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O governador Mauro Mendes esteve na Bolívia para iniciar as trata-
tivas com o governo boliviano para a comercialização de gás, e tam-
bém, do fertilizante usado nas plantações de soja, cana de açúcar, 
alimentação de gado, chamado ureia.      Página -3

DIRETO DA BOLÍVIA

Mendes negocia na Bolívia
a comercialização de gás

SÉRIE D

Operação 
em Sinop visa 
combater a
criminalidade
Com o emprego de 112 pes-
soas, entre policiais, agentes 
e demais integrantes das 
forças de segurança e par-
ceiros, foi deflagrada a Ope-
ração Integrada Ordem Pú-
blica, na última quinta, em 
Sinop. Além disso, as ativi-
dades contam com apoio de 
27 viaturas e um helicóptero.                               
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O Sinop começou muito bem a Série D, vencendo fora de casa, e manteve a lideran-
ça nas duas rodadas seguintes. Porém, no último fim de semana, um terceiro empa-
te consecutivo fez a equipe cair para a segunda posição e se ver ameaçada na clas-
sificação.                             Página -6

JOGO DE SEIS PONTOS

TANGARÁ
Moradores
consertam
uma ponte
sozinhos

Moradores do Assenta-
mento Rio Branco, perto do 
Assentamento Antônio Con-
selheiro, cansaram de esperar 
por medidas do estado e da 
prefeitura e arrumaram uma 
ponte que liga Nova Olímpia e 
Tangará da Serra. A ponte tem 
mais de 12 metros de cumpri-
mento.
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As consequências de “cair na net”
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mundo virtual. O “bombardeio” de men-
sagens ofensivas que todos vão receber, a 
necessidade de se excluir perfis de redes 
sociais, de se trocar de número de telefo-
ne. Já imaginou?

Se isso não fosse o suficien-
te, existe o risco de violência, de 
agressão, por parte de pessoas que 
se julguem perfeitas o bastante 
para “punir” quem fez algo “erra-
do”. Imagine, então, que o “erro” 
dessa jovem tenha sido apenas 
confiar no namorado, para o qual 
enviou as imagens que foram in-
devidamente compartilhadas, ge-

rando todo esse transtorno.
A justiça pode “agir”, mas jamais vai 

reverter os danos que da vítima e de sua 
família. E tudo isso, infelizmente, aconte-
ce pela ação de pessoas que se divertem 
compartilhando coisas que deveriam, 
simplesmente, ser apagadas e ignoradas.

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!

Enviar mensagens expondo pessoas 
pode parecer algo pouco relevante, mas 
os impactos na vida de quem está sendo 
exposto podem ser imensos. Existem ca-
sos, inclusive, de pessoas que cometeram 
suicídio, foram “lin-
chadas” ou tiveram 
que abandonar seu 
convívio social por 
conta da exposição 
na internet.

É, meu amigo, as 
consequências de 
“cair na net” podem 
ser extremamente 
marcantes, mudando completamente a 
vida das pessoas. Imagine, por exemplo, 
uma jovem que tenha uma imagem ínti-
ma compartilhada de forma desenfrea-
da pela grande rede. Agora imagine essa 
pessoa tentando ir para a escola ou para 
o trabalho, sabendo que, provavelmente, 
todo mundo daquele ambiente vai ter visto 
sua imagem e que, de forma “velada” e sem 
qualquer possibilidade de defesa, ela vai 
ser o centro das atenções. Agora imagine 
os pais dessa jovem ao tentar levar suas 
vidas normais. Imagine os olhares, os jul-
gamentos e os comentários que terão que 
conviver.

Isso tudo, claro, sem contar o próprio 
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Um debate imorredouro se dá nos meios univer-
sitários em torno da presença da polícia nos campi. 
Uma ala mais radical da comunidade acadêmica rejei-
ta peremptoriamente essa possibilidade, escudando-se 
numa interpretação abrangente da autonomia universi-
tária. Por essa tese, a segurança nas instituições deveria 
ficar a cargo de agentes a elas vinculados.

Até se compreendem as razões para tal posiciona-
mento. Nos tempos de ditadura militar, a polícia costu-
mava ir aos campi para prender professores e estudan-
tes por seus posicionamentos políticos. O fato, porém, 
é que 50 anos se passaram, e o Brasil vive hoje uma de-
mocracia plena, na qual direitos e garantias fundamen-
tais estão assegurados. Nesse paradigma, não há razões 
para impedir a entrada de policiais em extensas áreas 
públicas frequentadas diariamente por milhares de pes-
soas.

Carece de lógica a oposição a patrulhamentos os-
tensivos, se necessário, ou a investigações de delitos 
ocorridos nos estabelecimentos. Tais considerações não 
impedem que reitores celebrem com secretários de Se-
gurança convênios em que se defina o tipo de atuação a 
ser priorizada nas universidades.

Trata-se de uma forma inteligente de imprimir 
mais eficiência ao gasto público e, ao mesmo tempo, 
tranquilizar a comunidade, tornando-a mais colabora-
tiva.

Daí não decorre que inexistam linhas vermelhas, 
que não deveriam em nenhuma hipótese ser ultra-
passadas. A Advocacia-Geral da União (AGU) acaba de 
transpor uma delas, ao pedir ao Supremo Tribunal Fe-
deral que autorize a realização de operações policiais 
em universidades para apurar supostas irregularidades 
eleitorais.

Na semana que antecedeu o segundo turno do 
pleito do ano passado, mais de uma dezena de institui-
ções foram alvo de ações da Justiça Eleitoral, por moti-
vos um tanto obscuros —falava-se em propaganda par-
tidária nos locais.

Na época, em resposta a uma demanda da Procu-
radoria-Geral da República, o STF suspendeu liminar-
mente as operações, por entender que feriam a liber-
dade de expressão de alunos e docentes. Nesse sentido 
votaram os nove ministros presentes à sessão.

Nada mudou de lá para cá. Se era abusivo mandar 
agentes aos campi para reprimir alegados atos eleito-
rais, continua a sê-lo agora. A AGU não contribui para 
a necessária normalização das relações entre universi-
dades e polícias quando insiste em atribuir às forças de 
segurança missões de cunho político que elas não preci-
sam nem devem exercer.

Editorial

Para o que é preciso

Ranking dos Políticos - Facebook

com ferrovias extratoras de matéria-prima 
para beneficiamento externo, exportando 
também as chances de agregação de renda e 
geração de empregos de qualidade no próprio 
estado. Mas a história muda.
E o que teria mudado? Primeiro, a empresa 

que assumiu a concessão remanescente da an-
tiga Ferronorte tem uma subsidiária especiali-
zada em transporte de cargas “containerizadas” 
diversas, cargas estas que recolocam os trilhos 
no rumo de Cuiabá. Essas empresas desmas-
cararam a grande mentira que entorpecia as 
forças pela ferrovia em Cuiabá ao informar em 
alto e bom som que as cargas dirigidas para a 
Grande Cuiabá para consumo e redistribuição 
regional giram em torno de 20 milhões de to-
neladas/ano! Só para comparação, é o mesmo 
que toda a produção de grãos de Goiás no ano 
passado e maior que a de Mato Grosso do Sul 
que foi de 16 milhões de toneladas. Não se trata 
mais de sonho, nem de folclore ou piada, mas 
de carga concreta, e muita, que as empresas 
têm interesse econômico objetivo em transpor-
tar e que reanima as forças vivas interessadas 
até então desalentadas.

Outro fato importante é o andamento ace-
lerado da chamada Ferrogrão, a ferrovia par-
tindo de Sinop em direção aos portos do Pará, 
e que de imediato sinaliza para uma competi-
ção em termos das cargas que hoje chegam ao 
maior terminal ferroviário da América Latina, 
em Rondonópolis. Daí o interesse da empresa 
concessionária, também proprietária do termi-
nal, em chegar com seus trilhos a Nova Mutum, 
aproximando-se do centro produtivo do agro-
negócio no Médio-Norte mato-grossense, com 
Cuiabá no meio do caminho. Dois importan-
tes fatos, concretos e objetivos, que recolocam 
Cuiabá no rumo da ferrovia desafiando desde já 
seus gestores a prepará-la urbanisticamente de 
forma a otimizar as potencialidades do tão es-
perado empreendimento.

JOSÉ ANTONIO LEMOS DOS SANTOS É AR-
QUITETO E URBANISTA, CONSELHEIRO DO 
CAU/MT

Cuiabá no rumo dos trilhos

MARCHA DA MACONHA
O folder de uma suposta marcha em de-

fesa da liberação da maconha, marcada para 
sexta-feira (31), em Cuiabá, começou a circu-
lar pelas redes sociais nesta semana. O car-
taz traz a informação de que a concentração 
estaria prevista para às 16h20 na Praça da 
Mandioca, região central de Cuiabá, com a 
previsão de saída para às 18h30. O grupo Co-
letivo Antiproibicionista Mente Sativa que 
atua em Goiânia desde 2011, seria o promo-
tor do evento. Porém, em suas páginas, não 
consta nada referente a capital mato-gros-
sense.

NO CÉU
Uma aeronave que sobrevoou o céu de 

Cuiabá durante bastante tempo, nesta sexta 
(31), chamou a atenção de diversas pessoas, 
que estavam temendo um possível problema 
mecânico no avião. Chegou-se a cogitar que 
o piloto estaria gastando combustível para 
um possível pouso forçado. Porém, o supe-
rintendente da Infraero, Laelson do Nasci-
mento, explicou que se trata de uma aferição 
dos sistemas de pousos por instrumento, 
que está sendo feita por uma equipe espe-
cializada da Força Aérea Brasileira.

JOGATINA EM CUIABÁ
A prisão dos três supostos grandes líderes 

de organizações que seriam responsáveis por 
controlar o jogo do bicho de Mato Grosso não 
inibiram as bancas de Cuiabá continuarem 
recolhendo apostas. Vários pontos funciona-
ram na quinta (20), um dia após a deflagração 
da Operação Mantus, pela Polícia Civil. No 
entanto, os bicheiros trabalham com cautela, 
temerosos com novas apreensões. Na quarta, 
a polícia cumpriu 63 ordens judiciais e pren-
deu, entre outros, João Arcanjo Ribeiro e o 
genro dele, Giovanni Zem Rodrigues.

A Polícia Civil apurou que o bebê levado da Maternidade Nascer Cidadão 
viajou 30 km dentro do baú de uma motocicleta pilotada pela técnica em en-
fermagem presa pelo crime, em Goiânia. O delegado Wellington Lemos, que 
investiga o caso, disse que a funcionária, a tia dela, a prima e o marido foram 
presos e devem responder pelo crime de subtração de incapaz.

Não seja parte do problema na vida de alguém. Não re-
passe conteúdos que possam expor pessoas, que gerem 
polêmica, que possam ser inverídicos e qualquer coisa do 
gênero. Não faça pelo outro o que não gostaria que fosse 
feito por você e, com toda a certeza, teremos um mundo 
melhor.

CLIC 
FINAL 

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

POR LEANDRO CARECA

Crédito: Divulgação

JOSÉ ANTONIO LEMOS 
DOS SANTOS

Não se trata mais de sonho, nem de 
folclore ou piada, mas de carga con-
creta, e muita, que as empresas têm 
interesse econômico objetivo em 
transportar

Enfim parece que a rota da ferrovia em 
Mato Grosso volta a passar por Cuiabá. Tento 
explicar. A partir da virada deste século pas-
sou a ser divulgada a falsa ideia de que Cuiabá 
não teria carga que justificasse uma ferrovia. 
Uma questão até então indiscutível por ser 
tão evidente tratando-se Cuiabá de um dis-
tante polo regional consumidor e distribuidor 
de bens trazidos das regiões Sul e Sudeste do 
país para uma ampla região envolvendo todo 
o território estadual e mais Rondônia, Acre, 
sul do Pará e do Amazonas, além do nordes-
te boliviano. Acrescente-se que desde a anti-
ga Política de Integração Nacional, com seus 
programas especiais de desenvolvimento, ha-
via a convicção de que em breve a região seria 
grande produtora agrícola, o “celeiro do mun-
do”, completando o ciclo das cargas de ida e de 
volta viabilizadoras dos trilhos. A ferrovia na 
época não era pensada só como uma esteira 
para levar produtos primários, mas em espe-
cial para trazer o desenvolvimento a custos 
econômicos e ambientais menores.

A força de Cuiabá criou então o ainda atu-
al projeto Ferronorte, dos saudosos Domingos 
Iglésias e Vicente Vuolo, e arrancou a ferrovia 
dos barrancos paulistas trazendo-a até Rondo-
nópolis. Só que em certo momento essa atra-
tividade passou a ser desacreditada, até ao 
ponto de ser incutida na cabeça do mato-gros-
sense e de suas lideranças que Cuiabá não ge-
rava cargas para uma ferrovia, transformando 
o grande projeto em sonho, folclore e até piada. 
O efeito mais perverso dessa mentira, hoje se-
ria uma “fake-news”, foi o entorpecimento das 
forças favoráveis ao projeto da Ferronorte, sin-
tetizador dos macro-objetivos de integração e 
fortalecimento do estado como grande produ-
tor e grande encontro continental intermodal 
de caminhos tendo Cuiabá como principal 
polo de articulação. Hoje os projetos mais 
avançados nas mesas oficiais têm objetivos 
diametralmente opostos, excluindo Cuiabá e 

IMAGEM DO DIA

“mais de uma dezena de instituições fo-
ram alvo de ações da Justiça Eleitoral, por 
motivos um tanto obscuros —falava-se em 
propaganda partidária nos locais

“
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Tema foi debatido com representantes de várias instituições 

Uma das principais rodovias do noroeste de Mato Grosso 
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Ministro da Economia, Paulo Guedes acena com possibilidade

Foto: gustAvo rANiere/AsCoM

FGTS

Governo estuda 
liberar saques em 
contas ativas
AGÊNCIA

BRASIL

O governo estuda libe-
rar saques de contas ativas 
do Fundo de Garantia de 
Tempo de Serviço (FGTS), 
numa medida similar à im-
plementada pelo governo 
Michel Temer no caso de 
contas inativas. A informa-
ção foi confirmada na quin-
ta-feira (30) pelo ministro da 
Economia, Paulo Guedes.

O objetivo é o mesmo: 
injetar recursos capazes de 
alavancar a volta do cresci-
mento. A medida, entretan-
to, ainda segue em estudo, 
e só deve ser implementada 
após a eventual aprovação 
da reforma da Previdência. 
“Nós temos que começar pe-
las coisas mais importantes”, 
disse Guedes.

“As coisas devem se 
acelerar nas próximas três 
ou quatro semanas”, disse 
o ministro, em referência 
à tramitação da reforma da 

Previdência no Congresso
Ao citar medidas de es-

tímulo ao crescimento que 
devem ser anunciadas após 
a aprovação da nova Previ-
dência, Guedes mencionou a 
nova rodada de liberação dos 
saques nas contas do FGTS. 
“Inativas e ativas. Ativas tam-
bém”, afirmou ele, sem dar 
mais detalhes sobre a medi-
da.

O governo cogita a libe-
ração dos saques em contas 
ativas ante o esgotamento 
dos recursos disponíveis nas 
contas inativas, que já tive-
ram o saque liberado pelo 
governo Temer. Guedes res-
salvou, porém, que a medida 
segue em estudo, e que ainda 
“não foi batido o martelo”.

Hoje, o saque nas contas 
ativas do FGTS só é permiti-
do em situações específicas, 
como no caso do trabalhador 
ser demitido sem justa causa 
ou se for para utilizar os re-
cursos na aquisição de casa 
própria.

DIVULGAÇÃO

SEMANA DO 
MEIO AMBIENTE...
A prefeitura de Lucas do Rio 

Verde, por meio da Secretaria de 
Agricultura e Meio Ambiente, pro-
move neste mês de junho a Sema-
na Municipal do Meio Ambiente. 
Com uma variada programação, o 
evento contará com diversas ações 
durante todo mês. De acordo com o 
secretário municipal de Agricultu-
ra e Meio Ambiente, Márcio Albieri, 
a equipe da secretaria está empe-
nhada na construção de uma gran-
de programação voltada a promo-
ção e divulgação da importância da 
preservação do meio ambiente.

RECURSO 
LIBERADO BR-163...
o Ministério da Infraestrutura aprovou o es-

tudo de viabilidade para a concessão de 970 quilô-
metros da BR-163, entre Sinop e o Porto de Mirititu-
ba (PA). O trecho, que tem diversos pontos críticos, 
é uma das principais rotas de escoamento de soja 
do País.Segundo o estudo, a rodovia deve receber 
quase R$ 1,7 bilhão de investimentos privados du-
rante 10 anos de concessão. A estimativa é que a 
BR-163 receba tráfego médio de 6 mil caminhões 
por dia, o suficiente para despertar interesse de 
concessionárias. O prazo mais curto da concessão, 
de 10 anos, deve-se à expectativa de construção da 
Ferrogrão, ferrovia que terá trajeto semelhante ao 
da BR-163, e deve receber boa parte do fluxo de ca-
minhões quando os trens começarem a rodar.

BIRRA 
PRESIDENCIAL...

Durante pronunciamento em transmis-
são semanal no Facebook, na quinta-feira (30), 
Jair Bolsonaro declarou que vai vetar emenda 
à Medida Provisória (MP) das Aéreas, que rein-
troduz o direito de transporte gratuito de baga-
gem em voos domésticos e internacionais. “Mi-
nha tendência é vetar. Aliás, eu fui convencido 
a vetar o dispositivo. Não só porque é do PT. Se 
bem que é um indicativo. Os caras são socialis-
tas, comunistas, são estatizantes. Eles gostam 
de pobre”, afirmou.A gratuidade da bagagem 
não estava na versão inicial da MP. No entanto, 
foi incluída durante a tramitação no Congresso 
Nacional por uma emenda da bancada do PT.

GREVE CONTINUA

Governador se reúne com professores, 
mas sem definição o impasse continua

NECESSIDADE LOCAL

Janaína e Pivetta foram até Aripuanã 
para tratar do asfaltamento da BR-174

CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

A tão aguardada reu-
nião entre o governador 
Mauro Mendes (DEM), e os 
professores aconteceu na 
manhã de sexta-feira (31), 
mas frustrando as expectati-
vas de todos, inclusive da de-
putada Janaina Riva (MDB), 
que acreditava que dessa 
reunião sairia uma solução 
e a greve acabaria, o impasse 
ainda continua.

Mendes voltou a reafir-
mar que o governo não tem 
dinheiro para pagar o rea-
juste previsto em lei, como 
também a Revisão Geral 
Anual (RGA), para os pro-
fessores da rede estadual de 
ensino.

De acordo com o go-
vernador, o Estado já estou-
rou os limites com folha de 
pagamento previstos para 
2019 e que dar neste mo-
mento, o aumento faria com 
que ele descumprisse a Lei 
de Responsabilidade Fiscal.

DA REPORTAGEM

A presidente da As-
sembleia Legislativa, depu-
tada estadual Janaina Riva 
(MDB), e o vice-governador, 
Otaviano Pivetta (PDT), vi-
sitaram na sexta-feira (31), o 
município de Aripuanã (dis-
tante a 1.200 quilômetros de 
Cuiabá), junto com repre-
sentantes do Departamento 
Nacional de Infraestrutura 
de Transportes (Dnit) e da 
secretaria de Estado de In-
fraestrutura.

O objetivo da visita era 

“Eu fiz uma compara-
ção: dar esse aumento hoje 
seria a mesma coisa que 
emitir um cheque sem fun-
do. Ou seja, dar um aumen-
to que depois não teremos 
dinheiro para pagar vai sig-
nificar mais atrasos de sa-
lário”, disse, em entrevista 
coletiva após a reunião com 
a categoria, secretários e de-
putados estaduais no Palácio 
Paiaguás. Após a reunião o 
presidente do Sintep, Valdeir 
Pereira, eles aguardam agora 
um documento de intenções 
por parte do Governo do Es-
tado que deve ser apresenta-
do na semana que vem e será 
colocado em discussão na 
Assembleia Geral da catego-
ria no dia 10, para aí terem 
um posicionamento. “En-
quanto isso a greve continua, 
tivemos apenas uma reunião 
e vamos aguardar a oficiali-
zação via documento”, decla-
ro o presidente do Sintep.

Sobre as acusações do 
Sindicato dos Trabalhadores 
do Ensino Público (Sintep) 

para tratar do asfaltamento 
da BR-174, travado há anos 
por questões ambientais. A 
BR-174 é a principal ligação 
de todos os municípios do 
Noroeste com o restante do 
país, daí a ansiedade dos mu-
nicípios com relação ao as-
faltamento. Durante a visita 
ambos se reuniram também 
com prefeitos, vereadores e 
agricultores locais.

No encerramento da 
visita eles foram a um em-
preendimento mineral loca-
lizado no município antes de 
retornarem à Cuiabá.

Mauro Mendes se reuniu com o presidente da Bolívia

Mendes se reúne com Evo 
Morales para comercializar gás
CLEMERSON SM

clemersonsm@msn.com

O governador Mauro 
Mendes (DEM), esteve na 
Bolívia para iniciar as trata-
tivas com o governo bolivia-
no para a comercialização 
de gás, e também, do ferti-
lizante usado nas plantações 
de soja, cana de açúcar, ali-
mentação de gado, chamado 
ureia.

O encontro ocorreu na 
cidade de Santa Cruz de la 
Sierra, onde foi assinado o 
acordo de integração ener-
gética entre o governo mato-
-grossense e o boliviano.

“Nós discutimos a coo-
peração e possível parceria 
do governo boliviano, por 
meio do Ministério e da Yaci-
mientos Petroliferos Fiscales 
Bolivianos (YPFB) [empresa 
pública boliviana] com o MT 
Gás. Nosso objetivo é con-
tribuir para desenvolver a 
comercialização, junto com 
o MT Gás, do gás natural, do 
GLP e da ureia, em parceria 
com o governo boliviano”, 
explicou o Mendes.

Com isso, o governo 
mato-grossense busca pos-

sibilidades para que o gás 
chegue ao estado de forma 
ininterrupta para que isso 
beneficie não só as empre-
sas e o setor industrial, como 
também o cidadão comum.

Um estudo também 
vem sendo preparado para 
analisar as possibilidades da 
empresa boliviana participar 
em Mato Grosso de projetos 
que visam gerar energia, seja 
pro conta própria ou jun-
tamente com parceria com 
empresas mato-grossenses.

No memorando assina-
do também consta a parceria 
para trocar experiências, in-
formações e conhecimentos 
sobre biocombustíveis, que 
maximizarão o impacto e os 
benefícios para a mudança 
da matriz energética na Bo-
lívia.

O próximo encontro 
entre os dois governos está 
marcado para o próximo 
mês, em Cuiabá. “O minis-
tro Luis Sánchez estará em 
Cuiabá para darmos conti-
nuidade às tratativas para o 
desenvolvimento em con-
junto desse mercado, com as 
empresas MT Gás e a YPFB”, 
destacou o governador.

DIRETO DA BOLÍVIA | Acerto entre os dois governos deve sair em breve para acordo de integração 
energética

Foto: goverNo boliviANo

e do Fórum Sindical de não 
ser afeito ao diálogo e não 
querer negociar, o governa-
dor foi seco ao alegar que o 
Ministério Público o infor-
mou de que qualquer passo 
nesse sentido pode levá-lo a 
um processo pautado na lei 
de improbidade administra-
tiva. “Diante do que eu falei, 
o que posso apresentar de 

proposta? Se não tem condi-
ção legal, fazer uma propos-
ta pra descumprir três leis? 
Não tenho condições. Saí da 
prefeitura e não respondo 
processo nenhum porque 
sou rigoroso. Agora, vou ter 
toda a boa vontade, como ve-
nho tendo, de fazer as ações 
necessárias, dialogar, como 
estamos fazendo aqui”, disse.
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CHARGE DO DIA

Confirmado: Robert Pattinson 
será mesmo o novo Batman
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Otaviano Costa 
anuncia saída da 
Rádio Globo: 
“Missão cumprida”

Otaviano Costa veio a público anunciar 
sua saída da Rádio Globo, nesta quinta-feira 
(30). O apresentador revelou ter outros traba-
lhos fora da transmissora, onde comandava 
do “No Ar”. “Gostaria de esclarecer que fui 
convidado para permanecer, mas decidi não 
renovar meu contrato, pois tenho outros pla-
nos profissionais”, disse em nota divulgada 
na internet.

“Saio com a certeza de missão cumprida, 
fechando meu ciclo muito feliz, como líder de 
audiência da nossa grade e só tenho gratidão 
a todos que fizeram parte desta história e me 
reconectaram ao vínculo em que comecei a 
minha carreira”, completou.

Em abril, o famoso também anunciou que 
não fazia mais parte do time de funcionários 
da TV Globo. Ele esteve por mais de 10 anos no 
Grupo dos Marinho.

TV  e Entretenimento

O ator britânico Robert 
Pattinson foi confirmado 
como o novo Batman. Bru-
xo na série de filmes “Harry 
Potter” e vampiro na fran-
quia “Crepúsculo” , o artista 
de 33 anos fechou acordo 
com a Warner Bros. para vi-
ver o Homem-Morcego no ci-
nema. O estúdio comunicou 
nesta sexta-feira que Pattin-
son assinou o contrato. As 
informações são da “Varie-
ty”. O longa deve chegar aos 
cinemas no dia 25 de junho 
de 2021.

Levou um tempo até a 
confirmação do ator para 
o papel. Enquanto corria a 
negociação entre Pattinson 
e Warner, o estúdio ainda 
estaria considerando os 
nomes de Nicholas Hoult, 
em cartaz na cinebiografia 
“ Tolkien “, Armie Hammer 
e Aaron Taylor-Johnson. 
De todos eles, só Hammer é 
americano.

A pré-produção da War-
ner Bros.-DC Comics está 
prevista para começar em 
junho. O cineasta Matt Ree-
ves, diretor de “Planeta dos 
Macacos”, herdou o projeto 
“The Batman” de Ben Affle-
ck. O ator americano, que 
acumularia o papel e dire-
ção da produção abandonou 
tanto o desenvolvimento do 
roteiro quanto o persona-
gem.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

às 10h30min e das 13h30min às 16h30min.

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

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

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

BOLETIM SINE 

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte

O Sistema Nacional de Empregos (SINE-Sinop) 
oferece as seguintes vagas de emprego para 
esta quinta-feira, 18 de abril:
 
02 vagas para açougueiro, com ensino médio 
incompleto;
04 vagas para agente de segurança, com experi-
ência comprovada;
08 vagas para ajudante de açougue, com ensino 
médio completo;
01 vaga para alinhador de pneus, com experi-
ência;
01 vaga para almoxarife Júnior, com ensino mé-
dio completo e experiência;
01 vaga para analista de cobrança, com ensino 
médio completo;
01 vaga para analista farmacêutico Jr., com su-
perior completo;
01 vaga para analista financeiro, com superior 
completo;
01 vaga para assessor de vendas, com experiên-
cia e CNH B;
01 vaga para assistente administrativo, com en-
sino superior em contábeis ou administração;
01 vaga para assistente de escrita fiscal, com 
experiência na função;
01 vaga para atendente de polo, com superior 
completo;
01 vaga para auxiliar administrativo, cursando 
superior e com experiência;
01 vaga para auxiliar administrativo com dispo-
nibilidade para trabalhar em fazenda;
01 vaga para auxiliar administrativo, com expe-
riência e ensino médio completo;
07 vagas para auxiliar administrativo, PCD, com 
ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar administrativo/vendas, 
com ensino médio e conhecimento em vendas;
01 vaga para auxiliar de almoxarifado, com en-
sino médio completo;
03 vagas para auxiliar de confeiteira, com expe-
riência comprovada;
01 vaga para auxiliar de entrega, com experiên-
cia;
01 vaga para auxiliar de garantia, com ensino 
médio completo e conhecimento em peças de 
oficinas;
01 vaga para auxiliar de laboratório, com supe-
rior completo;
02 vagas para auxiliar de limpeza, com referên-
cias;
10 vagas para auxiliar de linha de produção, 
vaga exclusiva para PCD;
01 vaga para auxiliar de mecânico industrial, 
com experiência;
08 vagas para padeiro, com habilidade na fun-
ção;
03 vagas para auxiliar de produção industrial, 
com ensino médio completo;
01 vaga para auxiliar de vendas, com ensino 
médio completo;
01 vaga para auxiliar técnico de refrigeração, 
com CNH AB, e médio incompleto;
01 vaga para barbeiro, com curso e experiência;
01 vaga para chapeador, com referências;
01 vaga para classificador de grãos, com ensino 
médio completo;
01 vaga para controlador de acesso, com expe-
riência;
01 vaga para costureira, com experiência;
01 vaga para design gráfico, com experiência;
01 vaga para eletricista de distribuição, com 
CNH AB;
01 vaga para eletricista industrial, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para eletrotécnico, com ensino médio e 
CNH AB;
01 vaga para empacotador a mão, com disponi-
bilidade de horários;
20 vagas para empacotador a mão. É preciso 
disponibilidade de horários e finais de sema-
na. Não é necessário experiência, podendo ser 
o primeiro emprego. Vaga exclusiva para PcD 
(Pessoa com Deficiência)
09 vagas para empacotador, primeiro emprego;
03 vagas para empregadas domésticas, com re-
ferências;
01 vaga para encarregado comercial, com supe-
rior completo ou cursando;
01 vaga para esteticista, com ensino médio 
completo;
01 vaga para executivo de contas hoteleiras, 
com superior completo em publicidade/marke-
ting ou administração;
01 vaga para garçom, com experiência;
01 vaga para instalador de insulfilm, com expe-
riência e CNH;
01 vaga para jardineiro, com experiência;
06 vagas para lavador de veículos, com experi-
ência;
01 vaga leiturista, com CNH e ensino médio 
completo;
01 vaga para lombador frigorífico, com experi-
ência na função;
01 vaga para marceneiro, com experiência;
02 vagas para mecânico, com experiência em 
injeção eletrônica;
01 vaga para mecânico de automóveis, com ex-
periência;
01 vaga para mecânico de manutenção de cami-
nhão a diesel, com experiência;
01 vaga para mecânico de máquinas agrícolas, 
com experiência;
01 vaga para mecânico, com experiência e CNH 
AB;
01 vaga para montador de móveis, com experi-
ência e ensino médio completo;
01 vaga para montador de quadro de comandos 
elétricos, com ensino médio completo e CNH 
AB;
01 vaga para motorista de caminhão basculante, 
com experiência e CNH D;
03 vagas para motorista de ônibus urbano, com 
experiência;
02 vagas para motorista entregador, com ensino 
médio completo e CNH AB;
20 vagas para operador de caixa/vaga exclusiva 
para PCD;
09 vagas para operador de COI, com ensino mé-
dio completo e certificação NR13, 33 e 35;
02 vagas para operador de máquina de bordar, 
com ensino médio completo;
01 vaga para operador de munck, com experi-
ência;
01 vaga para operador de secador, com experi-
ência;
02 vagas para operador de telemarketing, com 
experiência;
01 vaga para operador de tombador, com expe-
riência;
04 vagas para operador de utilidades (caldeira) 
com ensino médio de cursos NR 13, 33 e 35;
02 vagas para padeiro, com experiência;
01 vaga para peão na agropecuária, com expe-
riência;
01 vaga para pintor de automotivos/máquinas 
pesadas, com experiência;
02 vagas para promotoras de vendas, com ensi-
no médio completo e CNH;
01 vaga para recepcionista de oficina, com ensi-
no médio completo;
19 vagas para repositor de mercadorias. Vaga 
exclusiva para PcD (Pessoa com Deficiência). É 
preciso ter ensino médio completo e disponibi-
lidade de horários;
01 vaga para soldador, com experiência;
10 vagas para técnico em enfermagem, com 
curso técnico completo;
01 vaga para técnico em saúde bucal, com curso 
técnico;
02 vagas para torneiro mecânico, com experi-
ência;
12 vagas para vendedor externo, com experiên-
cia;
02 vagas para vendedor interno, com experiên-
cia.

As vagas são rotativas, ou seja, são disponibili-
zadas para o dia, podendo não estar mais dispo-
nível para o dia seguinte.

O Sine fica na Rua Avenida das Acácias, 280 - 
Jardim Botânico – em frente à igreja Todos os 
Santos e atende pelos telefones (66) 3511-1809 / 
3531-9786.
EXCEPCIONALMENTE HOJE O FUNCIONA-
MENTO DO SINE SERÁ DAS 8h às 13h.

BOLETIM SINE 072/2019

ZANELLA COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETRÓ-
LEO LTDA, CNPJ 00.656.619/0001-59, Rod. MT-208, Km-
160, S/n°, Setor Industrial torna público que requereu a 
SEMA/MT, Renovação da Licença de Operação (LO) para 
atividades de transporte rodoviário de produtos perigosos, 
localizada em Nova Monte Verde-MT. Não foi determinado 
EIA/RIMA.

MECANICA BETINHO EIRELI – CNPJ: 12.060.328/0001-
82, localizado na Rua dos Jacarandás Esq. Rua dos An-
túrios, N° 2560 – Bairro: Dist. Boa Esperança pertencente 
ao município de SORRISO-MT, torna público que requereu 
junto a SAMA/SORRISO/MT, a Alteração da Razão Social 
e Renovação da Licença de Operação, com ramo de Ativi-
dade: Serviços de manutenção e reparação mecânica de 
veículos automotores; Serviços de manutenção e repara-
ção elétrica de veículos automotores; não foi determinado 
EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do Trabalho - Proje-
tos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL CELEI-
RO DO NORTE - COACEN – CNPJ: 07.572.351/0001-16, 
localizado na ROD MT 242, N° 840 – Bairro: Loteamento 
Valo, pertencente ao município de SORRISO-MT, torna 
público que requereu junto a SAMA/SORRISO/MT, a Re-
novação da Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Comércio atacadista de defensivos agrícolas, adubos, fer-
tilizantes e corretivos do solo; Depósitos de mercadorias 
para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; 
Comércio atacadista de sementes, flores, plantas e gra-
mas; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e 
Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-
7413.

SIDNEY ANTONIO DECESARO 88935779172 – CNPJ: 
29.746.066/0001-07, localizado na Av. Natalino João Bres-
cansin, N° 1722 – Bairro: Centro, pertencente ao municí-
pio de SORRISO-MT, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, as Licença Prévia Licença de Ins-
talação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
Serviços de lavagem, lubrificação e polimento de veículos 
automotores; não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. 
Ambiental e Seg. do Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: 
(066) - 99612-7413.

LUAN FELIPE DE CASTRO 04624540107– CNPJ: 
30.787.293/0001-60, localizado na Rua IRAÍ, N° 350, Bair-
ro: Industrial 2° Etapa, do município de Sorriso-MT, torna 
público que requereu junto a Sama/Sorriso/MT, as Licen-
ça Prévia, Licença de Instalação e Licença de Operação, 
com ramo de Atividade: Fabricação de artigos de serralhe-
ria, exceto esquadrias; Serviços de usinagem, tornearia e 
solda; Comércio varejista de ferragens e ferramentas; não 
foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. do 
Trabalho - Projetos Bombeiro) – Tel: (066) - 99612-7413.

PEDRO MARASCHIN, CPF 047.834.330-20, torna público 
que requereu Junto a SAMA o pedido de Renov. da Licença 
de Operação nº146/2017, para a atividade de Obras de Irri-
gação, através de Pivô central, com área irrigada de 243,09 
ha, localizada na Fazenda Pejuçara, Gleba Pontal do Verde 
I, zona rural, município de Sorriso - MT. Não foi realizado 
o EIA/RIMA

PEDRO MARASCHIN, CPF 047.834.330-20, torna público 
que requereu Junto a SAMA o pedido de Renov. da Licen-
ça de Operação nº142/2014, para a atividade de Armazém 
Gerais (emissão de warrants), localizada na Fazenda Pe-
juçara, Gleba Pontal do Verde I, zona rural, município de 
Sorriso - MT. Não foi realizado o EIA/RIMA

leiloesjudiciais.com.br/mt - 0800-707-9272

462 HECTARES, 
 Faz. Alvorada IV, 

Rod. BR-070. INICIAL 
R$ 7.980.932,00

  

FAZENDA EM 
GENERAL CARNEIRO/MT

PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPORÃ- MT  
AVISO DE PUBLICAÇÃO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O Município de Tabaporã/MT, pessoa jurídica de direito público interno, devidamente 
inscrito no CNPJ sob o nº. 37.464.997/0001-40, com sede administrativa na Avenida 
Comendador José Pedro Dias, n.º 979, Centro, CEP – 78.563-000, VEM A PÚBLICO, 
PUBLICAR O PEDIDO DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL LP, LI E LO, À SECRETARIA 
ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE – SEMA, DO HOSPITAL MUNICIPAL DE TABAPORÃ 
– MT. 

Tabaporã – MT, 31 de Maio de 2019. 
CÉLIA N. SÔFFA 

SECRETARIA DE SAUDE 

 
 
 

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

EDITAL DE CONHECIMENTO DE TERCEIROS Nº 88/2018 
 

PRAZO: 10 (dez) dias 
 
PROCESSO: 1000406-64.2018.4.01.3603 
 
CLASSE: IMISSÃO NA POSSE (113) 
 
AUTOR: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
 
RÉU: SOLOPLAN TERRAPLANAGEM CONSTRUCAO CIVIL E PAVIMENTACAO EIRELI 
e outros 
 
FINALIDADE: CONHECIMENTO DE TERCEIROS acerca da presente ação de 
expropriação de uma área de terras com 115,8114 ha, parte de um todo maior com 
363,0000 ha, denominada Fazenda Sol de Verão, 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 1.899, Ficha 01F, 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. 12687518 - Pág. 1 
Assinado eletronicamente por: MARCEL QUEIROZ LINHARES - 
21/09/2018 17:32:39  
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listView.s
eam?x=18091916502059500000012655035 
Número do documento: 18091916502059500000012655035 
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Justiça Federal da 1ª Região 
PJe - Processo Judicial Eletrônico 

Número: 1001153-14.2018.4.01.3603 
Classe: IMISSÃO NA POSSE 
Órgão julgador: 1ª Vara Federal Cível e Criminal da SSJ de Sinop-MT 
Última distribuição: 28/11/2018 
Valor da causa: R$ 21.904,66 
Assuntos: Imissão 
Segredo de justiça? NÃO 
Justiça gratuita? NÃO 
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM 

Partes 
ADEMIR TOMELIN (REQUERIDO) 
ADRIANE ZUBLER TOMELIN (REQUERIDO) 
TARCISIO EDEVALDO TOMELIM (REQUERIDO) 
CLAUDINEIA BRIGO TOMELIN (REQUERIDO) 
UDO PIOTROWSKY (REQUERIDO)  
MARTA PIOTROWSKY (REQUERIDO)  
ERNO RESCHKE (REQUERIDO) 
UNIÃO FEDERAL (ASSISTENTE) 
OSCAR FERREIRA BRODA (TERCEIRO INTERESSADO) 
 
Procurador/Terceiro vinculado 
ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO (ADVOGADO) 
TIAGO PACHECO DOS SANTOS (ADVOGADO) 
 

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

 
PROCESSO 1001153-14.2018.4.01.3603 
CLASSE IMISSÃO NA POSSE (113) 
POLO ATIVO REQUERENTE: COMPANHIA ENERGETICA SINOP S/A 
ADV POLO ATIVO Advogado(s) do reclamante: ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA 
VECCHIO 
POLO PASSIVO REQUERIDO: ADEMIR TOMELIN, ADRIANE ZUBLER TOMELIN, 
TARCISIO EDEVALDO TOMELIM, 
CLAUDINEIA BRIGO TOMELIN, UDO PIOTROWSKY, MARTA PIOTROWSKY, ERNO 
RESCHKE 
ADV POLO PASSIVO 
 

EDITAL 
FINALIDADE: DAR CONHECIMENTO A INTERESSADOS que perante o Juízo da 1ª 
Vara Federal de Sinop/MT e respectiva Secretaria, tramita a AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO SUPRAMENCIONADA, para desapropriação por utilidade pública 
do seguinte imóvel área de 5,6116ha, parte de um todo maior registrado de 14,52ha, 
localizada no Município de Sinop e objeto da matrícula n. 25.251, Livro 02, do Cartório de 
Registro de Imóveis de Sinop/MT, bem como de que o(s) expropriado(s) pretende(m) 
fazer o levantamento de 80% do valor da indenização (oferta inicial) no valor de R$ 
21.904,66. Ficam CIENTES e INTIMADOS dos termos e atos da AÇÃO DE 
DESAPROPRIAÇÃO os TERCEIROS INTERESSADOS, que tem o prazo de 10 (dez) 
dias, contando-se do dia imediato à publicação do presente, para OFERECEREM 
QUALQUER IMPUGNAÇÃO OU HABILITAREM DIREITOS OU CRÉDITOS, NA FORMA 
DO ART. 34 DO DECRETO-LEI N. 3.365/41, cientes de que este Juízo Federal funciona 
na Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286 – e-mail: 
01vara.sno.mt@trf1.jus.br, com expediente externo de segunda a sexta-feira, das 09:00 
às 18:00 horas. 
 
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 34 do Decreto-Lei nº 3.365/1941. 
 
SEDE DO JUÍZO: Av. Gov. Júlio Campos, 1230, Setor Comercial, Sinop/MT, 78550-286. 
Fone: 66-3901-1259 – e-mail:01vara.sno.mt@trf1.jus.br 
 
O presente edital será afixado no átrio da Subseção de Sinop no endereço supra, e 
publicado na forma da lei. 

MURILO MENDES 
Juiz Federal 
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NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: SIMONE APARECIDA DA CRUZ – CPF: 297.856.818-66 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 06/02/2014, e; firmado 
Aditivo Contratual em 06/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
22 da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 16/09/2018, 16/10/2018, 16/11/2018, 
16/01/2019, 16/02/2019 e 16/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 
Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida 
baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/0/2019 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: GABRIEL GUSTAVO DA CRUZ – CPF: 048.366.061-28 

LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro  em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 06/02/2014, e; firmado 
Aditivo Contratual em 06/08/2018, na qualidade de compromissário comprador do LOTE 
22 da QUADRA 13 do JARDIM PORTINARI em SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria 
encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas contratuais, contando com 
prestações vencidas referentes aos vencimentos 16/09/2018, 16/10/2018, 16/11/2018, 
16/01/2019, 16/02/2019 e 16/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a 
efetuar o pagamento das parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo 
pagamento, e ainda eventuais débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) 
dias contados a partir do recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer 
contato através do e-mail atraso1@ghfnet.com.br  ou por telefone (43) 3373-7979 ou 
compareça(m) na Av. Candido Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI,  nesta 
cidade de Sinop, Estado do Mato Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário 
para o respectivo pagamento. Fica desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), 
eventualmente, estiver em posse de boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, 
nenhum pagamento parcial deverá ser realizado, pois somente a quitação integral do 
débito corresponderá ao cumprimento da obrigação contratual e evitará a resolução por 
inadimplência. Decorrido o prazo acima, Vossa Senhoria restará constituída em mora e 
em virtude do inadimplemento do contrato serão tomadas as medidas jurídicas e ou 
judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe despesas contratuais, sem prejuízo das 
sanções legais previstas, facultando à NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do 
contrato ou a execução do saldo atualizado da dívida, incidindo para ambos os casos 
custas processuais e honorários advocatícios, tudo de acordo com o disposto pela Lei 
Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo Urbano), com alterações dadas pela 
Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e 
Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha 
efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante para que se proceda com a devida 
baixa e regularização da pendência, desconsiderando esta. Era o que havia para notificar. 
SINOP/MT, 29 de Março de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA  

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/06/2019. 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL 
 

NOTIFICADO: JOSE ORLANDO GOMES DE LEMOS – CPF: 972.838.783-00 
 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, estabelecida na Rua 
Rui Barbosa, nº 567, 7º andar, sala 704, Centro em Santo Antônio da Platina/PR, inscrita 
no CNPJ/MF sob nº 07.267.254/0001-10, através de seu representante legal que ao final 
assina, serve-se da presente para NOTIFICÁ-LO, expondo o quanto segue: Consta que 
Vossa Senhoria é titular de Contrato Particular de Compromisso de Venda e Compra de 
Imóvel Urbano em Loteamento firmado com a NOTIFICANTE em 04/11/2011, na qualidade 
de compromissário comprador do LOTE 22 da QUADRA 14 do JARDIM VENEZA em 
SINOP/MT. Todavia Vossa Senhoria encontra-se em atraso com o pagamento das parcelas 
contratuais, contando com prestações vencidas referentes aos vencimentos 05/07/2018, 
05/08/2018, 05/09/2018, 05/10/2018, 05/11/2018, 05/12/2018, 05/01/2019, 05/02/2019 e 
05/03/2019. Assim sendo, fica Vossa Senhoria Notificada a efetuar o pagamento das 
parcelas em atraso e as que se vencerem até o efetivo pagamento, e ainda eventuais 
débitos de IPTU, impreterivelmente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir do 
recebimento desta notificação, devendo, para tanto, fazer contato através do e-mail 
atraso1@ghfnet.com.br ou por telefone (43) 3373-7979 ou compareça(m) na Av. Candido 
Portinari Qd.03 Lt.02 cx. postal 577 JD.PORTINARI, nesta cidade de Sinop, Estado do Mato 
Grosso, cep 78550-406 para solicitar o boleto bancário para o respectivo pagamento. Fica 
desde já esclarecido que se Vossa(s) Senhoria(s), eventualmente, estiver em posse de 
boletos e/ou carnês com parcelas já vencidas, nenhum pagamento parcial deverá ser 
realizado, pois somente a quitação integral do débito corresponderá ao cumprimento da 
obrigação contratual e evitará a resolução por inadimplência. Decorrido o prazo acima, 
Vossa Senhoria restará constituída em mora e em virtude do inadimplemento do contrato 
serão tomadas as medidas jurídicas e ou judiciais aplicáveis à espécie, acarretando-lhe 
despesas contratuais, sem prejuízo das sanções legais previstas, facultando à 
NOTIFICANTE optar por pleitear a resolução do contrato ou a execução do saldo atualizado 
da dívida, incidindo para ambos os casos custas processuais e honorários advocatícios, 
tudo de acordo com o disposto pela Lei Federal nº 6.766/79 (Lei do Parcelamento do Solo 
Urbano), com alterações dadas pela Lei Federal nº 13.786/2018, bem como pela Lei 
Federal nº 10.406/2002 (Código Civil) e Lei Federal nº 13.105/2015 (Código de Processo 
Civil). Acaso Vossa Senhoria tenha efetuado o pagamento, favor demonstrar à Notificante 
para que se proceda com a devida baixa e regularização da pendência, desconsiderando 
esta. Era o que havia para notificar. SINOP/MT, 01 de 
Abril de 2019. 

_____________________________________________________ 
LOTEADORA ASSAI S/S LTDA 

Henrique Favoretto Oliveira CPF/MF 004.466.019-77 
E/OU Carlos Rafael Menegazo – OAB/PR 48.017 

03,04,05/06/2019. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 048/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada, julgada no dia 28 de Maio 2019, com 
início às 08:00, tendo como objeto contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços com fornecimento de peças 
para manutenção dos equipamentos hospitalares, fisioterápicos 
psicológicos e odontológicos das unidades de saúde da secretaria de 
saúde. Das quais foram vencedoras as empresas: Lotes 001, 002, 003 
e 004, para a empresa ZARDO MANUTENCAO E ASSISTENCIA 
TECNICA ODONTO HOSPITALAR EIRELI inscrita no CNPJ sob o 
número 16.870.629/0001-22 no valor de R$ 374.371,00.
Nova Mutum - MT, 31 de Maio de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019

O Município de Sorriso – MT, informa aos interessados a continuidade 
do julgamento do procedimento licitatório de TOMADA DE PREÇOS Nº 
012/2019, tendo como objeto a “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE MICRO REVESTIMENTO 
ASFÁLTICO EM VIAS URBANAS, CONFORME MEMORIAL, 
PROJETOS, PLANILHAS E DOCUMENTOS ANEXO”. A realizar-se-á 
no dia 06 DE JUNHO DE 2019, às 08:00 horas (Horário da Cidade de 
Sorriso – MT), na Sala de Licitações da Prefeitura de Sorriso – MT. 
Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão 
Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em horário normal de 
expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do telefone (66) 3545-
4700.

Miraldo Gomes de Souza
Comissão Permanente de Licitação

JULGAMENTO DE RECURSO
LICITAÇÃO DE REFERÊNCIA

TOMADA DE PREÇOS N° 012/2019
Empresas que apresentaram Recursos: TECNIKA CONSTRUÇÕES E 
LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA – ME. VITURINO 
PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM EIRELI. Empresas que 
apresentaram Contrarrazões: THAÍS SALTON GNOATO – EPP. DA 
DECISÃO Ante ao exposto, forte em todas as argumentações supra, 
DECIDIMOS: CONHECER os recursos interpostos pelas empresas 
TECNIKA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA 
– ME E VITURINO PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLNAGEM EIRELI, 
bem como, as contrarrazões de recurso interposta pela empresa 
THAÍS SALTON GNOATO – EPP, por serem todas tempestivas; NO 
MÉRITO, a fim de, garantir os princípios norteadores da administração 
públ ica,  em espec ia l  o  da lega l idade,  JULGA-SE pela 
IMPROCEDÊNCIA dos pedidos recursais mantendo a INABILITAÇÃO 
das empresas TECNIKA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS LTDA – ME E VITURINO PAVIMENTAÇÃO E 
TERRAPLNAGEM EIRELI, tendo em vista que, ambas descumpriram 
as regas previamente estabelecidas no instrumento convocatório; 
Publique-se, Registre-se e Intime-se.

Ari Genésio Lafin - Prefeito Municipal
Miraldo Gomes de Souza

Presidente da C.P.L - Prefeitura Municipal de Sorriso – MT



Sinop e Palmas empataram; Galo se complicou na classificação 
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Após três empates, Sinop faz
jogo de ‘6 pontos’ em Corumbá
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O Sinop FC começou 
muito bem a Série D, ven-
cendo o Iporá-GO fora de 
casa por 2 a 0 e manteve a 
liderança nas duas rodadas 
seguintes, mesmo empatan-
do ambas partidas. Porém, 
no último fim de semana, um 
terceiro empate consecutivo, 
diante do Palmas-TO, soma-
do à combinação de resul-
tados, fez a equipe cair para 
a segunda posição e se ver 
ameaçada na classificação da 
Chave A10.

Isso porque o Iporá as-
sumiu a liderança isolada 
com 7 pontos, enquanto o 
Sinop tem 6. Adversário des-
te fim de semana, o Corum-
baense-MS tem 4, seguido 
pelo Palmas, com 3. A equipe 
goiana garante a classifica-
ção com uma vitória. Se isso 
acontecer, o Galo também 
fica próximo da classifica-
ção caso vença. Vale lembrar 
que somente os líderes das 17 
chaves garantem a vaga dire-
ta. Os 15 melhores segundos 
colocados também avançam, 
enquanto os 2 piores vices fi-
cam pelo caminho.

Em contrapartida, a 
partida tem peso por conta 
da pontuação. “Torna-se um 
jogo de seis pontos, como se 

diz na gíria do futebol, por-
que o Sinop não pode perder 
esse jogo, do contrário, não 
só será ultrapassado pelo ri-
val, como também fica ame-
açadíssimo de não avançar 
à segunda fase, o que seria 
uma catástrofe considerando 
o bom início de campeonato 
que a equipe teve”, destaca o 
jornalista esportivo Clemer-
son Mendes.

A partida entre Corum-
baense e Sinop será realizada 
neste sábado (1º), às 18h, no 
Estádio Arthur Marinho, em 
Corumbá. O técnico Gianni 
Freitas terá três desfalques. 
O volante Luan cumpre sus-
pensão, enquanto o volante 
Dourado e o atacante Elder 
Jr. estão no departamento 
médico.

UNIÃO
RONDONÓPOLIS
Em outra chave bastan-

te equilibrada, a A11, o União 
Rondonópolis recebe no Es-
tádio Luthero Lopes o Ope-
rário-MS. O Colorado está na 
segunda posição com 6 pon-
tos, atrás do Patrocinense-
-MG, que tem 7, e na frente 
de Anapolina-GO e do Ope-
rário, que têm 5 e 4 pontos, 
respectivamente. Se vencer, 
o União praticamente asse-
gura sua classificação. O jogo 
será neste sábado, às 18h.

SÉRIE D | Galo tropeçou, perdeu a liderança e agora tenta se manter vivo contra o 3º colocado da chave
Foto: Divulgação

TRISTE ROTINA!

São Paulo é time da Série A com
mais eliminações nesta década

PALMEIRAS

Mesmo saindo no intervalo,
Lucas Lima recebe elogios

GRINGOS

Uribe é o 11º 
colombiano a vestir 
a camisa do SantosFoto: ale vianna

Foto: Divulgação

Divulgação

Borja, em jogo contra o São Paulo pela semifinal da Libertadores 

Igual na foto: Lucas Lima segue desfocado no Verdão Uribe: 11º colombiano a vestir o manto santista 

DA REPORTAGEM

A assombração do ma-
ta-mata voltou a assolar o 
São Paulo. O Tricolor caiu 
nas oitavas da Copa do Brasil 
para o Bahia na quarta-feira 
e chegou a 25 eliminações 
nesta década - o maior nú-
mero entre todos os times 
da Série A.Chama a atenção 
a quantidade alta de quedas 
em torneios internacionais: 
foram nove, maior número 
do período. A mais recente 
foi uma das mais marcantes 
para o Talleres, na segunda 
fase da Libertadores. Outra 
queda que vale mencionar 
foi para o Atlético Nacional, 
na semifinal do torneio con-
tinental, em 2016. Naquela 
oportunidade, o colombia-
no Borja, atualmente no 
Palmeiras, marcou os qua-
tro gols que deixaram o São 
Paulo para trás.

O desempenho ruim é 
reflexo no número de títulos 
do clube nos últimos anos. O 
jejum pode completar sete 
anos ao fim desta tempora-
da. O último caneco oficial 
levantado foi o da Sul-Ame-
ricana de 2012 sobre o Tigre, 
da Argentina. A seca é ainda 
maior no Paulistão, compe-
tição que o São Paulo não 
ganha desde 2005.

Outro time que tem en-
frentado seguidas elimina-

DA REPORTAGEM

O torcedor do Palmei-
ras pode ter estranhado a 
substituição de Lucas Lima 
contra o Sampaio Corrêa 
ainda no intervalo, uma vez 
que o meia vinha tendo boa 
atuação e havia iniciado a jo-
gada do primeiro gol do Ver-
dão, mas o técnico Luiz Feli-
pe Scolari justificou a opção.

“O Lucas Lima saiu? 
Sim, saiu. As pessoas não se 
dão conta, tínhamos dois jo-
gadores de meio-campo com 
amarelo. A atuação do Lucas 
Lima foi muito boa, foi es-
petacular nos últimos três 
jogos no sentido de equipe. 
Os passes que ele dá, mui-
tas vezes acontece o gol. São 

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O atacante Fernando 
Uribe foi apresentado pelo 
Santos e se tornou o 11º co-
lombiano a vestir a camisa 
do clube. Atualmente, além 
do recém-chegado, o elen-
co do Peixe ainda conta com 
Copete e Felipe Aguilar entre 
os jogadores do país.

Uribe chega ao San-
tos com o sonho de deixar 
sua marca no clube. Em sua 
coletiva de apresentação, o 
atacante ressaltou a história 
do Peixe e se disse honrado 
em defender a equipe da Vila 
Belmiro.

“Esse é meu desejo, 
fazer coisas boas e ser um 
colombiano a mais nessa 
história importante de um 
time como o Santos. Chegar 
em um time como o Santos 
é uma honra. Estou muito 
feliz de fazer parte dessa his-
tória”.

O primeiro jogador co-
lombiano a vestir a camisa 
do Santos foi o atacante Usu-
riaga, que chegou em 1996. 
Desde então, o Santos teve 
Aristizábal, Rincón, Henao, 

ções também é tricolor, mas 
do Rio de Janeiro. O Flumi-
nense não conquista um títu-
lo desde abril de 2016, quan-
do foi campeão da Primeira 
Liga sobre o Athletico-PR. 
Na década, o Flu já totaliza 
20 no período. As elimina-
ções nas semis da Copa do 
Brasil de 2015 para o Pal-

números, às vezes, que va-
mos acrescentar. Quem deu 
o passe para começar o gol”, 
afirmou Felipão.Os amarela-
dos citados pelo comandante 
eram Dudu e Felipe Melo, e 
na vaga de Lucas Lima, Gus-
tavo Scarpa foi o escolhido. 
Apesar de ter iniciado a jo-
gada do primeiro gol pales-
trino, o camisa 20 segue sem 
ter dado nenhuma assistên-
cia ou ter marcado um gol 
nesta temporada. Agora, a 
equipe de Luiz Felipe Scola-
ri aguarda o sorteio da CBF 
para conhecer seu adversá-
rio das quartas de final. Nes-
te domingo, o compromisso 
será contra a Chapecoense, 
na Arena Condá, pelo Cam-
peonato Brasileiro.

Molina, Renteria, Valencia, 
Copete, Vladimir Hernán-
dez, Aguilar e, agora, Uribe.

Os colombianos que 
tiveram mais destaque no 
Santos foram Molina, que fi-
cou no clube nas temporadas 
de 2008 e 2009, e Copete, 
que chegou em 2016 e segue 
no elenco santista. No tempo 
em que ficou no Santos, Mo-
lina conquistou o carinho da 
torcida por sua raça dentro 
de campo e por sua canhota. 
Em 78 partidas, o meia mar-
cou 17 gols com a camisa do 
Peixe.

Já Copete, mesmo que 
questionado por parte da 
torcida, é o colombiano com 
mais jogos pelo Santos e, de 
quebra, é o artilheiro estran-
geiro do clube. Nenhum ou-
tro gringo balançou mais as 
redes com a camisa do Peixe 
que o camisa 16. Ao todo, são 
134 partidas e 26 gols.

Atualmente, Copete 
está fora dos planos do téc-
nico Jorge Sampaoli. No co-
meço do ano, ele chegou a 
se tornar titular da lateral es-
querda do Santos, mas per-
deu espaço com as chegadas 
de Felipe Jonatan e Jorge.

meiras e da Sul-Americana 
de 2018 para o Athletico-PR 
são algumas das quedas im-
portantes da equipe carioca 
desde então.

Do outro lado estão 
Goiás e Santos, times com 
menos eliminações no perí-
odo. Cada um deixou uma 
competição mais cedo 11 

vezes. Pelo Peixe, uma dura 
queda ocorreu em 2012. A 
equipe comandada por Mu-
ricy Ramalho ficou próxima 
do bicampeonato da Liber-
tadores, mas deixou mais 
cedo a competição ao ser ba-
tida pelo rival Corinthians, 
que viria a ser o campeão 
daquela edição.



Diário do Estado Estado de Mato Grosso, 01 a 03 de junho de 2019 07 | CIDADES | www.diariodoestadomt.com.br

Operação Ordem Pública foi lançada na manhã de quinta-feira 

Operação conta com mais 
de 100 agentes e 27 viaturas
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Com o emprego de 112 
pessoas, entre policiais, 
agentes e demais integran-
tes das forças de segurança 
e parceiros, foi deflagrada 
a Operação Integrada Or-
dem Pública, na quinta-
-feira (30), em Sinop. Além 
disso, as atividades contam 
com apoio de 27 viaturas e 
um helicóptero.

Coordenada pela Adjunta 
de Integração Operacional 
da Secretaria de Estado de 
Segurança Pública (Sesp-
-MT), a ação visou com-
bater a criminalidade na 
cidade em várias frentes, 
especialmente atos ilícitos 
cometidos por pessoas que 
tenham relação com fac-
ções criminosas.

Ao longo de todo o dia, 
foram feitos bloqueios com 
abordagens policiais, fis-
calizações de trânsito e de 
comércios, além de pintu-
ras nos muros que foram 
pichados em apologia ao 
crime. O trabalho teve se-
quência nesta sexta (31).

Logo no início da manhã, 
a Polícia Civil cumpriu cin-
co mandados de busca e 
apreensão e prendeu duas 
pessoas. De acordo com o 
delegado regional de Si-
nop, Braulio Junqueira, isso 
é resultado da ação em con-
junto. “O mais importante 
de tudo isso é essa integra-
ção que mostra a unidade 
entre as forças policiais no 
combate efetivo à crimina-
lidade, e demonstra que a 
população pode acreditar 
no nosso trabalho, pois es-
tamos prontos para prote-
ger os cidadãos”.

Para o tenente-coronel 
PM Cleberson Rodrigues, 
comandante adjunto do 
3° Comando Regional da 
Polícia Militar (PM-MT), 
o reforço do efetivo pro-
porcionado pelas ações 
integradas é fundamental. 
“Desta forma, conseguimos 
dar respostas mais rápidas 
e de maneira mais pontual 
à população, porque além 
da parte repressiva, temos 
o compartilhamento de 
informações e ideias que 
auxiliam o trabalho da in-

BALANÇO | Ação realizada em Sinop contou com o apoio de um helicóptero do Ciopaer
Foto: AssessoriA
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PERDERAM A PACIÊNCIA

Moradores consertam ponte
por conta própria em Tangará

AÇÃO CONJUNTA

Operação Ordem Pública dará
prêmio em concurso de redação

ILPF
Embrapa e Senar-MT
 mostram hoje tecnologias 
para o Vale do Xingu

Evento acontece neste sábado, em Serra Nova Dourada 

Evento será realizado durante o mês do meio ambiente

Incentivo aos alunos que participaram do concurso 

DA REPORTAGEM

Moradores do Assenta-
mento Rio Branco, perto do 
Assentamento Antônio Con-
selheiro, cansaram de espe-
rar por medidas do estado e 
da prefeitura e arrumaram 
uma ponte que liga Nova 
Olímpia e Tangará da Serra. 
“Essa ponte é limite de mu-
nicípio. Eu doei a madeira 
para fazer a ponte. 

Não passava nada, o 
pessoal da fazenda entregou 
pregos e fizemos o conserto. 
Prefeitura nenhuma mexe 
aqui, piorou o estado”, cri-
ticou o agricultor Sonismar 
Mariano da Costa. A ponte 
tem mais de 12 metros de 
cumprimento.

Sobre a ponte, a Secre-

ASSESSORIA 

DE IMPRENSA

Os alunos da Escola 
Municipal de Ensino Básico 
(EMEB) Armando Dias, no 
bairro Boa Esperança, em 
Sinop, participaram durante 
de um concurso de redação 
com o tema Segurança Pú-
blica. A ação faz parte da 7ª 
edição do projeto Bairro In-
tegrado, parte da Operação 
Integrada Ordem Pública, 
coordenada pela Secretaria 
de Estado de Segurança Pú-
blica, e conta com apoio da 
Secretaria de Educação de 
Sinop. Ao total, participaram 
750 alunos e seis deles serão 
premiados com um voo de 
helicóptero.

Os moradores da co-
munidade também estão 

DA REDAÇÃO

Neste sábado (1º), a par-
ceria entre Embrapa e Senar-
-MT promoverá o 13º dia de 
campo da integração lavou-
ra-pecuária-floresta no Vale 
do Xingu. O evento será na 
fazenda Planalto, em Serra 
Nova Dourada. Este será o 
primeiro evento nesta pro-
priedade, localizada na re-
gião nordeste.

O dia de campo terá 
três estações de campo. A 
primeira delas abordará as 
experiências com integração 
lavoura-pecuária na Fazenda 
Planalto e a estratégia nutri-
cional visando aumento de 

produtividade e lucrativida-
des, por meio do estudo de 
caso da Agropecuária Agro-
-Oeste. A segunda abordará 
a implantação e manejo de 
pastagens.

Na terceira estação se-
rão apresentados sistemas 
modernos de integração la-
voura-pecuária além de ser 
destacada a importância das 
análises de solos e plantas em 
sistemas agropecuários.

O dia de campo terá 
início às 8h, com credencia-
mento dos participantes e 
abertura. O evento é destina-
do a produtores rurais, técni-
cos, extensionistas e estudan-
tes da área de agrárias.taria de Infraestrutura (Sin-

fra) disse que os moradores 
precisam se organizar, se 
unir em associações e fazer 

inclusos na atividade e para 
estes, serão oferecidos aten-
dimentos da Defensoria Pú-

teligência”.
O Corpo de Bombeiros 

Militar realizou vistorias 
técnicas em estabelecimen-
tos comerciais e também 
atua na assistência necessá-
ria às forças policiais, com 
unidade de resgate, por 
exemplo. “O trabalho inte-
grado faz com que consiga-
mos melhores resultados, 
principalmente na redução 
dos índices criminais”, fri-
sou o comandante regional 
de Sinop e do 4º Batalhão 
do CBM-MT, coronel BM 
Giovani Eggers.

PARCERIA COM
A PREFEITURA
A Prefeitura foi parceira 

da operação, com a partici-
pação de agentes da Guarda 
Municipal e das Secreta-
rias de Ordem Pública e de 
Meio Ambiente e Desen-
volvimento Urbano. Com 
a segurança de policiais 
militares, os servidores da 
Prefeitura fizeram a pintura 
dos muros que continham 
nomes de facções e frases 
de apologia ao crime, em 
diversos bairros da cidade.

CORPO ENCONTRADO 
EM JACIARA...
O corpo de um homem, cujo identidade não 

foi divulgada, foi encontrado na última quarta (29), 
próximo ao Rio Tenente Amaral, em Jaciara. A ví-
tima estava seminua e apesar, de não ter o nome 
divulgado, a Polícia Militar informou que o homem 
era considerado desaparecido desde o dia 24 de 
maio. Embora estivesse em estado avançado de 
decomposição, as testemunhas que localizaram o 
corpo e avisaram a polícia, disseram que o homem 
tinha tatuagens. Vítima tinha dois ferimentos no 
corpo, mas até o momento, não se sabe o que cau-
sou esses ferimentos. Agentes da Perícia Oficial 
e Identificação Técnica (Politec) de Rondonópolis 
foram para Jaciara para fazer a identificação da 
vítima. O caso será investigado pela Polícia Civil.

AVELINOS EM 
ALTA FLORESTA...
A Secretaria Municipal de Agricul-

tura e Pecuária informa que estão abertas 
inscrições para a aquisição de alevinos. 
Poderão se inscrever pequenos produto-
res, que terão direito em até 1.000 alevi-
nos cada. Após a inscrição os produtores 
passarão por uma breve triagem, realizada 
com visita técnica na propriedade. A en-
trega dos alevinos terá início no dia 10 de 
junho. Anualmente a secretaria de Agri-
cultura e Pecuária disponibiliza a entrega 
de alevinos com um custo simbólico, em 
2018 foram entregues 40 mil alevinos, para 
este ano, serão entregues 100 mil alevinos 
das espécies Tambaqui e Tambatiga.

PEQUENOS PRODUTORES 
EM CLÁUDIA...
O projeto Selo de Origem desenvolvido 
pela prefeitura de Cláudia por meio da 
secretaria de Agricultura, está auxilian-
do pequenos produtores para que eles 
possam comercializar produtos com a 
qualidade e garantia. A ação conta com a 
participação de mais de cinco fabrican-
tes, que tiveram seus empreendimen-
tos ampliados. O executivo, juntamente 
com os idealizadores do projeto, concluiu 
mais uma etapa importante que fomenta 
e desenvolve a economia de Cláudia. Ini-
ciaram a distribuição de casas artesanais 
e banners referentes aos produtos cadas-
trados no Selo.

DivulGAção

blica; confecção de Boletins 
de Ocorrência; confecção de 
RG; emissão de CRLV e taxas 

veiculares; equipe de fisio-
terapeutas; corte de cabelo; 
entre outros.

a solicitação para o estado. 
Informou também que dessa 
forma fica mais fácil de con-
seguir as benfeitorias paras 

essas pontes. Disse que de 
qualquer forma a assessoria 
que vai passar a situação para 
a Secretaria de Obras.
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Reunião que definiu a mobilização 

Hospital de Câncer fará campanha 
de prevenção em Colíder
ASSESSORIA

DE IMPRENSA

O Hospital do Câncer de 
Mato Grosso (HCanMT), 
em parceria com a Prefei-
tura, Secretaria Municipal 
de Saúde e Sindicato Rural, 
realiza em Colíder nos dias 
16 e 17 de junho a Campa-
nha de Prevenção, que ofe-
recerá exames preventivos 
gratuitos de câncer de colo 
de útero, boca, próstata, 
mama e pele.

É importante lembrar 
que a campanha priorizará 
aquelas pessoas que apre-
sentem sinais ou sintomas 
suspeitos para câncer. Para 
terem acesso aos exames, 
os moradores interessa-
dos devem ir aos Postos de 
Saúde de Família (PSF) ou à 
unidade do Cesp para con-
sulta de triagem. O objetivo 
da campanha é possibilitar 
o diagnóstico precoce e en-
caminhar os casos suspeitos 
para tratamento.

A pedido do Sindicato 
Rural, a Prefeitura de Co-
líder mobilizará a comu-
nidade rural. Em reunião 
nesta terça-feira (28.05) 
com o presidente Edimil-
son Belarmino, o empre-
sário rural Luiz Antonio 
Pavoni e o secretário de 
Desenvolvimento Econô-
mico, Ronaldo Vinha, o 
prefeito Noboru Tomiyoshi 
informou que os morado-
res do campo podem parti-
cipar da triagem durante o 
Mutirão Rural na comuni-
dade Sol Nascente, no dia 6 
de junho.

“Queremos aproveitar 
essa oportunidade para 

SAÚDE | Interessados devem fazer exames de triagem nos postos de saúde e no Mutirão Rural
Foto: AssessoriA de imprensA

atender os moradores e 
trabalhadores do campo. 
Nesse mutirão, nós iremos 
promover a triagem dos 
moradores rurais e atender 
aquelas pessoas que mais 
precisam desses exames 
que serão ofertados pelo 
Hospital do Câncer nos dias 
16 e 17 de junho em Colíder. 
Queremos contribuir com 
essa preocupação que a di-
retoria do Sindicato Rural 
tem com a saúde da popu-
lação do campo”, enfatiza 
Noboru.

O presidente do Sindi-
cato Rural, Edimilson Be-
larmino de Lima, diz que a 
iniciativa pretende atender 
as pessoas do meio rural, 
um público que tem mais 
dificuldade para acessar os 
serviços públicos de saúde. 
“Por isso, peço aos mora-
dores da comunidade para 
que aproveitem essa tria-
gem na comunidade Sol 
Nascente e garantir o aten-
dimento pela equipe do 
Hospital do Câncer, caso 
apresentem necessidade”.

Mara Lemos Martins, co-
ordenadora da Atenção Bá-
sica de Saúde, informa que 
as equipes da Secretaria 
Municipal de Saúde estarão 
disponíveis para a triagem 
durante o Mutirão Rural. “A 
gente pede às pessoas que 
apresentem sintomas ou 
que possuam casos de cân-
cer na família que nos pro-
curem para serem triados. 

No caso de identificação 
de sintomas de risco, esses 
pacientes serão encami-
nhados para os atendimen-
tos do Hospital do Câncer”, 
destaca a enfermeira.


