
Volkweis: novo presidente do Sindusmad

Mato Grosso 
terça-feira, 04 de junho de 2019
Ano I - Edição 63 - R$ 2,00 
Informações: 66 3535-1000

Manhã Tarde Noite Máx 33 | Mín 19

Depois de travar uma contenda com os professores da rede estadual de ensino que querem que Governo Estadual pague seus reajustes, o governador Mauro 
Mendes inicia um novo entrave. Dessa vez é com os produtores do ramo do agronegócio que exigem a extinção do Fethab do Milho.    Página -3

EMBRÓGLIO A VISTA?

Mendes endurece jogo contra
empresários do agronegócio

2019-2021

Parceria 
garante
cerco 
virtual
A Rota do Oeste e a Secre-
taria de Estado de Segu-
rança Pública iniciaram 
uma parceria para moni-
toramento em tempo real 
da BR-163 para combater 
a criminalidade. A medi-
da é realizada por meio 
de compartilhamento das 
imagens captadas pelas 
92 câmeras.            Página  - 7 

Na última quinta-feira, os associados ao Sindusmad elegeram sua nova diretoria, que atuará no 
biênio 2019-2021. Um total de 82 das 116 empresas aptas a participar do processo eletivo votou.

          Página -7

PARQUE FLORESTAL

SÉRIES B, C, D

Alimentar
animais é
prejudicial

Como foram
as equipes
do estado no
Brasileiro?

Em Sinop, o Parque 
Florestal é uma das opções de 
lazer dos moradores. Porém, do 
contato com diversos animais, 
surge um alerta. Muita gente 
alimenta os bichos, mas essa é 
uma prática incorreta, porque há 
restrições.

                           Página - 7

O fim de semana foi 
terrível aos mato-grossenses. O 
Cuiabá perdeu em casa na Série 
B, o Luverdense segue sem 
vencer, enquanto o Sinop foi 
atropelado e agora depende de 
um milagre para classificar, e o 
União Rondonópolis decide sua 
temporada na próxima rodada.
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De volta à fibra!
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decisão de voltar a assinar um serviço de 
conexão fixa.

Escolhi a mesma empresa que me 
atendia tempos atrás, por já conhecer 
tanto o produto quanto o suporte. Entrei 
em contato, atualizei o cadastro já exis-

tente e exatos sete dias 
após o início do pro-
cesso estava navegan-
do em alta velocidade 
em casa.

Tudo deve ser con-
siderado. Tudo tem 
sua relação de custo e 
benefício. Se você não 
precisa de algo, não 
tem motivos para ficar 

pagando. Se precisa, tem que “encarar” 
os custos e buscar o que é melhor. A vida 
está cada vez mais tecnológica e ter uma 
boa internet pode, em muitos momentos, 
fazer uma grande diferença.

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!
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Com a queda do Produto Interno Bruto no primei-
ro trimestre, consolidam-se projeções de mais um ano 
quase perdido. A alta esperada para 2019 já caminha para 
menos de 1%, pior até que as observadas nos dois anos an-
teriores. Desde o encerramento da recessão de 2014-16, a 
mais aguda depois da crise de 1981-83, a renda nacional 
por habitante permanece mais de 8% abaixo do patamar de 
2013. Nada menos de 28,4 milhões de brasileiros, quase um 
quarto da população em idade de trabalhar, estavam em 
situação de subutilização no período de três meses encer-
rado em abril, segundo dados divulgados na sexta (31) pelo 
IBGE. Além dos desempregados, estão nesse grupo os que 
buscam uma jornada maior e os desalentados, que já nem 
procuram ocupação.  O quadro sombrio se completa com 
a constatação do instituto de economia da Fundação Ge-
tulio Vargas, em estudo recente, de que a desigualdade no 
mercado de trabalho alcançou no primeiro trimestre deste 
2019 o maior nível em pelo menos sete anos. Desde o final 
de 2015, a renda dos 40% mais pobres caiu 22%, enquanto a 
dos 10% situados no topo da pirâmide subiu 3,3%. 

Compreende-se, assim, que a letargia do crescimento 
econômico reacenda a desesperança e traga novas deman-
das por soluções emergenciais, por vezes perigosas.  Natu-
ralmente há o que fazer no curto prazo —uma ideia que se 
aventa é nova liberação de recursos das contas do FGTS. 
O debate sobre cortes adicionais dos juros do Banco Cen-
tral ficou comprometido pela alta recente das cotações do 
dólar, com risco inflacionário. Cumpre resistir a clamores 
por medidas de fácil apelo político, como maior interven-
ção estatal e ampliação dos gastos públicos. Incorrer nos 
mesmos erros que resultaram na situação atual não consti-
tui uma agenda promissora. Resgatar o país da estagnação, 
ao contrário, demanda reformas de grande envergadura, 
que possam de fato alterar o padrão de funcionamento 
da economia.  A mudança na Previdência é apenas a mais 
urgente, a fim de restaurar a perspectiva de solvência do 
Estado —e liberar, ao longo do tempo, preciosos recursos 
para educação, saúde, saneamento, segurança e infraestru-
tura. Tais aportes, se bem aplicados, poderão quebrar os 
mecanismos que reproduzem a pobreza e a desigualdade.  
Um redesenho do sistema tributário, além de reduzir cus-
tos e burocracia, deve concorrer para uma taxação mais 
progressiva da renda. Maior abertura ao comércio inter-
nacional e mudanças regulatórias para desmontar oligo-
pólios reforçariam a produtividade, com ganhos sociais 
inatingíveis apenas com políticas distributivas.  É sempre 
difícil aprovar reformas, sobretudo num quadro de es-
cassez, quando os setores beneficiados se entrincheiram. 
Entretanto ficaram para trás os tempos em que algum 
crescimento econômico e farto gasto público permitiam 
escamotear distorções do status quo.

Editorial

Cuidado com o vão

Ranking dos Políticos - Facebook

e aquelas que se enquadram em seus 
termos, mesmo que moralmente inde-
vidos e transferem muito para pouco e 
deixam pouco para muitos. Caso óbvio 

das diferenças entre as aposentadorias da 
cidadania comum em relação aos benefi-
ciários dos três poderes da República.

Quer outro exemplo, vamos à prerroga-
tiva especial para funcionário público de 
qualquer instância ter seu salário imedia-
tamente aumentado ao concluir qualquer 
pós-graduação, são os adicionais de qua-
lificação e ações de treinamento, o melhor 
de tudo é que são cumulativos, enquanto 
que no serviço privado este esforço per-
mite apenas sua melhor preparação para 
enfrentar a concorrência.

Sempre ouço, leio e vejo pessoas se re-
ferirem a tais diferenças como devidas 
porque são fruto de seus esforços para 
consegui-las. Não há como discordar do 
mérito de qualquer esforço para torná-lo 
um benefício. A questão não está no mé-
rito, muito menos na justa conquista, esta 
na desproporcionalidade entre direitos 
adquiridos quando olhamos o todo e não 
as partes separadamente.

Nada, absolutamente nada justifica es-
sas gritantes diferenças, nem a manipu-
lação da Justiça que as permitiu mesmo 
ciente de tamanha e injusta discrepância.

A César o que é de César, foi assim que 
Jesus respondeu aos que o questionaram 
sobre o direito à moeda em suas mãos. A 
frase estabelece a verdade sobre o que é 
justo, o que é injusto e a importância de 
saber a diferença entre as duas circuns-
tâncias.

MARCELO AUGUSTO PORTOCARRE-
RO É ENGENHEIRO CIVIL

O corporativismo político

LONGE DO NINHO
Totalmente afastado das discussões do 

PSDB em Mato Grosso, mesmo sendo mem-
bro da Executiva Estadual eleita em maio, 
o ex-deputado federal Nilson Leitão com-
pareceu a convenção nacional do partido, 
em Brasília, que elegeu o ex-ministro Bru-
no Araújo (PSDB-PE) para presidir a sigla 
em âmbito nacional. Leitão está ausente 
das discussões políticas no partido desde 
o revés que teve nas urnas na tentativa de 
se eleger para Senador em 2018, eleição que 
amargou o 5° lugar entre 11 candidatos.

PRESIDENTE BOLIVIANO
Em seu Twitter oficial, o presidente da 

Bolívia Evo Morales comemorou a assina-
tura do memorando de intenções assinado 
com Mato Grosso na semana passada, que 
visa a comercialização de gás e ureia e cha-
mou o governador Mauro Mendes (DEM) de 
irmão, publicando também uma foto ao lado 
dele. “Vamos promover a exportação de GLP, 
GNP e ureia para o estado de Mato Grosso e 
também estamos trabalhando para melho-
rar o intercâmbio comercial em outras áre-
as”, disse o comandante do país vizinho.

NOVAS SEGUIDORAS
Em encontros do PSL no interior do estado 

durante a semana passada, a senadora Selma 
Arruda serviu como estímulo para atrair mais 
mulheres ao partido, que se sentiram motiva-
das a entrar na política com a presença da 
parlamentar. Vice-presidente da sigla em MT, 
a própria senadora assinou a ficha de filiação 
de dezenas de mulheres em Cuiabá, Várzea 
Grande e Primavera do Leste. Nesta mesma 
semana, Selma participou de encontro com 
o presidente Jair Bolsonaro para apresentar a 
nova diretoria do PSL Mulher Nacional.

Um jovem morreu domingo (2) depois que sofreu um acidente na BR-158, 
em Água Boa. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o acidente 
ocorreu por volta do meio-dia no km 555. O rapaz, 25 anos, pilotava uma moto-
cicleta que bateu de frente com uma carreta. A motocicleta ainda pegou fogo 
depois da colisão com a carreta.

Sempre que for assinar um serviço de internet busque 
informações sobre os planos, taxa de assinatura e, 
claro, pesquise a satisfação dos usuários. Não adianta 
nada contratar algo com promessas extremamente 
atraentes se o serviço deixar a desejar. Pesquisar o 
mercado é sempre muito importante.

CLIC 
FINAL 
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MARCELO AUGUSTO 
PORTOCARRERO

A coisa toda se dá porque o presidente 
eleito se posicionou desde o princípio 
e dentre outras coisas contra um certo 
rito processual das duas casas do 
Legislativo

O corporativismo político é endêmico 
e tão antigo quanto a posição daqueles 
que insistem em colocar seus planos e 
interesses a frente dos problemas brasi-
leiros.

Bolsonaro foi eleito Presidente da Re-
pública e imediatamente também elei-
to desafeto número um dos políticos à 
moda antiga, aquela das repúblicas das 
bananas, onde tudo se tira do povo, em 
nome do povo, só que para eles mesmos 
e seus parceiros. E olha que de parceiros 
podemos elencar uma penca de outros 
beneficiários do erário público, desde o 
próprio legislativo, apadrinhados, em-
presas, passando pelo executivo e alcan-
çando os píncaros do judiciário.

A coisa toda se dá porque o presidente 
eleito se posicionou desde o princípio e 
dentre outras coisas contra um certo rito 
processual das duas casas do Legislati-
vo, aquele que trata das matérias que se 
destinam a brindar seus membros com 
propostas que se traduzem em benesses.

Se contestadas, cabe ao Judiciário, 
sempre parceiro nesses assuntos, chan-
celá-las mesmo quando eivadas das mais 
descabidas justificativas, sempre alegan-
do a égide da independência dos poderes 
uma vez que delas também se beneficia 
através de uma espécie de osmose vin-
culativa por eles institucionalizada para 
os três poderes, a qual permite se imis-
cuam em cascata por todas as instâncias 
nacionais.Já a nós cabe pagá-los calados, 
são leis e decretos constitucionalizados, 
portanto direitos adquiridos por aqueles 

IMAGEM DO DIA

“A mudança na Previdência é apenas a 
mais urgente, a fim de restaurar a pers-
pectiva de solvência do Estado

“

 www.diariodoestadomt.com.br

ASSINATURAS

Sinop - R$ 600,00 anual
Outras cidades - R$ 800,00 anual

66 9 9984-4633 
66 9 9994-3338

Tempos atrás cancelei minha internet 
via fibra optica, passando a utilizar apenas 
os pacotes das linhas móveis. Com velo-
cidade e quantidade “de sobra” passava o 
mês sem qualquer preocupação, fazendo 
uma baita economia.

Quando des-
liguei a conexão 
fixa tinha em 
mente que, em 
caso de necessi-
dade, poderia me 
ver “obrigado” a 
fazer nova assi-
natura. O tempo 
passou e isso 
acabou por acon-
tecer.

Não estou dizendo que minha conexão 
móvel deixou de suprir minhas necessida-
des. É evidente que, quando estou em casa, 
meu uso acaba sendo reduzido. Mas uma 
mudança de endereço, mesmo no centro 
da cidade, fez com que o sinal, tanto de 
dados quanto de voz, ficasse instável, tan-
gendo ao impossível de utilizar, em vários 
pontos do imóvel.

Levei a situação em frente por algum 
tempo, mas confesso que não estava sa-
tisfeito. Bastou que a necessidade ficasse 
um pouco maior para que eu tomasse a 
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Gerador solar contribui para redução da conta 

Presidente anunciou que aumentará validade de carteira

Foto: AssessoriA CNte

Foto: MArCello CAsAl Jr.

5 pontos são destaques nas novas regras 

Foto: DivulgAção

NOVAS REGRAS
Beneficiários de planos
de saúde coletivos 
podem fazer portabilidade
AGÊNCIA

BRASIL

Entraram em vigor 
ontem (3) as novas regras 
para portabilidade de pla-
nos de saúde, que incluem 
os beneficiários de contra-
tos coletivos empresariais 
na possibilidade de troca de 
operadora, sem a necessida-
de de cumprir novo prazo 
de carência para utilizar os 
serviços médicos. A determi-
nação da Agência Nacional 
de Saúde Suplementar (ANS) 
está na Resolução Norma-
tiva 438, que foi publicada 
em dezembro pela agência 
reguladora. Outra mudan-
ça é a extinção da “janela” 
para a troca de plano, ou 
seja, um prazo determinado 
pela operadora para fazer 
a mudança.A ANS também 
retirou a necessidade da co-
bertura entre os planos an-
tigo e novo serem compatí-
veis para fazer a migração, 
abrindo a possibilidade para 
a contratação de coberturas 
mais amplas, mas mantendo 
a faixa de preço na maioria 
dos casos. Com isso, o con-
sumidor só precisa cumprir a 
carência dos serviços a mais 
que o novo plano oferecer. O 
guia de compatibilidade de 

preços está disponível no site 
da agência.

Segundo o diretor de 
Normas e Habilitação dos 
Produtos da ANS, Rogério 
Scarabel, a concessão desse 
benefício para consumido-
res de planos empresariais 
era uma demanda impor-
tante na regulação do setor, 
já que a modalidade repre-
senta quase 70% do mercado. 
“A portabilidade de carências 
passa a ser um direito efetivo 
de todo consumidor de pla-
nos de saúde e vai ser mais 
representativa no mercado”.

Foram mantidos na 
norma os prazos de perma-
nência para fazer a porta-
bilidade, com um mínimo 
de dois anos no plano de 
origem para solicitar a mu-
dança pela primeira vez e de 
um ano para novas portabi-
lidades. As exceções ocorrem 
no caso do beneficiário ter 
cumprido cobertura parcial 
temporária, com o prazo 
mínimo passando para três 
anos, e em caso de amplia-
ção da cobertura, o prazo 
mínimo de permanência no 
plano de origem será de dois 
anos. As principais informa-
ções foram reunidas em uma 
cartilha disponível no site da 
ANS.

DIVULGAÇÃO

EMANUEL E 
QUEM?

Pelo menos três partidos, fora o MDB do 
prefeito Emanuel Pinheiro, já estão pré-acor-
dados para apoiar o projeto de reeleição em 
Cuiabá. Primeiro, o PV anunciou que estará 
com o prefeito e que deseja, inclusive, indi-
car o secretário de Serviços Urbanos José 
Roberto Stopa como vice da chapa. Depois, 
o PTB, que também integra a administração, 
avisou que também irá brigar para compor a 
majoritária e fala até em resgatar para o par-
tido o atual vice Niuan Ribeiro, que foi para o 
PSD. Agora, o PP entrou na pré-disputa para 
vice de Emanuel e sugere o nome do ex-vere-
ador e hoje deputado Paulo Araújo.

VOLTOU COM 
MISSÃO...

O presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Eduardo Botelho (DEM), retornou às 
atividades legislativas nesta segunda-feira (3). 
Ele estava afastado das funções desde abril, 
quando pediu licença médica. Com o seu retor-
no, a deputada Janaina Riva (MDB), que coman-
dava a Casa de Leis, volta a ser vice-presidente. 
Já o deputado Toninho de Souza (PSD), suplente 
de Botelho, deixa a Casa e volta para a Câmara 
de Cuiabá.  Logo em seu retorno, Botelho teve 
como principal tarefa intermediar as conver-
sas entre o Governo do Estado e o Sindicato dos 
Trabalhadores do Ensino Público (Sintep), que 
deflagrou greve no início da última semana.

MEDEIROS 
VAI DISPUTAR...

A disputa pela Prefeitura de Rondonó-
polis em 2020 deve contar com a participa-
ção do ex-senador e deputado federal José 
Medeiros (Pode).  O parlamentar esteve reu-
nido com lideranças políticas de alguns par-
tidos no fim de semana e foi convencido a 
entrar na disputa pela prefeitura de Rondo-
nópolis.Medeiros estava reticente, mas se-
gundo informações foi convencido colocar o 
nome à disposição do partido. O deputado, 
no entanto, não quer divulgar neste momen-
to, quais siglas participaram da reunião ava-
lizando seu nome para tentar ser prefeito da 
terceira maior cidade de Mato Grosso.

CONTA DE LUZ

Deputado quer isenção de ICMS 
para quem instalar gerador solar

CNH

Bolsonaro quer dobrar pontos 
para suspensão da habilitação

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Tramita na Assembleia 
Legislativa, o Projeto de Lei 
nº 534/2019, que altera a Lei 
Estadual nº 7.098/98, sobre 
normas referentes ao Im-
posto sobre Operações rela-
tivas à Circulação de Merca-
dorias e sobre Prestações de 
Serviços de Transporte Inte-
restadual e Intermunicipal e 
de Comunicação ICMS. Na 
prática, a medida isenta do 
ICMS a energia elétrica for-
necida pela distribuidora à 
unidade consumidora.

A proposta é de autoria 
do deputado estadual Silvio 
Fávero (PSL). Se aprovada, 
favorecerá quem aderir ao 
sistema de compensação de 
energia elétrica, os consu-

AGÊNCIA BRASIL

O presidente Jair Bol-
sonaro (PSL) confirmou que 
enviará, nos próximos dias, 
um Projeto de Lei ao Con-
gresso para aumentar a va-
lidade da Carteira Nacional 
de Habilitação (CNH) e do-
brar o limite de pontos para 
a suspensão do documento. 
No Twitter, ele escreveu que 
apresentará a proposta ainda 
esta semana.

“Nessa semana apre-
sentarei projeto de lei para: 
1 - Passar de 5 para 10 anos 
a validade da Carteira de 
Habilitação; 2 - Passar de 20 
para 40 pontos o limite para 
perder a CNH”, postou o pre-
sidente.

midores responsáveis por 
unidade consumidora com 
microgeração ou minige-
ração distribuída de ener-
gia solar fotovoltaica que se 
enquadre nas categorias de 
unidade consumidora inte-
grante de empreendimen-
to de múltiplas unidades 
consumidoras, assim como 
unidade consumidora ca-
racterizada como de geração 
compartilhada. 

Também se beneficia-
rá a unidade consumidora 
caracterizada como de auto-
consumo remoto.  

“O intuito é permitir o 
aperfeiçoamento da legis-
lação tributária estadual e 
o desenvolvimento do se-
tor de energias renováveis 
de pequena escala, gerando 
emprego e renda, além de 

A postagem veio acom-
panhada de um vídeo em 
que Bolsonaro elogiou o uso 
do Exército na recuperação 
da BR-163. 

Ele disse que a utiliza-
ção dos militares na rodovia 
é mais barata e fornece “mais 
confiança no trabalho”. Se-
gundo o presidente, o envol-
vimento dos militares redu-
ziu a pressão pela ocupação 
de cargos em comissão no 
Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transpor-
tes (Dnit).

No mesmo vídeo, o 
presidente disse estar enga-
jado em interromper a insta-
lação de radares eletrônicos 
nas rodovias federais. Ele 
declarou que o Ministério 

O governador Mauro Mendes, que deve manter Fethab Milho

Mendes endurece jogo contra
empresários do agronegócio
CLEMERSON MENDES

clemersonsm@msn.com

Depois de travar uma 
contenda com os professores 
da rede estadual de ensino 
que querem que Governo 
Estadual pague seus reajus-
tes, o governador Mauro 
Mendes (DEM), agora, ini-
cia um novo entrave. E esse 
é bastante delicado. Dessa 
vez é com os produtores do 
ramo do agronegócio que 
exigem a extinção do Fethab 
do milho.

Mendes sinaliza que 
não deve atender aos pedi-
dos dos líderes do setor do 
agronegócio. “Não tem a 
menor condição de atender. 
Fiquei de estudar os pedidos, 
mas não tem a menor condi-
ção de atender. Se o Estado 
hoje não consegue pagar as 
contas, como vou abrir mão 
de arrecadação?”, questio-
nou.

Na semana passada os 
líderes do agronegócio fize-
ram uma manifestação no 
Centro Político Administra-
tivo do governo e se encon-
traram com o governador, 
onde ouviram a não dispo-

sição de Mendes em atendê-
-los.

Além do fim do fundo, 
eles pedem a destinação de 
100% dos recursos arrecada-
dos pelo Fethab commodity 
(1 e 2) para transporte e ha-
bitação; apresentação das 
medidas que estão sendo 
tomadas para adequação do 
tamanho da máquina públi-
ca; e a desburocratização da 
Secretaria de Fazenda.

Essas reivindicações já 
haviam sendo expostas pelo 
presidente da Aprosoja, An-
tônio Galvan, ao Diário do 
Estado MT, quando relatou 
que a manutenção da taxa-
ção ao milho poderia acarre-
tar até mesmo em paralisa-
ção da produção do grão. 

De acordo com o go-
vernador, não há como o 
Estado abrir mão de uma ar-
recadação no momento em 
que precisa de caixa. Mendes 
ressaltou o fato de que, en-
quanto os produtores pedem 
a diminuição dos impos-
tos, de outro os servidores 
da Educação paralisaram as 
atividades pedindo aumen-
tos salariais. Ele afirmou que 
não deve atender a nenhum 

FETHAB MILHO | Governador diz não existir a menor chance de abrir mão do fundo de arrecadação 
Foto: AlAir ribeiro

contribuir para o desenvol-
vimento ambiental sustentá-
vel, colocando nosso estado 
nivelado com outros esta-
dos, especialmente o de Mi-

nas Gerais, que hoje lidera a 
geração de energia solar no 
Brasil com 22% de participa-
ção na produção nacional”, 
defendeu Fávero.

dos pedidos, ao menos por 
ora.

O democrata deve 

responder oficialmente os 
empresários na próxima 
semana. “Como eu não te-

nho condição de atender os 
professores, eu também não 
posso atender os produtores 

rurais reduzindo os impos-
tos neste momento”, com-
pletou.

da Infraestrutura tinha 8 mil 
processos para a instalação 
de radares que consumiriam 
R$ 1 bilhão em quatro anos. 

Bolsonaro declarou que a in-
terrupção na instalação dos 
radares representará um gol-
pe na indústria de multas.
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CHARGE DO DIA

Policiais voltam à Granja Comary 
para apurar vídeo íntimo
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Aos 34 anos, Flora 
Diegues morre após 
3 anos lutando contra 
câncer: ‘Talentosa’

Filha de Cacá Diegues, Flora morreu, aos 
34 anos, após passar 3 anos batalhando con-
tra um câncer no cérebro. A atriz, roteirista e 
diretora faleceu na manhã de domingo (02). 
A notícia foi confirmada pelo pai da artista, 
o cineastra da Academia Brasileira de Letras 
Cacá Diegues, em uma entrevista ao jornal “O 
Globo”. “Flora viveu intensamente, sempre se 
divertiu, lutou com muita coragem e alegria. 
Fez de tudo, escreveu, atuou, dirigiu. Gostava 
muito de viver”, garantiu o cineasta.  Após os 
famosos se despedirem da morte prematura 
de Gabriel Diniz, foi a vez dos artistas lamen-
tarem a o falecimento de Flora Diegues. Al-
guns famosos como Antonia Morais e Orlan-
do Morais mostraram o seu apoio nas redes 
sociais. Em seu perfil do Instagram, Wagner 
Santisteban fez uma homenagem a atriz ao 
compartilhar uma foto divertida com ela, que 
já contracenou com o ator nas telinhas. Na 
imagem, os dois apareciam rindo e fazendo 
caretas. “Sem palavras pra sua partida. Fize-
mos Pérsio e Bianca na novela ‘Além do Tem-
po’ e para sempre vou ter a memória da pes-
soa engraçada e talentosa. Muita luz e força 
para família”, pediu o artista.

TV  e Entretenimento

Policiais da Delegacia de Repressão a 
Crimes de Informática (DRCI) foram ao CT 
da seleção brasileira, em Teresópolis (RJ), 
no fim da manhã desta segunda-feira (3). 
Eles chegaram em uma viatura no momen-
to em que o técnico Tite concedia entrevis-
ta coletiva, e deixaram a Granja Comary no 
início da tarde.

Desde domingo (2), a delegacia especia-
lizada está investigando possível crime na 
divulgação de um vídeo do atacante Ney-
mar. Acusado de estupro, o jogador da sele-
ção brasileira publicou um vídeo nas redes 
sociais em que nega a acusação, ao mesmo 
tempo em que mostrava trechos de uma 
conversa e imagens da mulher que o acu-
sa. Desde o ano passado, é crime passível 
de prisão a divulgação de imagens íntimas 
sem consentimento das partes. O vídeo foi 
retirado do ar nesta madrugada. Nesta se-
gunda, os policiais chegaram e saíram da 
Granja sem dar declarações. Procurada, a 
assessoria de imprensa da Polícia Civil se 
limitou a informar que a DRCI “irá apurar 
suposta divulgação de vídeo por parte do 
jogador Neymar”. 

A declaração é a mesma dada pela po-
lícia no domingo, quando uma viatura da 
110ª DP (Teresópolis) também foi à Granja. 
A CBF disponibilizou assessoria jurídica 
à Neymar. O coordenador da seleção, Edu 
Gaspar, afirmou na manhã desta segunda 
que foi orientado a ficar “100% à disposição” 
para ajudar a resolver o caso “o mais rápido 
e da melhor maneira possível”.

Desde que a acusação de estupro contra 
Neymar veio à tona, no sábado, o tema é tra-
tado com muita discrição na Granja Coma-
ry. Ainda nesta segunda, o técnico Tite foi 
bombardeado com perguntas sobre o tema. 
Ele não fez uma defesa enfática do jogador, 
mas disse que não poderia julgá-lo.
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CLASSIFICADOS66 3535-1000
PUBLICAÇÕES OFICIAIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SALA COMERCIAL medindo 
aproximadamente 60 m² contendo: 
01 Banheiro social. Endereço: 
Avenida das Figueiras, nº 1646, 
Centro na cidade de Sinop/MT. 

“LABORATORIO DE ANÁLISES CLINICAS CELLA LTDA 
- EPP,  CNPJ nº 08.248.656/0003-00, torna público que 
requereu junto a SAMA/ Sorriso/MT, Licença de Operação 
(LO) para a atividade de: 86.40-2-02 - LABORATÓRIOS 
CLÍNICOS; empreendimento localizado na Av. Brasil, 2174, 
Santa Bárbara, Ed. Alliance Medical Center - Sala 04 Mun. 
de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA.”

M. DE ALMEIDA AUTO ELETRICA - ME, CNPJ 
33.680.930/0001-92, torna público que requereu junto a 
SAMA/SORRISO/MT, a LICENÇA DE OPERAÇÃO E AL-
TERAÇÃO DE RAZÃO SOCIAL,  pois anteriormente atua-
va neste endereço a empresa SOLANGE FRANCESCHINI 
& CIA LTDA – ME, para atividade de Serviços de manuten-
ção e reparação mecânica de veículos automotores, locali-
zada na Rua São José, N 1768, sala 01, Industrial 1 Etapa, 
Município de Sorriso/MT, não foi determinado EIA-RIMA. 
(TOP PROJETOS 3544-0266)

2JR IMOVEIS LTDA , CNPJ n° 30.839.514/0001-04 torna 
público que requereu junto à Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de SINOP/MT, 
as Licenças Ambientais – Modalidade: Licença Prévia (LP); 
Licença de Instalação (LI) e Licença de Operação (LO), 
para atividade: Fabricação de estruturas pré-moldados de 
concreto armado, localizada na Rua Jerusalém, N: 1699 – 
Bairro Loteamento Bom Jardim, município de SINOP-MT.

CLAUDEMIR PRESSER – CPF: 579.692.569-53, Loca-
lizado no município de SORRISO-MT, torna público que 
requereu junto a SEMA/MT, as Licença Prévia, Licença  de 
Instalação e Licença de Operação, com ramo de Atividade: 
ARMAZENAMENTO TEMPORARIO E COLETA DE RE-
SÍDUOS NÃO PERIGOSOS E RESÍDUOS PERIGOSOS; 
não foi determinado EIA-RIMA. (MR Eng. Ambiental e Seg. 
do Trabalho – Projetos Bombeiro) – Tel: (66) 99612-7413.

LEANDRO VIEIRA DOS SANTOS-06074094101  CNPJ: 
31.872.103/0001-75. Torna público que requereu a Prefei-
tura de Sinop/Secretaria Municipal de Meio Ambiente e De-
senvolvimento Sustentável - SDS, a Licença Prévia – L.P.; 
Licença de Instalação – L.I. e Licença de Operação – L.O., 
para a atividade de Serviços de Manutenção e Reparação  
de motocicletas e motoneta – Central  Motos, em Sinop-MT. 
Não EIA/RIMA. 

LOURIVAL  TOMELIN CPF: 093.035.969-00. Torna público 
que requereu a Prefeitura de Sinop/Secretaria Municipal de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - SDS, a 
Renovação da Licença de Operação – L.O com  Alteração 
de Razão Social/Proprietário, para atividade de Armazena-
mento de Grãos - SILO na Fazenda Trevo, em Sinop-MT. 
Não EIA/RIMA. 

MADEIREIRA EL CAMINO EIRELI, CNPJ. 
26.538.462/0001-50. Torna público que requereu junto a 
SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente a Reno-
vação da Licença de Operação-LO de uma Serraria com 
Desdobramento e Beneficiamento de Madeira, localizada 
no município de Tabaporã/MT. Não determinado EIA/RIMA.

T. DE OLIVEIRA BRAGA - EPP CNPJ: 33.734.082/0001-
57. Torna público que requereu a Secretaria de Estado do 
Meio Ambiente – SEMA, o Licenciamento Ambiental (LP, LI 
e LO), de uma Serraria com Desdobramento de Madeira 
em Bruto no Município de Juara – MT. Não determinado 
EIA/RIMA. (ECO D´ MATA ENGENHARIA (66) 99639-
2253). 

FLOR DO CERRADO EMPREENDIMENTOS IMOBILIA-
RIOS LTDA, estabelecida na Avenida Natalino João Bres-
cansin, nº 754, Sala nº 01/B, Centro, Sorriso/MT, inscrita no 
CNPJ nº 29.450.824/0001-45, Torna Público que requereu 
junto a Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Mato 
Grosso/MT, a Licença Prévia – LP e a Licença de Instala-
ção – LI para a Implantação do Loteamento denominado 
de RESIDENCIAL FLOR DO CERRADO, localizado na 
Estrada Selene, Lote 63/A1, Bairro de Chácaras Sinop, 
no município de Sinop/MT. Não foi determinado EIA/RIMA. 
Maria Fernanda – Soluções Ambientais – (66)99626-3037.

 
 
 

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 

 
Num. 27800994 - Pág. 1 

Assinado eletronicamente por: MURILO MENDES - 14/01/2019 
17:04:50 
http://pje1g.trf1.jus.br:80/pjeweb/Processo/ConsultaDocumento/listVie
w.seam?x=19010818151899700000027629063 
Número do documento: 19010818151899700000027629063 

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 PEIXOTO DE AZEVEDO – MT 
 

AVISO DE LICITAÇÃO – RDC INTEGRADO PRESENCIAL 001/2019 
 

A Prefeitura Municipal De Peixoto De Azevedo, Estado De Mato Grosso, Através Da Comissão 
Permanente De Licitação, Nomeada Pela Portaria Nº 505 De 08 De Abril De 2019, Faz Saber 
Que Se Encontra Aberta Aos Interessados, Na Secretaria De Administração – Setor De 
Licitações Deste Município, Licitação Modalidade Rdc Integrado Presencial 001/2019, Regido 
Pela Lei Federal 12.462/11 E No Que Se Aplica A Lei Federal 8.666 De 21 De Junho De 1993 
E Pelas Condições Estabelecidas Em Edital, Para Seleção Da Melhor Proposta Pelo Menor 
Preço Global, Objetivando Para Contratação Integrada De Empresa Para Elaboração Dos 
Projetos Básicos E Executivos E Execução Das Obras E Demais Operações Necessárias E 
Suficientes Para Obras De Reconstrução De Pontes De Concreto Armado No Município De 
Peixoto De Azevedo-Mt Conforme Condições Do Edital, Especificações Constantes Do Termo 
De Referência E Anteprojeto Anexos. Que Será Realizado Às 08h00min Do Dia 27 De Junho 
De 2019, Na Sala De Licitações, No Paço Municipal Milton José Santana. Maiores Informações 
No Setor De Licitações, De Segunda A Sexta–Feira, Das 07h Às 11h E Das 13h Às 17h Ou 
Pelo Fone (66) 3575-5100. Os Impressos Do Edital Completo Poderão Ser Adquiridos, 
Mediante Comprovação De Pagamento Na Ordem De R$ 50,00 (Cinquenta Reais) No 
Endereço Acima Ou Baixado Gratuitamente Site Www.Peixotodeazevedo.Mt.Gov.Br.  
 
Peixoto De Azevedo, 03 De Junho De 2019. 
 

NATALIA FERNANDES DA SILVA 
Presidente da CPL 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO MUNDO – MT  
AVISO DE LICITAÇÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 024/2019 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 019/2019 

Tipo: Menor Preço Por Item 
 
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 18/06/2019, às 08H00, REGISTRO DE PREÇOS 
para Futura e Eventual Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Tubos 
de Concreto Circular, em Atendimento as Necessidades da Secretaria de Transporte e 
Obras, 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, 03 de junho de 2019. 
 

Luciana Da Silva Betarelo 
Pregoeira Oficial 

 
 

Antônio Mafini 
Prefeito Municipal 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM

AVISO DE RESULTADO

DO PREGÃO PRESENCIAL N° 047/2019

O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 

da licitação supramencionada, julgada no dia 27 de Maio 2019, com 

início às 14:00, tendo como objeto aquisição de material permanente - 

móveis, eletrodomésticos e eletroeletrônicos para atender as 

secretarias municipais. Das quais foram vencedoras as empresas: 

Itens 196151, 832527, 832528, STILUS MÁQUINAS E EQUIP. PARA 

ESCRITORIO LTDA-EPP inscrita no CNPJ sob o número 

05.870.717/0001-08 no valor de R$ 36.869,00; Itens 832533, MULTUS 

COMERCIAL LTDA - EPP inscrita no CNPJ sob o número 

24.753.864/0001-42 no valor de R$ 6.570,00; Itens 832526, ANA 

CLAUDIA FACHINI ZARAMELLO inscrita no CNPJ sob o número 

21.977.034/0003- 72 no valor de R$ 87.832,00; Itens 186047, 819128, 

828069, 832368, 832529, L F COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE 

INFORMATICA E REPRESENTACOES LTDA -ME inscrita no CNPJ 

sob o número 22.328.534/0001-84 no valor de R$ 59.008,80; Itens 

211683, 223132, 829665, 830501, 832537, OLMIR IORIS &CIA LTDA - 

EPP inscrita no CNPJ sob o número 70.429.956/0001-99 no valor de 

R$ 44.395,50. Nova Mutum-MT, 3 de Junho de 2019.

Sérgio Vítor Alves Rodrigues

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
AVISO DE RESULTADO

DA TOMADA DE PREÇOS N° 014/2019
O Município de NOVA MUTUM torna público o resultado do Julgamento 
da licitação supramencionada,  tendo como objeto contratação de 
empresa para execução de reforma das Unidades Básicas de Saúde ( 
PSFArara Azul, PSFAraras, PSFFlor do Cerrado e PSFPrimavera ), 
conforme planilha orçamentária, cronograma físico financeiro e 
memorial descritivo que compõe o projeto básico, da qual foi 
vencedoraa empresa: Itens 832168, 832169, 832170, 832171, 
ENGEMAKI ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI inscrita no 
CNPJ sob o número 52.703.444/0001-97 no valor de R$ 316.986,46. 
Os representantes assinaram a ata renunciando a intenção de 
interposição de recursos. Nova Mutum - MT, 3 de Junho de 2019.

Fabrício Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

AVISO DE PRORROGAÇÃO - LEILÃO N° 001/2019
O Município de Nova Mutum, comunica que por conveniência 
administrativa, resolve prorrogar a data de abertura para o dia 24 de 
junho às 08:00 horas. Nova Mutum – MT, 03 de junho de 2019.

Fabricio Luiz Gonçalves
Presidente da CPL

PREFEITURA MUNICIPAL DE SORRISO
AVISO DE PRORROGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N° 056/2019
O Município de Sorriso – MT, torna público para o conhecimento dos 
interessados, a prorrogação da data de abertura e julgamento do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 056/2019, que se realizará às 08:30 horas 
(Horário Oficial de Sorriso – MT), do DIA 18 DE JUNHO DE 2019, na 
Sala de Licitações da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida Porto 
Alegre, n. 2.525, Centro – Sorriso – MT. Objeto da Licitação: 
“REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇAO 
DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PARA PROTEÇÃO 
SOLAR (INSUFILM) EM VEÍCULOS E EM PRÉDIOS PÚBLICOS, 
CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ELABORADO PELAS 
SECRETARIAS SOLICITANTES”. O julgamento da referida licitação 
será através do MENOR PREÇO POR ITEM. O Edital poderá ser 
obtido junto à Prefeitura Municipal de Sorriso, Departamento de 
Licitação, durante o horário normal de expediente ou através do site 
www.sorriso.mt.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas junto 
a Comissão Permanente de Licitação, na Prefeitura Municipal em 
horário normal de expediente, das 07:00 às 13:00 horas ou através do 
telefone (66) 3545-4700.

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



Cuiabá perdeu de virada para a Ponte Preta em plena Arena Pantanal 

O Luverdense ficou novamente no empate jogando em casa 

União cedeu empate em casa e se complicou na chave A11
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Mato-grossenses vão mal na rodada
JOSÉ ROBERTO GONÇALVES

jrgsinop@hotmail.com

O fim de semana dos 
clubes mato-grossenses no 
Campeonato Brasileiro foi 
terrível. Ninguém venceu, 
quem estava lá em cima, 
despencou, e quem estava 
lá embaixo, segue pior. Para 
mostrar como foram os jo-
gos, o Diário do Estado MT 
faz um giro pelas três divi-
sões onde estão os quatro 
representantes do estado no 
futebol nacional.

SÉRIE B
O Cuiabá perdeu a pri-

meira partida como man-
dante na segunda divisão do 
Brasileirão. No sábado, en-
carou a Ponte Preta na Are-
na Pantanal e foi derrotado, 
de virada, por 3 a 1. Com a 
derrota, a equipe perdeu três 
posições, e agora ocupa a 
10ª colocação. Matheus Pato 
abriu o placar para o Cuiabá 
aos 18 minutos do primeiro 
tempo, ao aproveitar desvio 
dentro da área e chutar na 
saída de Ygor Vinhas. Cinco 
minutos depois, Rafael Lon-
guine infiltrou com liberda-
de na área adversária e em-
patou para a Ponte. A virada 
saiu em bela jogada no início 
do segundo tempo: Roger ta-
belou com Marquinhos, que 
cruzou para finalização pre-
cisa de Camilo. Aos 33, Alex 
Maranhão fechou a conta 
com golaço de falta.

A 7ª rodada já começa 
hoje, mas os dois times só 
jogam na sexta. O Cuiabá vi-
sita o Londrina, terceiro co-
locado, às 18h15, no Estádio 
do Café, em Londrina. Já a 
Ponte encara o líder Botafo-

go-SP, às 20h30, no Moisés 
Lucarelli, em Campinas.

SÉRIE C
O Luverdense está indo 

de mal a pior na Série C – e 
repetindo erros. No domin-
go, novamente jogando em 
casa, a equipe ficou em 1 a 
1 com o Boa Esporte/MG, e 
de novo levou o gol do em-
pate na reta final da partida. 
Com 4 pontos conquistados 
em 6 jogos (sem vitórias), o 
LEC segue em 9º, na zona de 
rebaixamento. O gol do Ver-
dão do Norte foi marcado 
por Éverton Dias, aos 21 mi-
nutos do primeiro tempo. O 
Boa empatou com Gustavo 
Henrique, aos 41 minutos da 
etapa final. “Não sei explicar 
não. A gente trabalha mui-
to durante a semana, somos 
profissionais. Nós que somos 
mais experientes temos que 
botar a cara para bater. Esta-
mos dedicando muito, mas 
com algumas bobeadas não 
conseguimos a vitória”, disse 
o zagueiro Hélder Maciel. 

O próximo jogo será 
fora de casa contra o Ypiran-
ga, domingo (9), às 14h30, no 
Estádio Colosso da Lagoa, 
em Erechim/RS.

SINOP
Enquanto isso, na Série 

D, o Sinop, que até pouco 
tempo liderava a chave A10, 
agora corre sérios riscos de 
ser eliminado novamente 
ainda na primeira fase. No 
sábado, a equipe foi atrope-
lada pelo Corumbaense/MS, 
fora de casa, por 4 a 0. Com o 
resultado, o Galo do Norte se 
mantém com 6 pontos, mas 
foi superado pelos sul-mato-
-grossenses na classificação, 

BRASILEIRO | Cuiabá perdeu em casa, LEC empatou mais uma, União perdeu chance de ouro e Sinop foi atropelado
Foto: AssessoriA

Foto: FMFMt

Foto: FMFMt

PALMEIRAS

A regularidade e o modo quase
automático de somar pontos

SELEÇÃO BRASILEIRA

Tite afirma que deve escalar 
time do treino em amistoso

Foto: LiAMArA PoLLi

Palmeiras venceu a Chapecoense por 2 a 1 
DA REPORTAGEM

A invencibilidade de 
agora 30 jogos no Campe-
onato Brasileiro fez o Pal-
meiras entrar em um tipo de 
modo automático no torneio 
nacional. O jogo contra a 
Chapecoense, no último do-
mingo, ficou longe de entrar 
na lista dos mais brilhantes 
do time de Felipão nessa 
trajetória, mas cumpriu um 
objetivo bem básico que tem 
faltado aos adversários dire-
tos do Verdão: a regularida-
de.

O próprio treinador re-
conheceu que não teve nada 
de “jogo bonito” em Chape-
có. E talvez seja esse o se-
gredo de uma campanha tão 
sólida do Verdão no Brasilei-
rão: a segurança de um time 
que parece entrar em campo 
sabendo o que precisa fazer 
para vencer. E tem feito.

Seja na plasticidade da 
goleada sobre o Santos ou na 

DA REPORTAGEM

Tite e o auxiliar-técni-
co Cleber Xavier afirmaram 
na entrevista coletiva desta 
segunda-feira que o time do 
treino de domingo deve co-
meçar o amistoso de quarta-
-feira contra o Catar, em Bra-
sília No momento em que a 
atividade já estava fechada, 

eficiência da vitória em Cha-
pecó, o Verdão tem sido mui-
to seguro enquanto os rivais 
têm tropeçado. A folga na 
liderança com uma rodada a 
menos prova isso, tanto que 
nem os pontos que da vitória 
contra o Botafogo que ainda 
serão analisados pelo STJD 
estão fazendo falta.

Na luta pelo título em 
pontos corridos é sempre 
bom entender que os três 
pontos da goleada contra 
o badalado time de Jorge 
Sampaoli têm a mesma im-
portância dos três pontos de 
triunfo contra um time que 
pode lutar contra o rebaixa-
mento.

Considerando o duelo 
contra o Botafogo, o Ver-
dão abriu quatro pontos do 
Atlético-MG, cinco pontos 
do Santos, seis do Flamengo 
e do Inter e sete do São Pau-
lo. Outros candidatos, casos 
de Cruzeiro e Grêmio, fica-
ram muito para trás - são 12 

Tite fez duas alterações: David 
Neres e Fernandinho substi-
tuíram Richarlison e Arthur. 
São mudanças que poderão 
acontecer durante o amistoso 
no Mané Garrincha. O técni-
co, aliás, avisou que poderá 
não fazer as seis substituições 
a que terá direito na partida. O 
foco é refinar a a equipe titular 
para a estreia na Copa Amé-

INTER

Guerrero tem 
média de um gol 
por jogo no Beira-Rio

Foto: ricArdo duArte

Guerrero comemora gol que iniciou vitória colorada no domingo 

DA REPORTAGEM

Cercado por dois in-
cansáveis zagueiros, Paolo 
Guerrero passa o jogo intei-
ro em uma briga por espaço 
para ter uma chance em seu 
habitat natural, dentro da 
área. E basta a bola chegar 
aos pés uma única vez para 
o centroavante marcar o gol 
que abriu o placar da vitó-
ria do Inter por 2 a 0 sobre 
o Avaí, no Beira-Rio, pela 7ª 
rodada do Brasileirão.

Não é força de expres-
são. O peruano teve apenas 
uma finalização ao longo dos 
90 minutos da partida. Foi o 
suficiente para anotar o seu 
nono gol em 13 jogos pela 
equipe e para se “despedir” 
da torcida em grande estilo. 
E que deixará saudade nos 
dois jogos em que será des-
falque para defender o Peru 
na Copa América.

Artilheiro do Inter na 
temporada, Guerrero mar-
cou oito de seus gols em oito 
jogos no Beira-Rio. O cen-
troavante tem média de um 
gol por partida no estádio, 
mesmo tendo passado em 
branco no 0 a 0 do Gre-Nal 
de ida da final do Gauchão. 
Ele compensou ao anotar 

duas vezes na vitória por 3 a 
2 sobre o Palestino, pela Li-
bertadores.

O desempenho na tem-
porada é ainda mais expres-
sivo. O peruano desponta 
como o atleta mais efetivo 
entre os 20 artilheiros dos 
times da Série A.

O centroavante em-
barcou rumo ao país natal 
para se apresentar a Ricardo 
Gareca na seleção peruana. 
O Peru está no Grupo A da 
Copa América, ao lado de 
Brasil, Venezuela e Bolívia. A 
missão de substituir Guerre-
ro recairá sobre Rafael Sobis. 
O atacante é a opção mais re-
corrente de Odair Hellmann 
para as partidas sem o cen-
troavante e costuma dar ca-
racterística diferente à fun-
ção, com mais mobilidade. A 
resposta é positiva: o camisa 
23 marcou quatro gols e deu 
cinco assistências (é o líder 
do elenco no quesito) em 20 
jogos.

O elenco colorado se 
reapresenta para trabalhos 
na tarde de hoje, no CT do 
Parque Gigante. O Inter vol-
ta a campo na sexta-feira, às 
19h30, quando enfrenta o 
Vasco em São Januário, pela 
8ª rodada do Brasileirão.

pontos para o Cruzeiro e 14 
pontos para o Grêmio. Tudo 
isso nas sete primeiras das 38 
rodadas do torneio.

Dono da melhor defesa, 
do melhor ataque, da melhor 
campanha como visitante 
e do melhor desempenho 
como mandante, o Palmei-
ras hoje convive com a pres-
são de ser o adversário a ser 
batido. Méritos de Felipão e 
de um trabalho iniciado em 
agosto do ano passado que 
resultou em apenas cinco 
derrotas de lá para cá.

Um time que perde 
pouco e sofre poucos gols vai 
lutar com força por títulos, 
principalmente em disputa 
por pontos corridos, formato 
que minimiza um eventual 
tropeço que pode ser decisi-
vo no mata-mata. Mas ainda 
restam pouco mais de sete 
meses de disputa do Brasi-
leirão. Cedo para falar em 
título, mas não tão cedo para 
começar a falar em favoritos.

rica, dia 14, contra a Bolívia, 
no Morumbi. Tite: ‘’Fiz uma 
substituição entre David Ne-
res e Richarlison. Richarlison 
foi usado como 9 na equipe 
que não vai começar, porque 
estamos sem o Firmino. Teve 
mescla, meio tempo Arthur, 
meio tempo Fernandinho. 
Mas a tendência é a equipe 
que começou (o treino)’’.

caindo para a 3ª posição, 
e precisará de um milagre 
para se classificar.

Como o Iporá venceu o 
Palmas, chegou a 10 pontos e 
não pode mais ser alcançado 
pelo Sinop. O Corumbaense 
visita a já eliminada equipe 
tocantinense. Se vencer, tem 
grandes chances de se classi-
ficar como um dos segundos 
colocados – ou até como lí-
der dependendo da combi-
nação. Para o Galo se classi-
ficar é preciso vencer o Iporá 
e torcer por no máximo um 
empate do Corumbaense em 
Palmas. Ainda assim, será 
necessário comparar a clas-
sificação com outras chaves 
para assegurar presença en-
tre os segundos colocados.

UNIÃO
RONDONÓPOLIS
No Grupo A11, o Colo-

rado desperdiçou uma chan-
ce de ouro de praticamente 
se garantir na próxima fase 
– ou ficar muito perto dela 
– ao ficar no empate com o 
Operário-MS, em pleno Es-
tádio Luthero Lopes. Assim 
como aconteceu contra a 
Patrocinense, a equipe abriu 
2 a 0 no placar e permitiu 
o empate adversário. Po-
rém, diferentemente do que 
aconteceu com os mineiros, 
quando o União teve forças 
para buscar a vitória, diante 
dos sul-mato-grossenses o 
resultado positivo não veio.

Com 7 pontos, a equipe 
vai precisar vencer obrigato-
riamente na próxima rodada 
(o jogo entre Patrocinense e 
Anapolina, adversários dire-
tos pela vaga, foi realizado 
ontem e encerrou após o fe-
chamento desta edição).
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Parceria foi firmada entre Rota do Oeste e Segurança Pública 

Parceria garante cerco virtual
DA REPORTAGEM

Com o emprego de 112 pA 
Rota do Oeste e a Secreta-
ria de Estado de Segurança 
Pública iniciaram uma par-
ceria para monitoramento 
em tempo real da BR-163 
para combater a crimina-
lidade em Mato Grosso. 
A medida é realizada por 
meio de compartilhamento 
das imagens captadas pelas 
92 câmeras instaladas no 
trecho sob concessão, resul-
tando em um policiamento 
virtual. Este é o começo do 
projeto da pasta para trans-
formar as rodovias federais 
e estaduais em um grande 
‘Big Brother’.

Nos três primeiros dias de 
acesso ao material disponi-
bilizados pelos 92 equipa-
mentos da Concessioná-
ria, o Centro Integrado de 
Operações de Segurança 
Pública (Ciosp) localizou e 
apreendeu quatro veículos 
relacionados a crimes e na 
arrecadação de R$ 100 mil 
em impostos.  Os dados 
também são compartilha-
dos com a Secretaria de Es-
tado de Fazenda (Sefaz).

Na avaliação do secretá-
rio da Sesp, Alexandre Bus-
tamante, os dados iniciais 
comprovam que a parceria 

entre a Concessionária e a 
pasta é fundamental para o 
reforço do monitoramento 
e segurança em Mato Gros-
so. Ele destaca ainda que a 
Secretaria planeja ampliar 
os pontos de fiscalização 
virtual por meio de insta-
lação de câmeras em cente-
nas de pontos estratégicos 
nas rodovias estaduais, in-
cluindo as entradas e saídas 
de municípios e nas fron-
teiras.

“Com a concretização do 
nosso planejamento, temos 
certeza que o crime não 
terá mais condições de an-
dar pelas rodovias de Mato 
Grosso. Por terra, será tudo 
monitorado e os crimino-
sos não vão mais conseguir 
passar sem serem perce-
bidos. Com isso, terão que 
procurar outro lugar para 
atuar”, afirma o secretário.

O diretor-presidente da 
Rota do Oeste, Diogo San-
tiago, pontua que o papel 
da Concessionária no esta-
do vai além da segurança 
viária e parcerias desta na-
tureza vêm para demons-
trar a preocupação com a 
sociedade mato-grossense. 
Reforça que toda tecnolo-
gia implantada pela empre-
sa tem como foco principal 
o bem-estar de quem trafe-

BR-163 | Monitoramento em tempo real visa combater a criminalidade em Mato Grosso
Foto: Divulgação

Foto: assessoria

Foto: assessoria

Foto: PrF

2019-2021

Wilson Volkweis é o novo
presidente do Sindusmad

JUSCIMEIRA

Caminhoneiro envolvido em acidente
carregava 21 mil maços de cigarros

PARQUE FLORESTAL

Alimentar animais 
pode desequilibrar 
a fauna

É preciso resistir à vontade de alimentar os animais

Nova diretoria foi eleita na sexta e toma posse em 26 de junho 

Flagrante aconteceu no último sábado

ASSESSORIA

DE IMPRENSA

Na última quinta-feira 
(30), os associados ao Sindi-
cato das Indústrias Madei-
reiras do Norte do Estado de 
Mato Grosso (Sindusmad) 
elegeram sua nova diretoria, 
que atuará no biênio 2019-
2021. Um total de 82 das 116 
empresas aptas a participar 
do processo eletivo votou.

A nova diretoria, lidera-
da pelos empresários Wilson 
José Volkweis e Flávio Luiz 
Berté, assume em agosto e é 
composta por 34 membros. 
O atual presidente, Sigfrid 
Kirsch, o Zico, comemorou 
a grande participação dos as-
sociados como um indicador 
do fortalecimento da entida-
de. “O Sindicato novamente 
mostra que faz a diferença. 
Tivemos uma expressiva 
aprovação da chapa única, 
‘Indústria Sustentável’”, con-
ta. Sobre seu mandato, Zico 
destacou o trabalho e união 
da diretoria, que se dedicou 
para alcançar ainda mais be-
nefícios e avanços para o se-
tor. Já Volkweis, que há qua-
tro mandatos integra o rol 

DA REPORTAGEM

A Polícia Rodoviária 
Federal (PRF) flagrou no 
sábado (1ª), em Juscimei-
ra, um caminhão envolvido 
em acidente carregando 21 
mil maços de cigarros con-
trabandeados. A equipe da 
PRF compareceu por volta 
das 18h30 no Km 261 da BR 
364 para atender um aciden-
te envolvendo veículo Iveco, 

DA REDAÇÃO

Uma das opções de la-
zer dos moradores de Sinop 
é visitar o Parque Florestal. 
É a oportunidade que mui-
tos têm de ter contato dire-
to com a natureza, conhecer 
alguns animais, como jacaré, 
tartaruga, macacos, entre ou-
tros.

No entanto, como aler-
ta a bióloga Cristiane Cesco 
Diel, da Secretaria de Meio 
Ambiente, contemplar a na-
tureza é permitido, mas ali-
mentar os bichos que, tra-
dicionalmente, são vistos 
nessas áreas, não. A restrição 
engloba desde gêneros in-
dustrializados (salgadinhos e 
demais) até frutas.

Conforme explica Cris-
tiane, os animais silvestres, 
diferentemente dos seres 
humanos, possuem hábitos 
alimentares distintos e que, 
quando alterados, implicam 
em maior suscetibilidade às 
doenças, mudanças metabó-
licas, impacto sobre a cadeia 
reprodutiva, entre outros 
riscos. “Cada animal tem seu 

instinto, seu habitat. Como 
eles já vivem, aqui, eles sem-
pre tiveram sua alimentação 
natural. Porém, a própria po-
pulação, quando veem eles, 
costuma alimentar e isso não 
faz bem à saúde dos animais. 
Como eles habitam este es-
paço eles têm que buscar o 
próprio alimento”, explica a 
bióloga.

Classificado como 
uma Unidade de Conser-
vação na categoria “Parque 
Natural Municipal” (Lei nº 
2.067/2014), o Parque Flo-
restal conta com algumas 
normas e regras de conduta 
por parte dos visitantes para 
assegurar a manutenção da 
biodiversidade.

Além de alterar os há-
bitos alimentares, quem ali-
menta esses animais podem 
sofrer algum tipo de agressão 
por parte dos bichos, como 
mordidas. Muitos desses ani-
mais podem reagir de forma 
negativa à presença de hu-
manos ao se sentirem ame-
açados. Portanto alimentar 
os animais silvestres oferece 
riscos para ambos.

de diretores, adiantou que o 
foco é dar continuidade ao 
trabalho realizado e aproxi-
mar ainda mais a indústria 
madeireira e o sindicato. 
“Agradeço ao apoio de todos 
neste desafio de assumir esta 
entidade consolidada e com 
um histórico de presidentes 
atuantes e dinâmicos”, disse 

cinza, placas de Rondônia.
Ao verificar o veículo 

acidentado conduzido por 
S.S.S., a nota fiscal de car-
ga de copos descartáveis foi 
apresentada. Porém, em fis-
calização mais minuciosa, 
policiais verificaram o trans-
porte de caixas de cigarro.

 Aproximadamente 420 
pacotes de cigarros, totali-
zando 21 mil maços, acaba-
ram apreendidos.

ga na rodovia.

DADOS
O gerente de Tecnologia 

da Informação da Conces-
sionária, Norberto Prata-
viera, complementa que a 
parceria iniciada efetiva-
mente em 23 de maio re-
presenta economia para os 
cofres públicos, pois o cus-
teio da licença é feito pela 
Rota do Oeste, que desde 
o ano passado trabalhava 
com a Sesp para o compar-
tilhamento de dados.

“É um trabalho inovador, 
que certamente resultará 
em bons frutos para todos. 
O nosso objetivo é oferecer 
uma rodovia segura, onde 
o motorista trafega com a 
certeza de que não está so-
zinho”.

Com relação à arrecada-
ção de impostos, a Sesp re-
lata que o acesso da Sefaz 
ao sistema da Rota do Oeste 
permitiu que fossem iden-
tificados quatro veículos 
que transportavam carga 
sem a devida declaração de 
produtos e recolhimento 
de encargos. A abordagem 
aos veículos resultou no re-
cebimento de R$ 100 mil 
em impostos, que teriam 
passado despercebidos em 
outras ocasiões.

EXPLICAÇÃO 
SOBRE ACIDENTE...
Na tarde de segunda-feira, a prefeitura de 

Guarantã do Norte, emitiu nota oficial para expli-
car o acidente envolvendo um ônibus escolar. O 
ônibus estava lotado de crianças que saiam das 
escolas com destino à suas residências, o aciden-
te provocou escoriações aparentemente leves em 
sete crianças as quais foram conduzidas ao Hospi-
tal Municipal Nossa Senhora do Rosário. O socorro 
foi imediatamente prestado pelo Corpo de Bom-
beiros e por veículos das secretarias de educação 
e administração. As crianças bastante assusta-
das receberam apoio da equipe da secretaria de 
educação e administração, diretores das escolas, 
corpo de bombeiros e trabalhadores do comercio 
localizado próximo ao acidente.

SORRISO 
ACIMA DA META...
Encerrou na sexta-feira (31) 

a Campanha Nacional de Vaci-
nação Contra Gripe. Na segun-
da-feira (03), as doses já foram 
liberadas para a população nas 
Unidades de Saúde da Família. 
Segundo o setor de Vigilância 
Epidemiológica, da Secretaria 
de Saúde e Saneamento de Sor-
riso, foram administradas 15.717 
doses, atingindo 95,89% da meta. 
O percentual mínimo estipula-
do pelo Ministério da Saúde era 
imunizar pelo menos 90% dos 
grupos elegíveis para vacinação.

FOGO EM 
CRECHE...
Parte do Centro Municipal de Educação In-
fantil (CMEI) Jonas Nunes Cavalcante, em 
Rondonópolis, ficou destruída após um in-
cêndio nesta segunda-feira (3). Cerca de 130 
crianças estavam no local no momento em 
que as chamas começaram, mas nenhuma 
ficou ferida. Assim que perceberam o fogo, 
os professores tiraram as crianças, que têm 
entre 0 e 4 anos, do local. Eles conseguiram 
acionar o Corpo de Bombeiros que foi até a 
unidade educacional e conteve as chamas.O 
local foi interditado e a aulas suspensas. Os 
pais foram comunicados e a maior parte das 
crianças já está em casa. Haverá uma perícia 
para identificar o que ocasionou o incêndio.

Divulgação

o presidente eleito, comple-
tando: “em especial, minha 
gratidão ao Zico, por sua ges-
tão com foco de valorização 
ao associado”.

GALERIA - O Sindus-
mad foi fundado em 1984 e 
teve como primeiro presi-
dente o empresário Valde-
mar Antoniolli. A sequência 

de presidentes se deu assim: 
86/89, Valdemar Antonioli; 
89/92, Luiz Fávero; 92/95 
- 95/98,Gaspar Zambiazi; 
98/01,  Nereu Pasini; 01/04, 
Sidnei Belincanta; 04/07, 
Jaldes Langer; 07/10 - 10/13, 
José Eduardo Pinto; 13 a 16, 
Gleisson Omar Tagliari e de 
16 a 19, Sigfrid Kirsch.
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Doses estão disponíveis sem exclusividade para grupos prioritários 

Vacinação contra a gripe no SUS
é aberta para toda a população
DA REPORTAGEM

Após 50 dias de cam-
panha direcionada para 
o grupo prioritário, o Mi-
nistério da Saúde abriu 
nesta segunda-feira (3) a 
possibilidade de vacina-
ção contra a gripe para 
toda a população. 

Até a última sexta (31), 
20% do público-alvo 
ainda não estava imu-
nizado – faltam 11,9 mi-
lhões de pessoas para 
atingir a meta de 90% de 
cobertura.A medida, se-
gundo o ministério, busca 
evitar o desperdício das 
doses – a campanha segue 
até que elas acabem. 

Mesmo assim, o gru-
po prioritário continuará 
tendo precedência para 
a aplicação em todas as 
unidades de saúde. No es-
tado do Rio de Janeiro, a 
vacinação continua sen-
do exclusiva para grupos 
prioritários.

Os principais alvos são 
gestantes, mulheres que 
deram à luz há menos de 
45 dias, crianças menores 
de seis anos, idosos, pes-
soas com doenças crôni-
cas, trabalhadores da área 
de saúde, professores e 
povos indígenas.

A escolha do grupo prio-
ritário é determinada pela 
Organização Mundial da 
Saúde (OMS). 

A imunização é a forma 
mais eficaz de evitar a in-
fecção. A vacina protege 
contra os três subtipos do 
vírus que mais circulam 

UNIDADES DE SAÚDE | Desde ontem, doses restantes estarão disponíveis em todas as unidades de saúde
Foto: Robson da silveiRa

no Hemisfério Sul, in-
cluindo o H1N1, principal 
responsável pelas mortes 
no Brasil.

Até o último dia 11 de 
maio, o país teve 807 ca-
sos da Síndrome Respira-
tória Aguda Grave (SRAG) 
por influenza, com 144 
mortes no total – 89 óbi-
tos e 407 registros de in-
fecções causadas pelo ví-
rus influeza A (H1N1).

Para Juarez Cunha, mé-
dico pediatra e presidente 
da Sociedade Brasileira 
de Imunizações (SBIm), 
a baixa adesão não tem 
relação direta com o ho-
rário da abertura das uni-
dades de saúde e sim com 
o fato de as pessoas não 
estarem com receio de 
pegar a gripe.

“Não é um problema de 
horário, de atendimen-
to. Já tivemos campanhas 
com mais de 90% de co-
bertura com o horário 
que atualmente é o mes-
mo. O principal fator é 
que as pessoas só se mo-
bilizam quando começa 
a ter uma movimentação 
na mídia informando es-
ses casos de doenças, em 
número e em casos mais 
graves”, aponta.

O médico lembra que 
há uma “falsa segurança” 
de que a doença é leve. 
“As pessoas às vezes ficam 
achando que o quadro 
gripal não complica, não 
leva à morte. 

Mas pode, sim, compli-
car e levar à morte”, afir-
ma.

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

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

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

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

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

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

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

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

agualebrinha
@agualebrinha

www.lebrinha.com.br 


