU e diversos 
outros organismos internacionais propalam. 
Pesquisa recente, a segunda realizada pelo Fó-
rum Brasileiro de Segurança Pública há poucos 
dias indica que em 2018 nada menos do que 16 
milhões de mulheres, adolescentes e jovens do 
sexo feminino foram vítimas de algum tipo de 
violência, isto representa 27,4% da população fe-
minina de 16 anos ou mais, com destaque para 
o fato de que até mesmo as mulheres idosas, de 
60 anos ou mais não escaparam desta violência. 
Por faixa etária a violência atingiu 42,6% das 
mulheres jovens, entre 16 a 24 anos; 33,5% entre 
as mulheres de 25 a 34 anos; 27,1% na faixa etária 
de 35 a 44 anos; 17,8% entre as que tem entre 45 
a 59 anos e 13,6% entre as idosas com mais de 
60 anos. Neste grupo a violência atingiu 2,7 mi-
lhões de mulheres, o que não deixa de ser um ab-
surdo abominável. Uma outra pesquisa que me-
rece ser consultada foi realizada recentemente 
pela ONG ÉNOIS Inteligência jovem, em parceria 
com o Instituto Vladimir Herzog e o Instituto Pa-
trícia Galvão, intitulado “O que é ser menina no 
Brasil”, sob a ótica do machismo e da violência 
contra a mulher. De pouco ou nada adiantam be-
los discursos, buquês de flores, caixas de bom-
bons ou “mimos” de seus superiores, se no dia 
a dia milhões de mulheres continuam sendo 
vítimas de práticas machistas, discriminação e 
violência de toda ordem, chegando a desfigurar 
fisicamente, destruir psicologicamente ou as-
sassinar mulheres indefesas. Que este 8 de mar-
ço seja um dia marcado por reflexões mais pro-
fundas e encontremos os mecanismos, meios 
e os caminhos para que a igualdade de gênero 
em sua plenitude seja algo real e verdadeiro em 
nosso país. De pouco adianta ufanismo, patrio-
tismo, belos discursos enquanto as mulheres 
que representam mais da metade da população 
brasileira continuarem sendo discriminadas e 
vítimas de tanta violência, pelo simples fato de 
terem nascido mulheres. O machismo e a vio-
lência contra a mulher devem ser discutidos e 
“trabalhado” nas famílias, na escola, na comu-
nidade, nas igrejas, no mundo do trabalho e nas 
instâncias institucionais, sem o que jamais ire-
mos superar esta nódoa que tanto envergonha e 
mancha indelevelmente nossa sociedade. Pelo 
fim do machismo, da violência contra a mulher 
e pela plena igualdade de gênero em nosso país!

JUACY DA SILVA É PROFESSOR UNIVERSI-
TÁRIO E MESTRE EM SOCIOLOGIA

Mulher, machismo e violência

IMAGEM DO DIA

VERGONHA NACIONAL
Destaque da edição do último Fan-

tástico, tradicional programa da rede 
Globo, Mato Grosso voltou a ser desta-
que negativo em rede nacional. Dessa 
vez, as salas de aulas em latas (contê-
ineres) foram alvos de extensa repor-
tagem. Para piorar, até baias de cavalo 
são empregadas como salas de aula. À 
reportagem, o Governo do Estado afir-
mou que irá estudar medidas paliativas 
para melhorar a situação. Fica a inda-
gação: até quando? Na edição de ama-
nhã do Diário do Estado MT, uma aná-
lise completa do caso e dessa situação 
deprimente.

SUSTAR EFEITOS
A deputada Janaina Riva apresen-

tou o projeto de Decreto Legislativo nº 
2/2019 que susta os efeitos do Decreto 
Governamental 26/02/2019. O decreto 
do Executivo estadual estabelece pro-
cedimentos à rescisão de convênios, 
parcerias e instrumentos congêneres 
de descentralização de recursos do Es-
tado para municípios e organizações da 
sociedade civil em que não foi efetiva-
do qualquer repasse financeiro até 31 de 
dezembro de 2018.

AGORA É ASSIM!
Desde que anunciou o fim – ou, como 

alguns preferem, a pausa – de sua vida 
pública, o ex-ministro Blairo Maggi tem 
deixado o terno e o visual formal de 
lado e revelado um outro lado mais des-
contraído nas redes sociais. Corridas 
na praia, passeios de bicicleta, aventu-
ras gastronômicas, são alguns dos re-
gistros publicados por Maggi. E neste 
feriado de Carnaval não foi diferente, 
mais uma habilidade revelada: “comi-
go agora é assim”, diz a legenda de um 
vídeo em que aparece com uma pran-
cha de surf, em uma praia de Balneário 
Cambori

Caminhões fazem filas quilométricas na BR-163, no Pará, 
por conta das fortes chuvas que inviabilizam a trafegabili-
dade na região. O destino dos caminhoneiros são os portos 
em Mirituba e Santarém.

Pense muito antes de apresentar documentos 
falsos para tentar ganhar dias de folga, repor uma 
avaliação que tenha perdido ou qualquer outra 
coisa do gênero. Sendo descoberto você vai ter 
problemas muito maiores e, com toda a certeza, 
vai se arrepender de ter cedido à tão arriscada 
tentação.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA
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JUACY DA SILVA

Que encontremos mecanismos, 
meios e caminhos para que a igual-
dade de gênero em sua plenitude 
seja algo real e verdadeiro

Nesta sexta-feira, 8 de março de 2019, será 
“comemorado” o Dia Internacional da Mulher, 
reconhecido como um dia especial pela ONU 
desde 1975, para que no mundo inteiro este dia 
seja um momento de reflexão e de alerta quanto 
`as condições em que ainda vivem ou sobrevi-
vem bilhões de mulheres, ainda tratadas como 
pessoas de segunda classe em diversos países, 
muitos dos quais se consideram ou são consi-
derados estados democráticos de direito, inclu-
sive o nosso Brasil. A cada ano a ONU cria ou 
estabelece um tema, em torno do qual as refle-
xões ou comemorações devem dar maior aten-
ção ou ênfase. Neste ano de 2019, o tema indi-
cado pela ONU é tecnologia e inovação, mas no 
sentido de como este binômio pode ser “traba-
lhado” para promover igualdade e equidade de 
gênero em termos de direitos, de oportunidades 
e de tratamento.O Dia Internacional da Mulher 
pode ser considerado um movimento global de 
celebração e também de denúncia.  Celebração 
das conquistas sociais, econômicas, políticas 
e culturais das mulheres, graças a muitas lu-
tas, sacrifícios, até mesmo de vidas humanas 
para que a igualdade de gênero seja algo real e 
palpável. Denúncia das mazelas, como discri-
minação, violência, especialmente estupros e 
feminicídios; desigualdade no mercado de tra-
balho e de salário e outras tantas formas que 
impedem que as mulheres sejam tratadas com 
justiça e a dignidade que merecem. A condição 
da mulher como objeto, como mera reprodutora 
humana, sem direitos fundamentais garantidos 
a todos os seres humanos vem de longe, por sé-
culos, talvez milênios, este sofrimento faz parte 
de uma cultura onde o machismo e a violência 
tem sido práticas comuns e aceitas pelas diver-
sas sociedades, desde a patriarcal até a chama-
da família “monogâmica” e nuclear dos tempos 
“modernos” ou atuais. Em diversos países, me-
ninas são “dadas” em casamento ou vendidas 
em tenra idade, as vezes com 12 ou 13 anos; de 
forma arbitrária por seus pais; em outros paí-
ses como a Índia o estupro coletivo é algo bem 
comum e a impunidade para os algozes acaba 
as vezes levando a mulher, a jovem ou a adoles-
cente ao suicídio. Em inúmeros outros países as 
meninas não têm direito de irem a escola, em 
outros mulheres não podem votar ou até mesmo 
dirigir e permanecem praticamente na condi-
ção de escravas sexuais ou domésticas.Aqui no 
Brasil, apesar de muita propaganda e mentiras 

“Aqueles que se alegram pela perda do 
neto de Lula estão revelando a que ponto 
de cegueira e insensibilidade humana 
pode chegar o soberbo Homo sapiens

“

 www.diariodoestadomt.com.br
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Presidente do TCE Domingos Neto é notificado pelo próprio órgão

TCE extrapola contas e leva puxão
de orelha de um de seus conselheiros
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

O Diário Oficial de 
Contas do TCE-MT, pu-
blicado na última quinta-
-feira (28), trouxe em seus 
pareceres termos de aler-
ta sobre o excesso com 
gastos de pessoal por 12 
repartições públicas de 
Mato Grosso.

Entre os advertidos 
está.. o próprio Tribunal 
de Contas do Estado (!), 
que segundo o conselhei-
ro interino Moises Maciel, 
o órgão de fiscalização 
gastou R$ 3,9 milhões aci-
ma do limite permitido 
no 3º quadrimestre de 
2018, de acordo com a Lei 
de Responsabilidade Fis-
cal (LRF).

Na observação feita 
pelo conselheiro interino, 
o Relatório de Gestão Fis-
cal do TCE comprometeu 
1,26% da Receita Corrente 
Líquida Ajustada, extra-
polando assim o limite 
que é de 1,23%, de acordo 
com o artigo 20, II, “a”, da 
LRF.

“Diante do exposto, 

ALERTO Vossa Excelên-
cia, Presidente do Tribu-
nal de Contas do Estado 
de Mato Grosso, Senhor 
Gonçalo Domingos de 
Campos Neto, acerca da 
situação fiscal, e encami-
nho anexas as informa-
ções contidas neste Re-
latório de Gestão Fiscal 
do 3° Quadrimestre, res-
saltando que deverão ser 
adotadas as medidas pre-
vistas na modulação de 
efeitos da Resolução de 
Consulta 19/2018-TP”, diz 
Maciel em seu parecer.

De acordo com o es-
tabelecido no artigo 22, 
parágrafo único, da LRF, 
os Poderes e Órgãos que 
excederem 95% do limite 
total com pessoal estão su-
jeitos a algumas vedações, 
como criação de novos 
cargos, emprego ou fun-
ção; alteração de estrutura 
de carreira que implique 
em aumento de despesa. 

  
A LISTA CONTINUA
Além do próprio 

TCE, outros membros do 
setor público também en-
traram na lista dos fiscali-

GASTOS| Prefeituras e o próprio órgão de fiscalização recebem termo de alerta por excesso de gasto com pessoal
DIVULGAÇÃO

FOTO: ASSESSORIA

DEFESA DA MULHER

ALMT aprovou sete leis em defesa 
da mulher na última legislatura

FOLIA ESTENDIDA

Deputados e senadores 
se dão  folga ampliada 
pós carnaval

NOVO FÔLEGO

Deputado petista vê na 
CPI novo  fôlego em 
arrecadação do governoSenadora posa com livro sobre “o que é fazer a coisa certa” 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Nesta semana em que 
as atenções se voltam à 
mulher, por conta do Dia 
Internacional da Mulher, a 
ser comemorado amanhã 
(8), a defesa das mulheres 
e a busca pela igualdade 
de gêneros estiverem pre-
sentes nas discussões da 
Assembleia Legislativa de 
Mato Grosso através da 
apresentação e aprovações 
de projetos.

Nos últimos quatro 
anos, durante a 18ª Legis-

DA REPORTAGEM

Como é de praxe o 
Brasil volta a normalida-
de a partir do meio-dia 
da quarta-feira de cin-
zas, mesmo com a ressa-
ca pós carnaval. Mas em 
Brasília essa normalidade 
não acompanha o restan-
te do país e da população 
assalariada. Até a próxi-
ma terça-feira (12), vai 
ser muito raro ver algum 
deputado federal ou se-
nador da República com 
suas atividades rotineiras. 
Ontem, quarta-feira de 
cinzas pouco movimento 
no prédio do Congresso, 
por lá mais o pessoal que 
cuidava da troca o carpete 
do Salão Verde da Câmara 
e da lavagem do carpete 
azul do Senado, de acor-
do com informações da 
Agência Brasil.A partir de 
hoje está marcada sessões 
em ambas as casas, (Câ-
mara e Senado), mas ape-
nas para discursos e sem 
deliberações, com isso os 
parlamentares que estica-
rem a folia até a próxima 
terça-feira não terão ne-
nhum tipo de prejuízo em 

DA REDAÇÃO

Em entrevista à Rá-
dio Capital FM, o deputa-
do estadual Lúdio Cabral 
(PT), disse ver na CPI da 
Renúncia e Sonegação 
Fiscal em vigor na As-
sembleia Legislativa, uma 
possibilidade para que o 
governo estadual possa ter 
uma injeção positiva em 
sua arrecadação.

O motivo da implan-
tação da CPI presidida 
pelo deputado estadual 
Wilson Santos (PSDB) e 
que ainda não teve efeti-
vamente seus trabalhos 
iniciados, é de que a re-
núncia fiscal dada para 
grandes empresas em 
Mato Grosso foi concedi-
da de forma irregular.

De acordo com o 
deputado petista, R$ 3,4 
bilhões em renúncias fis-
cais estão prevista no or-

latura, pelo menos sete 
leis foram propostas por 
parlamentares, aprovadas 
em plenário e sanciona-
das pelo governo, favore-
cendo ou reconhecendo a 
mulher.

Das sete leis, três 
tratam da informação e 
conscientização ao cida-
dão como mecanismo de 
proteção à mulher. A Lei 
10.792, que cria o progra-
ma “Maria da Penha vai à 
Escola”, pretende sensi-
bilizar o público escolar 
sobre a violência domés-
tica e familiar contra a 

seus salários.

PONTO FORA 
DA CURVA
Apesar do presidente 

do Senado, o democrata 
Davi Alcolumbre, ter de-
cretado ponto facultati-
vo, ou seja, vai trabalhar 
quem quiser. Um deles 
desde ontem pela manhã 
de forma solitária conti-
nuou de forma normal 
seus trabalhos. Trata-se 
do senador Jorge Kajuru 
(PSB-GO), que com sua 
equipe de assessores teve 
no dia ontem (6), sete itens 
discutidos em sua agenda. 
“Sou um empregado pú-
blico, o povo brasileiro é 
meu único patrão. Com 
o Kajuru não tem feriado, 
carnaval, natal, nem pon-
to facultativo”, avisou o 
senador. Entre as ativida-
des do senador Kajuru nas 
dependências do Sena-
do estavam, reunião com 
seis prefeitos do estado de 
Goiás e uma reunião com 
especialistas do ministério 
da saúde comandado por 
Luiz Henrique Mandetta 
para uma discussão sobre 
doenças raras.

çamento do governo do 
estado para o ano de 2019.

“Se a CPI conseguir 
uma revisão de metade 
das renúncias, é mais R$ 
1,7 bilhão no caixa para 
poder aplicar em servi-
ços públicos”, disse o de-
putado em entrevista à 
Rádio Capital FM. Ainda 
de acordo com Lúdio, o 
montante de renúncias 
no Estado é superior aos 
orçamentos da Saúde, da 
Educação ou da Seguran-
ça Pública, por exemplo. 
“Essa CPI pode contribuir 
para superar a tal crise fi-
nanceira que o Estado en-
frenta. Tenho batido mui-
to nessa tecla de que todo 
esforço para redução e 
despesa, por mais que seja 
louvável, não dará conta 
de superar as necessida-
des que a nossa população 
tem por serviços de quali-
dade”, concluiu Lúdio.

zados que ultrapassaram 
os gastos com despesa de 
pessoal de acordo com a 
Lei de Responsabilidade 
Fiscal.

Entre eles estão a As-
sembleia Legislativa de 
Mato Grosso e as Prefeitu-
ras de Araputanga, Aripu-
anã, Brasnorte, Colniza, 
Cotriguaçu, Curvelândia, 
Denise, Juína, Nova Mari-
lândia, Rio Branco e Vár-
zea Grande.

O termo de alerta ba-
seou-se nas informações 
fornecidas pelos próprios 
fiscalizados e constam do 
Relatório de Gestão Fis-
cal do 3º quadrimestre 
de 2018, encaminhado ao 
Tribunal de Contas. 

Para o conselheiro 
interino Luiz Henrique 
Lima, a despesa com pes-
soal vem sendo um dos 
principais motivos que 
causam o desequilíbrio 
das contas públicas, por 
isso, se faz importante e 
necessário o acompanha-
mento simultâneo dessas 
despesas.

“Zelar pela gestão 
fiscal responsável dos ór-

gãos sob sua jurisdição 
é uma das competências 
mais importantes do TCE, 
como guardião da respon-
sabilidade fiscal”, obser-

vou o conselheiro.
Agora todos os fisca-

lizados, incluindo o TCE-
-MT, terão de acordo com 
a notificação que foi en-

caminhada junto à publi-
cação do alerta, a redução 
dessas despesas nos próxi-
mos Quadrimestres sub-
sequentes.

mulher e ainda divulgar 
a Lei Maria da Penha. É 
voltada para os alunos 
e educadores de escolas 
públicas e particulares no 
estado, prioritariamente 
do ensino médio da rede 
pública estadual.  A oferta 
do programa é de respon-
sabilidade do órgão gestor 
estadual das políticas pú-
blicas para mulheres, em 
conjunto com a Secretaria 
de Estado de Educação, 
Esporte e Lazer, podendo, 
para isso, firmar parcerias 
e convênios com institui-
ções governamentais e não 

governamentais, empresas 
públicas e privadas, além 
de movimentos sociais. 
Outra lei que trata de in-
formação é a 10.349/2015, 
que torna obrigatória, em 
Mato Grosso, a veiculação 
de propagandas contra 
a violência à mulher e o 
abuso e exploração sexual 
de crianças e adolescentes, 
com menção aos Disque-
-Denúncias 180 e 100 nos 
telões e equipamentos si-
milares em shows realiza-
dos em área aberta, com 
público superior a mil e 
quinhentas pessoas.

DEFESA SUPREMA

Selma contrata ex-ministro
do STF para defendê-la 
DA REPORTAGEM

Acusada pelo Minis-
tério Público Eleitoral 
(MPE) de abuso de poder 
econômico e uso de cai-
xa dois na eleição para o 
Senado Federal de 2018, 
a ex-juíza Selma Arruda 
vai fazer o que for preci-
so para manter intacto seu 
cargo de senadora.

Para compor a sua 
defesa ela contratou o ex-
-ministro do Supremo 
Tribunal Federal, Carlos 
Ayres Britto, que nun-
ca fez questão de escon-
der sua afinidade política 
com a esquerda. Segundo 
a assessoria da senadora a 
escolha de Ayres Britto é 
uma estratégia de defesa.

ENTENDA
O CASO
O Ministério Públi-

co alega que a ex-juíza 
contraiu despesas de na-
tureza tipicamente elei-
toral de, no mínimo, R$ 
1.246.256,36, “as quais fo-
ram quitadas com recur-
sos de origem clandestina 
que não tiveram regular 
trânsito pela conta bancá-
ria oficial”, diz trecho do 
relatório.

Para o MPE as apu-
rações e a quebra de sigi-
lo bancário da senadora 
e seus suplentes compro-
variam essas irregularida-
des.

Em sua defesa, Selma 
Arruda diz que os recursos 

utilizados seriam de um 
empréstimo de R$ 1,5 mi-
lhão que teria feito junto 
ao seu suplente, Gilberto 
Possamai (PSL), que teria 
depositado em sua conta 
pessoal ainda em abril de 
2018, e, portanto, não se-
ria doação de campanha 
nem caixa dois.

Mas para o Ministé-
rio Público as investiga-
ções comprovaram que 
o valor envolvido não se 
direcionou a pagar atos 
ordinários da vida civil da 
candidata.

A quantia, afirma o 
órgão, “visou a, única e 
exclusivamente, adiantar 
as chances da candidata o 
pleito eleitoral”. O valor de 
R$ 1,5 milhão “serviu pri-
mordialmente à contabili-
dade paralela, a despesas 
não declaradas, com o fito 
de desequilibrar o pleito 
antes do início da disputa 
(pré-campanha)”. “Em sá-
bia linguagem popular, a 
representada queimou na 
largada”, afirma ação.

As investigações ain-
da apontam que o con-
trato mútuo de emprésti-
mo entre a ex-juíza e seu 
suplente foi feito apenas 
para tentar dar “legali-
dade” ao financiamento 
adiantado de campanha.

Além disso, de acor-
do com reportagem pu-
blicada pelo jornal Folha 
de S. Paulo, Selma Arru-
da responde por paga-
mentos que teriam sido 

feitos à empresa Genius 
Publicidade, empresa per-
tencente ao publicitário 
Luiz Gonzaga Rodrigues 
Júnior, conhecido como 
Júnior Brasa.A alegação da 
empresa de publicidade é 
que foi contrata, em abril 
de 2018 para prestar servi-
ços de campanha e o valor 
desse serviço foi de R$ 1,8 
milhão, e que apenas R$ 
470 mil teriam sidos pa-
gos por Selma.

A contratação ocor-
reu dias após Selma Ar-
ruda se aposentar do car-
go de juíza e anunciar a 
pré-candidatura. A em-
presa iniciou os serviços 
recebendo o valor inicial 
na pré-campanha. Selma 
pediu para fazer um novo 
contrato, com valores 
menores, mas a empre-
sa negou. Pouco depois, a 
própria juíza pediu rom-
pimento do contrato.

DE OLHO NA VAGA
Caso a decisão seja 

desfavorável à ex-juíza, 
uma nova eleição será 
marcada pelo TRE-MT 
para definir o substituto 
da senadora do PSL. 

Carlos Fávaro (PSD), 
ex-vice-governador como 
já divulgado pelo Diário 
do Estado, é um dos favo-
ritos na disputa, já que ele 
foi o terceiro colocado na 
eleição passada.

Derrotado na disputa 
pela reeleição ao governo 
do estado ano passado, 
o ex-governador Pedro 
Taques (PSDB), também 
teria se mostrado interes-
sado na disputa, caso ela 
ocorra, mas não goza da 
simpatia do tucanato ma-
to-grossense. Taques foi 
senador entre 2011 e 2014, 
quando deixou o cargo 
para concorrer ao governo 
de Mato Grosso.
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CHARGE DO DIA

É CAMPEÃ
Rainha de bateria da escola pau-

listana pelo 13° ano, a atriz de O Séti-
mo Guardião desfilou fantasiada de 
princesa africana na última sexta-
-feira, 1/3 e arrasou na avenida. Esse 
é o primeiro titulo da Mancha Ver-
de e Viviane Araújo ficou muito fe-
liz por fazer parte desse momento. 
A atriz confirmou sua presença no 
desfile das campeãs na sexta-feira, 
8/3. Viviane postou em sua rede so-
cial um vídeo, muito emocionada e 
feliz. “A Mancha campeã. Ganha-
mos Mancha Verde!!!”, disse a atriz. 
Em outra publicação ela se decla-
rou para agremiação: “É Mancha! É 
CAMPEÃ!!! Parabéns minha Mancha 
Guerreia! Parabéns presidente Paulo 
Serdan pelo lindo trabalho que foi 
feito! Minha bateria Puro Balanço! 
Gratidão sempre!”

O SÉTIMO GUARDIÃO
Nos próximos capítulos de “O Sé-

timo Guardião”, Neide (Viviane Araú-
jo) revelará a Murilo (Eduardo Mos-
covis) que ele é o pai de sua filha. A 
cabeleireira vai abordar o ex na rua 
e pedirá para ter uma conversa a 
sós. Os dois marcarão um encontro 
à noite e ela contará que engravidou. 
Neide explicará que deu à luz duran-
te uma tempestade e depois o bebê 
sumiu.

ESPELHO DA VIDA
Julia (Vitória Strada) fugirá de 

casa nos próximos capítulos de 
“Espelho da vida”. Tudo começará 
quando Eugênio (Felipe Camargo) 
descobrir que a filha está grávida 
de Danilo (Rafael Cardoso). Incon-
formado com a notícia, ele chamará 
Piedade (Julia Lemmertz) para uma 
conversa e dirá que não vai permi-
tir o nascimento da criança. Bendita 
(Luciana Malcher) ouvirá tudo e logo 
irá contar para Julia. A empregada 
dará um pouco de dinheiro para a 
moça, que deixará a mansão e se re-
fugiará na igreja do padre Luis (An-
gelo Antonio), em Limoeiro.

LUTO NO CINEMA
Ator de ‘Barrados no Baile’ e ‘Ri-

verdale’, Luke Perry faleceu nesta 
segunda-feira (04), após ter sido vi-
tima de um Acidente Vascular Ce-
rebral (AVC). O ator estava internado 
desde quarta-feira (27), na Califórnia. 
Segundo o site TMZ, um empresário 
do ator disse que ele morreu na ma-
nhã desta segunda, no St. Joseph’s 
Hospital, em Burbank, na Califórnia 
(EUA). E contou que os médicos o se-
daram, para recuperar sua função 
cerebral, mas os danos foram muito 
grandes.

AFFAIR COM NEYMAR ?
A cantora Anitta, de 25 anos, co-

mentou nesta terça-feira (05) os ru-
mores de que teria beijado Neymar 
em um camarote do Rio, onde a ex-
-namorada do craque, Bruna Mar-
quezine, também estava. “Infeliz-
mente não peguei ninguém. Acordei 
inclusive um pouco com raiva por-
que saí no zero a zero”, brincou a ca-
rioca. “Eu sou amiga do Neymar há 
muitos, muitos, e muitos anos”, disse 
a artista, que em seguida falou sobre 
Bruna. “Não é só porque as pessoas 
são famosas e se cruzam nos luga-
res que elas são melhores amigas. 
Eu não sou amiga da Marquezine. 
Conheço. Ela foi no meu trio porque 
o meu assessor de imprensa é gran-
de amigo dela, mas não tenho nada 
contra ela, nada contra ninguém”, 
acrescentou Anitta .
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Cinco anos após os eventos 
do primeiro filme, a batalha 
contra inimigos alienígenas 
faz com que a cidade Lego tor-
ne-se Apocalipsópolis, em um 
futuro distópico onde nada 
mais é incrível. Neste con-
texto, Emmet constrói uma 
casa para que possa viver ao 
lado de Lucy, mas ela ainda 
o considera ingênuo demais. 
Quando um novo ataque cap-
tura não apenas Lucy, mas 
também Batman, Astronauta, 
UniKitty e o pirata, levando-
-os ao sistema planetário de 
Manar, cabe a Emmet cons-
truir uma espaçonave e partir 
em seu encalço. No caminho 
ele encontra Rex Perigoso, um 
navegante solitário que deci-
de ajudá-lo em sua jornada.



Vagas de Emprego
1-Caseiro, com experiência, para o município de 
Poconé – MT;
2-Representante comercial, com experiência;
3-Escrita fiscal (rural/agronegócio), com experi-
ência, cursando ou graduado em contábeis;
4-Balanceiro/Auxiliar administrativo, com experi-
ência, formação ou cursando administração ou 
ciências contábeis;
5-Auxiliar de mecânica industrial, com experi-
ência;
6-Auxiliar de manutenção, com experiência;
7-Repositor, com CNH AB;
8-Dedetizador, com CNH AB;
9-Supervisor de Restaurante, com experiência 
em gestão na área de alimentos e bebidas, com 
CNH AB;
10-Auxiliar de produção, com experiência em 
ACM (fachada/letreiro);
11-Auxiliar de produção, com experiência em 
painel isotérmico (usado como forro);
12-Vendedor, com experiência, CNH AB;
13-Técnico em Enfermagem;
14-Aplicador/Instalador de comunicação visual, 
com CNH B;
15-Consultor de Vendas Externo, com CNH AB e 
ter veículo próprio;
16-Mecânico linha pesada (ônibus/caminhão);
17-Eletricista para ônibus/caminhão, com 
experiência;
18-Auxiliar de Mecânico;
19-Pessoa com Deficiência;
20-Cuidadora de Idoso, com CNH e experiência;
21-Auxiliar de Vendas para auto elétrica, com 
experiência;
22-Representante Comercial, com experiência 
em agronegócio, para região;
23-Costureira, com experiência em alta costura;

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT
TOMADA DE PREÇO Nº 001/2019

RESULTADO

O Município de Nova Ubiratã-MT, torna público que na Tomada de 
Preço nº 001/2019, realizada no dia 19/02/2019, às 08:00 horas, na 
sua Sede Administrativa, licitação destinada a contratação de empresa 
para prestação de serviços na execução de obras de construção da 
cobertura da piscina do espaço esperança, homologada e adjudicada 
em 06/03/2019, sagrou-se vencedora do certame a empresa GMX 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. Nova Ubiratã - MT, 06 
de março de 2019.

Mauro Odinei Soliani
Secretário de Administração.

CONTRATO Nº 009/2019 – DATA: 06/03/19 – OBJETO: EXECUÇÃO 
DE SERVIÇOS DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA COBERTURA 
DA PISCINA DO ESPAÇO ESPERANÇA – CONTRATADO: GMX 
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ 12.619.217/0001-
63 – VALOR DO CONTRATO: R$ 66.127,81 - VIGÊNCIA: 10/12/2019 
– ORIGEM: TOMADA DE PREÇO 001/2019. 
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P.S. DA SILVEIRA & CIA LTDA - EPP, CNPJ 
12.416.693/0001-87, torna público que requereu junto 
a SAMA/SORRISO/MT, a Licença Previa (LP), Licença 
de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) para 
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas, 
localizada na AV. Brasil, N 2281, sala 01, Vila Romana, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266) 

CLÍNICA FERNANDO E CAROLINA ODONTOLOGIA 
LTDA, CNPJ n° 22.175.411/0001-50, torna público 
que requereu junto a Secretaria de Agricultura e Meio 
Ambiente- SAMA/ Sorriso-MT a Licença Prévia (LP), 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO) 
para a atividade Odontológica. Localizado na Avenida 
Natalino João Brescansin, n° 3631, sala 01, residencial 
Village, Município de Sorriso/MT. Não foi determinado o 
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 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 

CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

VIDENTE YARA EM SORRISO-MT

(66) 9 9944-2388

Quer seu amor de volta ? Está cansado de sofrer 
? Faço e desfaço qualquer tipo de trabalho. 

Amarração definitiva. Ligue agora e faça uma 
pergunta grátis

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

VENDA CASA
JARDIM BELO HORIZONTE- 
R$265.000,00 Detalhes do imóvel 1 
Suíte(s) , 1 Quarto(s) , 1 Banheiro(s) 
, 1 Cozinha , 1 Sala , 1 Churrasqueira 
, 1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 82 m²
descrição descrição da casa: 
1 suite 1 dormitório, sala de tv, 
banheiro social, espaco gourmet 
c/churrasqueira, estendal, área 
de serviço garagem para 1 carro 
coberto. fachada moderna toda 
em laje, porcelanato e blindex 
valor r$ 265.000,00 em construção. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

AQUARELA BRASIL3 dormitórios 
sendo 1 suíte3 banheiros2 vagas 
sendo 2 vagas cobertassala2 salas 
sendo 1 sala de jantar e 1 sala 
de tv188.92 m² útil / 188.92 m² 
construída / 363.76 m² terreno. 
IPTU: - /Condomínio: R$ 890.000,00. 
(66) 99977-7222 | 3531-7222.

RESIDENCIAL AQUARELA Brasil 
em Sinop-MT 03 dormitórios sendo 
02 suítes com closet mais 1 suite 
Sala TV Cozinha Gourmet com 
Churrasqueira Banheiro Social 
Lavanderia com estendal Piscina 
aquecida com hidromassagem 
Toda na laje e porcelanato Contato: 
66 3531-7222 | 9 9977-7222

RESIDENCIAL FLORENÇA em 
Sinop-MT 03 Dormitórios sendo 
01 suíte Sala TV / Sala Jantar Área 
de Lazer com churrasqueira e 
bancada Piscina de concreto 20m² 
03 Banheiros Área de Serviços / 
Despensa Forro de Laje e Piso de 
Porcelanato Construção de 164m² 
/ Terreno de 420m² Contato: (66) 
3531-7222 / 9 9977-7222

JARDIM IPANEMA em Sinop/MT 03 
Dormitórios sendo 01 suíte Cozinha 
Gourmet Grande c/ Churrasqueira 
01 Banheiro Social | 01 Lavabo Sala 
TV | Lavanderia Quintal grande no 
fundo Casa com ótimo padrão de 
acabamento. Contato: (66) 3531-
7222 / 9 9977-7222

PORTAL DA MATA- $1.100.000,00 
Detalhes do imóvel 3 Suíte(s) , 3 
Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala , 1 
Churrasqueira , 1 Área de Lazer , 
1 Área Serviço , 226 m² Descrição 
Alto padrão, 3 suites 226m² de 
area construida mais pergolado de 
17m², area gourmet de 9 x 6 terreno 
de 12 x 40 (475m²) bancadas dos 
banheiros em celestone;  bancada 
do Lavabo em pedra espanhola 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM PARAISO III- Detalhes 
do imóvel 1 Suíte(s) , 2 Quarto(s) 
, 2 Banheiro(s) , 1 Cozinha , 1 Sala 
, 1 Churrasqueira , 1 Despensa , 
1 Área de Lazer , 1 Área Serviço 
, 426 m² Descrição  Terreno 
medindo 426m² ( 10,65 x 40) Casa 
de Laje, acabamento de primeira 
porcelanato, aberturas de vidro 
temperado, portas de primeira 
linha cozinha com armarios, 
coocktop , coifa, bancada. 
churrasqueira, terreno gramado 
nos fundos. agende uma visita com 
o corretor aceita financiamento. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

JARDIM PARAÍSO III em Sinop-
MT 03 Dormitórios sendo 01 suíte 
com closet Sala TV | Copa, Cozinha 
Gourmet com móveis planejados 
e churrasqueira 03 Banheiros 
02 Vagas cobertas na garagem 
184,00m² Construído | Terreno 
320m² Imóvel averbado Contato: 
(66) 3531-7222 / 9 9977-7222

VENDA TERRENO
JARDIM BELO HORIZONTE - 
R$115.000,00 Detalhes do imóvel 
360 m² Descrição  quadra 14 lote 05 
12 x 30 (360m²) quitado Imobiliária 
Mato Grosso Av. dos Tarumãs, 1443 
- Jardim Botânico, Sinop – MT. 
Telefone: (66) 3532-4489

CARPE DIEN- R$300.000,00 
Detalhes do imóvel 436 m² 
Descrição Rua Canoa Quebrada 
Quadra 26 Lote 11, com 436,82 
m² sendo 16,92 frente para rua. 
Imobiliária Mato Grosso Av. dos 
Tarumãs, 1443 - Jardim Botânico, 
Sinop – MT. Telefone: (66) 3532-
4489

TERRENO de 10x25= 250 m² centro 
do Alto da Gloria aceita proposta 
avista tem desconto e pega carro de 
menor valor. Contato: (66) 3531-7222 
/ 9 9977-7222

TERRENO à venda no Aquarela 
das Artes em Sinop-MT Metragem: 
384,00 m² 08 Parcelas anuais de R$ 
7.880,00 + 91 parcelas de R$ 1.207,60 
(66) 99977-7222 | 3531-7222
TERRENO De 390 M² No 
Residencial Paris Sinop Na Quadra 
03(66) 99977-7222 | 3531-7222



ALTOS E BAIXOS
No morro, a 3.750 metros de altitude, o Flamen-

go viu o goleiro Diego Alves brilhar e livrar o time da 
derrota. Por outro lado, Arrascaeta segue uma nuli-
dade, perdido, desinteressado e novamente ficou de-
vendo contra o fraco San José. Se não fosse o goleiro, 
o Flamengo iria para o intervalo perdendo de 2 ou 3. 
O jogador talvez tenha feito o melhor jogo desde que 
chegou ao clube valorizando a fama que conquistou 
na Espanha.

JADSON TREINA
O meia Jadson está de volta. O armador treinou 

normalmente na quarta-feira, no CT Joaquim Gra-
va, e já não apresenta limitações por causa das dores 
nos joelhos, motivo pelo qual ele ficou afastado dos 
trabalhos com o restante dos companheiros e passou 
as últimas duas semanas realizando fortalecimento 
nas pernas. Aparentemente, ele está liberado para 
ser utilizado pelo técnico Fábio Carille no clássico 
contra o Santos, no domingo, às 16h, na Arena.

FALTA DE RITMO
O Athletico-PR estreou com derrota na Liberta-

dores 2019 ao perder para ao Deportes Tolima por 1 
a 0, no Estádio Manuel Murillo Toro, em Ibagué. O 
técnico Tiago Nunes minimizou a falta de ritmo de 
jogo da equipe – sempre um time alternativo dis-
puta as partidas do Estadual –, que fez sua primei-
ra apresentação oficial na temporada, destacando 
como negativo a demora do Furacão em entrar para 
valer na partida.

DE CINEMA
Avenida Amancio Alcorta, 2570, Parque Patrí-

cios, Buenos Aires. Esse será o endereço de estreia 
do Cruzeiro na Libertadores. Quatro anos depois, o 
Cruzeiro voltará a atuar no estádio “El Palacio” ou 
oficialmente Tomás Adolfo Ducó, a casa do Huracán, 
um dos mais tradicionais clubes de Buenos Aires. 
Inaugurado em 7 de setembro de 1947, após seis anos 
de construção, o estádio foi feito a partir de um pro-
jeto faraônico, projetado para abrigar 116 mil pesso-
as, mas atualmente abriga 48.314 pessoas.

EVERSON IMBATÍVEL
Contratado do Ceará nesta temporada a pedi-

do do técnico Jorge Sampaoli, o goleiro Everson tem 
agradado por conta de suas características na saída 
de jogo com a bola nos pés – além de, claro, ter sido 
seguro com as mãos. Até aqui, Everson disputou 
duas partidas completas pelo Santos e não foi vaza-
do. São elas: vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol e em-
pate sem gols no clássico contra o Palmeiras, quando 
foi o melhor jogador em campo e impediu a derrota 
do Peixe, ambas pelo Campeonato Paulista.

MUITO TREINO
Enquanto a maioria das pessoas festejam o úl-

timo dia de Carnaval, pelo menos oficialmente, o 
elenco do Cuiabá segue trabalhando duro se prepa-
rando para a sequência da temporada 2019. Na ter-
ça, por exemplo, os jogadores tiveram uma manhã 
intensa de treinamentos no CT do Cuiabá. Uma das 
novidades nos treinamentos é o retorno aos traba-
lhos com o restante do grupo do meia Marino, que 
se lesionou na estreia do Mato-grossense e está em 
fase final de recuperação.

UM GIRO PELOS CLUBES
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Sinop e União pelo Estadual: deu Colorado no Gigante

Sinop e União conhecem tabela 
básica do Brasileirão Série D
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

A nova fórmula de 
“indicação” de clubes por 
parte das federações esta-
duais garantiu ao Sinop, 
por meio da boa campa-
nha no vice-campeonato 
do Mato-grossense de 
2018, mais uma participa-
ção na Série D do Cam-
peonato Brasileiro. Desta 
forma, juntamente com 
o União Rondonópolis, as 
duas equipes serão os nos-
sos representantes na últi-
ma divisão nacional.

Nesta semana, a Con-
federação Brasileira de 
Futebol (CBF) divulgou a 
tabela básica, aquela que 
traz apenas os jogos e os 
dias, sem discriminar ho-
rários e locais – estádios. 
Diferentemente do que 
aconteceu nos últimos 
anos, nos quais as chaves 
com os mato-grossenses 
contavam ainda com re-
presentantes de cada um 
dos outros estados do 
Centro-Oeste, incluindo o 
Distrito Federal, desta vez 
a unidade federal estará 
disposta em outras chaves.

Neste ano, o Sinop 
encara o Iporá-GO, Co-
rumbaense-MS e Palmas-
-TO, no Grupo A10. Já na 

chave A11 estão, além do 
União, o Anapolina-GO, 
Operário-MS e Patroci-
nense-MG. As partidas da 
primeira fase serão dis-
putadas entre os meses de 
maio e junho.

FÓRMULA
A competição tem 

início previamente mar-
cado para o dia 4 de maio 
(sábado), contudo, os con-
frontos ainda não estão 
definidos em suas datas, 
horários e locais. O siste-
ma de disputa não sofreu 
nenhuma alteração, sendo 
realizado em seis fases dis-
tintas. Na primeira, os 68 
clubes formarão 17 grupos 
de 4 clubes cada, onde se 
classificarão 32 clubes para 
a fase seguinte: os primei-
ros colocados de cada gru-
po mais os 15 melhores se-
gundos colocados. Daí em 
diante os clubes se enfren-
tarão no sistema elimina-
tório até ser conhecido o 
campeão.

O Galo do Norte fará 
sua estreia diante do Ipo-
rá, fora de casa, previa-
mente marcada para dia 5 
de maio. Já o União estreia 
em casa, contra o Anapo-
lina, provavelmente no 
mesmo dia.

Confira a seguir al-

MAIO E JUNHO | Representantes de Mato Grosso disputarão acesso para a Série C de 2020
FOTO: ANDRÉ MOURÃO/MOWA PRESS

FOTO: ASSESSORIA

FOTO: KAUÊ LOMBARDI

ATACANTE

Reforço chega e já treina
com o elenco do Luverdense

MORUMBI ALAGADO

SP deve pedir isenção de IPTU

Marquinhos chegou e já se juntou ao elenco nos treinamentos 

Morumbi foi alagado pelas fortes chuvas do último sábado

DA REPORTAGEM

O atacante Marqui-
nhos chegou a Lucas do 
Rio Verde na última sema-
na e já se juntou ao elenco 
do Luverdense. Natural de 
Macaé-RJ, o atleta já era 
um desejo antigo do clu-
be. Com 29 anos, o atleta 
teve passagens por Bota-
fogo, Atlético-GO, entre 
outros.

Marquinhos chega 
ao LEC com experiência 
e traçando grandes ob-
jetivos para 2019. “Fazia 
algum tempo que já ví-
nhamos conversando e 
tentando negociar minha 
vinda, mas quando me 
destaquei no Macaé, pin-
tou a negociação com o 
Botafogo, então na época 
acho que tomei a deci-
são certa e aceitei o desa-
fio. Hoje, mais maduro e 
consciente do que preci-
so para retornar ao gran-
de mercado, venho para 

DA REPORTAGEM

Após interditar sua 
sede social por 30 dias, o 
São Paulo estuda solicitar 
a isenção do Imposto Pre-
dial e Territorial Urbano 
(IPTU) à prefeitura. No úl-
timo sábado, um tempo-
ral atingiu a região do Mo-
rumbi e danificou diversas 
áreas do clube, além de 
setores do estádio.

O presidente Carlos 
Augusto de Barros e Silva, 
o Leco, deve se reunir em 
breve com representantes 
da gestão de Bruno Covas 
(PSDB) para formalizar o 
pedido. O Tricolor se vê 
protegido juridicamente 
para exigir o benefício fis-
cal. A Lei 14.493/2007 diz 
que os imóveis na capital 
paulista prejudicados por 
enchentes e alagamentos 
poderão obter isenção do 
IPTU.

O direito será con-

somar e ajudar não só o 
clube, mas meus compa-
nheiros dentro e fora de 
campo”, destacou.

O diretor de futebol 
Maico Gaúcho ainda falou 
da chegada de mais refor-
ços para o primeiro se-
mestre. “Estamos avalian-
do o mercado e se pintar 
algum atleta pontual para 
nosso elenco estaremos 
tentando viabilizar a con-
tratação, mas nesse início 
de temporada dificilmen-
te conseguiremos tirar al-
guém dos clubes, pois to-
dos que estão empregados 
são importantes em suas 
respectivas agremiações”, 
afirmou.

“Agora vamos focar 
no Estadual e buscar ven-
cer novamente dentro de 
casa contra o Operário 
VG, pois será um jogo ex-
tremamente importante e 
difícil, para depois voltar-
mos a pensar em Copa do 
Brasil”, finalizou o diretor.

cedido ao contribuinte 
que sofreu danos físicos 
no imóvel, nas instalações 
elétricas ou hidráulicas, 
ou ainda que teve preju-
ízo com a destruição de 
alimentos, móveis e ele-
trodomésticos.

Os recém-reforma-
dos vestiários do Morum-
bi, por exemplo, tiveram 
seu mobiliário bastante 
danificado. As piscinas 
e as quadras de tênis do 
clube foram alagadas, e o 
muro da Jules Rimet ce-
deu parcialmente. O São 
Paulo ainda não calculou 
o prejuízo sofrido com a 
enchente do final de se-
mana passado.

Esta não seria a pri-
meira vez que a agremia-
ção tricolor recorreria 
à isenção do IPTU. Em 
2004, após um caso pa-
recido de alagamento, o 
clube obteve o benefício 
da prefeitura.

guns detalhes do regula-
mento e também no do-
cumento em anexo.

1) Critério 1: Ter sofri-
do descenso no Campeo-
nato Brasileiro da Série C 
2018;

2) Critério 2: Ter obti-
do a primeira ou segunda 
classificação no Campe-
onato Estadual de 2018, 
uma vez excluídos os clu-
bes já pertencentes às sé-
ries A, B e C em 2019;

3) Critério 3: 
Ter obtido a ter-
ceira classificação no 
Campeonato Estadu- al, 
uma vez excluídos os 
clubes já pertencen-
tes às séries A, B e C; 
esse critério é restri-
to às Federações po- si-
cionadas de um a nove 
no RNF 2019;

4) Critério 4: Ter 
obtido a quarta clas-
sificação no Campe- o-
nato Estadual, uma 
vez excluídos os clu-
bes já pertencentes às 
séries A, B e C; esse crité-
rio é restrito à Federação 
posicionada como primei-
ra no RNF 2019.

 
DISPOSIÇÃO
FINANCEIRA
1) O preço mínimo do 

ingresso será de R$ 10;

A tempestade que 
atingiu a sede social do 
São Paulo não afetou o 
planejamento para a rea-
lização das obras restantes 

no Morumbi. O estádio 
receberá três partidas da 
Copa América de 2019, 
que será disputada entre 
14 de junho e 7 de julho.

2) Os clubes farão jus 
aos seguintes benefícios 
de ordem financeira:

a) Passagens aéreas 
para as delegações dos clu-
bes, limitadas a 25 pessoas 
por delegação, para dis-

tâncias acima de 700 km;
b) Passagens rodoviá-

rias ou aluguel de ônibus 
para as delegações dos clu-
bes para distâncias de até 
700 km, inclusive;

c) Cobertura das des-

pesas de hospedagem e 
alimentação, limitadas a 
25 pessoas por delegação; 

d) Despesas com ta-
xas de arbitragem e exa-
mes antidoping custeadas 
pela CBF.

TABELA PRÉVIA

Confira como estão dispostas
as partidas de Sinop e União:

05/05 Iporá x Sinop
12/05 Sinop x Corumbaense
19/05 Palmas x Sinop
26/05 Sinop x Palmas
02/06 Corumbaense x Sinop
09/06 Sinop x Iporá
 
05/05 União x Anapolina
12/05 Operário x União
19/05 União x Patrocinense
26/05 Patrocinense x União
02/06 União x Operário
09/06 Anapolina x União
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DNIT, Exército e PRF seguem trabalho para liberação da BR-163/PA 

Bloqueio dos caminhões é 
prorrogado até sexta-feira
DA REPORTAGEM

A vida do caminho-
neiro, que nunca foi fá-
cil, vai ficando definiti-
vamente cada vez mais 
difícil. Principalmente 
para quem utiliza a BR-
163 para escoamento da 
safra pelos portos do Nor-
te do país. E as chuvas 
intensas das últimas se-
manas estão dificultando 
mais ainda a situação.

O bloqueio de ca-
minhões na BR-163, en-
tre Nova Santa Helena e 
Guarantã do Norte, foi 
prorrogado novamente 
pelo Departamento Na-
cional de Infraestrutura 
de Transportes (DNIT) até 
esta sexta-feira (8).Exis-
tem filas de congestiona-
mento há semanas entre o 
Norte do estado e o Pará. 
Caminhoneiros que fa-
zem o escoamento da soja 
entre os estados estão pa-
rados na região por causa 
das chuvas intensas.

E os problemas são 
diversos. Talvez, dois se-

jam mais facilmente ex-
plicados. O primeiro: a 
subida das serras está com 
a pista escorregadia, difi-
cultando a passagem de 
caminhões carregados; o 
segundo: onde não há as-
falto, há muito atoleiro, 
barro que impede o fluxo 
normal dos veículos pesa-
dos.

Em nota divulgada 
nesta semana, o DNIT dis-
se que a mudança é neces-
sária para que se evite o 
aumento da fila de cami-
nhões no local. O trecho 
BR-163/PA, constatou-se 
que o trecho entre Moraes 
Almeida e Novo Progres-
so, ambos no Pará, está 
degradado, necessitando 
de bloqueio e de ações 
emergenciais para res-
tabelecimento da via em 
cinco segmentos.

O volume de cami-
nhões tornou-se mais in-
tenso na região neste ano. 
Além disso, o trecho tem 
sido degradado pelas in-
tensas chuvas, o que di-
ficulta a manutenção da 

MATO GROSSO-PARÁ | Há semanas existem filas de congestionamento entre o norte de Mato Grosso e o Pará
FOTO: DNIT

FOTO: ARQUIVO PESSOAL

FOTO: DANIEL BELTRÁ

PARA ELAS!

Sinop: homenagens e programação
festiva marcarão mês da mulher

SINOP

Mulher acusada de mandar matar
o marido vai a júri popular

SINOP

Nova UBS do Camping Club
deve ser entregue em agosto

DADO DESOLADOR

MT: o segundo maior 
índice de desmatamen-
to da Amazônia Legal

Cléia e o marido, Jandirlei Alves Bueno 

32% do desmatamento da área da Amazônia Legal foi feito em 
território mato-grossense

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A Secretaria de As-
sistência Social, Traba-
lho e Habitação inicia 
uma agenda festiva nos 
Centros de Referên-
cia de Assistência Social 
(CRAS) e no Centro de 

DA REPORTAGEM

Cléia Rosa dos San-
tos, 35 anos, vai enfrentar 
o Tribunal do Júri, ainda 
sem data definida, pelas 
mortes do marido dela, 
Jandirlei Alves Bueno, 39, 
e do amante dela, Adriano 
Gino, 29. A decisão é da 
juíza Rosângela Zacarkim 
dos Santos, da 1ª Vara Cri-
minal de Sinop.

Também serão julga-
dos Adriano dos Santos e 
José Graciliano dos San-
tos, acusados de participa-
ção na morte do amante 
de Cléia. Ela foi presa em 
março de 2018 e confes-
sou os crimes. Os dois 
suspeitos da execução 
também confessaram ter 
matado a vítima depois 
de terem sido contratados 
pela mulher.

Eles também indica-
ram à polícia o local onde 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A construção do novo 
prédio da Unidade Básica 
de Saúde (UBS) do Cam-
ping Club está em anda-
mento, com previsão de 
término para agosto. O 
posto, localizado na Rua 
Peraputanga, Quadra 17, 
Lote 18/19, vai contar com 
um espaço amplo e me-
lhor estrutura para aten-
der a comunidade da re-
gião.

DA REPORTAGEM

Mato Grosso teve o 
segundo maior índice de 
desmatamento da Ama-
zônia Legal em janeiro de 
2019, segundo dados do 
Boletim do Desmatamen-
to (SAD) do Instituto do 
Homem e Meio Ambien-
te da Amazônia (Imazon). 
No período analisado, 32% 
do desmatamento da área 
da Amazônia Legal foi 
feito em território mato-
-grossense.

Em janeiro de 2019, 
segundo o Imazon, 108 
km quadrados foram 
desmatados. Ao todo, o 

Referência Especializa-
do de Assistência Social 
(CREAS) para celebrar o 
mês da mulher. Interna-
cionalmente, a data de 8 
de março é dedicada ao 
reconhecimento da luta 
feminina, ao longo da 
história, pela igualdade 
social e seus direitos. Ho-

tinham enterrado o corpo 
de Adriano, que foi as-
sassinado com golpes de 
enxada, em dezembro de 
2017. O veículo oferecido 
em troca do assassinato 
foi apreendido pela polí-
cia, na casa de Cléia.

Conforme a ação, 
supostamente, os homi-
cídios teriam sido pratica-
dos mediante meio cruel 
e recurso que dificultou a 
defesa das vítimas, já que 
Jandirlei foi atacado quan-
do estava dentro de casa, 
por golpes desferidos em 
seu abdômen, o que o fez 
agonizar no local por ho-
ras. Gino sofreu diversos 
golpes de enxada em sua 
cabeça, estando adorme-
cido em razão de ter sido 
dopado pelos criminosos, 
de modo que não foi pos-
sível oferecer resistência.

Jandirlei Alves Bueno 
foi assassinado em outu-

Conforme o secre-
tário de Saúde, Gerson 
Danzer, a implementação 
do projeto reforça os ser-
viços na naquela locali-
dade. “Estamos fazendo 
o possível para oferecer o 
melhor atendimento à po-
pulação e com a essa uni-
dade poderemos ofertar, 
inclusive, o tratamento 
odontológico. 

Atualmente, os mu-
nícipes daquela região es-
tão sem dentista, porque o 
prédio é locado e não tem 

instituto registrou um au-
mento de 54% no desma-
tamento em relação ao 
mesmo período do ano 
passado. 

Já as florestas degra-
dadas na Amazônia Legal 
somaram 11 km² em janei-
ro de 2019 e ocorreram 
no Mato Grosso (55%), 
Pará (27%), Amazonas (9%) 
e Rondônia (9%).

Quatro municípios 
de Mato Grosso (Nova 
Maringá, Marcelândia, 
União do Sul e Ribeirão 
Cascalheira) aparecem na 
lista dos municípios crí-
ticos com relação ao des-
matamento.

trafegabilidade dos cami-
nhões que saem do Mato 
Grosso com destino aos 
portos de Miritituba-PA.

Foi determinado que 
os trabalhos de manuten-

ção, bem como de pro-
dução de material pétreo 
para reforço de subleito, 
ocorram 24 horas por dia. 
A produção deve chegar a 
800 m³ de material diaria-

mente, atendendo a ne-
cessidade do serviço.

A prestação de assis-
tência em saúde vai con-
tinuar na região, com a 
disponibilização de duas 

ambulâncias, além de 
equipe médica. Refeições 
e água potável estão sendo 
disponibilizadas diaria-
mente aos caminhoneiros 
que estão no local.

menagens, brincadeiras, 
sorteio de prêmios, en-
trega de rosas, entre ou-
tras ações estão previstas.

Na sexta (8) duas uni-
dades do CRAS realizam 
o evento comemorativo: 
a do Boa Esperança, às 
8h, e a do bairro Paulista, 
às 14h; no dia 11 de mar-

ço será a vez do CREAS, 
a partir das 13h30, pro-
mover as homenagens. 
No mesmo dia, o CRAS 
Palmeiras promove a 
confraternização, às 15h. 
Encerrando o cronogra-
ma, em 12 de março, tem 
o CRAS do bairro Menino 
Jesus, às 8h.

um espaço adequado para 
a instalação de uma sala 
odontológica”, observa. 

A obra terá investi-
mento de pouco mais de 
R$ 1 milhão, obtido por 
meio de recursos do pró-
prio município, de emen-
das impositivas da Câma-
ra e também do Governo 
Federal (emendas parla-
mentares).

Atualmente, a UBS 
está localizada em um 
prédio provisório, que 
atende, além do Camping 

Club, a comunidade Chá-
cara Planalto e todas as 
chácaras e fazendas que 
estão em um raio de 70 
km de distância. 

O horário de atendi-
mento da unidade é das 
7h às 11h e das 13h às 15h e 
não há necessidade do pa-
ciente chegarem com an-
tecipação ao local. Outras 
três UBSs também estão 
em processo de constru-
ção: nos bairros Menino 
Jesus, Jardim Montreal e 
Safira.

bro de 2016. De acordo 
com a polícia, o crime 
foi cometido por Adriano 
a pedido da mulher, de 
quem era amante. Os dois 
simularam um latrocínio - 
roubo seguido de morte - 
para tentar despistar a po-
lícia. Jandirlei levou duas 
facadas no abdômen, foi 
hospitalizado e morreu 

dois meses depois.
Conforme a polícia, 

Cléia queria se separar do 
marido para ficar com o 
amante. Como parte do 
plano, ela simulou que es-
tava em estado de choque 
e não soube passar deta-
lhes do que tinha aconte-
cido no dia do suposto as-
salto à residência do casal.
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