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SELEÇÃO

Legislativo
e Executivo:
resolver
o impasse

Tite indica
Casemiro e
Arthur como
titulares

Tanto o Executivo quanto o 
Legislativo estão se reunindo 
para discutir a paralisação 
dos professores no Estado, 
que ocorre desde a última se-
gunda-feira. Na terça, o Colé-
gio de Líderes da Assembleia 
se reuniu com o govenador 
Mauro Mendes para discutir 
o assunto.                        Página  -3

Os jogadores estavam mis-
turados e se enfrentaram 
em metade do campo, mas 
o treino teve um indício 
importante sobre o sistema 
de jogo da seleção brasilei-
ra. Em meio a mudanças 
para equilibrar as equipes, 
Casemiro e Arthur atuaram 
lado a lado por todo o tem-
po. De coletes, Fernandinho 
e Allan, pela primeira vez 
juntos, também formaram 
dupla.                                                  Página  - 6

Divulgação

Divulgação

SINOP

XADREZ

Empresas no
Dia Livre de
Impostos

Deficientes
visuais:
exemplos de
superação

O Dia Livre de Impos-
tos nasceu para manifestar a 
insatisfação do brasileiro com a 
tributação abusiva que limita o 
poder de consumo da popula-
ção, além de servir de freio para 
o crescimento econômico do 
país.       Página - 7

A etapa regional Centro-
-Norte da Copa Brasil de 
Xadrez para Deficientes Visuais 
movimentou Cuiabá no último 
fim de semana. A competição 
reuniu participantes de diver-
sos estados com o objetivo de 
congregar os enxadristas cegos 
ou com baixa visão, com vistas à 
promoção.          Página - 6

arte/Divulgação

Júnior Martins

Polícia civil

A “Operação Mantus” foi deflagrada ontem contra duas organizações criminosas que coman-
dam o jogo do bicho em Mato Grosso. João Arcanjo Ribeiro foi um dos presos. Ele é suspeito de 
chefiar uma das organizações. Mandados foram cumpridos em Cuiabá, Várzea Grande, Sinop, 
Sorriso e em outras cidades do interior.                       Página 7

OPERAÇÃO MANTUS

Arcanjo é preso suspeito de
comandar jogo do bicho em MT



Pode mandar que eu apago!
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ser armazenados em países onde não 
existe qualquer legislação a respeito, 
sendo acessados de qualquer lugar do 
planeta. Se isso não fosse o suficiente, 
e-mails e comunicadores instantâneos 

repassam de forma exponencial 
todo e qualquer conteúdo que 
possa ser considerado “interes-
sante”, principalmente os que 
expõe pessoas de alguma forma.

A “regra de ouro é simples”: 
não envie para ninguém nada 
que não possa ser visto por to-
dos. Isso mesmo: se um conte-
údo é confidencial, não deve ser 
enviado para alguém, por mais 
que você confie nessa pessoa. 

Lembre-se: as traições acontecem jus-
tamente envolvendo pessoas nas quais 
você confiou. Coloque sua segurança em 
primeiro lugar.

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!

Na edição passada falei sobre as pes-
soas que usam o recurso de apagar men-
sagens enviadas via WhatsApp como uma 
forma de manter sua privacidade. Mas 
existem pessoas ainda mais, digamos, 
“ingênuas”, que en-
viam arquivos confi-
denciais acreditando, 
basicamente, na pro-
messa do destinatário 
de apagar o arquivo 
após a visualização.

Eu acho interes-
sante que o tempo 
passa, os problemas 
acontecem, e as pes-
soas não deixam de 
acreditar na mais questionável das pro-
messas. E, infelizmente, por conta disso, 
várias e várias pessoas têm sua privacida-
de exposta na grande rede todos os dias.

Eu, como detetive e perito, já lidei com 
uma infinidade de casos como esses, em 
que a pessoa, em desespero, quer alguma 
forma de retirar o conteúdo da internet. As 
notícias, infelizmente, passam longe de 
ser boas: é impossível retirar um conteúdo 
da grande rede atualmente.

Por mais que você esteja em um país 
onde as leis favoreçam esse tipo de ação, 
conteúdos dos mais variados tipos podem 
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Composto pela gigante estatal e suas subsidiárias, o 
grupo Petrobras contava 44 empresas em 2016. Ao final 
do ano passado, o número havia caído a 36, graças a um 
programa de desinvestimentos tido como fundamental 
para a recuperação financeira da companhia. Quando o 
desinvestimento é chamado de privatização, porém, o 
processo de venda de ativos começa a correr riscos na 
Justiça.

Assim se viu, mais uma vez, na segunda (27), quan-
do uma liminar do ministro Edson Fachin, do Supremo 
Tribunal Federal, suspendeu a venda da Transportado-
ra Associada de Gás (TAG) pela Petrobras, realizada em 
abril por US$ 8,6 bilhões (mais de R$ 34 bilhões pelas 
cotações atuais).

Embora não fosse controlada diretamente pelo Te-
souro Nacional, a TAG figurava entre as estatais federais 
por pertencer à petroleira. Por esse motivo, Fachin con-
cluiu que o negócio depende de autorização do Legisla-
tivo e deve se dar por meio de licitação.

Trata-se de uma decisão monocrática a interferir 
numa operação de grande vulto, com impactos dramá-
ticos sobre o balanço da empresa e, potencialmente, so-
bre os investimentos no setor. Pior, ela não se amparou 
em um entendimento consolidado no tribunal.

Foi somente em junho do ano passado que outro 
ministro do STF, Ricardo Lewandowski, proibiu por li-
minar privatizações, inclusive de subsidiárias, sem aval 
do Congresso e processo licitatório. O texto da medida, 
que falava em “vaga de desestatizações” e do risco de 
“prejuízos irreparáveis ao país”, mal disfarçava o tom 
ideológico.

Convém recordar que o Programa Nacional de 
Desestatização (PND) consta da legislação desde 1990. 
Foi reorganizado pela lei 9.491, de 1997, que autoriza a 
União a vender empresas sob seu controle direto e indi-
reto e a conceder serviços à exploração privada.

O texto estabeleceu as exceções —Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal, instituições de fomento re-
gional e os setores de petróleo, exploração de gás natu-
ral e materiais nucleares. A TAG, como diz a sigla, é uma 
transportadora.

Menos mal que o Supremo tenha marcado para 
esta quinta-feira (30) um julgamento do tema pelo ple-
nário. Que chegue a um entendimento racional e dura-
douro. Em suas diferentes modalidades, a privatização 
se mostra um caminho promissor para enfrentar a crise 
orçamentária e viabilizar investimentos. Precisa-se de 
boa regulação setorial e segurança jurídica, a fim de evi-
tar que cada passo venha a ser contestado no tapetão.

Editorial

Estatais no tapetão

Ranking dos Políticos - Facebook

ta, mas que realiza a operação de fato. No 
comércio irregular de produtos primários 
de origem agropecuária, num contexto bem 
Mato Grosso, o desafio consiste em o produ-
tor rural receber o valor da venda do adqui-

rente da mercadoria, a qual foi comercializada 
através de corretores e uma constelação de em-
presas de fachada. E aqui retomamos o debate 
da cessão de crédito. O instrumento legal, des-
virtuado para promoção da sonegação fiscal.

Os desdobramentos das operações Crédito 
Podre e Nota Fria, realizadas pela Sefaz e em 
parceria com a Delegacia Fazendária e o Mi-
nistério Público Estadual, nos ensinaram que 
a cessão de crédito é o mecanismo de primei-
ra escolha das organizações criminosas que 
atuam no segmento agropecuário. Apesar de 
sua aura de legalidade, está no cerne das mais 
bem elaboradas fraudes fiscais estruturadas, 
prestando-se ainda e muito bem à ocultação de 
capitais, lavagem de dinheiro, estelionato e pa-
gamento por mercadorias roubadas.

Não cabe ao Fisco e a seus agentes dar con-
selhos. Porém, esse texto pode ser recebido 
como alerta àqueles que, de boa-fé, realizam 
operações com empresas que se utilizam des-
se instrumento negocial. É salutar compreen-
der as razões pelas quais a empresa com a qual 
você negocia não pode receber, de imediato, 
os recursos da venda. Se não crime ou burla 
ao sistema bancário, as normas nacionais e 
internacionais de contabilidade e compliance 
registram há décadas os riscos inerentes a es-
sas operações. O avanço tecnológico permitiu 
que transações financeiras de qualquer mon-
tante sejam realizadas através do app de seu 
banco pelo celular. Registrando-se os desti-
natários dos recursos e a que se referem. Não 
restam muitas razões para não o utilizar. Mas 
se ainda sim entender a cessão de créditos em 
operações comerciais como necessária, é salu-
tar compreender que ao Fisco e aos órgãos de 
persecução penal a legitimidade das operações 
é tão relevante quanto a formalidade legal do 
registro contábil.

RAFAEL VIEIRA É AGENTE DE TRIBUTOS 
ESTADUAIS E CHEFE DA UNIDADE DE INTELI-
GÊNCIA FISCAL DA SEFAZ-MT

Cessão de crédito e a fraude tributária

TÍTULOS A RODO
Na briga pela hegemonia dos jogos de 

azar, Frederico tinha alcançado também o 
título de comendador, homenagem que Ar-
canjo recebeu no passado e tornou-se pra-
ticamente parte de seu nome. No caso do 
“novo comendador”, o título foi conferido 
pela Câmara de Cuiabá, por requerimento 
do vereador Adevair Cabral. Em homenagem 
aos 300 anos da capital, ele figurou na lista 
dos que receberam a Comenda de Mérito 
Legislativo, ocasião em que também foram 
distribuídos títulos de cidadão cuiabano e 
Ordem do Mérito Legislativo.

PROVA DE FOGO
Desde que assumiu a Presidência da As-

sembleia Legislativa, a deputada estadual 
Janaína Riva viu aumentar o volume de de-
mandas, mas ainda não teve de encarar ne-
nhuma verdadeira crise política. As águas 
calmas em que navegava, no entanto, come-
çaram a ficar revoltas com a greve deflagra-
da na Educação. A AL é, historicamente, o 
poder responsável pela mediação de confli-
tos dessa natureza. Janaína é da base gover-
nista e tem forte relação com funcionalismo 
público. Na Presidência, é alçada à posição 
protagonista nesta mediação. Um bom desa-
fio para ela.

NOVO COMENDADOR
Empresário alvo da operação Mantus, Fre-

derico Müller Coutinho, ao que indicam as 
investigações, era chefe de organização cri-
minosa que atuava com lavagem de dinheiro 
e jogo do bicho no estado. O empresário, que 
já foi alvo da “Operação Sodoma” e acabou 
beneficiado em acordo de delação premiada, 
é apontando como “peixe grande” dentro do 
esquema de contravenção em Mato Grosso. A 
organização chefiada por ele brigava por es-
paço com ninguém menos que João Arcanjo 
Ribeiro.

Os funcionários da Santa Casa fizeram uma manifestação em protesto por 
não receber salário desde outubro de 2018. O governo assumiu a administra-
ção da Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá no início de maio. A unidade 
estava fechada há quase dois meses em função de uma crise financeira. A 
Santa Casa é um hospital filantrópico, conta com 248 leitos e tem mais de 200 
anos de fundação.

Além do não enviar, não se deve salvar ou manter em dis-
positivos tecnológicos nada que seja confidencial, afinal, 
em caso de necessidade de manutenção ou mesmo em 
situações de furto e roubo seu aparelho vai para as mãos 
de pessoas que você não tem como saber da idoneidade. O 
melhor que se tem a fazer é se preservar, evitando situa-
ções que possam, no futuro, causar problemas.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Reprodução

RAFAEL VIEIRA

Os desdobramentos das operações 
Crédito Podre e Nota Fria nos ensina-
ram que a cessão de crédito é o meca-
nismo de primeira escolha das organi-
zações criminosas

A criatividade do brasileiro é prodigiosa 
e reconhecida mundialmente. Boa parcela 
dessa competência inventiva está baseada 
na capacidade de converter ou adaptar obje-
tos ou materiais ordinários em soluções para 
problemas complexos. Outro dia fui confron-
tado com um vídeo no qual o sujeito conserta-
va uma pia de cerâmica quebrada utilizando 
massa de macarrão instantâneo.

Outro exemplo interessantíssimo dessa 
habilidade tipicamente nacional é a utilização 
dada ao instrumento legal da cessão de crédi-
to. Previsto no Código Civil dos Estados Unidos 
do Brasil, de 1916, mantem-se praticamente 
inalterado em nosso ordenamento jurídico por 
mais de cem anos. Como relatam os estudio-
sos e os legisladores, esse negócio jurídico é 
de grande valia na esfera econômica, pois não 
apenas facilita a circulação de créditos e valo-
res, mas representa um autêntico mecanismo 
para geração de riquezas.

Em sua origem, a cessão de crédito visava 
possibilitar complexas relações financeiras 
envolvendo créditos futuros e a negociação 
antecipada destes, gerando liquidez imediata 
aos credores originários. Em síntese, aquele 
com créditos a receber, mas com prazo dila-
tado ou com risco de não pagamento, pode 
transmiti-los a terceiros, normalmente por 
um valor com deságio, mas com recebimento 
imediato. Essa é a lógica.

Porém, no Brasil, as coisas não costumam 
ser tão lógicas. Veja esse caso. A sonegação 
fiscal mediante fraude é um dos grandes pro-
blemas desse país. Estima-se que, por conta 
dela, centenas de bilhões de reais deixam de 
ingressar nos cofres públicos a cada ano. A 
forma mais elementar de promovê-la é pela 
utilização de empresas de fachada, constitu-
ídas por sócios-laranja, que assumem o ônus 
tributário das operações de outras pessoas ou 
empresas, mas que não possuem capacidade 
para quitá-los. Essa modalidade de fraude tem 
como entrave a transferência dos recursos da 
venda efetiva da mercadoria à empresa ocul-

IMAGEM DO DIA

“Trata-se de uma decisão monocrática 
a interferir numa operação de grande 
vulto

“
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Vista aérea do Palácio Paiaguás sede do governo estadual 

Vereador Joaninha (MDB) em sessão do dia 27 

Foto: Secom

Foto: GilSon SantoS

Alunos da escola Ivete Lourdes Arenhardt 

Foto: aSSeSSoria

LEGISLATIVO SORRISO

Programa Por dentro 
do Parlamento 
apresenta Câmara 
Municipal aos alunos
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Alunos da escola muni-
cipal Ivete Lourdes Arenhar-
dt, participaram na tarde de 
terça-feira (28), do programa 
“Por dentro do Parlamento”. 
Os alunos assistiram palestra 
sobre a história política de 
Sorriso e conheceram as de-
pendências da Câmara Mu-
nicipal.

O Programa Por Den-
tro do Parlamento tem o 
objetivo de trazer o jovem 
estudante para conhecer de 
forma prática e dinâmica o 
funcionamento das institui-
ções públicas brasileiras, nas 
esferas municipais, estaduais 
e federais, bem como, a his-
tória política e econômica do 
município.

Por meio da iniciativa, 
alunos de escolas públicas e 
particulares do município de 
Sorriso podem vivenciar o 
processo democrático atra-
vés de visitas à Câmara Mu-

nicipal. O projeto também 
abrange toda a sociedade 
organizada como entidades, 
instituições e clubes de ser-
viços.

O programa dá oportu-
nidade para que os sorrisen-
ses saibam qual é a função do 
vereador, conheçam o espa-
ço físico, a história do Legis-
lativo e o funcionamento da 
Câmara. 

Os visitantes do Por 
Dentro do Parlamento são 
recebidos por funcionários 
da Câmara Municipal, des-
tacados para esse fim, com 
exposição didática sobre o 
funcionamento da Casa.

As visitas ao Poder Le-
gislativo através do progra-
ma, além de escolas, o pro-
jeto também abrange toda a 
sociedade organizada como 
entidades, instituições e clu-
bes de serviços. Para partici-
par, basta entrar em contato 
com a coordenadoria admi-
nistrativa da Câmara, no te-
lefone 3545-7200.

DIVULGAÇÃO

COBERTOR 
CURTO...

O secretário-chefe da Casa Civil 
Mauro Carvalho afirmou que se o Execu-
tivo atender as reivindicações dos profis-
sionais da Educação, que estão em greve 
desde a última segunda-feira (27), os ou-
tros servidores do Estado não devem re-
ceber a Revisão Geral Anual (RGA) ainda 
nesta gestão. Os grevistas pedem que o 
Governo cumpra a lei da dobra salarial, 
que foi aprovada em 2013, na gestão do 
ex-governador Silval Barbosa e que dá di-
reito a 7,69% a mais anualmente na remu-
neração durante 10 anos. O valor seria de 
R$ 200 milhões somente neste ano.

PRESO PAGA 
TORNOZELEIRA...
O governador Mauro Mendes (DEM) e 

o secretário de Segurança Pública (Sesp), 
Alexandre Bustamante, encaminharam à 
Assembleia Legislativa de Mato Grosso um 
projeto de lei para cobrar o uso da torno-
zeleira eletrônica do reeducando que tem 
condições financeiras para custear o equi-
pamento. De acordo com informações da 
Sesp, somente em 2018, o valor pago para 
a disponibilização da tornozeleira aos ape-
nados foi de R$ 6 milhões. Com isso, além 
de reduzir o custo com o fornecimento do 
aparelho, ele poderá ser disponibilizado 
gratuitamente pelo estado a quem não tem 
condições de custeá-lo.

FIM DA 
NOVELA...

O Ministério da Saúde autorizou o repasse 
de R$ 10 milhões para a Santa Casa de Cuiabá, se-
gundo o governo de Mato Grosso. A transferência 
deve ser usada no custeio dos atendimentos de 
média e alta complexidade e ajudar na reaber-
tura da unidade em junho, conforme previsão. 
A unidade está fechada desde março em função 
de uma crise financeira e teve a gestão assumida 
pelo governo do estado.  O decreto de requisição 
administrativa dos bens e serviços da unidade foi 
publicado em uma edição extra do Diário Oficial 
do Estado (DOE-MT). A administração do hospital 
ficará sob responsabilidade da Secretaria Estadu-
al de Saúde.

DE TODOS OS LADOS

Governo busca alternativas para 
estancar crise financeira em Mato Grosso

PRIMEIRO EMPREGO

Vereador quer criar programa que 
insira jovens no mercado de trabalho

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O principal adversário 
do governador Mauro Men-
des (DEM), nesses primeiros 
cinco meses e mandato é a 
crise financeira vivida por 
Mato Grosso.

Sempre que possível, 
Mendes e membros do pri-
meiro escalão do governo fa-
zem questão de ressaltar que 
não há dinheiro para quase 
nada.

Buscando alternativas 
para uma injeção financeira 
no estado, o Secretário de 
Estado de Fazendo, Rogério 
Gallo está em Brasília para 
apresentar dados financeiros 
de Mato Grosso à União para 
que o estado possa ser inclu-
ído entre os beneficiados do 
“Plano Mansueto”.

O Plano de Equilíbrio 
Fiscal, desenvolvido pelo se-
cretário do Tesouro Nacio-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na sessão de segunda-
-feira (27), o vereador Joa-
ninha (MDB), encaminhou 
um Anteprojeto de Lei, pro-
pondo a criação no âmbito 
municipal do programa de-
nominado Primeiro Empre-
go, que tem por objetivo es-
timular o ingresso de jovens 
no mercado de trabalho. O 
tema já foi abordado por Jo-
aninha por meio um Projeto 
de Lei, e agora retornou à 
pauta.

“O Programa Primeiro 
Emprego busca a inserção 
de jovens no mercado de 

nal, Mansueto Almeida deve 
permitir aos estados com 
nota C em capacidade de 
pagamento, terem um aval 
da União para obtenção de 
crédito junto a instituições 
financeiras. A proposta ain-
da está em fase de conclusão 
para envio ao Congresso Na-
cional para ser submetido à 
aprovação.

“Nós já tivemos um 
contato. O projeto ainda não 
foi apresentado ao Congres-
so Nacional, mas Mato Gros-
so tem interesse, sim, inclu-
sive estamos apresentando 
nossos dados para que eles 
sejam analisados. E verifica-
dos quanto o Estado teria di-
reito de receber anualmen-
te em operação de crédito”, 
afirmou Gallo.

RECURSOS
BANCO MUNDIAL
Na última sexta-feira 

(24), a diretoria-executiva 

trabalho, por meio de con-
cessão de benefícios fiscais 
às empresas que aderirem 
ao mesmo. Como incenti-
vo, o Poder Executivo con-
cederá redução ou isenção 
parcial do Imposto Sobre 
Serviços de Qualquer Natu-
reza – ISSQN, das empresas 
parceiras do Programa”, ex-
plicou Joaninha. A proposta 
objetiva atender jovens com 
idades de 18 a 24 anos, em 
situação de desemprego, que 
não tenham tido vínculo de 
emprego formal anterior, 
integrantes de famílias com 
renda mensal per capita de 
até ½ (meio) salário mínimo, 
que estejam frequentan-

Reunião entre Legislativo e Executivo 

Legislativo e Executivo se 
reúnem para resolver impasse
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

Tanto o Executivo 
quanto o Legislativo de Mato 
Grosso estão se reunindo 
para discutir a paralisação 
dos professores no Estado 
que ocorre desde a última 
segunda-feira (27). Na terça-
-feira o Colégio de Líderes 
da Assembleia Legislativa, 
se reuniu com o govenador 
Mauro Mendes para discutir 
o assunto.

“É importante o gover-
nador chamar base e oposi-
ção para uma conversa como 
essa. E, o mais interessante, 
pedindo sugestão para re-
verter esse quadro através do 
diálogo e sintonia com a As-
sembleia”, disse a deputada, 
ao acrescentar que na gestão 
anterior isso nunca aconte-
ceu. A presidente interina da 
ALMT aproveitou a opor-
tunidade para rebater nota 
emitida pelo Fórum Sindi-
cal, acusando-a e também a 
casa de leis de omissão e si-
lêncio sobre o caso.

“Não há o que se falar 
em omissão quando eu e os 

demais deputados estáva-
mos justamente reunidos 
com o governador para tra-
tar do assunto, durante toda 
a manhã.  Não há o que se 
falar em omissão por parte 
da Assembleia Legislativa, 
quando a pauta do Colégio 
de Líderes desta terça-feira é 
justamente para tratar do as-
sunto. O governador deixou 
claro que está disposto a dia-
logar, porém que a priorida-
de é pagar a RGA para todas 
as categorias, assim que hou-
ver equilíbrio em nossa lei 
de responsabilidade fiscal”, 
finalizou.

Destacou que há dispo-
sição do governo, mas com 
cautela para que não haja 
prejuízo de todos os servi-
dores em detrimento ao au-
mento real dos professores.

Amanhã (31), deve 
ocorrer uma nova reunião, 
dessa vez com o governador 
e também com a participa-
ção de professores, após essa 
conversa, a presidente da 
ALMT, Janaina Riva (MDB), 
acredita que os pontos serão 
acertados e as atividades re-
tomadas.

GREVE DOS PROFESSORES | Encontro entre parlamentares e Mendes ocorreu no Palácio do Paiaguás
Foto: JarDel Da SilVa

aprovou o empréstimo de 
U$ 250 milhões para serem 
utilizados em políticas de 
desenvolvimento com sus-
tentabilidade fiscal e am-
biental. Convertido em re-
ais o montante chega à R$ 
1 bilhão. “A operação com o 
Banco Mundial nos permiti-

rá melhorar o perfil da nossa 
dívida, reduzindo significati-
vamente nossos pagamentos 
anuais de serviço da dívida 
nos próximos três anos, o 
que liberará recursos para 
outras prioridades premen-
tes”, concluiu o governador 
Mauro Mendes.

do regularmente estabele-
cimento de ensino médio, 
superior ou cursos de capa-
citação técnica. A gestão do 
Programa será feita pela Se-
cretaria Municipal de Assis-

tência Social, com colabora-
ção da Secretaria Municipal 
de Finanças.

A indicação foi enca-
minhada ao Poder Executivo 
para apreciação.
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CHARGE DO DIA

‘Aladdin’ derruba reinado de 
‘Vingadores’ no Brasil com quase 
1 milhão de espectadores na estreia
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Deborah Secco recebe 
alta de hospital após 
4 dias de internação

Deborah Secco, 39, recebeu alta do hos-
pital Sírio Libanês nesta quarta-feira (29), na 
zona Sul de São Paulo, depois de ficar interna-
da por 4 dias por um processo de reação alér-
gica que teve no último sábado (25). 

Segundo nota enviada pela assessoria da 
atriz para a Folha, Deborah recebeu alta e está 
bem, porém deve seguir de repouso em casa. 
“Ela recebeu alta hoje e está bem. Vai para 
casa hoje, continuar com repouso e medica-
ções. Mas está bem”.

Nem a atriz nem sua assessoria contaram 
detalhes sobre a reação alérgica que Deborah 
teve, muito menos o motivo de que se deu todo 
o processo médico.

Deborah Secco está de férias da TV Globo 
desde o fim de sua personagem “Karola”, uma 
vilã que fez muito sucesso na novela “Segun-
do Sol” (2018).

TV  e Entretenimento

Em seu fim de semana de 
estreia, “Aladdin” conseguiu 
derrubar o reinado de “Vinga-
dores: Ultimato”, após quatro 
semanas de liderança do filme 
da Marvel na bilheteria brasi-
leira.

A versão com atores da 
animação de 1992 foi assisti-
da por 949 mil pessoas entre a 
última quinta-feira (23) e este 
domingo (26), segundo dados 
da consultoria Comscore. A 
venda de ingressos somou R$ 
18,4 milhões.

“Vingadores” caiu para a 
segunda posição, com 399 mil 
espectadores e uma arrecada-
ção de R$ 7,2 milhões no pe-
ríodo. Nas cinco semanas de 
exibição no Brasil, a produção 
já arrecadou mais de R$ 325 
milhões. 

A história do novo “Ala-
ddin” é praticamente a mesma 
da animação. Em uma época 
de sultões e de magia, o jovem 
protagonista vive de pequenos 
roubos até encontrar um gênio 
dentro de uma lâmpada.

Com direito a três desejos, 
ele precisará de ajuda para 
conquistar a princesa Jasmi-
ne e deter os planos do malig-
no conselheiro real Jafar.

O longa é dirigido por Guy 
Ritchie (“Sherlock Holmes”) 
e tem o ator Mena Massoud 
como o jovem Aladdin. O papel 
de Jasmine ficou com a atriz 
Naomi Scott. Will Smith inter-
preta o Gênio da Lâmpada.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019
Inscrição n° 030/2019
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa D.M.B DA SILVA (CNPJ Nº 29.987.569/0001-74), fora julgada 
APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para os serviços médicos, 
no segmento CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 06:00 HRS DAS 07:00HRS AS 13:00HRS 
E DAS 13:00HRS AS 19:00HRS, CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 12:00 HRS DURANTE 
A SEMANA E PLANTÃO DE FINAL DE SEMANA E FERIADO do respectivo chamamento 
público, lote 01, 02, 03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.
Peixoto de Azevedo/MT, 24 de maio de 2019.

VIVIAN LUCAS CASSIANO
Presidente – CPL

ALINE VANESSA MOCHI
Secretária Executiva do CISVP

 PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
COMARCA DE VERA - VARA ÚNICA DE VERA

Rua Otawa, 1729, Esperança, VERA - MT - CEP: 78880-000
EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO DE 20 DIAS

EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO  ADALTO QUINTINO DA SILVA. PROCESSO n. 
1000027-07.2019.8.11.0102- Valor da causa: R$ 1.000,00- ESPÉCIE:  [PROPRIEDADE]->CAUTELAR INOMINADA (183) - 
POLO ATIVO: Nome: ROMEU CIANCIARULO JUNIOR, Endereço: RUA GROENLÂNDIA, 586, - ATÉ 949/950, JARDIM 
AMÉRICA, SÃO PAULO - SP - CEP: 01434-000, POLO PASSIVO: Nome: AGROPECUARIA JRI LTDA Endereço: desconhe-
cido. Nome: AGNALDO DE OLIVEIRA, Endereço: desconhecido. Nome: ALCINDO ANTONIO ROSSETTO Endereço: desco-
nhecido, Nome: ALEXANDRE VEDANA. Endereço: desconhecido. Nome: AMARILDO LUIZ VEDANA, Endereço: desconhe-
cido. Nome: ANTONIO FORTUNATO MATHIAS, Endereço: desconhecido. Nome: CELSO ANTONIO VEDANA, Endereço: 
desconhecido. Nome: CLOVIS LUCION Endereço: desconhecido. Nome: FABIANO GAVIOLI FACHINI, Endereço: desconhe-
cido. Nome: DEONISIO ERI BUFFON, Endereço: desconhecido. Nome: EMIR ROSSATO Endereço: desconhecido. Nome: 
GENESIO MATTEI DORIGON Endereço: desconhecido. Nome: GERALDO LODOVICO MICHELON Endereço: desconheci-
do. Nome: JAIRO ROSSATO Endereço: desconhecido. Nome: JOSE ERNESTO LORENZON Endereço: desconhecido. 
Nome: JOSE PAULO KUMMER Endereço: desconhecido. Nome: LUIZ ZOLDAN Endereço: desconhecido. Nome: MIGUEL 
VAZ RIBEIRO. Endereço: desconhecido Nome: NEUDI GIACOMELLI. Endereço: desconhecido Nome: PAULO CEZAR LU-
CION Endereço: desconhecido. Nome: PEDRO GEMELLI – ESPOLIO Endereço: desconhecido. Nome: RAFAEL PICCO-
LOTTO BEDIN Endereço: desconhecido. Nome: RODRIGO ZANCHETIN Endereço: desconhecido. Nome: ROMUALDO 
ROSSATO Endereço: desconhecido. Nome: SANDRO CLAUDIR ROSSETTO Endereço: desconhecido. Nome: SERGIO 
CHIODI Endereço: desconhecido. Nome: SILVIANO VICENTE MICHELON Endereço: desconhecido. Nome: SULIMAR 
JOSE GIACOMELLI Endereço: desconhecido. Nome: TAGUA AGROPECUARIA LTDA Endereço: desconhecido. Nome: VE-
DOVATO, ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA Endereço: desconhecido. Nome: VILMA TERE-
SINHA BARRETA VEDANA Endereço: desconhecido. Nome: FLADEMIR ROSSATTO Endereço: desconhecido. Nome: HER-
MINIO MATEI DORIGON Endereço: desconhecido. INTERESSADOS: TERCEIROS INTERESSADOS. FINALIDADE:   
EFETUAR A CITAÇÃO DE TERCEIROS INTERESSADOS,  atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação 
que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestarem, 
caso queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, conforme documentos 
vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 
seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL: ROMEU CIANCIARULO JUNIOR, brasileiro, casado, 
empresário, portador da carteira de identidade RG 7.575.856-8, inscrito no CPF/MF 135.247.018-76, residente e domiciliado 
na Rua Groenlândia, nº 586, São Paulo, Capital, vem, à presença de Vossa Excelência, por intermédio de seus advogados 
ao final subscritos (procuração anexa), com fundamento no artigo 382, II e III do Código de Processo Civil apresentar AÇÃO 
CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS em face de: Sergio Chiodi, inscrito no CPF 394.794.129-34, domi-
ciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Fabiano Gavioli Fachini, inscrito no CPF 123.834.140-34, domiciliado na Zona 
Rural do Município de Vera-MT; Deonísio Eri Buffon, inscrito no CPF 686.925.010-34, domiciliado na Zona Rural do Município 
de Vera-MT; Alexandre Vedana, inscrito no CPF 878.866.341-87, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Jairo 
Rossato, inscrito no CPF 541.041.060-20, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Agropecuária JRI LTDA, re-
presentada por seu sócio Ivolzir Bedin, inscrita no CNPJ sob o número 16.822.377/0001-66, com sede localizada na Zona 
Rural do Município de Vera-MT; José Paulo Kummer, inscrito no CPF 179.180.730-53, domiciliado na Zona Rural do Municí-
pio de Vera-MT; Miguel Vaz Ribeiro, inscrito no CPF 546.125.359-87, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; 
Celso Antônio Vedana, inscrito no CPF 347.068.609-20, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Amarildo Luiz 
Vedana, inscrito no CPF 573.683.689- 00, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Emir Rossato, inscrito no CPF 
538.570.200-59, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Sulimar Giacomelli, inscrito no CPF 525.818.889-20, 
domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Sandro Claudir Rosseto, inscrito no CPF 573.727.729-15, domiciliado 
na Zona Rural do Município de Vera-MT; Alcindo Antônio Rosseto, inscrito no CPF 250.433.239-49 domiciliado Zona Rural do 
Município de Vera-MT; Luiz Zoldan, inscrito no CPF 220.721.369-20, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; 
Neudi Giacomelli, inscrita no CPF 148.352.319-53, domiciliada Zona Rural do Município de Vera-MT; Rafael Piccolotto Bedin, 
inscrito no CPF 029.172.391-82 domiciliado Zona Rural do Município de Vera-MT; Geraldo Lodovico Michelon, inscrito no 
CPF 065.048.920-91, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Silviano Vicente Michelon, inscrito no CPF 
856.773.611-00, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Clóvis Lucion, inscrito no CPF 536.935.319-00, domi-
ciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Paulo César Lucion, inscrito no CPF 607.481.509-78, domiciliado na Zona 
Rural do Município de Vera-MT; José Ernesto Lorezon, inscrito no CPF 346.207.029-00, domiciliado na Zona Rural do Muni-
cípio de Vera-MT; Taguá Agropecuária S/A, inscrita no CNPJ sob o número 03.531.316/0001-06, com sede localizada na 
Zona Rural do Município de Vera-MT; Genezio Mattei Dorigon, inscrito no CPF 092.367.409-87, domiciliado na Zona Rural do 
Município de Vera-MT; Herminio Mattei Dorigon, inscrito no CPF 197.697.699-91, domiciliado na Zona Rural do Município de 
Vera-MT; Antônio Fortunato Mathias, inscrito no CPF 345.373.501-30, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; 
Espólio de Pedro Gemelli, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Rodrigo Zancchetin, inscrito no CPF 
940.454.291-15, domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Flademir Rossato, inscrito no CPF 606.754.903-40, 
domiciliado na Zona Rural do Município de Vera-MT; Agnaldo de Oliveira, inscrito no CPF 513.833.491-34, domiciliado na 
Zona Rural do Município de Vera-MT; Vilma Teresinha Vedana, inscrita no CPF 444.198.649-15, domiciliada na Zona Rural 
do Município de Vera-MT; Romulando Rossato, inscrito no CPF 541.040.920-53, domiciliado na Zona Rural do Município de 
Vera-MT; Vedovato Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o número 20.931.419/0001-74, com sede localizada na Zona 
Rural do Município de Vera-MTIDos fatos – O requerente é o legítimo proprietário do imóvel rural denominado “Fazenda 
Poranga”, localizada no município e comarca de Vera, com área total de 11.028 hectares, objeto das matrículas nº 2395, 
2396, 2397, 2398, 2399, 2400 todas do CRI de Vera-MT, recebido por meio do formal de partilha concluído nos autos núme-
ro 422/91 da 1ª Vara de Família da Comarca de São Paulo-SP, descrito nas matrículas 17.582, 17.583, 17.584, 17.585, 
17.586 e 17.587, todas do Livro 02 no C.R.I. de Sinop-MT. Ocorre que parte do perímetro da Fazenda Poranga, objeto das 
matrículas acima citadas atualmente é ocupado de forma irregular pelas 33 pessoas físicas e jurídicas acima enumeradas. 
Diz-se de forma irregular, pois o requerente jamais vendeu, cedeu, ou praticou qualquer ato de alienação da propriedade em 
favor das partes ora requeridas. Em uma análise preliminar dos fatos constatou-se que, para convalidar a situação irregular 
na Fazenda Poranga, os requeridos tem se valido de títulos de domínio inquinados de diversas irregularidades, sendo que 
alguns sequer possuem origem no Município de Vera, o que por si já evidencia a plausibilidade do direito autoral no sentido 
de obter a produção da prova pericial em Juízo face a evidente violação dos Princípios da Especialidade e Continuidade 
Registral insculpidos na Lei 6.015/73. II- Das áreas ocupadas pelos requeridos incidentes sobre as matrículas componentes 
da Fazenda Poranga e seus respectivos títulos – Conforme acima mencionado o imóvel rural de propriedade do requerente 
é composto de uma área contínua objeto das matrículas n. 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, todas do CRI de Vera-MT. 
Após um levantamento preliminar da situação fático-jurídica do imóvel apurou-se que a ocupação feita pelos requeridos inci-
de nos seguintes quantitativos de áreas sobre as referidas matrículas: Fabiano Gavioli Fachini e Deonísio Eri Buffon, conjun-
tamente: 180,948 hectares sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 114 do CRI de Vera-MT, com origem no título de 
Emil Wirth; 118,904 hectares sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 115 do CRI de VeraMT, com origem no título 
de Max Wirth Junior; 224,214 hectares sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 117 do CRI de Vera-MT, com origem 
no título de Max Wirth Junior; 13,583 hectares sobre a matrícula 2398 do CRI de Vera, sem título correspondente, lastreando-
-se somente na posse irregular da área; 22,793 hectares sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 115 do CRI de 
Vera-MT, com origem no título de Max Wirth Júnior; 200,666 hectares sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 117 do 
CRI de Vera-MT, com origem no título de Max Wirth Júnior; 270,674 sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 115 do 
CRI de Vera-MT, com origem no título de Max Wirth Junior. Alexandre Vedana: 104,752 hectares incidente sobre a matrícula 
2.398 se valendo da matrícula 881 do CRI de Vera-MT com origem no título de Emil Wirth. 196,206 hectares incidente sobre 
a matrícula 2.400, se valendo da matrícula 881 do CRI de Vera-MT, também com origem no título de Emil Wirth. Jairo Rossa-
to: 171,942 hectares incidentes sobre as matrículas 2398 e 2400 do CRI de Vera, se valendo da matrícula 660 do CRI de 
Vera-MT, com origem no título de Emil Wirth. 27,392 hectares incidentes sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 660 
do CRI de Vera-MT, com origem no título de Emil Wirth. Agropecuária JRI LTDA. representada por seu sócio Ivolzir Bedin: 
809,157 hectares sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 2522 do CRI de Vera-MT, cuja origem remonta a uma 
unificação de títulos irregularmente efetivada (títulos não contíguos); 228,00 hectares sobre a matrícula 2400, se valendo da 
matrícula 2522 do CRI de Vera-MT, cuja origem remonta a uma unificação de títulos irregularmente efetivada (títulos não 
contíguos); 540,868 hectares sobre a matrícula 2396, se valendo da matrícula 2522 do CRI de Vera-MT, cuja origem remon-
ta a uma unificação de títulos irregularmente efetivada (títulos não contíguos); 119,790 hectares sobre a matrícula 2400, se 
valendo da matrícula 2523 do CRI de Vera-MT, cuja origem remonta a uma unificação de títulos irregularmente efetivada (tí-
tulos não contíguos). Miguel Vaz Ribeiro: 544,130 hectares incidentes sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 2648 
do CRI de Vera-MT, com origem no título expedido pela Colonizadora Sinop. José Paulo Kummer: 676,148 hectares inciden-
tes sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 2649 do CRI de Vera-MT, com origem no título expedido pela Coloniza-
dora Sinop; 185,00 hectares incidentes sobre a matrícula 2398, se valendo da matrícula 2649 do CRI de Vera-MT. Celso 
Antônio Vedana: 291,000 hectares sobre a matrícula 2400 se valendo da matrícula 818 do CRI de Vera-MT com origem no 
título de Emil Wirth; 10,000 hectares sobre a matrícula 2399 se valendo da matrícula 878 do CRI de Vera-MT, com origem no 
título de Ely dos Santos Lara; 26,000 sobre a matrícula 2395, se valendo da matrícula 877 do CRI de Vera-MT, com origem 
no título de Ely dos Santos Lara; 8,000 sobre a matrícula 2395, se valendo da matrícula 877 do CRI de Vera-MT, com origem 
no título de Ely dos Santos Lara; 15,000 hectares sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 818 do CRI de Vera-MT, 
com origem no título de Emil Wirth. Amarildo Luis Vedana: 21,960 hectares incidente sobre a matrícula 2399, se valendo da 
matrícula 873 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara. Romulando Rossato: 200,685 hectares sobre 
a matrícula 2400, se valendo da matrícula 659 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Emil Wirth; 0,457 hectares sobre 
a matrícula 2400, se valendo da matrícula 659 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Emil Wirth. Emir Rossato: 202,212 
hectares incidente sobre a matrícula 2400 se valendo da matrícula 658 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Emir 
Wirth. Sulimar Giacomelli: 34,934 hectares incidentes sobre a matrícula 2399 se valendo da matrícula 14 do CRI de Vera-MT, 
com origem no título de Ely dos Santos Lara; 12,128 hectares incidente sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 14 
do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara. Sandro Claudir Rosseto e Alcindo Antônio Rosseto, conjun-
tamente: 599, 888 hectares sobre a matrícula 2395, se valendo da matrícula 472 do CRI de Vera-MT, com origem no título de 
Max Wirth Junior; 7,269 hectares sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 472 do CRI de Vera-MT, com origem no 
título de Max Wirth Junior; 52,125 hectares sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 472 do CRI de Vera-MT, com 
origem no título de Max Wirth Junior; 15,900 hectares sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 472 do CRI de Vera-
-MT, com origem no título de Max Wirth Junior. Luis Zoldan: 218,000 hectares sobre a matrícula 2395, se valendo da matrí-
cula 385 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara; 339,738 hectares também sobre a matrícula 2395, 
se valendo a matrícula 419 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara; 12,000 hectares, sobre a ma-
trícula 2399, se valendo a matrícula 385 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara. Neudi Giacomelli: 
66,770 hectares sobre a matrícula 2.399 se valendo da matrícula 36 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos 
Santos Lara; 23,000 hectares, sobre a matrícula 2399 se valendo da matrícula 2642 do CRI de Vera-MT com origem no títu-
lo de Ely dos Santos Lara; 37,123 hectares, sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 36 do CRI de Vera-MT, com 
origem no título de Ely dos Santos Lara. Rafael Picolotto Bedin: 99,436 hectares sobre a matrícula 2400, supostamente se 
valendo da matrícula 1255 do CRI de Vera-MT; 67,895 hectares sobre a matrícula 2399 supostamente se valendo da matrí-
cula 1255 do CRI de VeraMT; Geraldo Lodovico Michelon: 89,000 hectares sobre a matrícula 2397, com origem no título da 
Colonizadora Sinop; 145,311 hectares sobre a matrícula 2397, com origem no título da Colonizadora Sinop. Silviano Vicente 
Michelon: 45,560 hectares sobre a matrícula 2395, com origem no título da Colonizado Sinop; 149,220 hectares sobre a 
matrícula 2397, com origem no título da Colonizado Sinop. Clóvis Lucion: 98,740 hectares sobre a matrícula 2395, se valen-
do da matrícula 417 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes; 393,094 hectares sobre a matrícula 
2397, se valendo da mesma matrícula 417 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes. Paulo Cézar 
Lucion: 189,708 hectares sobre a matrícula 2395, se valendo da matrícula 411 do CRI de Vera-MT, com origem no título de 
Paulo Machado Lopes; 208,097 hectares sobre a matrícula 2397 se valendo da matrícula 1893 do CRI de Vera-MT, com 
origem no título de Paulo Machado Lopes; 211,496 hectares sobre a matrícula 2397, se valendo da matrícula 410 do CRI de 
Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes. Paulo Cézar e Clóvis Lucion, conjuntamente: 99,08 hectares sobre 
a matrícula 2395 se valendo da matrícula 412 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes; 116,763 
hectares sobre a matrícula 2395, lastreando-se na posse irregular da área. 170,812 hectares sobre a matrícula 2397, se va-
lendo da matrícula 412 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes; 3,531 hectares sobre a matrícula 
2397, se valendo da matrícula 524 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes; 25,967 hectares sobre 
a matrícula 2397, sem título correspondente, lastreando-se somente na posse irregular da área; 66,632 hectares sobre a 
matrícula 2397, lastreando-se na posse irregular da área. José Ernesto Lorezon: 37,000 hectares sobre a matrícula 2397; 
394,424 hectares sobre a matrícula 2395, sem título correspondente, lastreando-se somente na posse irregular da área; Ta-
guá Agropecuária S/A: 33,000 hectares sobre a matrícula 2397, com origem no título da Colonizadora Sinop. Genezio Mattei 
Dorigon e Hermínio Mattei Dorigon, conjuntamente: 609,501 hectares sobre matrícula 2395, se valendo da matrícula 900 do 
CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes. Antônio Fortunato Mathias: 227,885 hectares sobre a matrí-
cula 2395, se valendo da matrícula 363 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Paulo Machado Lopes; 25,033 hectares 
sobre a matrícula 2397, se valendo da matrícula 363 do CRI de VeraMT, com origem no título de Paulo Machado Lopes. 
Espólio de Pedro Gemelli: 180,073 hectares sobre a matrícula 2396, se valendo da matrícula 54 do CRI de Vera-MT, com 
origem no título de Juan Ibanez. Rodrigo Zancchetin: 44,489 hectares sobre a matrícula 2396, se valendo da matrícula 1337 
do CRI de Vera-MT. Agnaldo de Oliveira: 23,976 hectares sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 718 do CRI de 
VeraMT, com origem no título de Ely dos Santos Lara; 15,000 hectares sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 718 
do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara. Vilma Teresinha Vedana: 10,000 hectares sobre a matrícu-
la 2399, se valendo da matrícula 875 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara. Flademir Rossato: 
27,000 hectares sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 453 do CRI de Vera-MT; 21,000 hectares sobre a matrícula 
2400, se valendo da matrícula 453 do CRI de Vera-MT; 27,000 hectares sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 454 
do CRI de Vera-MT; 23,000 hectares sobre a matrícula 2400, se valendo da matrícula 454 do CRI de Vera-MT; 28,000 hecta-
res sobre a matrícula 2399, se valendo da matrícula 455 do CRI de Vera-MT; 27,000 hectares sobre a matrícula 2400, se 
valendo da matrícula 455 do CRI de Vera-MT. Vedovato Participações Ltda.: 12,138 hectares sobre a matrícula 2400, se va-
lendo da matrícula 2641 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara; 106,000 hectares sobre a matrí-
cula 2399, se valendo da matrícula 2641 do CRI de Vera-MT, com origem no título de Ely dos Santos Lara. Deonísio Eri Bu-
ffon: 13,000 hectares sobre a matrícula 2395, se valendo da matrícula 166 do CRI de Vera-MT, com origem no título da 
Colonizadora Sinop; 36,000 hectares sobre a matrícula 2395, se valendo da matrícula 166 do CRI de Vera-MT, com origem 
no título da Colonizadora Sinop. Sergio Chiodi: 27,000 hectares sobre a matrícula 2396. Com efeito, se por um lado está 
havendo “em tese” ocupação irregular de terras particulares, com base em títulos de domínios que não atendem aos princí-
pios registrais, é direito do REQUERENTE produzir provas neste sentido e dirimir tais dúvidas de uma vez por todas. Mais do 
que isso, a presente medida se destina precipuamente a uma solução não litigiosa do impasse, prevenindo a judicialização 
do conflito caso perdure a situação. E assim, calcado na prerrogativa conferida pelo Código de Processo Civil em seu artigo 
381 incisos II e III, se afigura pertinente requerer a este Juízo a produção da prova pericial com o objetivo de demonstrar a 
correta localização e consequente regularidade dos títulos de domínio do requerente. II- Da pertinência jurídica da presente 
medida – A fim de atender as atender as exigências da atual legislação fundiária, mais especificamente as impostas pelos 
Decretos nº 4.449/2002 e 7.830/12 para efetivar a inclusão da propriedade “Fazenda Poranga” no Cadastro Nacional de 
Imóvel Rural (CNIR) e Cadastro Ambiental Rural (CAR), respectivamente, é imprescindível que o levantamento do perímetro 
da área seja feito por meio de coordenadas georreferenciadas que serão posteriormente averbadas às margens das matrí-
culas, possibilitando assim tanto o exercício pleno do direito de propriedade como a adesão aos programas de regularização 
ambiental, nos termos da legislação acima mencionada. No caso em tela, a inviabilidade de se proceder à certificação do 
imóvel e de se averbar em suas matrículas o novo memorial descritivo georreferenciado se deve ao fato de que, conforme 
acima explicitado, parte dos polígonos ocupados irregularmente pelos REQUERIDOS incidem em áreas de propriedade do 
REQUERENTE, ao passo que as matrículas ostentadas por aqueles primeiros, indicam origem em uma área rural primitiva 
absolutamente distinta de sua realidade fática. Nesse contexto, a produção antecipada da prova constitui meio idôneo para 
que o conhecimento dos fatos possa evitar o acionamento da máquina estatal e viabilizar a solução não litigiosa do impasse, 
precisamente como prescreve a lei processual. Certo de que nesta modalidade de ação não há pretensão resistida, limitando-
-se a atividade jurisdicional em zelar pela regularidade formal do procedimento sem pronunciar-se sobre o mérito da questão, 
sendo o objetivo do REQUERENTE a realização de perícia técnica para demonstração da regularidade da localização de 
seus títulos. A produção antecipada da prova se revela medida pertinente e adequada à solução do caso, em alinhamento 
com o recente tratamento jurisprudencial dado à matéria. É pertinente registrar aqui que a certificação do memorial descritivo 
pelo órgão competente não importará em reconhecimento de domínio ou precisão de divisas, conforme a Norma de Execu-
ção n.º 105, de 26/11/2012, do INCRA. No mesmo sentido, o esclarecimento prestado pelo I. Desembargador do Tribunal de 
Justiça do Mato Grosso Sebastião Filho, no julgamento do Recurso Administrativo n. º 5/2013 (0020077 - 96.2013.8.11.0000). 
IIIDa citação dos ocupantes não identificados – Diante das inexitosas tentativas de identificação e localização de todos os 
ocupantes de polígonos que incidem sobre matrículas das áreas de Romeu Cianciarulo Junior, requer seja deferida a citação 
pela via editalícia dos ocupantes não encontrados, conforme a prerrogativa assegurada pelo artigo 256 do Código de Proces-
so Civil. IV - Dos pedidos – Ante o exposto, requerse: 1) O recebimento da presente demanda e a citação de todos os reque-
ridos indicados no preâmbulo desta peça para manifestarem-se no prazo legal, registrandose desde já que, para efetivação 
das ordens de citação dos ocupantes, o requerente oferecerá os meios e prestará o auxílio necessário para que o Oficial de 
Justiça cumpra o seu mister; 2) A citação editalícia dos ocupantes não identificados e não localizados, assim como de even-
tuais terceiros interessados; 3) A determinação da produção de prova pericial, dignando-se V. Exa. a designar o I. Perito 
responsável para responder os quesitos que seguem em anexo a esta exordial; 4) A determinação de data e hora para início 
dos trabalhos; 5) Desde já o requerente indica como assistente técnico o Sr. CARLOS MARTINS BENITO SPADONI, Agri-
mensor inscrito no CREA. MT 057556/TD, pugnando-se ainda pela apresentação de quesitos complementares e esclareci-
mentos; 6) Ao final, requer a homologação do laudo pericial; Dá-se a causa o valor de R$ 1.000,00 para efeitos fiscais. Termos 
em que, Pede deferimento.
DECISÃO: “RECEBO a emenda à inicial (id. 18932883). Nos termos do artigo 382, § 1º, do Código de Processo Civil, CITEM-
-SE, pessoalmente, os interessados indicados na petição inicial, bem como, por edital, terceiros eventualmente interessados 
na produção da prova ou no fato a ser provado, para que se manifestem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. 
CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Vera/MT, 17 de maio de 2019. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito”.
ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não sendo contes-
tada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora 
(art. 344, do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação 
do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada por advogado ou por 
defensor público. 4. O prazo será contado em dobro em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 
ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública 
(art. 183 do CPC) ou o Ministério Público (art. 186 do CPC).
E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, expediu-se o presente 
Edital que será afixado no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, HAIAN CANELA SILVA BARROS, digitei.

 VERA, 24 de maio de 2019.
(Assinado Digitalmente) - Gestor(a) Judiciário(a)
Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ
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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 
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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 
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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 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=1809191
6000432400000012634556 
Número do documento: 18091916000432400000012634556 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Pregão Presencial Nº 018/2019 
Processo Licitatório Nº 022/2019 
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 14/06/2019, Às 08h00 Registro De Preços Para Futura E 
Eventual Aquisição De Veículos Zero Quilometro, Novos, Em Atendimento A Diversas 
Secretarias Do Municipio 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 A Partir Das 07h00min Às 11h00min. Novo Mundo, Mt, 30 De Maio De 2019. 
Luciana Da Silva Betarelo - Pregoeira Oficial.  
 

Antonio Mafini 
Prefeito Municipal 

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO VALE DO PEIXOTO 
AVISO DE CREDENCIAMENTO DE SERVIÇOS MÉDICOS 

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA N° 002/2019 
Inscrição n° 031/2019 
O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PEIXOTO, por 
meio de sua Presidente da Comissão Permanente de Licitação, torna público a todos os 
interessados que a empresa RAPHAEL DUTRA LOPES (CNPJ Nº 13.969.397/0001-76), 
fora julgada APTA ao Edital N° 007/2019 da Chamada Pública n° 002/2019 para os serviços 
médicos, no segmento CLINICO GERAL-PLANTÃO DE 12:00 HRS DURANTE A SEMANA 
E PLANTÃO DE FINAL DE SEMANA E FERIADO do respectivo chamamento público, lote 
03 e 04, produzindo desde já seus efeitos legais.  

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

Presidente – CPL 
 

ALINE VANESSA MOCHI 
Secretária Executiva do CISVP 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA – MT 
DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA - RREO 
Declaro que, em atendimento ao disposto nos Artigos 48 a 52 da Lei Complementar n.º 
101/00, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária - RREO, do município de 
Vera/MT, referente ao 2º Bimestre do ano de 2019 e o Relatório de Gestão Fiscal - RGF do 
1º Quadrimestre de 2019 foram publicados no site oficial do município e poderão ser 
acessados através dos links https://www.vera.mt.gov.br/Publicacoes/RREO/2019/Geral/ -
https://www.vera.mt.gov.br/Publicacoes/RGF/2019/Geral/ e também através do link 
http://portal.prefvera-mt.agilicloud.com.br/Cidadao/ConsultaPublicacoes.aspx no portal da 
transparência do município, os referidos relatórios também ficam em meio físico à 
disposição dos munícipes no Paço Municipal. 

MOACIR LUIZ GIACOMELLI 
Prefeito Municipal 

PREFEITURA MUNICIPAL DE JUINA/MT 
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL N° 049/2019-SRP 

 
Município de Juína, Estado de Mato Grosso, através do Pregoeiro, no uso de suas 
atribuições que lhe confere a Portaria Municipal nº 6413-2019, TORNA PÚBLICO, que 
sagrou-se vencedora a empresa: Aryela Bergamin Silverio da Silva-ME, no item 01, no 
valor total de R$ 192.600,00 (Cento e noventa e dois mil e seiscentos reais). Juina-MT, 29 
de maio de 2019. 

Marcio Antonio da Silva 

Pregoeiro - Poder Executivo – Juína/MT. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO – MT  
PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 022/2019  

 RESULTADO 
O Município de Peixoto de Azevedo-MT torna Público que na licitação em epigrafe, cujo 
objeto é ”REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE 
MATERIAL BETUMINOSO PARA LAMA ASFÁLTICA EM TSD (TRATAMENTO 
SUPERFICIAL DUPLO) NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE E ADUELAS PARA 
PONTES, BUEIROS E CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS, CONFORME TERMO DE 
REFERÊNCIA”. Sagrou-se vencedora a empresa ARAPETRO DISTRIBUIDORA DE 
PETRÓLEO EIRELI, com o valor total de R$ 8.358.200,00 (oito milhões trezentos e 
cinquenta e oito mil e duzentos reais) e a empresa SUPERMASSA E ARTEFATOS DE 
CIMENTO LTDA, com o valor total de R$ 287.400,00 (duzentos e oitenta e sete mil e 
quatrocentos reais). Na fase de habilitação as concorrentes atenderam ao Edital em sua 
integralidade. Não houve reações contrárias a esta decisão. Peixoto de Azevedo-MT, 28 
de Maio de 2019. 

EMERSON NUNES FREITAS 
Pregoeiro 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UBIRATÃ – MT  
TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2019 

 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Nova Ubiratã - MT, torna 
público que realizará no dia 17/06/2019, às 08:00 horas, na Rua Pará, 1.850, Licitação 
destinada a Contratação de empresa para execução da obra na ampliação de 04 (quatro) 
salas de aula na Escola Municipal Entre Rios, município de Nova Ubiratã-MT. Os 
interessados poderão consultar o Edital e obter informações junto ao depto. de licitações. 
O Edital poderá ser adquirido na Prefeitura de Nova Ubiratã – MT, no horário de 
expediente da Prefeitura ou obtê-lo no site www.novaubirata.mt.gov.br. Nova Ubiratã - 
MT, 29 de maio de 2019.  
 

MAURO ODINEI SOLIANI 
Secretário de Administração. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 020/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Novo Mundo – MT, no 
exercício das atribuições que lhe confere a Portaria nº. 015/2019, de 02/01/2019, torna 
público aos interessados que realizará licitação no dia 11/06/2019, às 08H00, Registro de 
Preços para FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES, GRAXAS 
E FUIDOS, EM ATENDIMENTO A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO 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 a partir das 07H00min às 11H00min 
e no site oficial do município: www.novomundo.mt.gov.br Novo Mundo, MT, 27 de maio de 
2019.  
 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 

 
Antônio Mafini 

Prefeito Municipal 



Arthur domina bola em treino da seleção brasileira, na Granja Comary 
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Tite desenha novo sistema e indica
Casemiro e Arthur como titulares
DA REPORTAGEM

Os jogadores estavam 
misturados e se enfrentaram 
em metade do campo, mas o 
treino da última terça-feira 
teve um indício importante 
sobre o sistema de jogo da 
seleção brasileira. Em meio a 
mudanças para equilibrar as 
equipes, Casemiro e Arthur 
atuaram lado a lado por todo 
o tempo. De coletes, Fernan-
dinho e Allan, pela primeira 
vez juntos, também forma-
ram dupla.

Mais atenção ainda 
atraiu o posicionamento des-
ses jogadores, um do lado do 
outro, o que configura um 
4-2-3-1, em vez do habitual 
4-1-4-1 usado por Tite na Se-
leção.

A alteração é sutil, mas 
diz muito sobre as ideias da 
comissão técnica para a Copa 
América. O 4-2-3-1 pode ser 
a nova cara ou apenas uma 
variação a ser fortalecida. O 
fato é que desde a vitória por 
3 a 1 sobre a República Tche-
ca, de virada, quando Tite 
precisou recorrer a esse sis-
tema para fazer três gols no 
segundo tempo, ele tem ga-
nhado força na Seleção.

Arthur é peça-chave 

nessa modificação. Tite e seus 
auxiliares concluíram que o 
volante pode ter rendimento 
muito melhor se participar 
mais ativamente da saída de 
bola, e não recebendo numa 
posição mais adiantada. Seu 
diferencial é a capacidade 
de leitura e de encontrar es-
paços na construção do jogo, 
não as infiltrações pelo cam-
po de ataque – nisso, Allan é 
melhor. Por isso, o 4-2-3-1, 
na teoria, favorece o jogo do 
ex-gremista, atualmente no 
Barcelona.

Philippe Coutinho se-
ria o meia mais adiantado, o 
camisa 10. Também foi dessa 
forma que ele atuou no trei-
namento de terça. 

E nesse desenho, Tite 
poderá até utilizar Firmino 
na função com outro centro-
avante à frente – Gabriel Je-
sus ou Richarlison.

De qualquer forma, só 
com o decorrer dos dias e o 
grupo mais completo será 
possível saber qual é a ideia 
para o amistoso do próximo 
dia 5, contra o Catar, em Bra-
sília. 

Nesta quinta-feira, che-
gará Everton. Os quatro res-
tantes só se juntarão ao gru-
po na próxima semana.

SELEÇÃO BRASILEIRA | No último treino, volantes se posicionaram de maneira diferente, no 4-2-3-1, em 
vez do 4-1-4-1

Foto: Lucas Figueiredo

CLASSIFICADOS

PALMEIRAS

Verdão treina sem Gustavo Gómez
CUIABÁ

Deficientes visuais dão exemplo
de superação na Copa de XadrezFoto: FeLipe Zito

Foto: Junior Martins

Felipão comanda treino do Palmeiras nesta terça 

Cuiabá foi sede da etapa regional de xadrez para cegos 

DA REPORTAGEM

O Palmeiras trabalhou 
na Academia de Futebol na 
tarde desta terça-feira sem a 
presença do zagueiro Gusta-
vo Gómez. O paraguaio, que 
está na pré-lista da sua sele-
ção para a disputa da Copa 
América, não foi a campo 
durante o aquecimento, úni-
ca atividade do dia liberada 
aos jornalistas, e participou 
de um cronograma dife-
renciado de treino físico, na 
parte interna do CT.

Felipão prepara a equi-
pe para a partida contra o 
Sampaio Corrêa, nesta quin-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

A etapa regional Cen-
tro-Norte da Copa Brasil de 
Xadrez para Deficientes Vi-
suais movimentou Cuiabá 
no último fim de semana. A 
competição reuniu partici-
pantes de Mato Grosso, São 
Paulo, Rio Grande do Sul, 
Santa Catarina, Bahia, Dis-
trito Federal e Minas Gerais 
de 24 a 26 de maio.

Com o objetivo de con-
gregar os enxadristas cegos 
ou com baixa visão, com 
vistas à promoção, ao incen-
tivo e ao desenvolvimento 
da prática do xadrez, a com-
petição foi realizada pela 
Federação Brasileira de Xa-
drez para Deficientes Visuais 
(FBXDV), em parceria com a 
Associação Rondonopolitana 
de Deficientes Visuais, Fede-
ração Mato-Grossense de 
Xadrez e Associação Mato-
-Grossense dos Cegos. 

A Secretaria de Estado 
de Cultura, Esporte e Lazer 
(Secel), que possui uma co-
ordenadoria de esportes de 
inclusão, também apoiou o 
evento.

Participaram nessa 
etapa 23 competidores que, 
além da vaga para a etapa 
final da Copa do Brasil, bus-
cam superar suas limitações 
com as vantagens do jogo de 
tabuleiro que propicia o de-
senvolvimento da atividade 
intelectual.

De acordo com o di-
retor técnico da Federação 

ta (30), às 19h, na arena, vá-
lida pela volta das oitavas de 
final da Copa do Brasil. 

No jogo de ida, dispu-
tado na semana passada, em 
São Luís, o Palmeiras venceu 
por 1 a 0.

Outras duas ausências 
na atividade desta terça-feira 
já eram previstas pelos pal-
meirenses. O meia Raphael 
Veiga, que sofreu uma lesão 
no músculo adutor da perna 
direita, apenas acompanhou 
de longe parte da movimen-
tação dos companheiros.

O zagueiro Luan, que 
foi substituído no segun-
do tempo da partida contra 

Mato-Grossense de Xadrez, 
Cleiton Marino Santana, o 
jogo de tabuleiro traz inú-
meros benefícios a todas as 
pessoas, como aumento da 
concentração, do aprendiza-
do e da memorização, e que 
a adaptação possibilitou le-
var esses e outros ganhos aos 
deficientes visuais.

“A prática do xadrez 
para os deficientes visuais 

proporciona primeiramente 
a inclusão dos deficientes no 
esporte, pois, muitas vezes 
os deficientes são excluídos 
no processo esportivos devi-
do às suas limitações, porém, 
o xadrez, assim como outros 
esportes, promove a inclusão 
social e possibilita também o 
desenvolvimento cognitivo, 
afetivo e social do pratican-
te”, explica Cleiton.

o Botafogo, não teve lesão 
detectada na virilha direi-
ta. Mas, com sobrecarga no 
músculo adutor, ele deve ser 
preservado das partidas con-
tra Sampaio Corrêa, na quin-
ta-feira, pela Copa do Brasil, 
e Chapecoense, no domingo, 
pelo Campeonato Brasileiro.

Uma provável forma-
ção do Verdão para o jogo 
que vale vaga nas quartas de 
final do torneio mata-mata: 
Fernando Prass; Mayke, An-
tônio Carlos, Edu Dracena 
(Gustavo Gómez) e Victor 
Luis; Felipe Melo, Moisés e 
Gustavo Scarpa; Zé Rafael, 
Dudu e Deyverson (Borja).

O Sr. Paulo Humberto Alves de Freitas, CPF sob o n° 
369.660.371-68 Proprietário da Fazenda Tabatinga Torna 
público que requereu perante a SEMA Licenciamento Am-
biental para Atividade de Irrigação nesta propriedade com 
as seguintes características: Município: Santa Rita do Tri-
velato - MT; Bacia Hidrográfica: Amazônica; Curso d’água: 
Rio Teles Pires Modalidade: Pivô Central; Area: 553 ha; 
não sendo necessário a elaboração de EIA/RIMA;

EGS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA CNPJ 
nº 19.422.040/0001-50, torna público que requereu junto à 
Secretaria de Meio Ambiente Municipal de Sinop a LICEN-
ÇA PRÉVIA, LICENÇA DE INSTALAÇÃO E LICENÇA DE 
OPERAÇÃO, para a atividade de: Residencial Multifami-
liar, o empreendimento está localizado na Rua 05, Quadra 
02, Lote 33- Jardim Milão - CEP 78558-246 – Sinop/MT. 
Não foi determinado EIA/RIMA. 

RODRIGUES DAMACENO E BIAVATTI LTDA, CNPJ Nº 
33.661.048/0001-08, torna público que requereu junto a 
SAMA/Sorriso/MT, a Alteração de Razão Social, para a ati-
vidade de Manutenção e reparação de máquinas e equipa-
mentos para agricultura e pecuária, Serviços de usinagem, 
tornearia e solda, recondicionamento e recuperação de 
motores, e manutenção e reparação mecânica de veículos 
automotores, localizada na Rua das Turmalinas, nº 754, 
Industrial. Não foi determinado EIA-RIMA.

THAYNA MARIA NOVELLI ZANCHETTIN, estabelecida na 
Avenida da Integração, nº 7325, LIC Norte, Sinop/MT, ins-
crito no CNPJ nº 27.310.559/0001-74, Torna Público que 
requereu junto a Secretaria de Meio Ambiente e Desenvol-
vimento Sustentável do município de Sinop/MT, a Licença 
Prévia – LP, Licença de Instalação – LI e Licença de Ope-
ração – LO da atividade de Fabricação de produtos para 
infusão (chá, mate, etc.). Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

LUNA FILHOS NETOS PARTICIPAÇÕES S/A CNPJ 
31.014.838/0001-68 - ATA DA PRIMEIRA ASSEMBLEIA 
GERAL EXTRAORDINÁRIA - Aos 24/01/2019, às 17hrs, 
na sede da companhia. Convocação: Totalidade do capi-
tal social. Mesa: Presidente: Luiz Divino da Silva; Secre-
tária: Nalva Santos e Silva. Deliberações: Aprovada por 
unanimidade: (i) aumento do capital de R$30.000,00 para 
R$837.728,00, mediante emissão de 403.864 ações ON, 
e 403.864 ações PN. Luiz Divino da Silva com outorga 
uxória de sua esposa Nalva Santos e Silva, integralizou 
R$615.730,00 pela transferência: 50% imóvel registrado 
na mat. 19.295, valor de R$191.999,00; 20% imóvel re-
gistrado na mat. 19.297, valor de R$8.085,00; Imóvel re-
gistrado na mat. 19.051, valor de R$272.100,00; e Imóvel 
registrado na mat. 122.234, valor de R$143.546,00. Jose 
Aparecido Magon com outorga uxória de sua esposa Cel-
ma Lucia Freitas Magon, integralizou R$191.998,00 pela 
transferência: 50% imóvel registrado na mat. 19.295, valor 
de R$191.998,00. (ii) Inclusão de atividades econômicas 
secundárias: Cultivo de soja e milho (0115600, 0111302), 
cultivo de cereais: alpiste, aveia, centeio, cevada, milhe-
to, painço, sorgo, trigo preto e triticale (0111399). Criação 
de bovinos para corte (0151201). Criação de frangos para 
corte (0155501). Produção de ovos (0155505). Atividades 
de apoio à pecuária: cria, recria e engorda (0162899). Al-
teração dos art. 3º e 5º do Estatuto Social. Nada mais. Ju-
cemat NIRE 51300015714 em sessão de 28/02/2019. Julio 
Frederico Muller Neto – Secretário Geral.

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 042/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 16 de Maio 2019, com 

início às 08:00, tendo como objeto registro de preços para futura e 

eventual contratação de empresa de prestação de serviços de 

confecção de próteses dentárias para atender os pacientes usuários 

do SUS das quais foram vencedoras as empresas: Lote 001 - Itens 

821279, 821280, 821281, 821282, H. JORGE OKAMURA inscrita no 

CNPJ sob o número 32.475.505/0001-07 no valor de R$ 84.960,00.

Nova Mutum - MT, 29 de Maio de 2019. 

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 044/2019

O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 

administrativa, resolve prorrogar a data de abertura para o dia 14 de 

junho às 14:00 horas. Nova Mutum – MT, 29 de maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 031/2019

OBJETO: CONSULTORIA TÉCNICA E LICENCIAMENTO DE USO 
PARA A CONTINUIDADE DA METODOLOGIA JOVENS 
EMPREENDEDORES PRIMEIROS PASSOS (JEPP),  DE 
TITULARIDADE DO SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS 
EMPRESAS (SEBRAE), COM A FINALIDADE DE DIFUSÃO E 
FOMENTO DA CULTURA EMPREENDEDORA, POR MEIO DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, NA REDE 
MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, 
DURANTE O ANO LETIVO DE 2019. FINALIDADE: O processo refere-
se à contratação do SEBRAE para capacitação e suporte técnico aos 
professores habilitados da rede municipal de ensino para aplicação do 
Programa Jovens Empreendedores Primeiros Passos. O objetivo é 
promover e disseminar a educação empreendedora, nas salas de aula, 
estimulando a criatividade e o pensamento crítico, incentivando os 
estudantes a se tornarem os protagonistas da sociedade onde estão 
inseridos. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso XIII, da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADO: SEBRAE – SERVIÇO DE APOIO ÀS 
MICRO E PEQUENA EMPRESAS EM MATO GROSSO, CNPJ Nº 
03.534.450/0001-52. VALOR GLOBAL: R$ 15.187,50 (Quinze mil, 
cento e oitenta e sete reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 06 (seis) 
meses.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 032/2019
OBJETO: DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE TESTES 
P S I C O P E D A G Ó G I C O S  E  P S I C O L Ó G I C O S  PA R A O 
DEPARATAMENTO DO CEMAIS. FINALIDADE: O processo refere-se 
à contratação de empresa para aquisição de material específico para 
auxiliar na elaboração de relatórios e pareceres psicopedagógicos e 
psicológicos, para atender a demanda no CEMAIS do município de 
Sorriso-MT. FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 24, inciso II da Lei Federal 
nº. 8.666/93. CONTRATADA: LIVRARIA DO PSICOLOGO E 
EDUCADOR LTDA. VALOR GLOBAL: R$ 3.937,40 (Três mil, 
novecentos e trinta e sete reais e quarenta centavos). VIGÊNCIA: 30 
(trinta) dias.

Ari Genézio Lafin
Prefeito Municipal
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Servidores da educação entraram em greve por tempo indeterminado 

Arcanjo é preso suspeito de
comandar jogo do bicho em MT
DA REPORTAGEM

A Polícia Civil faz uma 
operação nesta quarta-feira 
(29) em Cuiabá contra duas 
organizações criminosas 
que comandam o jogo do 
bicho em Mato Grosso. Até 
as 7h foram presos João Ar-
canjo Ribeiro e o genro dele 
Giovanni Zem Rodrigues, 
ambos suspeitos de che-
fiar uma das organizações. 
Zem foi preso pela Polícia 
Federal ao desembarcar em 
Guarulhos pela manhã. Ao 
todo, foram cumpridos 33 
mandados de prisão e 30 
mandados de busca e apre-
ensão.

Ainda de acordo com a 
Polícia Civil, um dos alvos 
de prisão é Frederico Mul-
ler Coutinho, suspeito de 
chefiar outra organização 
do esquema, mas não há 
informações se já foi preso 
ou não. O advogado de Fre-
derico, Adriano Coutinho 
de Aquino, disse que ainda 
não está inteirado sobre a 
prisão e só vai se pronun-
ciar após ter acesso aos au-
tos.

A Operação Mantus foi 
deflagrada pela Delegacia 

Especializada de Fazenda e 
Crimes Contra a Adminis-
tração Pública (Defaz) e pela 
Gerência de Combate ao 
Crime Organizado (GCCO) 
para o cumprimento de 
mandados expedidos pelo 
juiz da 7ª Vara Criminal da 
Comarca de Cuiabá, Jorge 
Luiz Tadeu.

As ordens judiciais são 
cumpridas em Cuiabá, Vár-
zea Grande e em mais 5 
cidades do interior do esta-
do. Em Sinop, uma pessoa, 
que não teve a identifica-
ção divulgada, foi presa e 
encaminhada à delegacia 
municipal por investigado-
res do Gerência de Com-
bate ao Crime Organizado 
(GCCO). Em Sorriso, um 
homem e uma mulher fo-
ram presos e três veículos 
foram apreendidos.

INVESTIGAÇÕES
As investigações inicia-

ram em agosto de 2017, 
conseguindo descortinar 
duas organizações crimino-
sas que comandam o jogo 
do bicho em Mato Grosso 
e que movimentaram em 
um ano, apenas em contas 
bancárias, mais de R$ 20 

OPERAÇÃO MANTUS | As investigações iniciaram em agosto de 2017, conseguindo descortinar duas 
organizações criminosas

Foto: Polícia civil

Foto: Divulgação

SINOP

Quais empresas vão participar
hoje do Dia Livre de Impostos?

RONDONÓPOLIS

Dia de Campo vai mostrar a sinergia
da pecuária com a agricultura

MEIO AMBIENTE

Prefeitura de Sinop 
promove o programa 
“Poluição do ar e solo”

Evento será realizado durante o mês do meio ambiente

DA REPORTAGEM

O Dia Livre de Impos-
tos nasceu para manifestar 
a insatisfação do brasileiro 
com a tributação abusiva que 
limita o poder de consumo 
da população, além de servir 
de freio para o crescimento 
econômico do país.

O brasileiro trabalha 
em média 153 dias (5 meses) 
por ano só para pagar impos-
tos, por isso o dia 30 de maio 
foi escolhido como o Dia Li-
vre de Impostos, porque de 
1º de janeiro a 30 de maio 
trabalhamos só para pagar 
impostos. 

Apenas nos setores de 
Maquiagem e Eletrônicos as 
cargas tributárias são de 58% 
e 43%, respectivamente.

A data de conscientiza-
ção e protesto é realizada há 
13 anos, em todo país, espe-
cificamente em centenas de 
cidades, dezenas de estados e 
com a participação de milha-

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Com o tema “O Papel 
da Pecuária no Sistema ILP”, 
a 9ª edição do Simpósio Nu-
tripura traz à região sul de 
Mato Grosso pesquisadores/
palestrantes de referências 
nacional e internacional li-
gados ao agronegócio e ao 
Sistema Integração Lavoura 
Pecuária. 

O evento voltado para 
produtores rurais, formado-

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Durante o mês de ju-
nho, a Secretaria de Meio 
Ambiente de Sinop, em par-
ceria com empresas priva-
das, universidades, entidades 
e sociedade civil estará rea-
lizando o Mês do Meio Am-
biente, com prática de diver-
sas atividades entre os dias 5 
e 30.

Com o tema “Poluição 
do ar e solo”, a programa-
ção é extensa e inclui trilha 
orientada, Museu Itinerante 
e atividades recreativas, bem 
como visita técnica ao aterro 
Sanitário de Primaverinha, 
em Sorriso, direcionada a 
técnicos da pasta, lançamen-
to do projeto “Cada criança 
nascida, uma árvore planta-
da”, em parceria com o Car-

tório 2ª Ofício, entre outras 
atividades.

De acordo com a coor-
denadora de Educação Am-
biental, Aline Magionni, as 
ações visam a conscientiza-
ção de crianças e capacita-
ção dos adultos. “Vamos tra-
balhar a poluição do ar com 
as crianças, realizando ativi-
dades no Parque Florestal, 
mostrando para elas o que é 
uma mata nativa, qual a im-
portância dos parques, e etc., 
já com os adultos teremos 
o foco na poluição do solo”, 
afirma Aline.

A programação prevê, 
ainda, um alerta para a so-
ciedade por meio do projeto 
“Paranka Sinop Sem Fogo”. 
Por isso, a mostra Pulmão 
Gigante volta a Sinop e fará 
alerta sobre prejuízos pelo 
tabagismo e queimadas.

res lojas. Organizadas pela 
Confederação das Câma-
ras de Dirigentes Lojistas os 
participantes comercializam 
alguns de seus produtos com 
descontos correspondentes 
as taxas de tributação.

A proposta do DLI é 
promover a conscientização 
para a população sobre as 
altas cargas tributárias pa-
gas no país. E como forma 
de materializar essa cons-
cientização, todos os lojistas 
arcam eles mesmos com os 
impostos descontados nesse 
dia. Assim conscientizamos 
os consumidores quanto ao 
real impacto dos impostos 
em suas vidas e aumentamos 
o seu poder de consumo por 
um dia.

Neste ano de 2019 a Câ-
mara de Dirigentes Lojistas 
de Sinop participa do Dia 
Livre de Impostos com 50 
empresas da cidade que ven-
derão alguns produtos sem 
impostos no dia 30 de maio. 

res de opinião, pesquisado-
res e estudantes ocorre nos 
dias 28 e 29 de junho em 
Rondonópolis.

Serão abordados tam-
bém temas relevantes para 
que se tenha sucesso na In-
tegração Lavoura Pecuária, 
como empreendedorismo, 
mercado de insumos e da 
carne, sucessão no Agro e 
também ferramentas para 
gestão eficiente da atividade 
pecuária.

Para o diretor de pes-

milhões. Uma das organi-
zações é liderada por João 
Arcanjo Ribeiro e seu genro 
Giovanni Zem Rodrigues, 
já a outra é liderada por 
Frederico Muller Coutinho.

João Arcanjo Ribeiro, co-
nhecido como “Comenda-
dor”, é acusado de liderar o 
crime organizado em Mato 
Grosso, nas décadas de 80 e 
90, além de estar envolvido 
com a sonegação de milha-
res de reais em impostos, 
entre outros crimes.

ARCANJO
No ano de 2002, Arcanjo 

foi alvo da operação da Po-
lícia Federal, Arca de Noé, 
em que teve o mandado 
de prisão preventiva expe-
dido pelos crimes de con-
travenção penal, formação 
de quadrilha, lavagem de 
dinheiro e homicídio. A 
prisão do bicheiro foi cum-
prida em abril de 2003 no 
Uruguai. Arcanjo conseguiu 
a progressão de pena do re-
gime fechado para o semia-
berto em fevereiro de 2018, 
após 15 anos preso.

O empresário Frederi-
co Müller Coutinho é um 
dos delatores da Operação 

DÉBITO FISCAL 
EM PEIXOTO...
Os contribuintes de Peixoto de 

Azevedo têm até o dia 31 de maio para 
quitar junto à prefeitura seus débitos 
fiscais. O Refis 2019 oferece ao contri-
buinte, pessoa física ou jurídica até 
90% de desconto nos Juros e Multas 
dos débitos relativos a tributos mu-
nicipais inscritos na dívida ativa até 
o exercício de 2018.O Departamento 
Municipal de Tributação fica localiza-
do na Avenida Rotary Internacional, 
Paralela da BR 163 no prédio do anti-
go Cartório e atende da das 07h00 às 
11h00 e das 13h00 às 17h00 de segun-
da-feira a sexta-feira.

AUDIÊNCIA 
PÚBLICA EM VERA....
Será realizada amanhã (31), uma 

audiência pública pela Secretaria de 
Saúde de Vera. A audiência terá iní-
cio ás 15h e segue até às 17h. O evento 
será feito na no plenário da Câmara 
Municipal de Vereadores localizada 
na Rua Montevidéu nº 1824 no centro 
de Vera. De acordo com o enfermeiro 
e coordenador da Secretaria de Saúde 
Geovane Ruhoff, a audiência será rea-
lizada para a prestação de contas do 
1°, 2° e 3° relatórios quadrimestrais de 
2018 e do Relatório Anual de Gestão 
de 2018 da Secretaria Municipal de 
Saúde de Vera.

QUALIFICAÇÃO 
NA SAÚDE...
Lucas do Rio Verde recebeu o reconhecimen-
to do Escritório Regional de Saúde pelos ser-
viços prestados à população pela equipe do 
NASF – Núcleo Ampliado da Saúde da Famí-
lia. A certificação diz respeito ao terceiro ci-
clo do Programa de Melhoria do Acesso e da 
Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB), do 
Ministério da Saúde (MS), e classifica o mu-
nicípio como ÓTIMO. Na região do Teles Pi-
res, apenas Lucas do Rio Verde e Santa Rita 
do Trivelato conseguiram alcançar a classifi-
cação máxima do MS. O PMAQ-AB tem como 
objetivo incentivar os gestores e as equipes a 
melhorarem a qualidade dos serviços de saú-
de oferecidos aos cidadãos do território. 

Divulgação

quisa da Nutripura, Lainer 
Leite, o Sistema de Inte-
gração Lavoura Pecuária se 
adapta muito bem às con-
dições climáticas de Mato 
Grosso. 

“Para se ter uma ideia, 
nós temos de 6 a 7 meses de 
período chuvoso quando te-
mos capim com boa qualida-
de e disponibilidade e de 5 a 
6 meses do que chamamos 
de período seco, quando a 
disponibilidade e a qualida-
de da forragem são menores. 

A integração lavoura pecu-
ária permite que o animal 
pasteje capim verde nos 
doze meses do ano, o que 
impacta definitivamente na 
produção, pois o animal tem 
altas taxas de ganho de peso 
durante todo o período”, ex-
plicou.

As inscrições para o 9º 
Simpósio podem ser feitas 
pelo site: www.nutripura.
com.br onde também está a 
programação completa do 
evento.

Sodoma, que investigou 
fraudes que resultaram na 
prisão do ex-governador 
Silval Barbosa. Müller tro-
cava cheques no esquema 
e chegou a passar dinheiro 
para o então braço direito 
do ex-governador. Os che-

Confira a lista de empresas
participantes em Sinop:

1-Dorane Magazine
2-Lulie 
3-Dorane Center 
4-Fancy 
5-Dorane Kids 
6-Casual 
7-Veste Bem Center
8-Ellus
9-Casa Aurora 1
10-Casa Aurora 2
11-Cristal Sorvetes JC
12-Cristal Sorvetes Itaubas
13-Cristal Sorvetes Piemonte 
14-Óticas MT
15-Ferrero Joias
16-Davini Store
17-Flor Morena Modas 
18-Quiosque Celular Jacaran-
dás
19-Quiosque Celular Machado 
Itaúbas
20-Quiosque Celular Casa Au-
rora Maggi
21-Comercial Três A
22-Atuallis

23-Lua Dois
24-Kelper
25–Bendita Store
26-Sempre Bella
27-Casa Prado
28-W Atacado
29-Kendra
30–WSW
31–Container Store
32–Ótica Diamante Azul
33-Kalce Leve 
34-Código Girls 
35–Óttica Visionare
36-Óptica Visual
37-Ideal Comunicação
38–Jaisa
39-Multiseg
40-Dental Autentica
41-Super Óticas
42–Depósito Cambará
43-GSP Odontologia
44–Ótica Nova Mania
45–Transterra
46–Cacau Show JC
47–Cacau Show Tarumãs
48–Ateliermiix
49–Arezzo
50-Lumane

ques teriam sido emitidos 
como parte de um suposto 
acordo de pagamento de 
propina ao grupo político 
do ex-governador.

O nome da operação 
(Mantus) vem da mitologia 
etrusca: Manto (em latim: 

Mantus) é o deus do mun-
do dos mortos no vale do 
rio do Pó. Manto também é 
conhecido como o Deus do 
azar, onde chamava aten-
ção de suas vítimas através 
de jogos, roubando assim 
suas almas.
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Lucas poderá ter voos regulares para a Capital 

Empresa vai apresentar sexta
oferta de voos comerciais
G1

Uma companhia aérea vai 
apresentar, nesta sexta-feira 
(31), a oferta de voos que pre-
tende implantar em Lucas do 
Rio Verde. A audiência públi-
ca, que será no auditório da 
câmara de vereadores, é aber-
ta ao público, mas tem como 
foco os empresários do muni-
cípio.

Em abril, o prefeito Luiz Bi-
notti se reuniu com represen-
tantes da empresa para tratar 
da parceria com a prefeitura 
e sociedade civil organizada 
na busca por interessados em 
comprar cotas para viabilizar 
voos no município. Essa em-
presa aérea já fez a rota ligan-
do Lucas do Rio Verde a Cuia-
bá e atualmente demonstra 
interesse em retomar os voos 
regulares.

“A companhia tem um pro-
jeto de fomento que é implan-
tar voos em cidades menores 
em direção à capital, e Lucas 
do Rio Verde foi uma cidade 
que a gente sempre almejou 
e agora nós temos um projeto 
de parceria com a sociedade, 
empresários e poder público 
e esperamos em breve poder 
ofertar os serviços na cidade”, 
explicou o gerente da empresa 
Jean Carlos Sime, na ocasião.

O prefeito Luiz Binotti des-
tacou que “esta é uma impor-
tante iniciativa e é importante 
a colaboração de todos para 
que o município tenha esta 
opção de voos partindo da 
cidade, além disso a dispo-
nibilidade de voos regulares 
também é essencial para o de-
senvolvimento do município”. 
As informações são do site Só 
Notícias.

L.R.VERDE | Companhia já fez a rota ligando Lucas a Cuiabá e demonstra interesse em retomar os 
voos regulares

Foto: Divulgação

Foto: g1/Mt

CUIABÁ

Festival das Flores: 
em comemoração 
aos 300 anos

Festival das Flores é realizado em Cuiabá desde 2003

DA REPORTAGEM

O Festival das Flores 
de Cuiabá será realizado em 
uma edição especial em ho-
menagem aos 300 anos da 
capital. A 16ª Edição do even-
to começa nesta quinta-feira 
(30) e vai até o dia 8 de junho, 
na Praça Alencastro, Centro 
de Cuiabá. A exposição pode 
ser conferida a partir das 9h 
até 21h.

Além da exposição das 
flores de diversas cores e 
formas, o evento terá uma 
programação cultural, com 
apresentações artísticas e a 
realização de minicursos e 
oficinas gratuitas ligados à 
jardinagem, bem-estar, saú-
de e autoconhecimento.

Segundo os organiza-
dores do evento, a edição 
terá um aumento no número 
de espécies de flores e plantas 
frutíferas e ornamentais, vin-
das de Holambra e de outras 
regiões do país. As inscrições 
e a programação comple-
ta ainda serão divulgadas na 
página oficial do festival nas 
redes sociais.

O festival é uma pro-
moção beneficente realiza-
da por voluntários da Asso-
ciação Beneficente Casa da 
União Santa Luzia. A entida-
de recebeu o título de utilida-
de pública estadual em 2002 
e tem beneficiado moradores 
de diversos bairros da grande 
Cuiabá e municípios do inte-
rior.


